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"Dumnezeu e în voi" ni s-a spus, dar noi ne încăpăŃânăm 
să-l căutăm în ceruri.  Este adevarat, Dumnezeu este în noi, 

însă prizonier al temniŃei minŃilor noastre. De acolo trimite, 
prin inspiraŃie, gânduri menite să ne trezească la realitate,  

conştientizându-ne şi unindu-ne în responsabilitate, 
întregindu-l astfel pe El. Ideile acestei cărŃi încearcă să descuie 

lacătul ce păzeşte temniŃa. 
Uşa, însă, va trebui să o deschidă liberul arbitru 

al fiecăruia dintre noi... 
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„E ciudat că sunt nevoit să tac lângă oamenii care trăiesc 
alături de mine şi vorbesc numai cu cei care sunt departe 

de mine în timp şi spaŃiu, care mă vor auzi.” 1 
                                                                              Lev Tolstoi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Citatul acesta şi următoarele din Lev Tolstoi,  DESPRE DUMNEZEU ŞI 
OM: DIN JURNALUL ULTIMILOR ANI (1907-1910), Editura Humanitas, 
Bucureşti, 2006. 
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Pentru că nu există încă un răspuns raŃional şi unanim 
acceptat al întrebărilor "cine suntem, de unde venim, 
încotro mergem?" ori al întrebării "de ce ne punem astfel 
de întrebări"? 
 
Pentru că nu există încă un răspuns raŃional şi unanim 
acceptat al întrebărilor "există Dumnezeu?", "cine este 
Dumnezeu? " 2  şi "unde este Dumnezeu?" 
 
Există în rândurile ce urmează posibile răspunsuri, 
aşezate într-o construcŃie logică de idei şi gânduri 
raŃionale 3, ce poate uni credinŃa cu necredinŃa, religia cu 
ştiinŃa şi trecutul cu viitorul. 
 
Şi pentru că în Sfânta Scriptură nu am găsit niciunde 
sintagma "crede şi nu cerceta", dar am descoperit în 
schimb îndemnul lui Iisus "Adevărul vă va elibera!", 
doresc tuturor cititorilor acestor gânduri să aibe curajul 
de a-l primi şi înŃelepciunea de a-l accepta 4.  Succes... 

                                                 
2   "Cu mijloacele minŃii omeneşti şi ale firii înconjurătoare, noi ştim că 
Dumnezeu există, dar nu ştim ce este El, în Sine, în fiinŃa Lui." (Site-ul 
oficial al Bisericii Ortodoxe Române - http:// www.patriarhia.ro ) 
 
3 "Sf. Grigorie Teologul observa că puterea din noi, înnăscuta tuturor, prima 
lege lipita de noi, care ne duce spre Dumnezeu prin cele văzute, este 
raŃiunea." (http:// www.patriarhia.ro ) 
 
4  "Sfântul Ioan Gură de Aur ne îndeamnă să ne încredem totdeauna în 
Dumnezeu, chiar atunci când cuvântul Lui pare a fi împotriva felului nostru 



           Octav  Chivulescu                                     CivilizaŃia Inilor 
 

7 

 
 

O introducere care nu trebuie nicidecum sărită  
 

„Pentru a urca muntele, trebuie să începi de la poalele lui.”5 
 
 
 

Rândurile ce urmează nu se adresează oricui ştie să 
citească: ele au menirea să aducă răspunsuri. 

De răspunsuri au nevoie doar cei ce-şi pun întrebări 
despre ei, despre noi, despre tot şi despre toate. "Nu 
împrumuta de la alŃii răspunsuri la întrebări până când 
întrebările nu se ivesc în tine însuŃi", spunea Lev Tolstoi. 

Aici, în această carte, există ipotetice răspunsuri  la cele 
trei întrebări existenŃiale: „De unde venim, cine suntem şi 
încotro mergem?”. Sper că vei reuşi să le găseşti, 
înŃelegându-le, iar mai apoi, realizându-le, să le accepŃi. Ele 
sunt aici, iar receptarea lor depinde de cel puŃin trei factori. 

Primul factor este cât de mult îŃi doreşti să le cunoşti cu 
adevărat, următorul factor este cantitatea şi calitatea 
informaŃiilor pe care le ai în acest moment stocate în 
memorie - iar aici eu am încercat să le aduc în pagină pe 
cele care vor folosi raŃionamentelor teoriei cărŃii-, iar cel  

                                                                                                                   
de a judeca şi de a vedea. Judecata şi vederea noastră se pot înşela; cuvântul 
Lui, niciodată." (http:// www.patriarhia.ro ) 
 
5 Proverb chinez 
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de-al treilea factor este atenŃia şi analiza pe care le vei arăta 
ideilor din text. Cititul atent, ce are ca scop analiza raŃională 
a informaŃiilor, faŃă de cel superficial, cu mintea zburând 
aiurea, făcut doar în scopul de a mai trece încă o carte pe 
răbojul celor citite, va face diferenŃa dintre a înŃelege şi a nu 
înŃelege. Iar aceasta va depinde numai de tine, eu 
nemaiputând să te ajut mai mult decât am făcut-o adoptând - 
în limitele în care m-am priceput - un stil al naraŃiunii care 
să nu te plictisească, alungându-te. 

Şi, apropo de stil, îŃi voi cere iertare, cititorule, încă de 
la început, pentru două lucruri. 

În primul rând pentru felul cvasiliterar în care este 
scrisă cartea, scrisul nefiind profesia mea, iar în al doilea 
rând pentru, recunosc, desele repetări ale unor idei. Voi face 
însă aceasta în mod premeditat, deoarece nu toŃi cititorii 
cărŃii pot avea agerimea şi isteŃimea de care te bucuri tu, cel 
ce vei observa acest lucru.  

O să ne imaginăm împreună un model aparte de 
convieŃuire al materiei şi informaŃiei, un model de tip 
evoluŃionist ce o să te surprindă, poate, la început. În 
continuare, însă, ai să constaŃi că această teorie verifică 
multe din situaŃiile atât normale, cât şi din cele aparent 
anormale pe care viaŃa ni le-a arătat, consemnându-le în 
istoria evoluŃiei noastre. PoŃi privi teoria cărŃii ca pe o cheie 
care deschide orice broască a oricărei uşi. Nu te forŃa nici să 
înŃelegi şi nici să crezi, încă de pe acum, pentru că avem un 
drum lung de parcurs împreună. 
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Şi, pentru că pe nisipul unei plaje poŃi găsi întipărite 
urme de animal, urme de om şi, în plus, urme scrise cu băŃul 
pe nisip, te poŃi întreba dacă sunt urmele a două ori a trei 
entităŃi diferite. Noi am fost învăŃaŃi să vedem ca fiind doar 
două: de animal şi de om. Şi este adevărat, însă putem 
spune: una simplă, de animal, respectiv laba piciorului, iar 
cealaltă, compusă sau duală, de om plus inteligenŃă, 
respectiv  urma piciorului plus urma scrisă. 

 Este ca şi cum ai privi perechea armonioasă formată 
dintr-un călăreŃ şi calul său: inteligenŃa stând într-o şa pe 
spatele omului, devenit animal purtător. InteligenŃa 
folosindu-se de om precum călăreŃul de cal. 

Aceeaşi inteligenŃă fără de care noi, oamenii, nu ne-am 
deosebi prin absolut nimic de celelalte vieŃuitoare cu care 
împărŃim planeta. 

Iar dacă urmele copitelor unui cal urmează o traiectorie 
aleatorie, atunci calul este cel mai probabil singur; dacă însă 
constat (uitându-mă, să spunem, de la înălŃime) că urmele 
copitelor desenează diverse forme geometrice particulare 
(cerc, triunghi, stea etc.) sau, mai mult, dacă înşiruirea lor 
formează litere şi mai apoi cuvinte ce poartă cu ele sensuri, 
voi şti sigur că acestea sunt urme ale voinŃei unui călăreŃ ce-
şi conduce, din şa, calul. Forma urmelor, deşi lăsate de cal, 
aparŃine de fapt călăreŃului. 

VoinŃa perechii armonioase cal-calăreŃ aparŃine doar 
călăreŃului, respectiv inteligenŃei lui...  

Mă întreb, şi încerc să răspund pe parcursul acestei 
cărŃi, cine este călăreŃul ce conduce omul - un animal prin 
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excelenŃă - atunci când scrie, când compune muzică, când 
pictează, când construieşte, când îşi fixează Ńeluri pe care 
apoi le duce la îndeplinire; când trăieşte ca un om, primind 
inspiraŃie şi oferind creaŃie... 

 
Ne vom imagina împreună un posibil sistem general de 

viaŃă raŃional, pe care apoi îl vom verifica, introducându-l în 
tot ceea ce ne înconjoară. Şi vom vedea dacă acest nou 
sistem, întocmai ca şi la rezolvarea unei probleme de 
matematică sau de logică, îndeplineşte atât condiŃiile de tip 
‘se dă’ cât şi pe cele, ‘se cere’. 

Iar valoarea care va îndeplini toate aceste condiŃii va fi 
cea căutată.  

 
Şi, pentru că dintotdeauna ne-am întrebat cine este sau 

cine ar putea fi Dumnezeu, ori ce poate exista în spatele 
acestei denumiri-concept, dată de om, vei găsi un posibil şi 
raŃional răspuns oferit de aceeaşi teorie a cărŃii. Probabil că 
Ńi se va părea - cum, recunosc, şi mie mi s-a părut la început 
- o explicaŃie fantezistă, dar vei constata pe parcurs că nu 
este mai fantezistă decât însăşi existenŃa noastră printre 
stelele topite şi vidul îngheŃat. Ba, mai mult, vei constata că 
teoria este parcă 'construită' din acelaşi material ca cel al 
însăşi existenŃei noastre în univers. 

 
Această teorie nu îşi propune să împieteze cu nimic nici 

credinŃa credincioşilor şi nici ‘credinŃa’ necredincioşilor, ci 
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încearcă doar să explice acelora dintre cei amintiŃi mai sus 
care au nevoia şi puterea să cunoască. 

Cunoştem că Iisus, Giordano Bruno, Galilei, Darwin şi 
toŃi ceilalŃi care ne-au condus pe lungul drum al evoluŃiei 
spiritului uman (inclusiv cercetătorii zilelor noastre - vezi 
reŃinerile tuturor, şi nu doar ale Bisericii, în faŃa 
posibilităŃilor oferite de ingineria genetică) au fost în vremea 
misiunilor lor dezaprobaŃi, blamaŃi, judecaŃi, unii chiar ucişi, 
de neîncrederea dictată de necunoaştere. De aceea aş vrea ca 
tu, cititorule, să găseşti puterea şi înŃelepciunea de a cântări 
corect aceste idei şi gânduri. Să nu le arzi pe rugul 
indiferenŃei. Şi să nu schimbi raŃionalul noului pe inerŃia 
vechiului ce-Ńi va apărea în minte, cu siguranŃă, pe parcursul 
lecturii. 

Aş vrea să laşi ideile şi gândurile de aici să-Ńi intre în 
minte şi să se aşeze aşa cum ştiu ele s-o facă. Vor forma 
astfel construcŃia unui pseudo-simŃ, prin care vei putea 
vedea lumea nu doar aşa cum ai cunoscut-o, până azi, prin 
simŃurile vederii, al auzului, al gustului, al mirosului şi al 
pipăitului, ci printr-unul nou: un simŃ al înŃelegerii. Un simŃ 
al realităŃii. Încă pe parcursul lecturării vei vedea cum multe 
dintre lucruri vor capăta un nou înŃeles, despre care vei 
simŃi, totodată, şi certitudinea că este cel corect.  

 
Ne întrebăm adesea: este oare omul situat în centrul de 

interes al Universului ? Este el copilul răsfăŃat al 
Universului ? Este omul, buricul Universului ? Este el  
raŃiunea existeŃei a tot ceea ce îl înconjoară ? Sau, altfel 
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spus, tot ceea ce îl înconjoară este oare atelierul înfiinŃat 
doar în scopul creării omului? Al omului ca şi persoană  
individuală? 

 Eu unul aş spune doar că noi, oamenii, existăm într-un 
loc din Univers în care atomii stau ascultători în forma 
cuiului pe care alŃi atomi, ce formează ciocanul, îi înfig, de 
asemenea, în alŃi atomi ce formează o scândură; un loc în 
care grupul de atomi ce formează o pisică se deplasează în 
viteză spre atomii ce formează un şoarece, pentru a-i 
îngloba; un loc în care atomii din corzile viorii vibrează a 
jale sau a bucurie pentru ceva sau cineva ce stă în minŃile 
formate, de asemenea, din alŃi atomi. 

Un loc special, în care atomii din aripile seminŃei de 
arŃar se înşurubează precum elicele elicopterului printre 
atomii aerului, purtând, în acest gest, un scop: cel al 
înmulŃirii unei plante inconştiente de acest lucru; un loc în 
care atomii elicei avionului se înşurubează în atomii 
aceluiaşi aer,  purtând, în acest gest, o raŃiune: cea a voinŃei 
conştiente a omului... 

Iar noi, oamenii, fiinŃe inteligente martore a  acestor 
particularităŃi, desigur că ne găsim îndreptăŃiŃi să ne punem 
întrebări de genul: de ce suntem noi cei aleşi să trăim în 
această dimensiune privilegiată, cine suntem, de unde 
venim, încotro ne este drumul şi, totodată, cui aparŃinem?  
Există cineva, o autoritate universală care să revendice... 
raŃiunea existenŃei noastre? 

Există un... Dumnezeu? 
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Este posibil, oare, să existe într-o formă în care, deşi 
prezent, nu-l putem vedea? Ori, altfel spus, este posibil să nu 
fie ceea ce ne-a fost lăsat să credem că este de către 
înaintaşi? 

Credincioşii vor răspunde, simplu, că Dumnezeu există, 
în vreme ce ateii vor spune, tot simplu, că nu există. Până 
aici totul este tot... simplu, dar ce le mai rămâne de spus 
celor care ştiu destul de mult pentru a nu mai putea crede în 
dogme, dar în acelaşi timp, realizând prin cunoaştere 
adevărata dimensiune a realităŃii, nu pot nici crede în doar  
simpla construcŃie a  hazardului... 

Albert Einstein spunea: "ToŃi cei preocupaŃi serios de 
studiul ştiinŃei ajung să fie convinşi că în legile universului 
se manifestă un spirit cu mult superior aceluia al omului... 
(...) Cu greu veŃi găsi printre spiritele ştiinŃifice mai 
profunde vreunul lipsit de sentimentul religios. El se 
deosebeşte însă de religiozitatea omului naiv. Pentru acesta 
din urmă, Dumnezeu este o fiinŃa de la care speri să tragi 
foloase şi de pedeapsa căruia te temi (...) Dacă examinăm şi 
pătrundem cu mijloacele noastre limitate secretele naturii, 
vom vedea că dincolo de toate înlănŃuirile observabile 
rămâne ceva subtil, intangibil şi inexplicabil. VeneraŃia faŃă 
de forŃa aceasta aflată dincolo de tot ce putem noi înŃelege 
este religia mea (...) Religiozitatea mea este o admiraŃie 
umilă faŃă de spiritul infinit superior care se dezvăluie în 
puŃinul pe care îl putem înŃelege din lumea cognoscibilă. 
Convingerea aceasta profund afectivă despre prezenŃa unei 
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puteri raŃionale superioare, care se manifestă în universul 
incomprehensibil, reprezintă ideea mea de Dumnezeu."6 

Cunoaştem astăzi că aripioarele seminŃelor arŃarului, ce 
se manifestă ca elice, ajută planta să cucerească noi teritorii 
- în spaŃiu şi în timp - ghidate fiind de legile raŃionale ce 
stau înscrise în genele lor şi care le conduc oarecum... 
orbeşte. 

 Cunoaştem faptul că animalele îşi duc 'politica' de 
supravieŃuire şi de cucerire de noi teritorii - în spaŃiu şi în 
timp - ghidate fiind de legile raŃionale ce stau înscrise în 
instinctul ce le ghidează într-un mod oarecum... automat. 

Realizăm, de asemenea, că materia ce ia forma elicei 
avionului de pe cer în scopul de a ne ajuta pe noi, oamenii, 
să cucerim noi teritorii şi să câştigăm timp, este turnată în 
matriŃa legilor raŃionale ce stau înscrise în inteligenŃa ce ne 
caracterizează rasa, ghidându-ne acŃiunile. 

Şi să nu uităm, desigur, că toŃi aceşti atomi din care 
este făcut absolut totul, altfel explozivi şi instabili, ascultă, 
totodată, necondiŃionat, de legile raŃionale ce stau 'înscrise' 
în pachetul de legi natural-universale ce guvernează 
existenŃa materiei în spaŃiu şi în timp. De ce spun asta? 
Pentru faptul că, spre exemplu, deşi pisica are acŃiuni în 
totalitatea lor ghidate doar de instincte, dacă nu se agaŃă bine 
în pom, trupul său va asculta necondiŃionat de legea 
gravitaŃiei, căzând instantaneu... 

                                                 
6 Citatul acesta şi următoarele din Einstein, CUVINTE MEMORABILE, 
Editura Humanitas, Bucureşti, 2005. 
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În concluzie, materia universului nostru este organizată 
de un pachet de legi natural-universale, un pachet de legi 
genetice, un pachet de legi ale instinctelor şi de un pachet de 
legi ale inteligenŃei. 

Legi, legi şi iarăşi legi. Peste tot doar legi, reguli, 
norme şi standarde. De la circulaŃie la matematică; de la 
fizică la gramatică.. 

 RaŃionale toate, însă. 
 Legi dezvăluite treptat şi doar nouă, oamenilor, de 

ştiinŃele fizicii, chimiei, matematicii, astronomiei, geneticii, 
filosofiei, alături de toate celelalte pe care nu le mai 
amintesc aici... 

 
Când ne ducem la circ pentru a vedea animale dresate, 

vedem de fapt animale ce execută mici programe gândite şi 
impuse de către om. De fapt, la circ, vedem animalele a 
căror voinŃă, altfel controlată de legile instinctelor ce le 
conduc întreaga viaŃă, se supune instrucŃiunilor inteligenŃei 
omului. Şi sunt o sumedenie de astfel de animale: de la 
şoricei la păsări, de la pisici şi câini la cai, de la urşi la tigri, 
lei sau elefanŃi! 

Să nu ne gândim oare că şi omul - ce este sută la sută 
un animal - este,  într-un fel anume, 'dresat'? 

 De cine? De instrucŃiunile cui ascultă el? 
 Desigur, ascultă de gândurile care-i domină şi conduc 

viaŃa. Gânduri emanate de inteligenŃa din mintea lui. 
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Uită-te într-o intersecŃie aglomerată la oamenii ce trec 
grăbiŃi şi îngânduraŃi prin ea şi încearcă să vezi că fiecare 
din acŃiunile lor este rezultatul voinŃei unor gânduri. Fiecare 
dintre ei execută comenzi ale gândurilor personale ori trasate 
de alŃii. Cu toŃii trăiesc, parcă, într-o lume de gânduri 
interioare. De gânduri care se zbat şi se luptă între ele, în 
fiecare clipă, să controleze 'cârma voinŃei' purtătorului lor. 
Neputând 'vedea' gândurile, percepem lumea la suprafaŃa ei, 
văzând doar oamenii.  

Dar uite, cel de la volanul autobuzului are gândurile lui 
care îl ghidează pe traseu, iar condusul propriu-zis este făcut 
Ńinând cont de alte gânduri ce-l conduc atât printre ceilalŃi 
participanŃi la trafic, cât şi printre regulile de circulaŃie. 

Cei doi oameni care vorbesc mergând pe trotuar 
schimbă de  fapt gânduri transformate în unde sonore ce trec 
de la unul la celălalt. Un al treilea primeşte şi trimite 
gânduri, transformate în unde electromagnetice, vorbind la 
telefon. Un altul le preia de pe afişe: gânduri Ńintuite vizibil 
pe panouri ce 'strigă' câte un mesaj trecătorului care le 
priveşte. 

HoŃul, ce Ńine în mână poşeta recent smulsă, ascultă de 
un singur gând: să alerge din răsputeri până i se va pierde 
urma; în acelaşi timp, femeia, care Ńipă ca din gură de şarpe, 
o face trimiŃând gânduri-cereri de ajutor către trecători.  

Chiar şi cel care, cuprins de remuşcări sau de 
deznădejde, încearcă să se arunce pe fereastră o va face 
împins fiind de la spate de gânduri. Iar cel care-l va împinge 
propriu-zis este gândul: "Hai, sări acum!"… 
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Cercetătorul care tocmai a coborât din autobuz este 
zorit înspre laborator de gândurile sosite în mintea lui încă 
dis-de-dimineaŃă, nerăbdătoare să organizeze materia după 
voinŃa şi intenŃiile lor. 

Autobuzul vine dinspre aeroportul unde agentul de la 
poarta de îmbarcare potrivea gândurile memorate în mintea 
sa, peste figurile şi comportamentele celor ce se îmbarcau în 
avion, pentru a descoperi existenŃa sau inexistenŃa unui 
anumit gând, ascuns adânc în mintea lor. Căuta posibili 
terorişti… Căuta gânduri rele infiltrate în minŃile posibililor 
executanŃi, ascunşi printre cei înşiraŃi la rând.  

Gândurile şoferului de autobuz închid uşile şi pornesc 
spre următoarea staŃie, lăsând să se vadă taraba lângă care 
vânzătorul ambulant stă, Ńintuit de gândul încasărilor ce vor 
urma în pauza şcolii din apropiere, spre care se îndreaptă, tot 
îngânduraŃi, câŃiva elevi care au de susŃinut un examen. Prin 
mintea lor circulă rapid gândurile ce conŃin informaŃiile 
memorate.  

Dacă te 'uiŃi', mai de aproape, în mintea dispecerului 
care stă în intersecŃie dirijând circulaŃia, vei avea senzaŃia că 
vezi o 'gară' pentru gânduri. Vin, se combină cu altele şi 
pleacă mai departe. 

 
Ceea ce vezi tu, cel care îi priveşti, este mai mult decât 

o intersecŃie înŃesată de oameni, este o intersecŃie înŃesată de 
gânduri. 

Este o intersecŃie a gândurilor ce ne conduc acŃiunile. 
Este lumea noastră adevărată… 



           Octav  Chivulescu                                     CivilizaŃia Inilor 
 

18 

 Şi păianjenului, spre exemplu, genele îi produc 
substanŃa firului plasei, pe care instinctul i-o Ńese. 

Dar păianjenul nu gândeşte în maniera în care ar face-o 
omul, proiectându-şi, conştient, o capcană pentru insectele 
zburătoare. Nu-Ńi vine atunci să te întrebi cine a gândit 
pentru păianjen? Pentru că plasa lui este rezultatul unor 
raŃionamente logice! 

Cine a stabilit informaŃiile din genele sale, din care a 
rezultat 'chimia' producerii firului, şi cine a elaborat regulile 
de comportament ale instinctului său, din care a rezultat 
Ńeserea plasei? Dar pentru aripile seminŃei de arŃar cine a 
gândit? Pentru avionul de pe cer a gândit, cunoaştem, 
inteligenŃa din om. Dar pentru genele seminŃei de arŃar care 
au construit-o raŃional, ce inteligenŃă a gândit oare? Doar 
genele sunt informaŃii  stocate chimic, ele nu gândesc, ele nu 
au creier sau minte! 

Dar pentru toate vietăŃile acestui pământ, care au 
corpurile gândite pentru a se camufla? De la insecte la 
păsări, de la peşti la mamifere? Cu toŃii se camuflează 
pentru a-i induce în eroare atât pe cei pe care-i vânează, cât 
şi pe cei de care se feresc să nu fie vânaŃi… 

De unde cunosc genele întreaga încrengătură de lupte şi 
nevoi, existentă în afara organismului pe care îl formează? 

Sau ce mai putem înŃelege văzând polenizarea plantelor 
făcută de către insecte? Insectele îşi îndeplinesc inconştient 
această sarcina, aflate fiind în drumul lor pentru hrană, însă 
plantele au fost construite genetic cunoscându-se faptul că 
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insectele vor realiza polenizarea! Cum au 'văzut' genele 
plantelor în afara organismului pe care-l formează? 

Şi când te gândeşti că absolut tot ce mişcă în lumea 
noastră, de la comportamentul spinilor şi gluonilor din 
interiorul protonilor şi neutronilor ce alcătuiesc atomul, şi 
până la comportamentul galaxiilor, incluzând între aceste 
limite chiar şi comportamentul aparte al omului (cea mai 
complexă formă de organizare inteligentă pe care o 
cunoaştem astăzi în univers), totul, spuneam, stă într-o 
strânsă legătură şi, astfel, toate comportamentele sunt 
interconectate împreună. Ca un mecanism al unui ceas 
mecanic ce are atâtea rotiŃe câte specii şi indivizi există pe 
pământ, alături de câte particule de materie elementară 
există în univers! 

Cine sau ce poate oare să aranjeze toate aceste miliarde 
şi miliarde de rotiŃe astfel încât să formeze ceasul realităŃii 
pe care o vedem? 

Hazardul? EvoluŃia aleatoare a poziŃiilor roŃilor şi 
rotiŃelor până când s-au potrivit cu toate într-atât încât arată 
ora exactă? 

Nu cred că poate fi aşa de simplu. Este o probabilitate 
de 1 la miliarde şi miliarde şi miliarde. Imposibil să existe 
chiar şi statistic! Cineva sau ceva, practic, trebuie să fi 
gândit şi gândeşte în continuare, aranjând totul după modele 
deductibile în urma unui raŃionament logic! 

Dar cine? 
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Pentru credincioşi, cum spuneam, răspunsul este unul 
simplu: Dumnezeu; cum tot simplu este şi răspunsul ateilor: 
evoluŃia şi adaptarea la mediu. 

Personal, nu cred că lucrurile sunt atât de simple sau de 
tranşante. Şi nu le dau dreptate nici unora nici altora. Poate 
doar amândurora, însă luaŃi împreună… 

 
Pentru că noi, oamenii, atunci când vom realiza că 

deasupra lumii noastre nu sunt decât, relativ, câteva tipuri 
de obiecte (planete, stele, asteroizi, comete etc), iar sub 
lumea noastră sunt, iarăşi, doar câteva obiecte (atomii 
aranjaŃi în 'rafturile' binecunoscutului tabel al lui 
Mendeleev), şi că doar aici, în lumea noastră, există 
miliarde şi miliarde de obiecte însufleŃite (speciile); atunci 
când vom realiza că peste nivelul în care trăieşte omul există 
un univers, în parte topit, în parte îngheŃat, şi că sub nivelul 
omului există un micro-univers la fel de îngheŃat şi de topit 
ca şi celălalt, şi că doar aici, la nivelul ochilor noştri, stelele 
universului mare şi atomii universului mic devin frunze, 
pomi, animale şi viaŃă; atunci când vom realiza că tot ceea 
ce se întâmplă în Univers, că tot ceea ce se întâmplă în 
interiorul atomului, în exteriorul lui, precum şi tot ceea ce se 
întâmplă pe această dimensiune particulară pe care noi o 
sesizăm, inclusiv acŃiunile responsabile ale omului, respectă 
strict legi raŃionale, de-abia atunci vom realiza că stăm şi 
privim lumea de pe o poziŃie privilegiată şi că totul trebuie 
să facă parte dintr-un ‘scenariu raŃional şi logic’, care să 
aducă  a... ceva. 
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 A ceva imaterial şi raŃional, ce parcă s-ar găsi în plin 
proces de formare, şi care, pornind din stadiul de legi 
universale raŃionale şi abstracte, trecând în instrucŃiunile 
genelor, evoluând în instrucŃiunile instinctelor, şi, mai 
departe, în instrucŃiunile inteligenŃei, tinde spre o nouă 
formă de organizare a materiei inteligente.  

O formă de inteligenŃă complexă, ce are în sfârsit un 
suport material: omenirea (şi nu omul luat ca individ, ci 
omenirea luată ca societate). Si poate că atunci îl vom 
înŃelege pe Dumnezeu, cel ce ne-a născut născându-se pe 
sine însuşi; pe adevăratul Dumnezeu ce stă la începutul şi pe 
parcursul a toate, ca şi o raŃiune creatoare a acestei ordini şi 
organizări a materiei, şi nu pe cel crezut a fi o fiinŃă 
supranaturală, cu obiceiuri umane, ce stă să ne supravegheze 
pentru a ne răsplăti sau pedepsi, ca într-un joc ciclic. Joc ce 
ar explica fără multă bătaie de cap, în mod simplu şi naiv, 
însăşi raŃiunea existenŃei fiecărei dintre părŃi: noi existăm 
pentru a ne purifica, iar Dumnezeu pentru a ne judeca... 

Îl vom vedea însă doar noi, oamenii, cei ce-l şi formăm, 
ca nişte instrumente ale InteligenŃei. Ca nişte prime forme 
raŃionale dotate cu funcŃiile creaŃiei conştiente şi aflate la 
graniŃa dintre macro- şi micro-univers, arse şi moarte. Pline 
însă, cum spuneam, de legi şi precepte pe cât de inexistente 
material, pe atât de existente ca şi putere de influenŃă asupra 
a tot ceea ce ne înconjoară. 

Sigur, creierul performant şi gânditor al omului putea 
fi, probabil, şi rezultatul unor procese aleatorii de mutaŃii 
dictate de schimbările de mediu, însă, iarăşi, când îmi 
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amintesc că nimic din ceea ce se întâmplă pe întinsa plajă 
dintre spinii din interiorul atomului şi comportamentul 
galaxiilor nu se găseşte la întâmplare ci respectă legi clare, 
raŃionale şi, mai mult, în acelaşi timp se ‘merge’, parcă, pe o 
direcŃie logică, ce pare a fi prestabilită, ori cel puŃin este 
previzibilă, predictibilă în urma unui raŃionament logic, 
realizez că această uriaşă ecuaŃie nu poate fi doar un simplu 
rezultat al hazardului... 

Mai mult decât atât, mă gândesc că dacă viaŃa, aşa cum 
o cunoaştem, ar fi evoluat datorită adaptării la mediu, atunci 
ce adaptare la mediu a făcut să apară... însăşi viaŃa? 
Adaptarea cui, a atomilor a planetelor şi a aştrilor? Şi la ce 
mediu, la vid? 

Mă gândesc că în întreg spaŃiul care ne înconjoară  
materia este organizată în mod raŃional şi după o logică 
unică, după legi şi reguli, care par să existe ca şi cum ar fi 
‘planificate’ de cineva sau ceva. Hai să denumim simplu 
acest ceva, prin noŃiunea de RaŃiune Creatoare. Această 
RaŃiune Creatoare ar putea fi responsabilă de existenŃa 
tuturor legilor ce ghidează comportamentul materiei din 
univers. Ar putea fi responsabilă de legile ce ‘stabilesc’ 
legăturile de forŃă dintre particule; de legea gravitaŃiei; de 
paternitatea informaŃiilor stocate în genele care ghidează 
viaŃa celulelor şi organismelor vii; de legile existente în 
instinctul care ghidează comportamentul vieŃuitoarelor şi, 
bineînŃeles, de inteligenŃa din mintea omului. Împreună, 
toate acestea, au ceva în comun: sunt raŃionale! Există o 
raŃionalitate unică  a acŃiunilor lor. 
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 Cel mai important lucru de observat este acela că 
această RaŃiune Creatoare, în oricare dintre stările de mai 
sus s-ar găsi, crează, organizând în structuri raŃionale 
atomii, planetele, stelele, moleculele, genele, organismele, 
animalele. Iar aceste creaŃii, mai departe, interacŃionează 
între ele, fiind parcă controlate şi asistate pe un drum al 
evoluŃiei, de asemenea, raŃional. Începând de la particule 
subatomice la atom, de la atomi la structuri ARN şi ADN ce 
formează genele, de la ele la celule, de la celule la 
organisme vii, la viaŃă, la animale ghidate de instinct, şi 
până la omul al cărui corp este ghidat de instincte dar ale 
cărui acŃiuni sunt ghidate de inteligenŃă.  

Aici, la acest nivel, omul, de asemenea, cel mai 
important lucru de observat, crează la rândul său, 
organizând materia în structuri raŃionale. 

 De aceea mă gândesc că omul trebuie să fie tot o 
formă, mai evoluată decât celelalte de dinaintea sa, luată de 
această RaŃiune Creatoare.  

Că omul formează un trup a aceleiaşi RaŃiuni 
Creatoare... 

Ca şi cum nu omul îşi pune un gând în minte, reuşind 
ce-şi propune, ci gândul în sine a reuşit să aibă un suport 
material, pe om, cu care poate duce la bun sfârşit sensul său.  

Neobişnuit? Nu: lucrurile sunt în continuare la locul 
lor, optica de vedere este schimbată însă! 

Dar oare suntem pregătiŃi să le înŃelegem? 
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Şi, în continuare, văzând că omul îşi foloseşte 
capacitatea de a afla, de a memora, de a analiza, de a trimite 
urmaşilor informaŃiile descoperite în scopul de a-şi continua 
evoluŃia într-un mod direcŃionat şi accelerat; mai văzând că, 
înarmat cu aceste informaŃii, omul poate crea fiinŃe noi, 
modificându-le (şi chiar modificându-şi) genele,  adică poate 
face exact ceea ce doar însăşi natura mai poate face în 
univers; văzând că performanŃele aparatelor de zbor (spaŃial) 
create de om depăşesc pe cele ale păsărilor create de natură; 
văzând că omul poate deturna traseul unui asteroid ce i-ar 
ameninŃa planeta, fapt ce situează puterea inteligenŃei sale 
peste puterea legilor universale care au trimis asteroidul 
ucigaş, ne punem întrebarea: oare câŃi creatori există în 
univers? Dumnezeu, natura şi... omul? Oare omul  se găseşte 
în competiŃie cu natura sau cu Dumnezeu atunci când 
crează? Ori, mai curând, aceeaşi natură crează prin om ca 
printr-un instrument perfecŃionat şi, desigur, tot de ea creat?  

Există o creaŃie mai veche a naturii şi o creaŃie mai 
nouă a omului, ori o singură creaŃie: cea a naturii creând mai 
întâi singură iar mai apoi prin om? 

Realizăm astfel că omenirea ar putea fi chiar mâna 
spiritului universului. Mâna Mamei Naturi. Mâna lui 
Dumnezeu...  

Societatea umană raŃională şi responsabilă - şi nu 
individul uman, reprezentând cea mai complexă formă de 
organizare din univers, ar putea fi oare chiar răspunsul la 
întrebarea cine este Dumnezeu? 
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Şi, în final, văzând că drumul pe care păşeşte omul îl va 
conduce, într-un final fericit, pe alte planete pe care va sădi 
cunoaşterea şi inteligenŃa, îi găsim astfel încă o raŃiune 
existenŃială în marele scenariu universal. 

ExistenŃa omului nu mai pare a fi un scop în sine, şi 
final, ci doar o etapă de tranziŃie, şi nu o etapă a propriei 
evoluŃii, ci doar o fază a evoluŃiei inteligenŃei...  

Este adevărat, o evoluŃie... conştientă, fapt ce îi şi dă 
atâta bătaie de cap, în căutarea propriei raŃiuni existenŃiale. 

  
Şi chiar dacă tu, ca şi vietate, te naşti deja condamnat 

la moarte, doar tu, ca fiinŃă inteligentă, ai câştigat dreptul să 
trăieşti realizând ‘clipa’ unei vieŃi întregi. 
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Partea I  
 

Când te afli pe mare, te uiŃi spre Ńărm, 
pentru că de acolo vii. 

Când te afli în noapte, te uiŃi spre stele, 
pentru că de acolo eşti. 
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1 

 

Mai întâi a venit gândul.  
De fapt, mai întâi a fost viaŃa mea, frumoasă şi extrem 

de plină, care m-a plimbat, întocmai ca pe un vizitator, 
printr-un muzeu al realităŃii, cunoscând astfel tot felul de 
lucruri şi fapte. Acestea au format bagajul meu de informaŃii 
care, acumulându-se, au condus la apariŃia experienŃei 
personale ce s-a concretizat, mai târziu, în modul propriu de 
judecată. În felul meu de a înŃelege cunoaşterea. Şi, mai ales, 
de a o căuta. 

Şi când, la vremea lui, a venit gândul (aşa cum vine 
orice gând, dând buzna), a apărut în forma: „Trebuie să-mi 
cumpăr un laptop şi să încep să scriu o carte!”. M-am mirat 
gândului spunându-i că eu nu ştiu să scriu un vers, o pagină, 
darămi-te o carte. Nu am scris niciodată, nu ştiu să scriu şi 
nici nu sunt eu cel în măsură - privind în urmă la întreaga 
mea viaŃă - să scriu. Poate am tot felul de alte aptitudini, însă 
acum, sincer, trebuie să fie undeva o greşeală. Poate o 
încurcătură de adrese, ceva... 

Dar nu te pui cu gândul: alŃii, în trecut, au fost vizitaŃi 
de  gânduri incomparabil mai grele faŃă de al meu, aflate la 
chiar limita dintre posibil şi imposibil. Cum ar fi 
construirea... piramidelor!  
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Şi nici ei nu i s-au putut opune. Astăzi mergem la ele să 
le vizităm, admirându-le şi încă întrebându-ne de ce şi cum 
au fost construite!7 

 Revenind la gândul ce m-a vizitat, realizezi desigur, 
Ńinând această carte în mână, că nici eu nu am avut încotro! 
Şi te rog să mă crezi că nu a fost, deloc, uşor. 

 
 
 

2 

 
Aşa că am luat laptop-ul după care (m-)am întrebat: „Şi 

acum?...” 
Mai apoi au venit gândurile.  
Pachete-pachete. Izvorând de acolo de unde orice alt 

gând izvorăşte, de undeva din spatele cortinei din mintea 
fiecăruia dintre noi, şi apoi revărsându-se în cascadă.  

Nu conta că încerc poate să adorm, să mănânc, să 
privesc un film ori să citesc o carte, să ascult pe cineva 
vorbindu-mi, ori că mă adresam cuiva! Să ascult o melodie 
ori să conduc maşina. Nu. Nu conta nimic! Ele veneau... Iar 
eu trebuia să le Ńin minte. Repetând mereu şi mereu ideile, 
pentru a nu le pierde, până când mă puteam furişa de ceilalŃi 

                                                 
7 Şi, în plus, de ce nu au lăsat nici măcar un desen care să arate modul în care 
au fost construite (fiind totuşi cel mai important lucru înfăptuit de întreaga 
lor suflare), şi, de ce au ales să o construiască din blocuri mai mari decât cele 
pe care le puteau căra în mod normal? Dacă ar fi fost făcute din blocuri mai 
mici nu ar mai fi existat nici  misteriosul… cum?  
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- cărora îmi era jenă să le recunosc ce mi se întâmpla - şi să 
le scriu. Adică să le depozitez, în siguranŃă, de pericolul 
uitării... 

 Am început să le scriu pe orice îmi cădea în mâna, pe 
un petic de hârtie sau carton, bandă albă laterală de revistă, 
şerveŃel, pliant, bilete de orice fel. Mai târziu, după ce mi-
am luat inima în dinŃi şi am recunoscut celor din jur că am 
început să scriu, am avut dreptul la un pix şi un carnet, 
oriunde mă găseam. 

Nu putea exista o singură noapte fără carnet şi pix pe 
noptieră. 

Gândurile apăreau, se clarificau în minte şi, mai apoi, 
erau trecute pe hârtie. Dar niciodată în forma lor finală, 
'expandată'. Nu. Asta se întâmpla doar la sfârşit de 
săptămână. Era ca şi cum ai fi aflat un banc şi nu Ńi-l notai 
pe tot ci doar cheia lui, poanta sau, altfel spus,  „gluma cu 
....”. Iar la sfârşit de săptămână, când aveam mai mult timp 
liber, dezvoltam întreg gândul. Şi, în timp ce scriam, 
apăreau alte şi alte lucruri noi ce completau ideile, 
asamblându-se miraculos în sensuri, pe care le băteam în 
tastele laptop-ului cu o dexteritate nefirească, ce mă uimea.  

Câteodată nici nu puteam fi atent la ceea ce scriam 
pentru a nu ‚speria’ gândurile ce continuau să vină. Le 
transferam la adăpost, cât de repede puteam, prin bătăi în 
tastatură. Pentru a nu le pierde cumva. Şi abia după ce 
terminam de scris pagini întregi reveneam asupra lor, 
citindu-le şi minunându-mă de ele... Şi neînŃelegând, în 
continuare, ce se întâmplă... 
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Asta până în ziua în care am înŃeles, în sfârşit, că 
experienŃa pe care o trăiam purta numele de inspiraŃie! 
InspiraŃia - cuvântul RaŃiunii Creatoare. Al lui Dumnezeu. 

Şi am mai înŃeles că prin mecanisme identice trebuie să 
fi fost creat tot ceea ce avem şi preŃuim azi, noi, omenirea. 
Ca moştenire a trecutului. 

 
 
 

3 

 
Această carte are o misiune nu tocmai uşoară, însă 

plăcută. Misiunea de a-Ńi arăta ceea ce se întâmplă în jurul 
tău altfel decât ai fost învăŃat să crezi că vezi. Iar pentru 
aceasta nu am să-Ńi ofer încă o pereche de ochelari prin care 
să vezi lumea corect, ci, din contră, am să-Ńi propun să-Ńi dai 
jos ochelarii de pe nas pentru a vedea clar realitatea. 
Ochelari puşi acolo, pe nesimŃite, de miile de ani de evoluŃie 
direcŃionată. DirecŃionată de tradiŃii, de religie, de părinŃi, de 
şcoală, de cei din jurul tău, de toŃi factorii care te-au format. 
Factori contemporani sau nu cu tine, a căror amprentă, însă, 
există adânc întipărită în personalitatea şi în modul tău de 
gândire. 

Ochelari fără de care nu am fi putut ajunge aici unde ne 
aflăm azi, este adevărat, iar pentru aceasta trebuie să le fim 
recunoscători, şi să nu-i aruncăm în lada de gunoi. Astăzi 
însă, datorită înaltului nivel informaŃional la care ne aflăm, 
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purtatul acestor ochelari generează grave conflicte de... 
orientare. 

Am să te invit la o plimbare în muzeul gândurilor mele, 
la fel cum a făcut cu mine viaŃa, prin muzeul realităŃii. Am 
să-Ńi fiu ghid neobosit, mereu la dispoziŃie, chiar şi după ce 
ai terminat de citit cartea. 

 
 
 

4 

 
InspiraŃia, despre care îŃi vorbeam mai devreme, a Ńinut 

să mă 'poarte' şi în sala cea mai importantă dintre toate 
celelalte săli ale muzeului. În sala în care stau răspunsurile 
celor mai importante întrebări pe care noi, oamenii, din cele 
mai vechi timpuri şi până astăzi, ni le-am pus. Care dintre 
ele? 

În primul rând: Cine suntem? De unde venim? Încotro 
mergem? Ce rost avem pe lume? Avem o misiune de 
îndeplinit? Care?  

În al doilea rând chiar întrebarea... de ce ne tot punem 
acest gen aparte de întrebări? Ce anume din teoriile 
evoluŃioniste, unitare şi unanim acceptate de noi toŃi astăzi, 
nu ne satisface pe deplin? De ce ne simŃim încă neexplicaŃi?  

Poate pentru că, nu-i aşa, simŃim, fără a putea explica, 
ceva special în legătură cu natura noastră... Că deşi ne-am 
născut în această lume, deşi suntem alcătuiŃi trupeşte ca şi 
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celelalte vieŃuitoare cu care împărŃim planeta, simŃim totuşi, 
cu un fel de al şaselea simŃ, că, oarecum, suntem altceva. 

Căutând răspunsul la toate aceste întrebări am găsit şi 
răspunsul unei alte întrebări, pe care nici nu îndrăzneam să o 
pun. Mi-a fost dat să înŃeleg foarte clar, şi dincolo de orice 
dubiu, entitatea conceptului de Dumnezeu. Mai exact spus 
ce reprezintă intersecŃia sensurilor tuturor religiilor, ce 
formează punctul comun dintre ştiinŃă şi religie, numitorul 
comun dintre credincioşi şi atei, deopotrivă existenŃi într-o 
aceeaşi unică lume. 

Ce reprezintă, de fapt, realitatea care ne-a creat şi pe 
care omul, de-a lungul vremilor, a denumit-o Dumnezeu, 
închipuindu-şi-l după cum a putut? 

CredinŃa pe care o simt faŃă de aceste adevăruri, 
împărtăşite de inspiraŃie, îmi dă tăria să înfrunt în faŃă atât 
zâmbetele maliŃioase (atât de justificate, totuşi...) pe care 
afirmaŃiile mele le pot produce, cât şi imensa inerŃie 
consolidată, cum spuneam, de miile de ani de evoluŃie 
direcŃionată a spiritului. 

DirecŃionată de religie şi de tradiŃii, adică de 
programele ce au însoŃit omul, întocmai ca şi o guvernantă, 
încă din zorii evoluŃiei sale. 

EsenŃa acestei tării este credinŃa că, într-o bună zi, 
aceste adevăruri vor fi unanim acceptate, iar preŃul pe care îl 
plătesc pentru aflarea lor reprezintă asumarea misiunii de a 
le duce mai departe, în minŃile celorlalŃi semeni. Şi nu 
cunosc mai mare împăcare sufletească decât aceea de a 
aduce ajutor în cunoaşterea adevărului. 
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5 

 
În sala gândurilor şi a adevărurilor, mai devreme 

amintită, am găsit urme lăsate de cei ce au trecut pe aici de-a 
lungul timpului. Răsfoind curios prin 'Cartea de Onoare' 
găsesc : 

„Sunt un bătrân de 82 de ani, educat în amăgirea în 
care vă aflaŃi şi spre care mă îndemnaŃi, şi din care m-am 
eliberat cu mulŃi ani în urmă, prin mari suferinŃe şi eforturi, 
căci mi-am format o viziune asupra lumii care nu coincide 
cu a bisericii, deşi e creştină, care îmi oferă şansa unei vieŃi 
liniştite, pline de bucurie, şi are drept scop desăvârşirea 
lăuntrică şi pregătirea pentru o moarte la fel de liniştită şi 
plină de bucurie, pe care o văd ca pe întoarcerea la 
Dumnezeul iubirii din care purced.”  

Semnat, Lev Tolstoi. 
„Acolo, afară, se află lumea asta uriaşă, care există 

independent de noi, oamenii, şi care ne aşteaptă ca o măreaŃă 
şi veşnică ghicitoare, accesibilă măcar parŃial cercetării şi 
reflecŃiilor noastre. Contemplarea acestei lumi se anunŃă ca 
o eliberare, iar curând mi-am dat seama că mulŃi dintre cei 
pe care am învăŃat să-i preŃuiesc şi să-i admir îşi găsiseră 
libertatea lăuntrică şi siguranŃa în preocuparea devotată 
pentru acest lucru”.  

Semnat, Albert Einstein. 
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6 

 
Desigur că atunci, când au scris în Cartea de Onoare 

din Sala Adevărului, au fost cu toŃii prezenŃi în carne şi oase, 
adică vii, din punctul de vedere cel mai comun acceptat. 
Astăzi se găsesc cu atât mai vii cu cât îşi trăiesc eternitatea 
în acea lume despre care vorbeau, în lumea gândurilor, de 
unde continuă şi astăzi să ne influenŃeze acŃiunile... 

M-aş bucura nespus de mult să poŃi intra şi tu, 
cititorule, cu înŃelegerea ta în această 'Sală a ÎnŃelegerii' cât 
mai curând, pentru că de-abia din acel moment vei începe să 
trăieşti cu adevărat în realitate. Iar fiecare clipă petrecută în 
afară este nu irosită iremediabil, ci doar netrăită complet. 

 
 
 

7 

 
Cred că ar trebui, în acest moment, să mă prezint, la rândul 

meu. Cine sunt eu, dincolo de omul care îşi trăieşte porŃia de 
viaŃă alături de toŃi ceilalŃi asemenea mie, care împreună 
formăm câteva generaŃii contemporane ale omenirii? 

M-am născut pe această dimensiune a realităŃii în 
forma unei mici vietăŃi goale, ghidate de instincte. Iar când 
spun “goale” mă gândesc, desigur, la bagajul gol de 
experienŃe personale. 
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Astăzi, patruzeci şi ceva de ani mai târziu, sunt, ca şi 
voi toŃi de altfel, o entitate imaterială de gânduri ce 
guvernează atât acŃiunile trupului meu efemer cât şi suma 
informaŃiilor adunate de-a lungul vieŃii şi memorate mai 
mult sau mai puŃin în format de experienŃă. Sunt o 
conştiinŃă. 

 Singura mea şansă, ca şi a voastră, de altfel, de a 
accede, nu la nemurire, dar la o existenŃă mai îndelungată 
decât cea a trupului, ar fi cultivarea reuşită a gândurilor 
izvorâte din mintea mea în minŃile celor din jur. Pentru a 
întreŃine continuitatea. 

 Continuitatea a ceea ce, de fapt, merge mai departe 
atunci când noi, generaŃie după generaŃie, de zeci de mii de 
ani încoace, ne stingem...  

Şi spun zeci de mii de ani şi nu milioane de ani (de 
când, în realitate, omul ghidat de instincte a apărut pe 
planetă) pentru că mă refer doar la omul ghidat de  
inteligenŃă. 

 
 
 

8 

 
Spuneam, cu câteva rânduri mai înainte, că sunt, 

dincolo de partea materială a existenŃei mele, o conştiinŃă ce 
guvernează peste suma informaŃiilor adunate de-a lungul 
vieŃii şi memorate, mai mult sau mai puŃin, sub formă de 
experienŃă. 
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Pentru că şi eu şi tu, cel ce stai acum şi citeşti, probabil 
că Ńi-ai dat seama şi singur, suntem fiecare dintre noi câte o 
sumă de informaŃii şi de experienŃe trăite, citite, văzute, 
gândite, înŃelese, deduse sau învăŃate. Acumulate. Preluate, 
precum o ştafetă a gândirii, de la înaintaşii noştrii, prin grija 
sistemului de învăŃământ sau de informare ori din experienŃa 
personală.8 

Aceste informaŃii memorate, existente în minŃile 
noastre, au intrat, desigur, prin cele cinci simŃuri pe care 
fiecare om le are, să spunem, din construcŃie. 

Astfel, avem memorate imagini din cele mai fragede 
momente ale vieŃii, intrate prin porŃile ochilor; avem 
memorate voci, sunete şi melodii, intrate prin porŃile 
urechilor; avem memorate gusturi diverse, de mâncare, 
băutură etc., intrate prin poarta simŃului gustativ; avem 
memorate mirosurile celor mai diverse parfumuri naturale 
sau artificiale, intrate prin poarta simŃului olfactiv; şi mai 
avem memorate senzaŃii de frig sau căldură, alături de 
diverse senzaŃii ale acŃiunii de atingere a pielii noastre, 
intrate prin porŃile simŃului tactil. 

Pentru a fi şi mai corect în această analiză trebuie spus 
că avem memorate totodată şi imaginile create de cărŃile 
citite, ori de întâmplările auzite, pe care, chiar dacă nu le-am 
cules personal de la faŃa locului, atunci când le-am primit, 
ceva în minŃile noastre le-a proiectat, parcă, pe o pânză din 
spatele ochilor, sub formă de imagini. Ca la un 

                                                 
8 În ADDENDA, la pag. 281, vei găsi dezvoltată această idee mai pe larg.  
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cinematograf. Şi, dacă te vei gândi o clipă la o carte pe care 
ai citit-o, nu ai să vezi literele înşiruite, ci imaginile 
proiectate în minte. E adevărat ? Iar dacă ai să redai o 
întâmplare pe care ai auzit-o de la cineva nu îŃi vor veni în 
minte vorbele povestitorului, aşa cum, de fapt, Ńi-au intrat în 
minte informaŃiile respective, ci, de asemenea, ai să redai  
imaginile unui ‘film’ generat şi memorat de mintea ta. 

 Astfel, memorarea lor este mult mai eficientă: pot 
reŃine un întreg film povestit de cineva, deşi, altfel, nu sunt 
în stare să memorez un simplu număr de telefon, fiind nevoit 
să-l notez de fiecare dată pe hârtie, ca să nu mai vorbim de 
două spuse unul după altul ! 

Dar altundeva vreau să ajung cu ajutorul acestui  
raŃionament.  

Acceptăm că, practic, mintea noastră este ca şi un port 
în care ancorează informaŃiile intrate prin, şi doar prin, 
porŃile celor 5 simŃuri. Aceste informaŃii sunt mai apoi 
sortate, tranşate, separate, analizate, combinate, şi, în final, 
memorate. Din toată această analiză a informaŃiilor, din 
alăturarea unora dintre ele ce au particularităŃi comune, pot 
rezulta alte informaŃii, noi, alături de concluzii sau 
raŃionamente ce pot merge inclusiv la prevederea unor 
viitoare acŃiuni, ori reacŃii. Transformate, desigur, de mintea 
noastră, tot în imagini. Ca şi cum, după ce ai auzit că un 
vecin de-al tău a zis cutare lucru despre tine, îŃi poŃi imagina 
că în ziua următoare te vei duce în faŃa lui şi-i vei spune ce 
crezi tu despre părerea lui. Chiar dacă lucrurile se vor 
întâmpla sau nu aşa, gândurile respective, generate în 
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închipuirea ta, Ńi se vor memora în minte, ca imagini însoŃite 
de respectivele discuŃii închipuite. 

Ce vreau să spun? Că şi aceste gânduri 'închipuite', 
imagini create, sunt, până la urmă, tot reacŃii la acŃiunea 
informaŃiilor intrate prin porŃile celor cinci simŃuri. Sunt 
rezultatele analizei lor. 

Şi că, în general, s-ar părea că pe masa de montaj din 
mintea noastră conştiinŃa prelucrează doar informaŃiile ce 
sosesc ca şi materii prime, prin aceste simŃuri. 

Dar... 
Dar ce se întâmplă atunci când cineva, pur şi simplu, 

crează ceva nou, nemaivăzut şi nemaiauzit? Cum ar fi, spre 
exemplu, o poezie. Ori un tablou, altul decât un peisaj sau o 
natură, fie ea chiar una… moartă. O idee cu totul şi cu totul 
nouă. Un concept, o viziune. O piramidă, spre exemplu. Ori 
o ştiinŃă nouă. Abstractă. Aritmetica, spre exemplu, aflată la 
chiar momentul naşterii ei. Pe ce poartă a simŃurilor omului 
a intrat ea? 

Pentru că nu a intrat nici prin ochi, nici prin urechi, nas 
sau gură, nici prin senzorii din piele, şi nici chiar prin 
analiza informaŃiilor aflate în memorie. 

Această nouă informaŃie nu vine din afară, ci de undeva 
din interiorul minŃii noastre. Am putea spune că respectiva 
idee şi respectivul gând sunt rodul inspiraŃiei!  

InspiraŃia ca şi un nou simŃ. Ca şi un al şaselea nostru 
simŃ. Un simŃ pe care nu-l deŃine decât o fiinŃă inteligentă. 
Iar mintea dezvoltată a omului ar fi, bineînŃeles, poarta prin 
care vine inspiraŃia. Mintea, ca şi poartă ! 
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Să concluzionăm astfel că omul, de când a devenit 
inteligent, a dobândit un fel de al şaselea simŃ, ce izvorăşte 
din interiorul minŃii lui, şi pe care l-a denumit simplu: 
inspiraŃie. 

 
 

 
9 

 
Practic, prin această nouă poartă trebuie să fi intrat, 

încă din cele mai vechi timpuri, gândurile care au ghidat 
omul în drumul său pe calea istoriei civilizaŃiei sale, aşa cum 
o cunoaştem evoluând până azi. Prin această nouă poartă au 
venit şi toate ideile evoluŃiei noastre spirituale, tehnice şi 
ştiinŃifice. Şi, desigur, tot prin ea au intrat şi ideile aflate în 
textele vechi şi, mai ales, în textele aşa-numite sacre. 

 Tot pe această poartă a intrat şi nevoia imediată a 
omului primitiv de a-şi căuta un protector într-o fiinŃă 
supranaturală. Pretutindeni unde a apărut omul sunt semne 
că odată cu trezirea lui din întunericul animalic au apărut şi 
semnele credinŃei în tot felul de protectori supranaturali. În 
zei. 

Prin acest mecanism, oamenii care au trăit în vremuri 
în care nu se putea cunoaşte nicicum mai mult decât se poate 
cunoaşte astăzi, au lăsat scris, pe lângă sau printre ideile 
personale, şi idei care urmau să se împlinească cu sute sau 
cu mii de ani în viitor. Moise cu cele 10 porunci; Iisus cu 
îndemnul său spre adevăr şi bunătate; evangheliile; Jules 
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Verne cu ideile sale fanteziste ce au fost ulterior, toate, 
transformate în realitate, Galilei, Newton, Darwin, Edison, 
Einstein şi toŃi ceilalŃi oameni de cultură şi de ştiinŃă.  

Atâtea şi atâtea poeme, cărŃi, picturi, sculpturi, lucrări 
muzicale şi toate celelalte creaŃii ce au bucurat simŃurile şi 
au inspirat la rândul lor pe un Leonardo, un Michelangelo, 
un Shakespeare şi pe toŃi ceilalŃi artişti universali şi 
deschizători de drumuri pe care omenirea i-a avut la cârma 
spiritului său. 

Pentru că arta, ca şi produs al inspiraŃiei, inspiră la 
rândul ei: gânduri noi apar în mintea ta de fiecare dată când 
asculŃi o muzică ce-Ńi place9, ori când priveşti un tablou. 
Aceste gânduri te poartă într-o visare creativă. 

Altfel spus: inspiraŃia induce arta şi arta induce 
inspiraŃie. Precum două jumătăŃi de cerc care, alăturate, 
încearcă să reconstituie întregul cerc. Ca un rotor al unui 
dinam ce se învârteşte producând energie, energie ce, la 
rândul său, învârteşte rotorul... Un perpetuum mobile ideal. 

 Toate aceste idei călăuzitoare au câteva puncte 
comune: sunt inspirate, având practic o sursă comună de 
provenienŃă, au o latură  raŃională şi conŃin elemente ce, 
parcă în mod voit, intenŃionat, au condus evoluŃia omului pe 
un drum, ai putea spune, dinainte stabilit. 

Şi, după cum ne arată realitatea, chiar au influenŃat cu 
adevărat traseul drumului pe care ne-am deplasat ca 
civilizaŃie. Noi, ca animale devenite inteligente. Pentru că 
uite, suntem înconjuraŃi de tot felul de animale, dar care 

                                                 
9 În ADDENDA, la pag. 290, vei găsi dezvoltată această idee mai pe larg.  
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nefiind inteligente nu lasă nici o urmă a inspiraŃiei din viaŃa 
lor şi, implicit, nici de evoluŃie... 

Dar cine oare se află în spatele acestui al şaselea simŃ? 
Cine a generat şi, în continuare, generează aceste gânduri? 

 Desigur, aceste gânduri fiind cu toate orientate spre o 
direcŃie unică, de evoluŃie raŃională, direcŃie care ne-a 
condus până în punctul în care am ajuns astăzi, putem bănui 
că tot RaŃiunea care trebuie să ne fi creat stă în spatele 
acestui al şaselea simŃ şi că voinŃa sa ne-a fost practic 
dezvăluită prin inspiraŃie. 

Dar ce poate fi această RaŃiune Creatoare, în definitiv? 
Să urmărim raŃionamentele următoare, după care să 
încercăm să-i definim un prim contur. 

 
 

 
10 

 
Stau pe o stâncă şi privesc cum apa izvorului curge la 

vale, printre pietre, ocolindu-le şi alegând întotdeauna calea 
cea mai firească de curgere, cale previzibilă de altfel printr-
un raŃionament logic. 

 Mă întreb: ce ghidează apa? Îmi răspund: o sumă de 
legi naturale, universale şi, desigur, raŃionale. 

Privind pietrele ocolite de apă mă întreb: oare în ele 
este înmagazinată raŃiune? Ascultă pietrele de legi?  

În primul rând, ştiu că pietrele nu au viaŃă, sau cel puŃin 
ceea ce denumim noi prin acest concept. Dar oare mai au şi 
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altceva, dincolo de materia moartă din care sunt alcătuite? 
Au, desigur, multe reguli şi legi de existenŃă, de comportare 
şi de interacŃíune ce stabilesc, printre altele, următoarele: din 
ce atomi sunt făcute? ce legături au între ei? la ce 
temperatură se topesc sau se sparg? ce duritate au şi cum 
interacŃionează în prezenŃa altor corpuri sau medii? etc.  

Ca un pachet de informaŃii şi de reguli, atât particulare 
cât şi generale, cărora piatra, ca şi materie, li se supune. 
Aceste legi universale, de care materia întotdeauna ascultă, 
sunt, spun încă o dată, perfect raŃionale. 

Şi poate că ar fi mai corect să spun nu că piatra le 
conŃine, ci că piatra stă ca şi 'scufundată' într-un mediu, să 
spunem, plin de aceste principii şi de legi raŃionale.  

Ca şi un mediu raŃional existent în întreg spaŃiul 
universului, inclusiv în cel lipsit de materie, respectiv în vid. 

Să reŃinem ideea existenŃei acestui pachet de legi 
raŃionale, bineînŃeles imateriale, căruia materia i se supune 
necondiŃionat. 

 
 
 

11 

 
Ridic privirea mai apoi şi observ, deasupra izvorului, o 

sămânŃă de arŃar ce se roteşte înşurubându-se în aer şi 
zburând după legi ale aeronauticii. 

Principiile după care pare să fi fost construită îi conferă 
zborului ei un scop şi o raŃiune. Scopul este, desigur, cel al 
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înmulŃirii plantei, iar raŃiunea aceea că, dacă vântul este mai 
puternic, seminŃele se depărtează suficient pentru a nu se 
concura reciproc pentru resursele unei aceleiaşi suprafeŃe. 

Şi aceasta deoarece codiŃa, adică legătura fizică a 
seminŃei cu tulpina, este 'proiectată' a nu se rupe decât la 
acŃiunea unei pale de vânt de peste o anumită intensitate, 
tocmai în raŃiunea de a mări distanŃa pe care o va parcurge.  

Şi, te întrebi: cui aparŃine acest raŃionament logic, 
hotărât parcă pe o planşetă de proiectare? Doar planta nu are 
creier, nu are minte, nu are conştiinŃă! Trebuie să existe o 
conştiinŃă universală care a orânduit construcŃia plantei... 

Mă mai uit la un bulb de tuberoză, ce-l Ńin lângă o 
floare de tuberoză, şi realizez că parfumul puternic pe care 
aceasta îl emană este acelaşi la toate tuberozele şi că, 
practic, în bulb există informaŃia genetică ce conduce, 
întotdeauna fără greş, la acest parfum. Parfumul există mai 
întâi ca informaŃie în bulb! 

Mă întreb: ce conŃin seminŃele, în afară de materie? În 
primul rând poartă în ele o nouă viaŃă. Poartă informaŃii. 
Cum spuneam, genetice. Legături chimice, raŃionale, despre 
o nouă plantă, identică cu cea care a produs-o. SămânŃa, 
ascultând de legile raŃionale, strămută totodată în noua 
plantă şi ştiinŃa facerii unei alte seminŃe şi, desigur, mai 
poartă şi mirosul viitoarelor flori, culoarea sau aroma 
fructelor. 10   
                                                 
10 „Să dea pământul din sine verdeaŃă: iarbă, cu sămânŃă într-însa, după 
felul şi asemănarea ei, şi pomi roditori, care să dea rod cu sămânŃă în sine 
(-s.n.), după fel, pe pământ.”, după cum, corect, ne spune şi Biblia. Citatul 
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Planta este, de asemenea, tot materie, dar una 
organizată de un pachet de legi mai complex decât cel al 
pietrei. Altfel spus, o treaptă mai complexă, superioară 
pachetului de legi al materiei. 

 Acest pachet de informaŃii chimice, desigur tot 
raŃionale, poartă denumirea de gene. Aceste gene sunt 
practic legile după care materia simplă se organizează, 
devenind plantă, cu toate însuşirile ei particulare şi specifice. 
Planta se supune mai întâi pachetului de legi ce supun 
materia (aranjarea atomilor în molecule), şi mai apoi 
pachetului de legi din gene (formarea celulelor plantei). 

 În concluzie, planta are un pachet de legi raŃionale în 
plus faŃă de piatră. FaŃă de materia 'moartă'. 

 
 

 
12 

 
Ridic privirea ceva mai sus de sămânŃa zburătoare şi 

zăresc două păsări ce traversează, în zbor, cerul albastru, 
corpul lor fiind construit în mod raŃional, desigur, pentru 
zbor. Şi despre ele ştiu că au trupul construit tot de gene şi 
că, în plus, sunt ghidate de o raŃiune a instinctelor, care le 
poartă în zborul lor spre găsirea hranei, perechii lor, ori, prin 
migraŃia lor, către zone mai calde. 

                                                                                                                   
acesta şi următoarele din BIBLIA SAU SFÂNTA SCRIPTURĂ, Editura 
Institutului Biblic şi de misiune al B.O.R., Bucureşti, 1993. 
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Cum observam şi în introducerea cărŃii, o pisică aleargă 
după un şoarece, practic un grup de atomi se deplasează 
după un altul mai mic, pentru a-l îngloba! Ce anume 
determină acest fenomen? Acum putem spune că, desigur, 
acelaşi 'program' instinctual. 

Animalele au instincte, în vreme ce plantele – ca să nu 
mai vorbim de pietre - nu. Poate că tocmai acestă 'mică' 
diferenŃă ne face să considerăm animalele, prin comparaŃie 
cu plantele, pline de viaŃă11. 

Materia din care sunt alcătuite animalele se supune 
regulilor a trei pachete de legi raŃionale: celui de care ascultă 
materia simplă, apoi celui dictat de gene şi în final celui 
generat de instincte. Care instincte, iarăşi, nu sunt altceva 
decât un pachet de legi raŃionale, care supun de data asta, 
doar animalele. 

Să concluzionăm aici faptul că animalul are două 
pachete de legi raŃionale în plus faŃă de piatră. FaŃă de 
materia de bază. 

 
 

 
13 

 

Ridic privirea ceva şi mai sus şi observ un avion, care 
şi el zboară, fiind condus însă de om. Mai exact de raŃiunea 

                                                 
11  „Să mişune apele de vietăŃi, fiinŃe cu viaŃă în ele şi păsări să zboare pe 
pământ, pe întinsul tăriei cerului”... ne spune, iarăşi, BIBLIA, în Geneză. 
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existentă în el şi de instrucŃiunile învăŃate, transmise de către 
înaintaşi. Iar avionul este alcătuit din aceeaşi materie moartă 
din care este alcătuită şi piatra de pe malul izvorului. 
Materia avionului, însă, este organizată de data asta în forma 
dictată de către inteligenŃa din om. 

InteligenŃă care, până la urmă, nu este altceva decât tot 
un pachet de legi raŃionale, superioare însă celor existente în 
instincte. Iar pe planeta noastră, cel puŃin, inteligenŃa a 
izvorât cu putere, în om. 

Ce poate fi, aşadar, omul? 
Ştiai tu, cititorule care stai şi mă asculŃi în acest 

moment 12 , că diferenŃa genetică dintre omul de azi şi 
cimpanzeu este de doar 1,24 procente? Sau că diferenŃa 
dintre sângele omului şi cel al gorilei nu poate fi depistată 
prin analize de laborator? 

Ştiai că, de fapt, organismul tău este format din atomi 
de C (carbon), H (hidrogen), O (oxigen), C (calciu) şi Ph 
(fosfor) în proporŃie de aproape 99%? Cine eşti tu, cel ce mă 
asculŃi acum? Să nu te gândeşti nici la restul de 1 %, pentru 
că şi aceştia sunt tot atomi. 

Omul este, aşadar, o structură organizată raŃional, 
formată din atomi ce se supun legilor de care ascultă materia 
moartă. Structura sa internă ascultă de legile existente în 
gene, acŃiunile sale secundare ascultă de legile instinctelor, 

                                                 
12 …deşi aş putea foarte bine, în paranteză fie spus, ca tot în acest moment 
nici să nu mai fiu în viaŃă, acest lucru neîmpiedicându-mă, uite, cu nimic să-
Ńi vorbesc, influenŃându-te... 



           Octav  Chivulescu                                     CivilizaŃia Inilor 
 

47 

iar acŃiunile sale principale se subordonează inteligenŃei, 
raŃiunii. 

Care inteligenŃă poate fi descrisă şi ea, până la urmă, 
tot printr-un pachet de legi raŃionale, mai rafinate şi mai 
complexe decât cele ale instinctelor, de vreme ce îl 
subordonează. 

 Astfel, omul ascultă mai întâi de raŃiunile inteligenŃei; 
apoi de raŃiunile instinctelor precum orice alt animal; este 
alcătuit, ca şi sămânŃa plantei, din gene purtătoare de 
informaŃii raŃionale, iar la bază este alcătuit dintr-o aceeaşi 
materie atomică, universală, guvernată de legile universale. 

Omul are, în concluzie, informaŃii genetice, instincte şi, 
în plus, inteligenŃă. Trei pachete de legi raŃionale în plus 
faŃă de piatră. FaŃă de materia simplă. 

 
 
 

14 

 
Să recapitulăm... 
Există „legi natural-universale” în orice punct din 

univers, material sau nu, există „legi genetice” în orice 
vietate, există „legi instinctuale” în orice animal şi, în plus, 
există „legi ale inteligenŃei” în om. Cam aşa stau lucrurile, 
după cunoaşterea noastră, în Univers. 

 Toate aceste pachete de legi au două caracteristici 
comune: guvernează organizând materia şi sunt raŃionale. 
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AcŃiunile acestor legi asupra materiei sunt oarecum 
previzibile, ori, altfel spus, interacŃiunile lor sunt deductibile 
în urma unui raŃionament logic. Nimic în univers nu se  
desfăşoară haotic, ci doar guvernat de această familie de legi 
raŃionale. 

În concluzie... 
Particulele ascultă de  raŃiunile legilor materiei. 
Plantele ascultă de raŃiunile legilor materiei şi de 

raŃiunile genelor. 
Animalele ascultă de raŃiunile legilor materiei, de 

raŃiunile genelor şi de raŃiunile instinctelor. 
Omul ascultă de raŃiunile legilor materiei, de raŃiunile 

genelor, de raŃiunile instinctelor şi de raŃiunile inteligenŃei. 
Dacă considerăm cele patru tipuri de raŃiuni ca făcând 

parte dintr-o aceeaşi familie raŃională, diferite ca formă însă 
identice ca fond şi scop, atunci materia ar avea înglobate 
una, plantele două, animalele trei, iar, în final, omul patru 
tipuri de raŃiuni. Cu cât mai multe sunt 'raŃiunile' căreia i se 
supune, cu atât o alăturare de particule ale materiei este mai 
evoluată. 

Două animale nu sunt mai valoroase intelectual decât 
una singură. Şi nici, luate împreună, o cireadă de oi sau de 
vaci. Din punct de vedere al creşterii intelectului, suma lor 
este întotdeauna aceeaşi, şi... subunitară.  

Doi oameni inteligenŃi, însă, sunt mai valoroşi 
intelectual decât unul singur, dovedind astfel că inteligenŃa 
este cumulativă. Iar omenirea, ca societate inteligentă, este 
formată din suma inteligenŃelor tuturor indivizilor 
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contemporani şi a inteligenŃelor însumate ale celor ce au 
trăit pe pământ. Această sumă trebuie să fie chiar 
următoarea treaptă evolutivă a acestor legi raŃionale, pe 
scara legilor materiei, a genelor, a instinctelor şi a 
inteligenŃei: societatea umană raŃională şi responsabilă.  

Iar fantasticul progres tehnologic al societăŃii umane la 
care asistăm azi nu face decât să demonstreze că această 
sumă este, într-adevăr,... supraunitară. 

Practic, tot ceea ce ne reprezintă astăzi, pe noi ca 
omenire, este exact moştenirea spirituală lăsată deopotrivă 
de înaintaşi şi de contemporani. Un singur membru al 
comunităŃii umane nu ar fi în stare să construiască de unul 
singur un avion, ori un calculator, ba cei mai mulŃi dintre noi 
nu am fi în stare nici să aprindem un foc fără ajutorul 
chibriturilor. Tot ceea ce putem face astăzi facem deoarece 
este realizat nu de oameni luaŃi ca indivizi, ci de omenirea 
luată ca entitate.13 

 
 
 

15 

 
 Precum o undă de şoc, raŃiunea 'porneşte' de undeva 

din adâncul şi micimea imaterială a spaŃiului, poate chiar a 
vidului, se 'umflă' precum un balon, inundând cu supunere 
particulele, se 'extinde' formând genele celulelor vieŃii, 

                                                 
13 In ADDENDA, la pag. 294, vei găsi dezvoltată această idee mai pe larg. 
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'creşte' mai apoi dictând instinctele lumii animale şi, în final, 
'explodează' prin inteligenŃa din om. Şi poate nu 
‘explodează’ este cel mai bun cuvânt, ci erupe năvalnic în 
zona conştientului său. 

Am asista, parcă, la o evoluŃie a spiritului materiei, 
dacă putem spune aşa. Şi, mai corect spus, a spiritului ce 
guvernează întreg spaŃiul şi materia, a spiritului universului. 

EvoluŃia RaŃiunii Creatoare, numită de om, după ce 
toŃi ceilalŃi zei au fost deconspiraŃi de ştiinŃe, Dumnezeu. 

 
 
 

16 

 
 Spuneam că omul, fiind fiinŃa cea mai evoluată 

intelectual pe care o cunoaştem azi, ar avea în plus faŃă de 
materia 'moartă' trei tipuri de raŃiuni: raŃiunea genelor, raŃiunea 
instinctelor şi raŃiunea inteligenŃei. Ar avea trei 'etaje' raŃionale. 

Această treime raŃională din om mă duce cu gândul 
spre o posibilă explicaŃie a sensului cuvintelor din textele 
sacre, rămas încă neexplicat logic, cum că Dumnezeu este: 
„unic în fiinŃă şi întreit în persoană”. 

 Dacă am accepta că Dumnezeu este numele dat de om 
aceastei entităŃi RaŃional-Creatoare ce guvernează materia, 
atunci ar fi într-adevăr unică în fiinŃă (unică în raŃiune), apoi 
existentă odată pretutindeni (legile raŃionale ale naturii din 
materie şi spaŃiu) şi de trei ori în om (raŃiunea din gene, din 
instincte şi din inteligenŃă)! 
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17 

 
Astfel, RaŃiunea Creatoare, denumită de către om 

Dumnezeu, s-ar găsi încă pe drumul propriei sale evoluŃii, 
de la legile natural universale care doar aranjează particulele 
într-un mod oarecum prestabilit, spre creaŃia conştientă, 
apanajul inteligenŃei prezente în om. Şi atunci omul n-ar fi 
altceva decât o formă a manifestării acestei forŃe raŃionale. O 
formă evoluată, prin care RaŃiunea determină conştient 
guvernarea materiei. 

Dacă inteligenŃa este spiritul din minte - mintea omului 
fiind astfel suportul inteligenŃei - nu ar însemna oare că 
omul este corpul spiritului RaŃiunii Creatoare, adică al lui 
Dumnezeu? 14 

 
 
 

18 

 
 Ce mă determină să cred toate acestea? 
 Mă gândesc că legile natural universale fac ca doi 

atomi de hidrogen ce se întâlnesc în anumite condiŃii bine 
determinate cu unul de oxigen să formeze apa. Tot ele fac ca 

                                                 
14 Iar în NOUL TESTAMENT, prin cuvintele lui Iisus, se spune: "Corpul 
vostru este templul Duhului Sfânt (inteligenŃa- n.n.) care se află în voi." 
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două corpuri materiale ce se întâlnesc să se atragă 
gravitaŃional. Şi, tot aşa mai departe, aceste reguli se execută 
fără excepŃii şi în mod automat, fără a fi nevoie de o voinŃă 
atentă la rezultat, ori de un observator-supraveghetor 
conştient. 

Mă mai gândesc că plantele, organizate fiind de 
informaŃiile din gene, alcătuiesc, de asemenea automat şi 
inconştient, structuri identice, înmulŃindu-se prin seminŃele 
ce păstrează în ele toate informaŃiile necesare. 

Iar raŃiunea din ele a hotărât (desigur, tot în mod... 
raŃional) că dacă florile sunt viu colorate vor fi mai uşor de 
reperat, în fondul general verde al vegetaŃiei, de către 
insecte. De ce era necesar acest lucru? Pentru că aceeaşi 
RaŃiune Creatoare a mai hotărât şi faptul că aceste insecte 
vor realiza polenizarea plantelor! 

Nu am să cred niciodată vreo teorie cum că planta ar 
putea fi conştientă de propria existenŃă, şi cu atât mai puŃin 
de rolul - asumat conştient - al insectelor în reproducerea 
plantelor. Dar viaŃa ne arată că ceva a gândit, totuşi, raŃional 
şi cunoscând realitatea, pentru ele, atunci când au fost 
'concepute' programele informaŃionale din gene, stabilind 
totodată şi regulile de interacŃiune cu mediul! 

 Aceeaşi RaŃiune Creatoare a hotărât ştiind că dacă 
fructele vor fi dulci şi aromate vor fi apreciate de către 
animale, acestea le vor consuma şi vor duce seminŃele mai 
departe, atunci când vor elimina resturile digerate! A 
calculat până şi învelişul miezului seminŃei, alcătuindu-l din 
structuri moleculare rezistente la condiŃiile acide din 
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stomacul animalelor! Mă întreb cine putea ştii aceste 
condiŃii? În nici un caz plantele, sau genele din interiorul 
celulelor lor! Însă pentru RaŃiunea Creatoare nu exista 
practic altă cale decât aceasta raŃională, firească, a realităŃii. 
Ca şi apa ce curge la vale, pe singura cale posibilă, 
deductibilă logic. 

Şi te întrebi atunci, ştiindu-le ‘scrise’ în gene: cum să 
existe informaŃiile fără să fie şi cunoscut totul despre insecte 
sau despre animale? Totul despre mediul cu care 
interacŃionează? 

 
 
 

19 

 
Plantele, faŃă de animale, sunt nişte fiinŃe funcŃionând 

oarecum automat, ca nişte mecanisme întoarse cu cheia 
(ghidate genetic). Plantele sunt, dintr-un anume punct de 
vedere, fiinŃe pasive.  

Animalele însă, faŃă de plante, sunt fiinŃe active. Şi, 
mai departe, această activitate este ghidată, cum spuneam, 
de legile pe care le aduc cu ele instinctele. Nu cred că mai 
are rost să mai amintesc aici despre toate tertipurile raŃionale 
de care animalele din apă, aer sau de pe uscat se folosesc 
pentru a se naşte, a se hrăni, şi a se înmulŃi. Pentru a 
supravieŃui. Sunt aşa-numitele adaptări la mediu, care nu 
încetează să ne uimească de fiecare dată când le descoperim. 
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Toate aceste adaptări sunt fireşti şi raŃionale, precum, 
am mai spus-o de atâtea ori, drumul apei la vale. Şi nu 
acŃionează independent, ci fac parte dintr-o încrengătură 
unică, ce Ńin parcă seama de întreg mediul în care trăiesc. 

Firul plasei de păianjen este mai elestic şi mai rezistent 
decât oŃelul produs de ingineria umană. Materia din care este 
făcut respectă reŃete chimice raŃionale, încă nedescifrate 
deplin de către savanŃi, iar modul de Ńesere al pânzei este 
făcut în raŃiunea de a prinde insectele din zborul lor. Practic, 
păianjenului genele îi produc firul de mătase, iar instinctul 
îl Ńese. Şi asta fără ca el să cunoască ori să conştientizeze 
ceva. Ca şi cum pentru el ar judeca un creier din afară. Şi nu 
numai pentru el, ci şi pentru restul animalelor şi plantelor. Şi 
al oamenilor... 

Iar despre acest ‘creier universal’ nu putem spune mai 
mult decât că judecă în mod logic, raŃional şi inteligent. Şi, 
în plus, că Ńine cont de întrepătrunderea existentă între 
condiŃiile mediului şi realităŃile din viaŃă. 

 
 
 

20 

 
Ce are deosebit aceast nou tip de raŃiune, inteligenŃa? 
În primul rând, inteligenŃa, în momentul apariŃiei sau a 

'instalării' sale în om, a ’trezit’ ceva în mintea lui, un 
sentiment ca o funcŃie, denumită conştiinŃă. Un eu imaterial, 
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care nu există la animale. Mai corect spus, la celelalte 
animale... 

Acest eu a  putut face sesizabilă diferenŃa dintre stările 
de viu şi mort; a realizat curgerea  timpului; a cântărit binele 
şi răul; a dat nume la tot, iar aceste nume le-a transmis prin 
cuvinte, generaŃiilor următoare, alături de toate observaŃiile 
înŃelese sau neînŃelese; a început să facă propriile creaŃii, 
atât materiale cât şi imateriale; a consolidat (medical) trupul 
ce o găzduieşte; şi, nu în ultimul rând, a făcut ca omul să se 
oprească în dreptul unui peisaj şi să-l contemple, lucru pe 
care nu l-am constatat niciodată la vreun alt animal! 

Şi pentru că mai devreme găseam scris în textul 
Genezei diferenŃa dintre plante (cu gene în ele) şi animale 
(cu instincte în ele) ca fiind "plante cu sămânŃă în ele" şi 
"fiinŃe cu viaŃă în ele", să vedem - tot prin simpla analiză a 
cuvintelor din text - ce diferenŃă este consemnată între 
animal şi om: 

"Atunci, luând Domnul Dumnezeu Ńărână din pământ, 
a făcut pe om şi a suflat în faŃa lui suflare de viaŃă şi l-a 
făcut pe om fiinŃă vie”.(s.n.). 

Prin urmare, diferenŃa este notabilă: din "fiinŃă cu 
viaŃă în ea" a devenit "fiinŃă vie"! DiferenŃa dintre o fracŃie 
şi un întreg. De la o copie la original... 

Adică nimic altceva decât dintre fiinŃe cu Dumnezeu 
în ele - animalele, în însuşi Dumnezeu-omenirea! 
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Dar poate cel mai important lucru prin care inteligenŃa  

îşi dezvăluie adevărata dimensiune este puterea sa de a 
schimba destinul universal, de altfel implacabil.  Ce vreau să 
spun aici? Vreau să spun că inteligenŃa a făcut ca omul să 
evolueze până la stadiul în care să poată descoperi prin 
calcul, spre exemplu, că un asteroid se îndreaptă spre un 
punct din spaŃiu în care se va găsi în acelaşi timp şi 
Pământul, rezultând astfel extincŃia vieŃii pe Pământ. Şi că 
această coliziune nu este hotărâtă de către cineva anume (un 
zeu supărat), în mod intenŃionat, ci este hotărâtă de legile 
natural-universale despre care vorbeam mai devreme şi care, 
în acest caz, se aplică mişcării corpurilor cereşti. 

Aceste legi acŃionează ’inconştient’, iar de ele materia 
(corpurile cereşti aflate în deplasarea lor) ascultă 
necondiŃionat. 

Astfel, soarta vieŃuitoarelor planetei ar fi practic 
pecetluită. Iar acest lucru nu-l conştientizează nici plantele 
cu tot nivelul lor superior de organizare conferit de raŃiunea 
din gene, şi nici animalele, cu raŃiunea lor superioară 
plantelor, regăsită în instincte. Şi chiar dacă ar conştientiza, 
nu s-ar putea opune extincŃiei.  

Prin urmare, nici omul, ca simplu animal, nu ar putea 
face nimic în faŃa inevitabilului asteroid. Omul asistat de 
inteligenŃă însă, face: se apără!  
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Cum? 
TrimiŃând o navetă spaŃială ce poartă o încărcătură 

nucleară şi distrugând asteroidul la o distanŃă sigură de 
planetă. Schimbând astfel ceea ce legile natural-universale 
hotărâseră dinainte! 

 InteligenŃa îşi dezvăluie astfel adevărata mărime a 
puterii sale, dovedindu-se prima forŃă cu voinŃă conştientă, 
apărută pe calea evoluŃiei spiritului universal, mai puternică 
decât însuşi legile natural-universale! 

 
 
 

22 

 
 Dar să nu ne îmbătăm cu apă rece: mai întâi, pentru că 

încă nu am atins acest stadiu, energia noastră fiind canalizată 
prioritar spre războaie fratricide, spre şi pentru resurse şi 
profituri, iar mai apoi să recunoaştem că această realizare, 
posibilă într-un viitor, nu aparŃine omului luat ca individ, ci 
muncii generaŃiilor succesive de oameni ce au format 
continuitatea unui ’trup purtător’ al evoluŃiei cunoaşterii, a 
miilor de ani de experienŃe, de cunoştinŃe aplicate, de 
cercetări.  

Nimic altceva, însă, decât roadele acŃiunilor inteligenŃei 
ce locuieşte în om!  

De ce spun acest lucru? De ce nu este meritul omului 
luat ca individ? Pentru că, să nu uităm, dacă un grup de 
oameni ar fi izolat (pe o insulă, la vârsta copilăriei) şi ar fi 
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lipsit de întreg sistemul de învăŃare (de la primele lecŃii date 
de părinŃi, la cele învăŃate în şcoală şi mai apoi de la viaŃă), 
ar rezulta un grup de animale! Nicidecum o comunitate 
sătească, sau măcar asemănătoare, aşa cum am fi tentaŃi să 
credem iniŃial. Şi asta deoarece suntem ceea ce suntem doar 
datorită sistemului în care trăim, sistem care ne preia de la 
naştere, goi de informaŃii, şi ne transmite, prin mecanismul 
de învăŃare, experienŃa tuturor generaŃiilor anterioare. 
ExperienŃă pe care o dezvoltăm la rândul nostru şi o 
transmitem mai apoi urmaşilor noştri, astfel încât evoluŃia 
cunoaşterii să fie neîntreruptă. EvoluŃia RaŃiunii Creatoare... 

Astfel, dacă noi suntem ceea ce suntem numai datorită 
inteligenŃei şi a cunoştinŃelor acumulate, ar rezulta că şi 
performanŃa devierii asteroidului ar aparŃine tot acestora din 
urmă. 

 
 
 

23 

 
Dar să continuăm şirul observaŃiilor început ceva mai 

devreme.  Ne găseam analizând, dacă îŃi aminteşti,  legile ce 
guvernează materia, uitându-ne la pietre, apoi la plante iar 
mai apoi la animale, ajungând în final la om.  

Tot gândindu-mă aşa constat că s-a făcut noapte. Şi, 
pentru că cerul a devenit negru, pot să observ pe boltă, 
printre stele, o luminiŃă de mărimea unei stele, ce se 
deplasează grăbită. Am învăŃat că această luminiŃă este un 
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satelit. Făcut de inteligenŃa din om. Mişcarea şi 'atârnarea' sa 
pe cer se datorează legilor existente în mediul de legi 
natural-universale şi raŃionale (întocmai cum stă şi piatra 
'scufundată' în mediul de legi raŃionale), descoperite şi 
folosite în interesul său de către om. Satelitul 'atârnă' în 
văzduh, plasat fiind într-o poziŃie de echilibru printre forŃele 
de atracŃie, stabilite prin calcul de către cunoştinŃele 
raŃionale existente în om. 

ExistenŃa sa fizică serveşte unor raŃiuni. Stă pe cer şi 
lucrează, iarăşi din anumite raŃiuni. Şi ambele raŃiuni sunt 
necesare evoluŃiei spiritului din om. 

Mai departe, ridic de data asta ochii minŃii pentru a 
vedea încă un zburător pe acelaşi cer agitat şi în acelaşi timp 
calm: o sondă spaŃială. Scopul principal al existenŃei sondei 
îi este dat de raŃiunea de a găsi şi alte planete pe care să 
poată exista viaŃa. Mai exact, pe care să poată exista acelaşi 
tip de raŃiune care există în om.  

Sonda este cercetaşul omului, mai corect spus al  
raŃiunii şi inteligenŃei din om. 

 Iar în urma acestei sonde spaŃiale vom porni şi noi 
pentru colonizare. 

Mai exact, va porni raŃiunea din noi, acel spirit raŃional 
ce însoŃeşte materia, evoluând treaptă cu treaptă, din stadiul 
de legi natural-universale spre cel de inteligenŃă supremă. 

Da, din păcate, pe acest drum doar raŃiunea şi 
inteligenŃa vor putea merge mai departe, pentru că noi, 
oamenii, luaŃi ca indivizi, nu o putem însoŃi fizic mai mult 
de 80 şi ceva de ani. Dar tot noi oamenii, luaŃi ca generaŃii, îi 
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Ńinem în braŃe pe copii noştri care, după 20-30 de ani de 
învăŃătură şi instruire, ajung să preia ştafeta raŃiunii şi s-o 
poarte mai departe în timp, iar, într-un final, chiar spre alte 
planete.   

Îndeplinind astfel raŃiunea existenŃială a tuturor 
celorlalte generaŃii  anterioare... 

 
 
 

24 

 
Iar acum voi pune o întrebare: în acest univers ’mort’ al 

materiei, spaŃiului şi timpului, plin de materie topită, mai 
vezi şi altceva ’viu’, afară de raŃiune, de inteligenŃă? Mai 
plin de viaŃă? 

Sau, poate mai corect ar fi: mai există şi altceva afară 
de materie şi de raŃiunea care o ordonează? 

Din câte am putut constata din cele arătate mai sus, nu. 
Există doar RaŃiunea, ca element imaterial ce ghidează 
mersul acŃiunilor şi reacŃiunilor materiei pe un drum logic. 

Dacă realizăm acest fapt, atunci înseamnă că am aflat 
cine suntem, de ce suntem şi încotro ne îndreptăm: suntem 
materie organizată raŃional, ce evoluează şi tinde să se 
extindă în univers. Suntem o verigă materială şi conştientă 
din lungul lanŃ al evoluŃiei RaŃiunii Creatoare.  

Iar această raŃiune constatăm că este prezentă peste tot 
şi în toate, nu-i aşa? Curios, pentru că ştiam că singur 
Dumnezeu există peste tot şi în toate. 



           Octav  Chivulescu                                     CivilizaŃia Inilor 
 

61 

Şi iată cum, spun acum, l-am putea afla astfel şi pe 
Dumnezeu în însăşi persoana acestui Spirit RaŃional, care  se 
face cunoscut oamenilor prin miracolele prin care se 
manifestă: natura şi viaŃa. Aşa după cum grăieşte atât Sfânta 
Scriptură, cât şi, tot aşa, după cum glăsuieşte şi logica 
realităŃii! 

Iar când spun că Dumnezeu este RaŃiunea Creatoare nu 
mă gândesc că nu există Dumnezeu, noi fiind creaŃi în urma 
procesului de evoluŃie, ci spun doar că Dumnezeu este 
numele imaginii date de om chiar acestei RaŃiuni Creatoare.  

Iar evoluŃia descoperită de Darwin o privesc mai 
curând ca pe o adaptare a fiinŃelor la schimbările mediului 
înconjurător. Adevărata evoluŃie o consider pe cea a RaŃiunii 
Creatoare, a spiritului ce însoŃeşte materia în evoluŃia sa, de 
la etajul imaterial şi inconştient (dar activ) al legilor 
universale la stadiul activ şi conştient al inteligenŃei. 

 EvoluŃia omului formând doar un fragment limitat din 
evoluŃia RaŃiunii Creatoare. Cum spuneam, o simplă za 
dintr-un lung lanŃ, aflat încă în formare. 

Aici s-ar putea gândi cineva la următoarea întrebare: 
dacă Dumnezeu este suma legilor natural-universale, este 
suma experienŃelor memorate, este însuşi omenirea, atunci 
de ce nu ni se dezvăluie totul dintr-o dată? De ce trebuie să 
descoperim cunoaşterea treptat, generaŃie după generaŃie? Şi 
de ce această diferenŃă dintre presupusa perfecŃiune a voinŃei 
lui Dumnezeu şi imperfecŃiunea acŃiunilor oamenilor? 

Cred că răspunsul este următorul: ia de pildă un copil 
care vrea să înoate şi arată-i cum se dă din braŃe, cum se dă 
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din picioare, cum se respiră etc. Arată-i imagini cu înotători 
şi dezvăluie-i orice secret legat de arta nataŃiei, până când 
acesta va cunoaşte la perfecŃiune totul. Apoi aruncă-l în apă! 

Ce zici? Va înota sau se va îneca? 
Nu trebuie oare să se consume o perioadă de timp, o 

etapă în care cunoştinŃele memorate să se transforme în noi 
instrucŃiuni, paralele instinctelor?  

De ce instinctelor? Pentru că un înotător adevărat nu se 
gândeşte cum înoată, ci coordonarea tuturor mişcărilor 
devine aproape instinctivă. Ca şi cum ar fi preluată de 
instincte. 

La fel se întâmplă şi la învăŃarea mersului pe bicicletă, 
şi la învăŃarea patinajului, a schiatului, a utilizării 
instrumentelor sau a condusului maşinilor, precum şi la 
orice altă nouă experimentare a unei activităŃi proaspăt 
învăŃate. După un timp de exersare atenŃia se mută din sfera 
raŃiunii (conştiente) în cea a reflexelor (subconştiente).  

Cam aşa ceva trebuie că se întâmplă şi cu acest copil 
teribil, omenirea: descoperind şi apoi experimentând 
cunoaşterea învaŃă de fapt să devină Dumnezeu! Se 
formează ca RaŃiune Creatoare Conştientă. 

ÎnvaŃă să-şi ferească trupul de acŃiunile bolilor, învaŃă 
să construiască aeronave pentru a devia asteroizii ce-i pot 
distruge casa, învaŃă cum să zboare, pregătindu-se astfel să 
se 'înmulŃească' pe alte planete!  
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25 

 
Acum te invit să analizăm ceea ce eu consider o eroare 

conceptuală: aceea de a-l privi pe Dumnezeu ca pe o fiinŃă 
supranaturală.  

O fiinŃă căreia, dacă avem curajul să recunoaştem, i-am 
pus o mască după chipul şi asemănarea noastră, deşi 
întotdeauna am susŃinut contrariul, şi anume că noi am fi 
făcuŃi "...după chipul şi asemănarea Lui.” 

 O fiinŃă căreia i-am atribuit chiar şi sexul masculin, 
deşi poate mai firesc era să-l socotim de sex feminin, 
gândindu-ne că oamenii sunt aduşi pe lume de către femei.  

O fiinŃă-entitate pe care nu am ştiut mai apoi unde să o 
aşezăm în univers. Iar pe măsură ce cunoaşterea universului 
creştea, cu atât mai mult scădea spaŃiul unde ar mai fi putut 
locui Dumnezeu. Acelaşi spaŃiu în care, pe vremea copilăriei 
omenirii, lipsind cunoaşterea, încăpeau atâŃia şi atâŃia zei... 

Iar astăzi, după ce am cercetat toate ungherele posibile 
şi imposibile ale spaŃiului fără a găsi un loc unde să mai 
poată locui Dumnezeu, mulŃi dintre noi l-au pierdut. 

 Fără să poată vedea însuşi punctul din spaŃiu al chiar 
minŃii lor. Fără să-şi dea seama că stă în spatele minŃilor lor. 

Ale noastre. 
În cele 10 procente active şi în cele 90 de procente ale 

creierului despre care am înŃeles că stau nefolosite. 



           Octav  Chivulescu                                     CivilizaŃia Inilor 
 

64 

Dar organizate şi ele, nu-i aşa?, cel mai probabil tot 
de... raŃiune. 

 
 
 

26 

 
Aşa să fie oare? Dumnezeu să locuiască în noi? Dacă 

mă gândesc că omul, spre deosebire de restul animalelor, 
crează, modificând conştient materia, o supune voinŃei şi 
inspiraŃiei gândurilor lui, aş spune că da, din acest punct de 
vedere Dumnezeu - cel care creează - este cu siguranŃă în 
noi.  

Am constatat că frica şi supunerea faŃă de entităŃi  
inexplicabile şi atotputernice a apărut numai în om, în mod 
spontan, şi exact în momentul trezirii conştiinŃei sale. De 
fapt, în momentul apariŃiei inteligenŃei în om. La toate 
triburile, începând cu cele din perioada omului de Cro-
Magnon şi terminând cu cele ce şi în zilele noastre continuă 
să trăiască preistoric, omul este însoŃit în mod firesc de 
teamă şi de necesitatea de a se închina unei forŃe superioare. 
De la care cere protecŃie şi aşteaptă îndrumare. Şi, 
bineînŃeles, răsplată.  

Iar această stare s-a numit, şi se numeşte încă, spirit 
religios. Religia, privită ca un program primar al 
inteligenŃei, ca o consecinŃă ce condiŃionează şi însoŃeşte 
apariŃia inteligenŃei, ce face legătura între instincte şi 
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inteligenŃă. Structură ce succede deschiderea ochilor 
conştiinŃei. 

 Omul de dinaintea celui de Cro-Magnon nu simŃea 
această teamă, ori nevoia de a se închina acestei forŃe, tot 
aşa cum nici animalele de lângă noi nu le simt. 

 Dar şi omul este, la bază, un animal. De ce, atunci, o 
simte numai omul? Desigur, pentru că nici omul de 
dinaintea celui de Cro-Magnon şi nici animalele nu au 
deŃinut inteligenŃă. 

Pentru că doar inteligenŃa din om se manifestă prin 
inducerea sentimentului religios, a nevoii de a sta sub o 
aripă protectoare. De a asculta de gândurile interioare. 
Vocea conştiinŃei. De a merge pe drumul trasat de gânduri. 

Din acest motiv spun iarăşi că, într-adevăr, Dumnezeu 
ar putea locui în noi. Şi că s-ar manifesta, desigur, prin 
inteligenŃa din noi. Şi că ne-ar îndruma şi că ar crea prin noi, 
inducându-ne ideile voinŃei sale prin procesul inspiraŃiei 
(inspiraŃia fiind astfel cuvântul lui Dumnezeu, cel prin care 
ne-a ghidat atât pe drumul religiei cât şi pe cel al artei şi al 
descoperirilor!).  

Dumnezeu, spuneam, ne-a îndrumat, dar nu ca un 
protector, ca un lider, ci mai degrabă ca o entitate ce-şi 
coordonează celulele fiinŃei sale, precum râul îşi ghidează 
curgerea apelor la vale, precum creierul controlează celulele 
trupului, depinzând în acelaşi timp de ele. 

Un dumnezeu aflat pe drumul propriei sale evoluŃii, şi 
nu pe cel al satisfacerii orgoliilor şi cererilor de ajutor 
'trimise' de credincioşii speciei umane. 
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27 

 
Hai acum să ne imaginăm cum ar fi pământul fără 

oameni şi, prin urmare, şi fără urmele creaŃiei lor - practic o 
planetă fără viaŃă inteligentă - şi apoi să cerem părerea unui 
observator logic şi imparŃial referitor la existenŃa sau 
inexistenŃa unui Dumnezeu pe această planetă. 

Acesta o să răspundă, cel mai probabil, că există forme 
de viaŃă create raŃional, ce-şi duc o existenŃă ciclică aproape 
neschimbată de la o generaŃie la alta (animalele şi plantele), 
dar că nu există nici o urmă de credinŃă ori de cultul vreunei 
forŃe supranaturale. Şi aceasta pentru că nu există nici un 
semn caracteristic credinŃei, cum ar fi comportamentul 
religios, tradiŃiile şi scrierile sacre ori construcŃiile religioase 
etc. 

Şi aceasta pentru că Dumnezeu este practic un concept 
doar al omului inteligent. Dumnezeu este denumirea dată de 
către oameni raŃiunii din minŃile lor! Luminii din minŃile lor. 
Fără inteligenŃă nu există nici construcŃiile lui Dumnezeu! Şi 
iarăşi mă justific arătându-Ńi animalele... 

Fără omul inteligent nu ar exista nici semne de la  
Dumnezeu pe planetă. Iar omul, fără inteligenŃă şi fără 
credinŃa care l-a îndrumat, ar fi rămas mereu un animal. 
Adică condus doar de instincte. 
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Pentru că Dumnezeu, cel pe care şi l-au închipuit 
strămoşii noştri, imagine transmisă mai apoi şi nouă,  
trăieşte - cel mai intens - numai în minŃile noastre. 

Dumnezeu este însuşi imaginea raŃionalului, a 
inteligenŃei existente în noi. Iar conştiinŃa este prima 
manifestare a inteligenŃei. Este ochiul prin care privim 
realitatea, este modul existenŃial ca formă a materiei  supusă 
legilor raŃiunii. 

Cred, aşadar, că Dumnezeu (RaŃiunea Creatoare ori 
inteligenŃa) face diferenŃa dintre om şi animal, diferenŃă care 
stă localizată - unde altundeva mai potrivit în univers?- în 
creierele noastre. În spatele cortinei minŃii noastre. 

Şi de unde, cum spuneam, ne trimite prin mecanismul 
de inspiraŃie idei şi gânduri ce se materializează mai apoi în 
scopuri ce urmează a fi transformate în realitate. 

Pentru că la celălalt capăt al inspiraŃiei se află creaŃia. 
Fie cea care organizează materia (construcŃiile, sculptura), 
fie cea care organizează abstractul (muzica, matematica), fie 
cea responsabilă cu ghidarea omului pe drumul evoluŃiei 
spiritului (Biblia, Coranul, Talmudul, Upanişadele etc.). 

Omul crează, spre deosebire de animale, care, cum 
spuneam şi mai devreme, nu crează nimic. După generaŃii 
succesive de cimpanzei sau lei ori elefanŃi nu rămâne nici 
materie organizează în urma voinŃei lor şi nici învăŃături 
predate în mod intenŃionat urmaşilor. Ci doar legi ale 
instinctelor, transmise genetic. Dar nu în mod conştient , 
cum o face omul în şcoli, ci prin modificarea informaŃiilor 
genetice. Cum pot fi modificate prin actualizare aceste 
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informaŃii? Un posibil răspuns s-ar putea lega de un 
fenomen misterios din timpul somnului.15 

Omul inteligent, însă, crează şi transmite generaŃiilor 
succesoare toate învăŃăturile aflate, sortate, grupate şi aduse 
la zi. Şi mai este limpede şi faptul că nu omul luat ca animal 
face acest lucru, ci inteligenŃa din el. InteligenŃa ca şi 
RaŃiune Creatoare ce locuieşte în mintea sa. 

 
 
 

28 

 
Hai acum să analizăm o situaŃie de creaŃie. 
Cineva are o idee şi cere altcuiva, unui proiectant, să 

conceapă planurile de execuŃie ale unui obiect. Proiectantul, 
mai departe,  face planurile respectând ideea iniŃiatorului şi i 
le dă unui executant să producă obiectul. 

Dacă vreodată obiectul te-ar întreba cine-i este 
dumnezeul care l-a creat, ce i-ai răspunde: iniŃiatorul, 
proiectantul sau executantul ideii? 

Pentru că noi, oamenii, l-am văzut pe Dumnezeul 
nostru ca fiind toŃi trei la un loc. Şi, mai mult, l-am văzut ca 
fiind o entitate-fiinŃă-atotputernică, care trăieşte de o 
eternitate şi care ne-a creat pe noi ca şi cum am fi fost 
scopul său existenŃial în viaŃă. Iar apoi, după ce ne-a creat, 
ne-a supravegheat, ne-a contabilizat acŃiunile, ne-a răsplătit 
şi ne-a pedepsit. 

                                                 
15 În ADDENDA, la pag. 296, vei găsi dezvoltată această idee mai pe larg. 
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Dacă lucrurile ar sta aşa, atunci dă-mi voie să mă întreb 
de ce în vremurile trecute, în loc de oameni, erau... 
dinozauri? Care a fost ideea iniŃială a creaŃiei, oamenii sau 
dinozaurii? 

Care dinozauri, dacă nu erau 'loviŃi' de un asteroid, ar fi 
trăit şi astăzi, în locul nostru, lumile noastre fiind diferite şi 
nu succesive evolutiv. Iar aceasta mă face să mă întreb, oare 
executantul a încurcat planurile de execuŃie? 

Am auzit un răspuns ce-mi spune că Dumnezeu i-a 
exterminat pe dinozauri ca să apărem noi? Atunci întreb cine 
şi mai cu seamă de ce i-a făcut pe dinozauri? Existând doar 
un singur Dumnezeu, desigur. 

Cum? Planul iniŃial era să fie dinozauri şi nu oameni? 
Atunci cum rămâne cu creaŃia "după chipul şi asemănarea 
lui Dumnezeu"? Dinozaurii după chipul cui au fost creaŃi? 

Nu merge. Singurul lucru raŃional din 'afacerea' cu 
dinozaurii este faptul că ameninŃarea asteroidului este cât se 
poate de reală! Fapt ce ar trebui să ne şi trezească din joaca 
actuală de-a copilăria şi de-a războiul şi să ne determine să 
ne canalizăm energia spre cercetarea căilor prin care să-l 
putem devia în timp util... 

Revenind la dinozauri, la lovitura asteroidului petrecută 
în realitate, mă întreb ce măsuri de protecŃie a luat 
proiectantul? Sau de ce să faci ceva despre care ştii că nu va 
avea zile... 

Şi să nu-mi răspunzi, te rog, prin "aşa a vrut Domnul, 
noi nu putem înŃelege" - câtă vreme lucrurile s-au petrecut în 
lumea perfect raŃională în care ne găsim, da? 
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Sigur, totul ar căpăta sens şi logică dacă am accepta că 
Dumnezeu nu numai că nu a existat înainte de tot şi de toate 
ca şi fiinŃă-entitate (care şi-a dedicat şi manifestat intenŃia şi 
grija pentru evoluŃia vieŃii şi a omului) ci că Dumnezeu, 
raŃiunea creatoare din materie, este în plin proces de 
formare. Precum o nouă formă de viaŃă ce evoluează în 
univers... 

Iar că omul nu este un produs final, ci doar un etaj 
dintr-un bloc al vieŃii. 

Este un suport al evoluŃiei informaŃiei raŃionale şi 
inteligente. 
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Partea a II-a 
 

Pe Dumnezeu, unii l-au văzut din faŃă,  
ceilalŃi din spate. Şi, deşi au văzut aceeaşi 

 entitate, nu au ajuns niciodată la un acord între ei, 
între religie şi ştiinŃă 
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29 

 
Cred, sincer, că teoria cărŃii despre relaŃia om-

Dumnezeu-RaŃiune Creatoare ar trebui să-i satisfacă atât pe 
cei ce se consideră atei convinşi cât şi pe cei ce se consideră 
credincioşi. Mai întâi pe atei, pentru că singură raŃiunea este 
cea care generează gândurile ce modelează evoluŃia 
materiei. Există, deşi nu este materială. Este prezentă dar nu 
o vedem. O auzim doar prin glasul conştiinŃei.  

Este cea care ne salvează... Şi o să detaliez ceva mai 
jos ceea ce vreau să spun. 

Mai apoi, spuneam că aceeaşi ipoteză ar trebui să-i 
satisfacă şi pe cei ce se consideră credincioşi. Pentru că 
teoria nu afirmă decât că Dumnezeu este RaŃiunea Creatoare 
ce a creat totul. Cea care guvernează totul. Şi că, dincolo de 
materie, reprezintă totul. 

Iar în textele sacre se spune : „Eu sunt Dumnezeu şi nu 
este altul.”  

Iar despre raŃiune s-ar putea spune: În Univers, 
raŃionalitatea este singura forŃă-voinŃă, şi nu mai este alta.  

Despre raŃiune, Tolstoi spunea: „Dintre toate organele 
omului, mai presus de toate este raŃiunea, iar omul nu poate, 
nu trebuie să renunŃe la ea, căci viaŃa lumii e lucrarea 
oamenilor călăuziŃi de raŃiune.” 

 Totodată, teoria acestei cărŃi afirmă că Dumnezeu 
locuieşte pretutindeni în univers ca entitate informaŃională 
raŃională, mai este prezent în instincte, în informaŃiile 
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genetice ale celulelor şi că, cel mai pregnant, îl găsim în 
minŃile noastre. 

Iar în textele sacre nu stă scris altceva decât că: 
„Dumnezeu este în voi”. 

„Eu am vestit (prin inspiraŃie - n.n.) de la început ce 
are să se întâmple şi cu mult înainte ce nu este încă 
împlinit”, stă scris în textele sacre. Dumnezeu singur nu 
numai că poate prezice viitorul, dar îl şi poate face să se 
împlinească. Este exact predicŃia oferită de orice 
raŃionament corect. De raŃiune! 

Dar cum anume să înŃelegem că Dumnezeu este în 
om? Pentru că este simplu de spus. Cum putem să şi 
realizăm acest lucru? Să-l vizualizăm? Hai să urmărim 
împreună evenimentele ce urmează, mai ales că rămăsesem 
dator cu o explicaŃie: despre cum ne salvază inteligenŃa. 

 
 
 
 

30 
 

Te invit, deci, să mergem acum, cu gândul, într-o 
situaŃie imaginară, şi totuşi atât de reală... 

Acolo unde, pe marginea unei şosele, tocmai s-a 
petrecut un teribil accident de circulaŃie. Unul din acelea 
care, raportat la întreaga lume, se întâmplă în fiecare minut. 

Încă se mai simt, parcă plutind prin aer, vibraŃiile 
coliziunii. Peste care se suprapun gemete de durere. Cel care 
geme este şi singurul rămas conştient. Pasagera din dreapta 



           Octav  Chivulescu                                     CivilizaŃia Inilor 
 

74 

lui şi copilul de pe bancheta din spate, nu. Şi tot el poartă 
întreaga vină a accidentului.  

Gemetele şoferului exprimă durerea fizică, iar 
gândurile ce-l macină în aceste clipe disperate pe cea 
sufletească.  

Ce spun aceste gânduri? Sunt un amalgam de 
autoreproşuri, pe de-o parte, şi rugăciuni însoŃite de 
promisiuni, pe de altă parte: „Doamne, iartă-mă, sunt un 
ticălos... Ia viaŃa mea în schimbul celor ale copilului şi 
soŃiei... Te rog, Doamne... Am să merg la Biserică... Am să 
dau pomană... Am să ajut Biserica... Vând tot ce am, nu-mi 
mai trebuie nimic... Dau totul celor săraci!!! Doamne 
Dumnezeule, ajută-i să trăiască... Doamne, fă o minune!!!”  

Ateii vor cataloga gestul drept inutil şi ridicol, în 
vreme ce credincioşii vor gândi că acum se va vedea dacă 
merită sau nu să primească mila divină. 

Ca o judecată a păcatelor. 
 
 
 

31 
 

Nu ştiu cine are dreptate, ateul ori credinciosul, şi nici 
nu mă interesează în acest moment. Pentru că de aici încolo 
lucrurile se vor desfăşura, contra cronometru, astfel: 

- un alt şofer, văzând accidentul, din spirit de 
solidaritate umană va da telefon la Salvare. 
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(Telefonul mobil = o invenŃie a inteligenŃei omului; o sumă 
de idei, gânduri şi instrucŃiuni aplicate materiei, ce 
evoluează cu fiecare nouă generaŃie). 

- Salvarea va anunŃa serviciul de ambulanŃă aerian, 
locul accidentului fiind prea îndepărtat de spital. (Elicopterul 
= o invenŃie a inteligenŃei omului; o sumă de idei, gânduri şi 
instrucŃiuni aplicate materiei, ce evoluează cu fiecare nouă 
generaŃie). 

- la intrarea în oraş răniŃii sunt aşteptaŃi de două 
ambulanŃe, unde pacienŃii sunt stabilizaŃi (AmbulanŃa = o 
invenŃie a inteligenŃei omului; o sumă de idei, gânduri şi 
instrucŃiuni aplicate materiei, ce evoluează cu fiecare nouă 
generaŃie). 

- ambulanŃele, cu sirenele vuind, gonesc prin oraş 
(având prioritatea dată de instrucŃiunile de circulaŃie 
instalate în minŃile participanŃilor la trafic) ducând pacienŃii 
la Spitalul de UrgenŃă (Spitalul = o invenŃie a inteligenŃei 
omului; o sumă de idei, gânduri şi instrucŃiuni aplicate 
materiei, ce evoluează cu fiecare nouă generaŃie). 

- spitalul este dotat cu aparatură medicală şi produse 
medicamentoase (Aparatura şi medicamentele = invenŃii ale 
inteligenŃei omului; o sumă de idei, gânduri şi instrucŃiuni 
aplicate materiei, ce evoluează cu fiecare nouă generaŃie). 

- pacienŃii vor ajunge în faŃa doctorilor. Mai corect 
spus în faŃa unui grup de oameni în halate albe, ce poartă în 
minŃile lor experienŃa generaŃiilor precedente; care se 
ghidează după proceduri învăŃate şi după instrucŃiuni precise 
de refacere a trupului; doctorii, ca nişte cărŃi vii, pline de 
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instrucŃiuni ce pot acŃiona conştient. Ca nişte instrumente în 
huse albe aflate în mâna instrucŃiunilor... 

 
 
 

32 
 
Şi aici am să opresc înşiruirea evenimentelor ce vor 

conduce în final la salvarea celor accidentaŃi, amintindu-Ńi 
însă de rugăciunile şoferului vinovat: "Doamne 
Dumnezeule, ajută-i să trăiască..." 

Şi am să te întreb, după ce operaŃia care a închis întreg 
lanŃul de forme de organizare ale inteligenŃei a reuşit, cine i-
a salvat, până la urmă?  

Dumnezeu sau inteligenŃa?  
Sau altfel spus, cine este Dumnezeu? 
Nu cumva, datorită efectelor sale, poate fi chiar 

inteligenŃa, de la care se vede că a pornit totul? 
Şi atunci, nu începi să crezi că tocmai acestei 

inteligenŃe, care l-a ajutat, omul i-a spus Dumnezeu? 
La urma urmei, omul s-a rugat să le fie redată viaŃa, şi 

exact acest lucru s-a şi întâmplat. Să ne fi aşteptat oare la o 
minune de genul celor petrecute în filme, sau la circ pe masa 
magicienilor? Oare faptul că toată această desfăşurare de 
forŃe există, intervine şi face totul pentru salvarea vieŃii nu 
este ea însăşi un miracol? În acest univers, în parte topit şi în 
parte îngheŃat? 

Dar nu, noi oamenii vrem să fie magie, şi una pe care 
să nu ne-o putem explica... 
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 Te gândeşti oare că ştiinŃa şi cunoaşterea, din cele 
mai vechi timpuri, au fost singurele care au răspuns 
cererilor tuturor acelora în nevoi? Şi nu nenumăraŃii zei 
invocaŃi.  

Şi tocmai aceste răspunsuri au făcut ca în final să şi 
scadă numărul acestor zei la un singur zeu, Dumnezeu. 

Dar, revenind la accident, un credincios mai habotnic 
va putea să-mi spună că, sigur, toată desfăşurarea de ştiinŃă 
şi tehnologie aflată în slujba sănătăŃii omului a acŃionat, însă  
Dumnezeu singur a hotărât dacă să şi aibă sau nu sorŃi de 
izbândă.  

Dacă aşa ar sta lucrurile, mă întreb eu, de ce un 
accidentat aflat pe autostrada unei Ńări bogate are mai multe 
şanse de supravieŃuire decât cel aflat pe şoseaua uneia 
sărace? Căci statistica realităŃii arată clar acest fapt. 

De ce muşcăturile şerpilor din pădurea de lângă un 
oraş omoară mai puŃini oameni decât cele petrecute în 
pădurea din mijlocul munŃilor? Şansele de supravieŃuire 
până la urmă Ńin de voinŃa lui Dumnezeu ori de apropierea 
de un spital? 

Sau uite, dintr-o mie de voluntari care sunt muşcaŃi de 
o mie de şerpi veninoşi, nouă sute nouăzeci şi nouă se vor 
ruga la Dumnezeu să nu moară şi atât, în vreme ce unul 
singur nu se roagă dar i se administrează antidotul. Sincer, 
ce crezi ca se va întâmpla?  

Iubeşte Dumnezeu mai mult pe cei ce locuiesc în Ńările 
mai bogate? Nu se osteneşte să-i ajute pe cei din Ńările 
sărace? Ori pe cei aflaŃi la distanŃă de spitale? 
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Ar putea Dumnezeu, cel la care ne rugăm noi, 
oamenii, să-şi întoarcă faŃa fără motiv de la toŃi copiii din 
Somalia, spre exemplu? Pentru că dacă analizăm situaŃia din 
două Ńări, cum ar fi Somalia şi Suedia, fiecare dintre 
locuitorii lor au probleme specifice, mai mici sau mai mari, 
au necazuri, mai mici sau mari, au speranŃe, mai mici sau 
mari, şi au disperări, mai mici sau mari. Şi cu toŃii se roagă 
în sinea lor să le depăşească.  

Şi nu cred că greşesc dacă afirm că cele mai multe 
împliniri si ieşiri din situaŃii disperate le au credincioşii din 
Suedia, în vreme ce credincioşii din Somalia nu le au 
aproape deloc. 

Mai puŃine chiar decât au... necredincioşii din Suedia! 
Iar acum, dacă îl consideri pe Dumnezeu ca pe o fiinŃă 

ce asistă pe fiecare om în parte, situaŃia de mai sus este 
nejustă, absurdă şi de neexplicat. Dacă însă îl vezi ca pe 
raŃiunea însumată a celor ce au fost, ce acŃionează în cei ce 
sunt, totul îşi găseşte normalitatea şi deci, veridicitatea. 

De fapt, Dumnezeu, RaŃiunea Creatoare, InteligenŃa, 
ne ajută pe toŃi, dându-ne acces la conştiinŃa vieŃii. Atât şi 
nimic mai mult. Restul sunt superstiŃii, cerşeli, milogeli şi 
trocuri omeneşti. 

Iar dacă am privi în paralel la un alt accident petrecut 
într-un loc pierdut cine ştie unde pe harta lumii necivilizate, 
cred cu tărie că puteau să se roage alături de şofer toate 
satele vecine în frunte cu tot clerul Bisericilor din zonă. În 
clipa în care sângele s-ar fi scurs din corpurile celor 
sfârtecaŃi în accident aceştia ar fi murit negreşit! 
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Credinciosul care se operează de ceva grav (iar în 
aceste momente îşi amintesc de Dumnezeu cei mai mulŃi 
dintre ateii, altfel, convinşi) se roagă: "Dumnezeule, ajută-
mă să trec cu bine această operaŃie!" 

Iar înainte de a permite anestezistului să-i adoarmă 
conştiinŃa, ultimul gând este de regulă: "Doamne, în mâinile 
tale este viaŃa mea..."  Şi adoarme un somn  fără amintiri, un 
somn al morŃii. 

Ceea ce se poate vedea în momentul ulterior 
adormirii, sunt, într-adevăr, mai multe mâini care, asistate 
de creierele ce privesc prin poarta ochilor, vor 'Ńine' în ele 
însele viaŃa pacientului. 

CunoştinŃele lor şi instrucŃiunile învăŃate (ca şi o nouă 
limbă, de specialitate), instrumentele, medicamentele şi 
dotările, cu toate îl formează în acele clipe şi în acel loc pe 
Dumnezeu şi, împreună, concură în lupta cu moartea, fie ea 
provocată de dezastre naturale, de muşcături de şarpe, sau de 
otrăviri.16  

Iar dacă lupta este pierdută, poate fi întotdeauna 
identificată o cauză raŃională şi obiectivă ce a condus spre 
eşec, în detrimentul unei cauze de genul indicat de o 
bătrânică convinsă: "eh, maică, ăsta cred că a fluierat când 
era mic în biserică." 

                                                 
16  "Iar celor care vor crede, le vor urma aceste semne: în numele Meu, 
demoni vor izgoni, în limbi noi vor grăi. Şerpi dacă vor lua în mână şi chiar 
dacă ceva dătător de moarte vor bea nu-i va vătăma, peste cei bolnavi îşi vor 
pune mâinile şi se vor face sănătoşi." Marcu, 16, 17-18. Interesant, nu 
găseşti? 
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Iar, dacă lupta este câştigată, succesul se datorează 
parcurgerii fără greşeală a tuturor etapelor de instrucŃiuni de 
salvare, de către doctori. 

Şi când acestui pacient conştinŃa i se va trezi, va 
exclama mai mult sau mai puŃin: "MulŃumesc Doamne!" 

Şi nu greşeşte... 
Aşa că le-aş spune credincioşilor: Dumnezeul în care 

credeŃi voi nu există, iar ateilor că totuşi Dumnezeu există! 
Dumnezeul în care credeŃi voi, cei credincioşi, este un 

mit, iar forŃa universală a creaŃiei în care credeŃi voi, ateii, 
chiar dacă nu vă vine să credeŃi, este Dumnezeu! 

Şi acum, te întreb, cum altfel să poŃi explica 
următoarea situaŃie? 

Nimeni, niciodată, nu s-a vindecat de paralizia 
rezultată din fractura coloanei vertebrale. Încă o dată 
subliniez, nimeni, niciodată, din cine poate şti câte zeci de 
milioane sau sute de milioane de suferinzi au existat înşiruiŃi 
pe drumul parcurs de omenire. 

De ce oare? Doar oamenii s-au rugat, începând cu toŃi 
zeii şi terminând cu Dumnezeu! Doar o fi fost printre ei 
măcar unul singur care să merite! Sau unul care să aibă toŃi 
banii necesari oricărui tip de intervenŃie medicală! 

De ce de-abia după ce oamenii de ştiinŃă care dezvoltă 
tehnologia celulelor tip stem, celule care introduse în 
măduva spinării se vor multiplica în celule nervoase noi, 
care vor reface legăturile nervoase întrerupte, de-abia atunci, 
spuneam, şi Dumnezeu îşi va întoarce faŃa spre rugăciunile 
credincioşilor bolnavi? 
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De ce Dumnezeu nu îi ajută pe cei paralizaŃi decât în 
momentul în care oamenii în halate albe vor şti s-o facă ...  

Priveam recent un documentar unde o femeie dintr-o 
Ńară africană suferea de o boală rara care a desfigurat-o. 
Practic, era vorba despre o bacterie ce i-a distrus pielea, 
muşchii şi oasele feŃei. Femeia, care avea un soŃ şi doi copii, 
rămâne fără nas, fără buze şi fără o parte din faŃă, ducând o 
viaŃă greu de suportat. Într-o bună zi a fost găsită de un tânăr 
doctor din SUA, care i-a propus să o ia cu el şi să-i 
reconstruiască faŃa. Mai departe, în documentar, se arată 
toate detaliile succeselor şi insuceselor obŃinute, operaŃiile 
succesive făcute, încercarea de a-i ‘creşte’ un nas din pielea 
de pe braŃ, şi tot aşa. Nu am să intru în detalii de acest gen, 
ceea ce vreau să-Ńi spun este doar reacŃia filmată a femeii, la 
câteva zile de la operaŃie, când şi-a dat jos bandajele: 
“MulŃumesc lui Dumnezeu că sunt iarăşi frumoasă!” 

Bun, frumoasă în nici un caz nu era, era însă salvată. 
Salvată de cine, mă întreb, iarăşi? Privind din lumea noastră 
ce trăieşte în credinŃă, ori din punctul de vedere al preotului, 
putem spune că de Dumnezeu, adică de acea fiinŃă 
supranaturală ce stă cu ochii aŃintiŃi spre fiecare din noi şi 
care, făcându-i-se milă de biata femeie, a salvat-o. Privind 
însă de undeva din spaŃiul rece şi întunecat al universului 
înspre planeta noastră (de unde se constată altfel cât de 
singuri suntem printre uriaşii aştrii de foc) se vede clar că 
femeia a fost ajutată de un om dedicat ştiinŃei, de 
cunoştinŃele acumulate de acesta, de fondurile acordate de 
către societate, de instrumentele şi aparatura evoluate şi 
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bineînŃeles de dorinŃa existentă în oameni de a învinge 
obstacolele şi de a evolua cunoscând! 

Din acest punct de vedere consider că femeia a spus 
lucrurilor pe nume: “MulŃumesc lui Dumnezeu!” 

Dumnezeu privit nu ca fiinŃă, nu ca ştiinŃă, ci doar ca 
acumulare de cunoaştere, de progres, de evoluŃie, ca intenŃie 
şi voinŃă. 

Iar dacă aşa stau lucrurile înseamnă că progresului nu 
trebuie să i te opui. A te opune evoluŃiei cunoaşterii 
înseamnă a te opune însuşi lui Dumnezeu. Aşa cum i s-a 
opus lui Iisus, lui Giordano Bruno şi atâtor şi atâtor 
mesageri ai adevărului din lumea noastră! 

De aceea, cred că privind cu neîncredere progresul 
ştiinŃei neglijăm de fapt voinŃa lui Dumnezeu. Crezând că 
Dumnezeu este o fiinŃă supranaturală, apar voci care spun că 
omul nu trebuie să modifice (genetic) ceea ce însuşi 
Dumnezeu a creat; înŃelegând însă că Dumnezeu este 
RaŃiunea Creatoare din univers iar omul instrumentul cu 
care el crează, a te opune ingineriei genetice înseamnă a te 
opune chiar voinŃei lui Dumnezeu. Pentru că te opui chiar 
evoluŃiei sale!!! 

Şi cine o face mai abitir ca ceilalŃi? Chiar cei mai 
credincioşi dintre credincioşi. 

De aceea este atât de  important să înŃelegem corect 
cine este Dumnezeu…  
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33 
 
Privind lucrurile din această perspectivă, noi toŃi, cei 

ce ne ducem viaŃa în mod responsabil, suntem într-un fel sau 
altul, mai mult sau mai puŃin, de folos acestui mare sistem în 
care suntem înregimentaŃi, precum este orice celulă a 
organismului nostru şi precum este orice furnică dintr-un 
muşuroi. Trebuie, totuşi, să recunoaştem că este mai mult 
Dumnezeu în Einstein decât în necunoscutul x din 
continentul z, că este mai prezent Dumnezeu în 
Michelangelo, în Jules Verne, în Mozart şi în toŃi ceilalŃi 
oameni creativi care ne-au dat direct cunoaşterea sau arta 
care să ne-o inspire. Şi că este şi mai prezent sub denumirea 
de: „un grup de savanŃi din... au descoperit că...”, despre 
care tot auzim de câŃiva ani încoace.  

 
 
 

34 
 
Pe malul mării, turistul sosit în concediu se roagă în 

sinea sa lui Dumnezeu să nu plouă în nicio zi din vacanŃa 
lui. În aceeaşi zonă, la doar un kilometru depărtare, un 
agricultor aflat pe terenul pe care i se usucă semănăturile se 
roagă lui Dumnezeu, tot în sinea sa, să vină cât mai grabnic 
ploaia. Si ca ei mai sunt mulŃi. Ce ar trebui să facă 
Dumnezeul-fiinŃă supranaturală? Să stea, să judece faptele 
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fiecăruia dintre ei şi apoi să trimită sau nu norii? Ca o uriaşă 
iteraŃie a faptelor? Dar ce te faci cu cei răi aflaŃi printre cei 
buni, care  vor beneficia în mod nemeritat de ploaie sau, 
după caz, de lipsa ei? 

Putem crede oare într-un astfel de sistem? 
Pentru că eu cred că va fi făcută într-adevăr o uriaşă 

iteraŃie, dar de particule, de curenŃi de aer, de temperaturi şi 
de câŃi şi câŃi astfel de factori fizici şi chimici. Iar iteraŃia va 
fi făcută automat de către regulile de desfăşurare, normale, 
logice şi raŃionale ale Legilor Naturale ale Universului. 

Nu crezi că acesta este sistemul în care trăim? 
 
 
 

  35 
 
Dumnezeu este pentru viaŃa omului, într-un fel, ca şi 

statul bogat în care trăiesc oameni liberi pentru emigrantul 
sărac fugit din tiranie. Este un sistem corect în care 
conştiinŃa cinstită poate urca spre mai bine. Dacă, 
bineînŃeles, se străduie din greu, nu şi dacă stă la cerşit! Este 
ca şi înotul în sensul curgerii apei faŃă de cel 
contracurentului: „Go with the flow”, mergi in sensul 
curentului, cum spune înŃelepciunea britanică. 

Spunem întotdeauna despre cei care îşi iau singuri 
viaŃa, sau pe-a altora, că nu au nici un drept să o facă: "Doar 
Dumnezeu singur hotărăşte când cineva trebuie să plece! 
Nimeni nu are acest drept!"  
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Şi atunci, mă întreb, de ce atâta luptă pe credinciosul 
chemat la Dumnezeu (şi pe cei ce Ńin la acesta), de a se 
opune morŃii cu toate puterile? De ce se Ńin cu toŃii de viaŃă 
cu dinŃii? De ce îl plânge cel credincios pe cel dus la 
groapă? Ar trebui să se bucure pentru el, pentru eterna viaŃă 
din Rai... Doar aceasta-i este credinŃa, nu? 

De ce mergem la medic, de ce ne vaccinăm copiii, de 
ce cumpărăm medicamente, de ce ne operăm? De ce 
încercăm să ne facem că nu auzim chemarea, de ce 
întoarcem spatele morŃii, de ce nu lăsăm să se facă voia 
Domnului, atunci când ne cheamă? De ce nu avem curajul 
să recunoaştem că dorim cu disperare să trăim, atât noi cât şi 
cei dragi nouă?  

Ori una spunem şi alta credem, ori, adânc în noi, 
simŃim cu toŃii că adevăratul rai este aici, în această 
dimensiune unde viaŃa freamătă şi nu în cea a morŃii? Unde, 
tot aici, ar fi şi locul adevăratului Dumnezeu!17 
 

 
 

36 
 

Einstein, deşi este mort trupeşte, încă ne influenŃează 
viaŃa, raŃionamentele sale ajutându-ne şi astăzi. Nu este el 
astfel un 'înger' ce 'trăieşte' în „ÎmpărăŃia Cerurilor”, 
găsindu-se în minŃile celor ce trăiesc azi, aici, în lumea 
noastră reală? 

                                                 
17  Nu acesta este oare şi mesajul vorbelor lui Iisus: „Dumnezeu nu este 
Dumnezeul celor morŃi, ci al celor vii. Mult rătăciŃi.”? Marcu, 12, 27. 
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Ce crezi, Einstein îşi pierduse oare minŃile, ori chiar 
înŃelesese adevărul adevărat atunci când, aflat pe chiar patul 
morŃii, afirma: ”Cei ce au inventat credinŃa unei vieŃi 
individuale după moarte trebuie să fi fost nişte oameni de 
nimic.”? 

Sau poate Tolstoi se înşela când spunea: „Oamenii au 
imaginat adesea o viaŃă mai bună decât asta, dar n-au putut 
inventa nimic altceva în afară de raiul nerod.”?  

Ori: „Doctrina vieŃii viitoare dăunează mai mult decât 
ajută vieŃii bune pe lumea asta”. Iar dacă te vei gândi la 
atentatele sinucigaşe ai să înŃelegi perfect ce voia să spună. 

Cum vedea Socrate viaŃa după moarte? Iată: „Te 
plângi că o să putrezeşti, ca şi cum după moarte ai să renaşti 
la o nouă viaŃă, iar nu să ajungi la o totală stare de nesimŃire 
la fel cu cea dinainte de naştere.”18  

Cititorule, tu cine crezi că a înŃeles corect adevărul: 
înŃelepŃii omenirii sau bătrânicile speriate şi... habotnice?  

Glasul raŃiunii tale ce-Ńi şopteşte?  
Şi apoi ştii care este miza perceperii corecte? O viaŃă 

trăită mai corect. Şi, implicit, mai bine. Atât pentru tine, cât 
şi pentru cei din jurul tău. 

Oricum, pentru că până la urmă vorbim despre 
credinŃa în reîncarnarea de după moarte, Iisus a lăsat 
următoarele spuse în Noul Testament: 

„Căci, când vor învia din morŃi, nici nu se mai 
însoară nici nu se mai mărită, ci sunt ca îngerii din ceruri.”  

                                                 
18  Citatul acesta şi următoarele din Platon, SCRISORILE; DIALOGURI 
SUSPECTE: DIALOGURI APOCRIFE; Editura IRI, Bucureşti, 1996. 



           Octav  Chivulescu                                     CivilizaŃia Inilor 
 

87 

Când se vor reîncarna nu vor mai duce o viaŃă 
obişnuită, pământeană (nu se mai însoară), ci sunt ca şi 
gândurile - raŃionale - din minŃile omenirii.  

Reîncarnarea există cu adevărat, doar că nu se produce 
pentru întreaga fiinŃă formată din trup, suflet, şi spirit, ci 
doar pentru gândurile care poartă cu ele evoluŃia spiritului. 
O lume a gândurilor. O împărăŃie a îngerilor... 

Oare nu chiar această lume a gândurilor este cea la 
care se referea Iisus? Această lume care, într-adevăr, 
supravieŃuieşte morŃii individului sau a indivizilor. Pentru 
această lume, doar, au sens vorbele lui, şi nu pentru noi, cei 
ce am crezut odinioară că vom mai avea o existenŃă.  

Fie ea şi imaterială, în formă de îngeri. Cu aripi... 
Cât priveşte trupul, sufletul şi spiritul, o să detaliez 

ceva mai târziu ce consider că se întâmplă cu fiecare în 
parte, după moarte. 

 
 

 

37 
 

De ce ar trebui să cunoaştem cât mai corect cine este 
Dumnezeu? 

Pentru că necunoscând corect cine este Dumnezeu nu-i 
putem recunoaşte nici aşteptările în ceea ce ne priveşte iar în 
acest fel îi nesocotim voinŃa. Şi, în plus, îl Ńinem practic 
prizonier în minŃile noastre19. De ce spun aceasta? 
                                                 
19 "Gândeşte liber" ori "Free your mind", sunt sloganuri auzite din ce în ce 
mai des şi mai  tare. Le-ai auzit? 
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Pentru că, dacă Dumnezeu ar fi, într-adevăr, spiritul 
raŃionalităŃii din univers iar oamenii ar fi înŃeles şi acceptat 
acest lucru la vremea lui, Iisus nu ar mai fi fost crucificat, 
Giordano Bruno nu ar mai fi fost ars pe rug, Galilei şi 
Copernic nu ar mai fi fost hăituiŃi, Darwin nu ar mai fi fost 
judecat precum un criminal de război, noi toŃi am fi fost mai 
buni şi, poate cel mai important fapt, ne-am fi găsit mai 
departe 'în timp' -evolutiv - decât ne aflăm astăzi. 

Dacă Dumnezeu ar fi, într-adevăr, raŃiunea conştientă 
şi însumată ce există în minŃile noastre, atunci el trăieşte şi 
evoluează prin noi înşine. 

Mai întâi prin descoperirea şi cunoaşterea a tot ce 
există în jurul nostru, deoarece cunoaşterea conduce la 
puterea de a organiza materia într-un mod din ce în ce mai 
performant prin instrumentul voinŃei sale, omul.20 

Mai apoi, prin unirea în raŃiuni, făcută din totală 
convingere - în scopuri doar creatoare şi responsabile - a 
indivizilor societăŃii, aşa cum, de pildă, furnicile individuale 
formează furnicarul perfect sau celulele formează trupul: 
împreună pentru unul ca şi un tot, necondiŃionat! Unirea 
oamenilor în credinŃa binelui şi a raŃiunii ar conduce la 
apariŃia unei entităŃi ce are întreaga energie canalizată în 
scopuri creative, fapt ce ar conduce la apariŃia unei societăŃi 

                                                 
20 DiferenŃa dintre performanŃele unei navete spaŃiale şi o pasăre arată cel 
mai bine, cred eu, puterea sporită a raŃiunii de a crea prin om faŃă de cea a 
creaŃiei prin forŃele naturii. DiferenŃa între vechile şi noile instrumente ale 
creaŃiei...! 
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perfect raŃionale şi total responsabile. De fapt, apariŃia 
adevăratului Dumnezeu pe Pământ! 

„Iubeşte-l pe Dumnezeu (fii raŃional-n.n.) şi iubeşte-Ńi 
aproapele ca pe tine însuŃi (unirea-n.n.)...” ne sfătuieşte de 
altfel şi Sfânta Scriptură. 

O societate fără războaie, eliberată de dominaŃia 
intereselor meschine de orice fel, o societate matură,  clădită 
pe ştiinŃă şi cunoaştere, a cărei energie, în totalitatea ei, să 
fie folosită doar pentru mersul înainte. Pentru progres. 
Pentru colonizarea spaŃiului. 

Noi, oamenii, ştim că vom muri într-o bună (...?) zi, 
dar conştientizăm că ne vom 'scurge' în timp prin urmaşii 
noştri, copiii. Gândurile, informaŃiile, teoriile, ideile, se 
scurg înspre înainte prin învăŃare. RaŃiunea Creatoare ar fi 
de presupus că s-ar propaga în timp prin colonizarea cu 
inteligenŃă a altor planete, colonizare care încă nu este 
asigurată şi nici nu va putea fi până când noi nu vom deveni 
'ca unul', o societate responsabilă! 

Numai astfel societatea umană ar fi ca o echipă, ca şi o 
singură fiinŃă, cea mai puternică fiinŃă din întregul univers 
cognoscibil, care să se poată înmulŃi, 'trezind la viaŃă' 
materia din toate colŃurile universului.  

Cred că dragostea faŃă de aproapele nostru nu iubire 
propriu-zis trebuie să fie, ci este mai curând o forŃă de 
atracŃie între entităŃile spiritului. Şi ar trebui să funcŃioneze 
tot aşa cum gravitaŃia acŃionează prin forŃa de atracŃie dintre  
corpurile cereşti. Tot aşa cum misterioasele legături ale 
membrilor unui muşuroi de furnici îi Ńine organizaŃi ca pe o 
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singură entitate, şi tot asa cum celulele din corpul animalelor 
convieŃuiesc în structuri complexe, stând sub piele. 

Şi, dacă ai compara indivizii vorbitori ai diverselor 
limbi ce formează naŃii diferite cu celulele care formează 
diverse organe, ai vedea că în lumea în care trăim azi 
'ficatul' fiinŃei omenirii este atacat de 'plămânii' ei, că 'inima' 
refuză să pompeze sânge în 'picioare', că 'splina' nu vrea să 
cureŃe sângele, că 'fierea' ameninŃă că-şi va revărsa secreŃiile 
printre celelalte organe, că unii muşchi sunt acoperiŃi de 
grăsime în vreme ce alŃi muşchi sunt atrofiaŃi. Şi tot aşa...   

Mai este drum lung de parcurs până când convulsiile 
care zdruncină această fiinŃă vor deveni tresăririle unei vieŃi 
adevărate. Până când aceste organe-naŃii vor forma trupul 
fiinŃei Dumnezeu-RaŃiune Creatoare, încheind astfel lungul 
drum al imaterialului spre material, al  spiritului universului 
spre fiinŃa-societate. 

Dar poate totul se întâmplă normal, aşa cum ar trebui 
să se întâmple, şi poate că aceleaşi 'furtuni'  se întâmplă şi în 
trupurile noastre, atunci când cresc, transformându-se din 
câteva celule (stem!) spre individul matur şi inteligent... 

Iar dacă aşa ar sta lucrurile cu adevărat, haideŃi să 
privim ce-i fac lui Dumnezeu habotnicii, care s-au împotrivit 
şi continuă să se  împotrivească la tot ceea ce este nou în 
ştiinŃă, cu precădere în medicină şi în genetică: nu ar fi 
Dumnezeu, practic, întemniŃat în minŃile lor? 

Sunt şi astăzi copii lăsaŃi să moară de părinŃii a căror  
credinŃă refuză ajutorul medicinii: "Cum vrea Dumnezeu!" 
Dar dacă acel copil lăsat să moară urma să devină un pion 
important al evoluŃiei omenirii, nu crezi că, de fapt, părinŃii 
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săi s-ar situa exact împotriva voinŃei lui Dumnezeu? Iar pe 
cei care ar încearca să-i ajute i-ar califica drept atei...   

Refuzând raŃiunea din centrul vieŃii nu îi întorc 
spatele, de fapt, chiar lui Dumnezeu? Iar dumnezeul din ei 
devine astfel prizonier al minŃilor lor, izolat şi condamnat la 
singurătate. Crucificarea lui Iisus a fost comandată chiar de 
cei mai credincioşi slujitori ai bisericii. Nu au întors ei oare 
spatele tocmai voinŃei lui Dumnezeu? Şi asta - culmea 
ironiei - tocmai din dorinŃa de a-i fi cât mai credincioşi 
Domnului...  

Iuda l-a vândut pe Iisus, spun evangheliile, pentru 
arginŃi. Dar te-ai gândit vreo clipă cine a plătit preŃul? 
ArginŃii, cine i-a plătit? Caiafa cumva? Cine era Caiafa? Era 
capul bisericii din acele vremuri... Era Marele Preot. 

Este destul de ciudat faptul că Biserica Creştină, de 
mai bine de două mii de ani, încontinuu până în zilele 
noastre, îi blesteamă numele şi astfel memoria şi spiritul lui 
Iuda, "trădătorul", şi în acelaşi timp uită să spună măcar o 
vorbuliŃă despre ea însăşi... Despre slujitorii ei de atunci, 
mai exact spus. 

Până la urmă cine este mai vinovat? Trădătorul ori cel 
care a comandat şi plătit recompensa? - biserica de atunci, 
desigur. Iuda sau judecătorul - slujitorii bisericii care au 
condamnat? Iuda sau slujitorii bisericii care au asistat călăul 
veghind la îndeplinirea sentinŃei capitale? Mai ales că, în 
ceea ce-l priveşte pe Iuda, pura raŃiune îl izbăveşte de 
păcatul trădării!21 

                                                 
21 În ADDENDA, la pag. 299 , vei găsi dezvoltată această idee mai pe larg. 
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Ai fi putut crede că RaŃiunea Creatoare a fost învinsă 
de religia fricii. InteligenŃa învinsă de instinctul primar! În 
realitate însă fiecare dintre părŃile implicate au jucat exact 
rolul atribuit de către spiritul universal. 

De aceea va trebui, în final, să ne revizuim 
sentimentele faŃă de fiecare dintre părŃile implicate atunci şi, 
înŃelegând scopul - evoluŃia spiritului uman, nu doar să-i 
iertăm, ba chiar să le purtăm recunoştinŃă! Tututor... 

 
 
 

38 
 
Cel ce este convins de credinŃa sa, pe care o anunŃă 

tuturor cu glas tare, s-ar putea să creadă de fapt nu în 
Dumnezeul adevărat, cel raŃional, ci în imaginea lui 
Dumnezeu creată de oameni de-a lungul vremurilor. Ca şi 
cum te declari fizician relativist cunoscând nu Teoria 
RelativităŃii, ci... viaŃa particulară a lui Einstein!  

 Şi mai cred că acel om cuminte şi deschis, care nu-şi 
Ńipă credinŃa afişând-o ca pe un stindard şi repezindu-se din 
frică să tragă concluzii pripite, acela este cu adevărat mai 
credincios. Şi mai de folos, atât oamenilor cât şi lui 
Dumnezeu. 

Iar dacă te uiŃi la războaiele pornite întotdeauna din 
interese meschine şi la terorismul ca reacŃie de apărare, ai să 
vezi şi direcŃia total opusă unirii în responsabilitate a 
indivizilor, vitală în întregirea fiinŃei RaŃiunii Creatoare, a 
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lui Dumnezeu, spre care se îndreaptă, chiar şi astăzi încă, 
omenirea. 

În concluzie devine tot mai limpede că tocmai  
cunoaşterea adevărului şi bunele relaŃii între oameni l-ar 
elibera pe Dumnezeu, dându-i posibilitatea de a deveni!  

Iar în Biblie, pe lângă faptul că nu am găsit nicăieri 
scrise cuvintele „Crede şi nu cerceta”, ai să găseşti în 
schimb spusele lui Iisus: ”CăutaŃi şi veŃi afla, bateŃi şi vi se 
va deschide.”  

Şi mai stă scris în Biblie: „Adevărul vă va elibera.” 
Cum traduc oare habotnicii şi cei încătuşaŃi în dogme 

aceste cuvinte? 
Aşa că, pentru a fi cu adevărat credincioşi, va  trebui 

să facem ceva mai mult decât să Ńinem post, să aprindem 
lumânări în Biserică, să dăm de pomană la parastase sau să 
ne rugăm seara. Trebuie să ne planificăm evoluŃia spre 
responsabilitate, cu raŃiune şi înŃelepciune.22 

 
 
 

39 

 
Bun, deci Dumnezeu ar putea fi suma raŃiunilor şi a 

cunoştinŃelor din noi toŃi. Ar putea fi suma informaŃiilor 
genetice, al instinctelor, al inteligenŃei şi, în plus, acel ceva 
ce ne formează conştiinŃa. 

                                                 
22 "Iar Iisus, văzându-l că a răspuns cu înŃelepciune, i-a zis: Nu eşti departe 
de ÎmpărăŃia lui Dumnezeu" Marcu, 12. 34. 
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Ar putea fi acea voce interioară care îŃi spune ce este 
bine sau ce este rău. 

Ar putea fi acel gând care te opreşte să calci peste o 
insectă spunându-Ńi: atenŃie! efortul de a călca câŃiva 
centimetri mai încolo este prea mic prin comparaŃie cu 
gravitatea strivirii unei nevinovate şi inconştiente vietăŃi. 

Ar putea fi acel gând care există totuşi şi încearcă 
până în ultima clipă să se opună deciziei luate de liberul 
arbitru al unui hoŃ sau criminal. Şi ar putea fi şi remuşcările 
încercate de aceştia, după îndeplinirea acestei decizii 
reprobabile. 

Ar putea fi acel gând care îŃi spune: "Bine faci, bine 
găseşti." 

Ar putea fi acel gând ce a izvorât la un moment dat în 
mintea aceluia care a făcut pentru prima oară focul; ori a 
aceluia care a făcut roata, ori arcul, ori puşca, ori a 
descătuşat energia atomică, însoŃite, totodată, de avertizarea 
inspirată a celui care a lăsat în “Geneză” ideea de “pom al 
cunoştinŃei binelui şi răului”. Adică al discernământului. 

 Ar putea fi acele acele gânduri divine, zece la număr, 
cunoscute drept poruncile lui Moise; sau acele gânduri 
divine, de Bine şi de Adevăr, inspirate în mintea unui 
tâmplar ce avea să devină simbolul Drumului Corect şi Bun: 
Iisus; ori acele gânduri divine care au inspirat cei cinci 
Stâlpi ai credinŃei Musulmane, alături de Coran, înŃeleapta 
carte a cărei traducere era interzisă tocmai pentru a impune 
învăŃarea limbii în care a fost scrisă. Iar acest fapt a condus 
la unitatea de azi a limbii şi culturii arabe, ceea ce reprezintă 
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prima condiŃie pentru realizarea unirii indivizilor în scopul 
formării unei 'fiinŃe' divine! 

Ar putea fi acel gând care l-a condus pe Shakespeare  
să scrie povestea lui Romeo şi a Julietei, poveste care a 
funcŃionat ca un 'vaccin' pentru cine ştie câŃi tineri ajunşi în 
ghearele deznădejdii cauzate atât de uşor de dragoste; ar 
putea fi acele gânduri ce l-au inspirat pe Jules Verne să-şi 
scrie ficŃiunile care, funcŃionând ulterior ca adevărate Ńeluri 
ale omenirii, au devenit realitate: submarinul, călătoria pe 
lună etc. 

 Ar putea fi acele acele gânduri care i-au inspirat pe 
Edison, pe Einstein şi pe toŃi ceilalŃi inventatori şi savanŃi, 
gânduri ce trăiesc toate astăzi, materializate în tot atâtea 
obiecte şi principii fără de care nu am putea vieŃui aşa cum o 
facem. 

Ar putea fi acele gânduri care, de la Hipocrat încoace, 
au luptat împotriva factorilor ce ne-au atacat dintotdeauna 
trupul, lungindu-ne speranŃa de viaŃă de la 25-30 de ani 
(Homo Sapiens Sapiens) la 80-90 (omul de astăzi)! 

Ar putea fi acele gânduri care i-au inspirat pe 
Michelangelo, pe Leonardo DaVinci, alături de toŃi ceilalŃi 
creatori de artă. Artă care, la rândul ei, a funcŃionat precum 
un rezervor de inspiraŃie, ca o baterie a cărei energie a fost 
folosită pentru a inspira la rândul ei. 

Ar putea fi însuşi răspunsul întrebărilor: cine suntem, 
de unde venim şi încotro ne îndreptăm, noi oamenii... 

Pentru că noi, oamenii, am fi suportul material al 
inteligenŃei, trupul lui Dumnezeu, al RaŃiunii Creatoare. 
EvoluŃia RaŃiunii ar fi însăşi existenŃa omenirii. Iar omenirea 
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ar fi organizarea materială şi conştientă ce formează raŃiunea 
din Univers. Instrumentele evoluate din mâna RaŃiunii 
Creatoare. 

Iar dacă vom reuşi vreodată să însămânŃăm o planetă 
cu viaŃă şi inteligenŃă vei înŃelege că, pentru generaŃiile ce ar 
evolua acolo, cu adevărat noi, oamenii, îl vom întruchipa pe 
Dumnezeu. Prin noi, oamenii, înŃeleg inteligenŃa şi raŃiunea 
care, de fapt, le vor crea. 

Izvorul apariŃiei noastre ar fi, astfel, legile de bază 
natural-universale ce guvernează materia, pereŃii albiei ar fi 
construiŃi din informaŃiile genelor şi instinctelor vieŃii, forŃa 
ce deplasează masa de apă ar fi inteligenŃa, parcursul albiei 
noastre ar fi formarea societăŃii unite în scopuri  
responsabile, iar delta vărsării noastre ar fi chiar colonizarea 
altor teritorii din Univers, realizând 'însămânŃarea' cu 
seminŃele vieŃii inteligente a spaŃiului nemărginit. 

 A nu înŃelege sensul acestor adevăruri ne face să fim 
precum păsările care se chinuie să alerge nerealizând că ar 
putea zbura. Că au aripi... 

 
 
 

40 

 
Oare nu acelaşi este şi sensul dat de Tolstoi prin 

următoarele cuvinte?  
“Omul e manifestarea divinităŃii, dar la început i se 

pare că este o fiinŃă deosebită, eu. Lui i se pare că este eu, 
separat, că este om; dar el este Dumnezeu, manifestarea lui.” 
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“Omul are conştiinŃa că în sine există o fiinŃă 
atemporală, nonspaŃială şi atribuie aceste însuşiri lui 
Dumnezeu.” 

“Eu sunt conştiinŃa incompletă a Întregului.” 
“Divinul eu este acel eu care are conştiinŃă de sine”. 
“- Ce este Dumnezeu? 
 - Este ceea ce se află în tine, dar nu este trupul tău. 
 - Atât? 
- Nu, mai este şi ceea ce se află şi în alŃi oameni, dar 

nu e trupul lor; mai este ceea ce se află în tot ceea ce 
cunoaştem, dar nu e corp.” 

“Lumea nu e Dumnezeu, dar lumea e manifestarea lui 
Dumnezeu. În sinea mea am conştiinŃa lui Dumnezeu, pot 
să-l recunosc şi în oameni şi chiar în animale; am pe 
jumătate conştiinŃa, înŃelegerea lui Dumnezeu în plante. Însă 
în nisip, în particulele microscopice de materie şi în stele nu 
am conştiinŃa Lui şi nu-l înŃeleg pe Dumnezeu, dar nu pot să 
nu presupun că El se arată şi acolo fiinŃelor mai sensibile şi 
mai înŃelepte decât mine.”  

Admirabil... Să nu uităm că acest gând a fost scris cu 
cinci ani înainte ca Einstein să publice Teoria RelativităŃii. 
Adică acum aproape o sută de ani... 

Acelea erau, de fapt, vremurile în care se descopereau 
raŃiunile adânc interioare ale materiei. 

“A întreba dacă există Dumnezeu e ca şi cum te-ai 
întreba: eu exist? Eu îl cunosc pe Dumnezeu în mine, nu 
întreg, ci o părticică, o manifestare. Dumnezeu este cel a 
cărui manifestare sunt eu, iar existenŃa lui e la fel de 
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inevitabilă ca a mea”, mai gândea Tolstoi. Şi eşti în măsură, 
acum, să înŃelegi corect raŃiunea vorbelor sale. 

 
 
 

41 
 
În acelaşi sens logic al enumerărilor de mai înainte, 

Dumnezeu ar putea fi gândul, izvorât în minŃile unor 
faraoni, să construiască Piramidele. Şi poate nu ar trebui să 
ne întrebăm cum a circulat ideea de piramidă între 
continente, peste oceane, cu mii de ani înaintea circulaŃiei 
fizice a omului, piramidele fiind prezente pe trei dintre 
continente: Asia, America şi Africa! Mai curând ar trebui să 
înŃelegem că asistăm, pur şi simplu, la evoluŃia firească a 
minŃii omului. De fapt a raŃiunii ce sălăşluieşte în ea... 

Dar de ce ne mirăm doar de existenŃa în continente 
diferite şi separate de oceane de netrecut a piramidelor şi nu 
ne mirăm, totodată, de aceeaşi independentă apariŃie a 
vorbitului, a scrisului, a muzicii, a religiei în aceleaşi diferite 
locuri. Apărute, de asemenea, spontan şi independent 
pretutindeni acolo unde au apărut şi oamenii, ca rezultat al 
evoluŃiei RaŃiunii. Ca rezultat al dezvoltării inteligenŃei. Sau 
tot aşa cum ne gândim că trebuie să mai existe în univers şi 
alte planete cu viaŃă inteligentă pe ele. Cu toate, seminŃe ale 
RaŃiunii Creatoare şi forme ale evoluŃiei sale. 

De fapt, însăşi apariŃia piramidelor în mod 
independent pe cele trei continente şi relativ apropiate ca 
localizare în timp demonstrează evoluŃia RaŃiunii Creatoare: 
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precum seminŃele asemenea azvârlite în locuri diferite ce fac 
să crească plante identice. Şi poate că reprezintă cel mai 
solid argument logic în posibilitatea existenŃei şi a altor 
fiinŃe inteligente în acelaşi Univers: dacă, în loc să apară pe 
cele cinci continente, oamenii ar fi apărut pe cinci planete, 
pe fiecare dintre ele ar fi fost construite piramide...23 

Nu-i adevărat? Ba da, de vreme ce oamenii le-au 
construit fără să ştie unii de ceilalŃi... 

 De altfel, piramidele pot fi privite precum 
construcŃiile pietrificate ale formaŃiunilor de corali: 
realizările civilizaŃiilor-colonii ce le-au creat în decursul 
existenŃei lor. 

Căci construcŃia Piramidei a constituit de fapt 
pretextul, sau mai corect, motivaŃia organizării indivizilor 
independenŃi în echipe adunate în jurul unui Ńel. Fapt ce, 
implicit,  a condus la dezvăluirea aptitudinilor personale ale 
indivizilor, cum ar fi cele de arhitect, de inginer, de contabil, 
de medic, de spărgător de piatră, de cărăuş etc. În jurul 
acestui loc de desfăşurare a efortului comun au apărut 
ulterior fabrici de pâine, structuri organizatorice ce lucrau, 

                                                 
23 Nu cred că ar fi cazul să ne temem de un eventual contact cu o civilizaŃie 
extraterestră deoarece răul instinctiv (ce împiedică coeziunea devenirii 
societăŃii responsabile) nu poate părăsi planeta, tot aşa cum o pasăre nu poate 
porni în zbor într-o călătorie interplanetară! Pentru că o civilizaŃie nu va 
putea pleca spre o alta decât dacă ajunge la nivelul conştiinŃei unice şi total 
responsabile, canalizându-şi astfel toată energia spre acest obiectiv. Altfel, va 
dispărea fie autodistrugându-se în războaie fraticide, fie prin lipsa coeziunii 
şi a forŃei necesare apărării de încercările naturii: asteroizi, viruşi etc. 
Glumind, răul este împiedicat să se 'ridice' în spaŃiu de chiar... 'forŃa 
gravitaŃiei'. 
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ce aprovizionau, ce hrăneau, ce proiectau, ce oblojeau 
răniŃii: au apărut mugurii societăŃii umane organizate!  

Piramida a fost, poate, prima facultate-laborator de 
experienŃe din istoria omului. Noi, cei de astăzi, deŃinem 
cunoaşterea prin învăŃarea experienŃei adunate până la noi, 
experienŃă predată în şcoli. Ei însă, atunci, când totul se 
găsea la început, neavând pe nimeni astfel organizaŃi 
înaintea lor şi neexistând nici şcoli de unde să înveŃe, nu 
aveau de unde să culeagă nici un fel de experienŃă.  Chiar ei 
au fost experienŃa, începutul. Au trebuit să înveŃe făcând. Au 
devenit societate, construind piramidele. 

 Şi atunci, pentru că lucrurile trebuiau să evolueze 
raŃional, în mintea faraonilor au sosit, pe calea inspiraŃiei, 
ideile piramidei, ca un gând obsesiv, ca un ordin. În acelaşi 
timp RaŃiunea Creatoare avea asigurată unitatea şi obedienŃa 
indivizilor în jurul unui Ńel prin credinŃă şi răsplata (unei 
vieŃi ulterioare prospere) prin religie. 

 
 
 

42 

"Where is a will is a way"24 
 

Şi poate că, acceptând ca fiind adevărat acest 
principiu, vei înŃelege de ce primii oameni care au construit 
ceva inutil - din punct de vedere practic - şi în acelaşi timp 
ceva grandios - din cel al evoluŃiei RaŃiunii din om (am 
numit astfel construcŃiile megalitice de la Stonehenge), adică 
                                                 
24 "Unde există o voinŃă există şi o cale." Proverb englez 
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populaŃiile celtice25 de pe teritoriul actualei Marii Britanii, 
au ajuns să civilizeze o întreagă planetă, iar mai târziu chiar 
să trimită primul mesaj, printr-o sondă spaŃială, către alte 
posibile civilizaŃii, extraterestre, scris în limba...  urmaşilor 
lor! 

ConstrucŃia megalitică de la Stonehenge, începută cu 
aproape două mii de ani înaintea Marii Piramide din Egipt, 
a fost realizată prin cioplirea şi apoi transportarea la peste 
300 km distanŃă a unor blocuri de zeci de tone greutate 
fiecare! Iar această sarcină, care şi astăzi este aproape 
imposibil de realizat, a fost făcută de oameni care trăiau 
undeva între sfârşitul epocii de piatră şi începutul epocii 
fierului! 

Dacă teoria dezvoltată aici n-ar fi corectă, atunci 
aceşti oameni care au format primii o echipă în jurul unui Ńel 
cu adevărat grandios n-ar trebui să se găsească astăzi cel mai 
aproape de scopul RaŃiunii Creatoare, acela de extindere în 
univers. Însă, văzând astăzi în spaŃiu sondele spaŃiale despre 
care vorbeam mai devreme, care scrutează infinitul pentru a 
găsi planete propice vieŃii, teoria se dovedeşte a fi corectă.  

Dar, ai să obiectezi, pe ele stă scris NASA!... 
Ce legătură poate fi între Stonehenge (Anglia) şi 

NASA (SUA)? 
O legătură simplă, necesară şi suficientă: limba! 
NASA, fiind aceeaşi organizaŃie care de ani buni 

monitorizează cerul pentru a descoperi în timp util asteroidul 

                                                 
25 Numele druizilor, preoŃii lor, se pare că vine fie de la "druveid", care 
însemna în celtă "înŃelept", fie de la "dru"- puternic şi "uid" – a şti, adică 
puterea cunoaşterii. 
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ucigaş ce are destinaŃia Terra, şi, de asemenea, organizaŃia 
care studiază posibilitatea prin care acestui asteroid să-i fie 
deturnat destinul universal; aceeaşi organizaŃie care a trimis 
oameni în spaŃiu şi care studiază viitorul zbor intergalactic; 
aceeaşi organizaŃie care recrutează cele mai luminate minŃi 
ale planetei pentru rezolvarea problemelor şi asigurarea 
progresului aceleiaşi societăŃi-entităŃi...26 

MinŃi ce, lucrând împreună, formează vârful diamantat 
al forezei ce sapă în întunericul de dincolo de cunoaştere. 

Şi, dacă te mai gândeşti puŃin, ai să constaŃi că această 
organizaŃie civilă, NASA, este localizată în SUA, o Ńară care 
acum trei sute de ani nici nu exista iar astăzi este prima 
putere mondială! O Ńară-sistem, care a atras şi atrage cele 
mai inteligente creiere din întreaga lume. O Ńară formată din 
temerari şi întreprinzători care au 'recepŃionat', acum nici trei 
sute de ani, gânduri ce i-au convins să renunŃe la realizările 
lor de pe vechiul continent pentru noile speranŃe de peste 
ocean. Şi au venit din toată lumea, cu milioanele, chemaŃi de 
'misiunea primită prin inspiraŃie': de a construi o Ńară nouă 
în jurul idealurilor de progres tehnologic şi evoluŃie a 
cunoaşterii! Şi, foarte important, au început prin a-şi crea 
acest nou sistem, eliberat în primul rând de dogme. 

Aceleaşi dogme care, pe vechiul continent, frânau 
puternic evoluŃia ştiinŃei, întocmai cum un ghips care, 

                                                 
26 "Viziunea NASA este de „a îmbunătăŃi viaŃa aici, a extinde viaŃa acolo şi a 
găsi viaŃă dincolo”. Misiunea sa este „a înŃelege şi proteja planeta mamă; a 
explora Universul şi a căuta viaŃă; şi a inspira următoarea generaŃie de 
exploratori”. (Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/NASA) 
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ajutând un picior rupt să se consolideze, împiedică mai 
târziu, alergarea... Ori zborul... Ori visele... 

Iar toŃi aceşti intreprinzători veniŃi, cum spuneam, din 
toată lumea şi vorbind toate limbile pământului, s-au reunit 
într-un sistem ce-şi  comunică  cunoaşterea printr-o aceeaşi 
limbă - engleza. Limbă ce îmbracă spiritele, precum pielea 
îmbracă celulele corpului, contopind miliardele de celule 
individuale sub forma unei singure fiinŃe! 

Care limbă este nu alta, să ne amintim de unde am 
plecat cu acest raŃionament, decât cea a urmaşilor echipei de 
constructori ai Stonehenge-ului!  

Primii care, grăbiŃi să civilizeze o întreagă lume, au 
trecut rapid prin 'chinurile facerii' construcŃiei megalitice, de 
fapt 'facultatea' formării spiritului lor. 

Mai are rost, oare, să ne întrebăm care este sensul... 
existenŃial al acestor construcŃii megalitice? Care să fie 
raŃiunea existenŃei piramidelor Africii, Asiei, Americii, altul 
decât însăşi formarea noastră, a celor de astăzi, însăşi 
evoluŃia RaŃiunii Creatoare? 

Şi dacă rolul care i-a revenit agenŃiei NASA a fost 
acela de a fi rampa de lansare a RaŃiunii Inteligente către 
alte planete, înseamnă că rolul SUA a fost acela de a forma 
baza acestei rampe. 

Iar dacă aşa stau lucrurile trebuie să existe câteva 
semne 'lăsate' de inspiraŃie pe instrumentul său financiar, 
dolarul. Instrument care a jucat rolul apei din albia pe care 
s-au deplasat bărcile şi corăbiile voinŃei şi intereselor 
generatoare a realităŃii. Albia drumului parcurs. 

Astfel, pe bancnota de un dolar, există un desen şi un 
mic text, cred, edificatoare: grafica prezintă o piramidă de 
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tipul celei egiptene (continuitatea cunoaşterii, a spiritului) pe 
baza căreia stă scris în latină (continuitatea limbajului) 
„novus ordo seclorum”, având traducerea oficială „A new 
order of the ages”, ceea ce înseamnă, mai mult sau mai puŃin 
exact, o nouă ordine a vremurilor. Mai departe vârful 
piramidei este deplasat pe verticală, precum o rachetă ce 
decolează, radiind lumină şi având desenat pe ea un ochi, ca 
un simbol al cercetării, al observării lumilor spre care ne 
vom îndrepta! O nouă ordine a vremurilor ce vor urma, 
vârful piramidei efortului dintotdeauna al societăŃii umane. 

O ordine ce ne va transporta, în spiritul luminii, spre 
colonizarea spaŃiului nemărginit. Doar vârful piramidei 
cunoaşterii umane va fi cel care va pleca, mai departe, 
aventurându-se în spaŃiu, în timp şi în... continuitate. 

Chiar şi celălalt simbol al Statelor Unite, steagul, 
poartă cu el un mesaj, având desenat pe el, într-un colŃ, cerul 
albastru plin de stele. 

O fi 'grafica' gândului: "Când te afli în noapte, te uiŃi 
spre stele, pentru că de acolo eşti"?... 

 Acum, văzând realizările stiinŃifice obŃinute, de 
necontestat, înŃelegem reuşita intenŃiilor iniŃiale. 

Aceste intenŃii sunt deturnate, mai mult sau mai puŃin, 
de cealaltă muchie tăioasă a sabiei puterii, de  razboaiele ce 
au ascunse în ele interese individuale, instinctuale. Să fie 
oare noua ordine europeană ce se formează astăzi, împreună 
cu noul ei instrument de dezvoltare, euro-ul, care, deşi mai 
'tânăr', este deja mai puternic decât dolarul, un semn al 
schimbării macazului? Adică interesele SUA trag mai puŃin 
spre drumul raŃiunii şi mai mult spre intenŃii individuale şi 
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particulare, şi atunci RaŃiunea, întocmai ca unui pom căruia i 
s-a retezat vârful, schimbă direcŃia resurselelor spre o nouă 
ramură din coroană, pentru a creşte cu prioritate? Spre un 
nou vârf? 

Personal, nu cred că ne va lăsa RaŃiunea Creatoare să 
greşim. Şi mai cred că SUA vor rămâne vârful ce este deja, 
doar că raŃiunea va învinge, până la urmă, instinctele. 
Europa, cea care trăieşte prin norme raŃionale şi 
responsabile, cred că se pregăteşte să devină 'fiinŃa' cea 
nouă a civilizaŃiei umane. 

Ca şi un ultim imperiu al fiinŃei umane, ce cucereşte 
atât teritorii cât şi conştiinŃe, dar nu prin forŃa armată, ci prin 
raŃiune şi responsabilitate. Prin înŃelegerea evoluŃiei fireşti.   

Revenind la urmaşii celor care au construit 
Stonehenge-ul, de la care par să fi pornit rădăcinile acestei 
civilizaŃii de succes, şi în acelaşi timp pentru că am vorbit 
despre simboluri, cred că nu greşesc dacă spun că cele două 
cercuri realizate din uriaşele pietre formează chiar 'marcajul' 
de planetă şi de naŃiune alese.27 

  
 
 

43 
 
Desigur, am comprimat puŃin timpul, deoarece de la 

construcŃia Stonehenge-ului şi până la apariŃia primei sonde 
spaŃiale britanicii au parcurs întregul drum al evoluŃiei 
spiritului, de atunci şi până azi. 
                                                 
27 În ADDENDA, la pag. 305, vei găsi dezvoltată această idee mai pe larg. 
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Pentru a nu-Ńi deturna însă atenŃia de la firul pe care îl 
parcurgeam am mutat la sfârşitul cărŃii şi alte câteva repere 
importante şi în acelaşi timp interesante ale drumului 
parcurs28. 

 
 
 

44 
 
Să revenim, acum, acolo unde rămăsesem şi să vedem, 

mai exact, cum putem să înŃelegem spusele „Dumnezeu este 
în voi.” 

Nu cred că Dumnezeu trebuie privit ca un întreg ce stă 
în mintea mea, a ta, şi în acelaşi timp şi în ale celorlalti x 
miliarde de oameni! Care stă şi în mintea copilului nou 
născut, plictisindu-se aşteptând ca acesta să mai crească, sau 
care trebuie să-şi caute o nouă gazdă de fiecare dată când 
moare un om. Pentru că, dacă aşa ar sta lucrurile, nu ar mai fi 
un singur Dumnezeu, ci miliarde! Ar fi aşadar o absurditate, 
şi nici nu s-ar împlini condiŃia de a fi "unic în fiinŃă”. 

Poate că o focalizare fantezistă, dar ceva mai corectă, 
ar putea fi imaginea formată din plăcuŃele colorate Ńinute 
deasupra capului de zecile de mii de oameni din tribunele 
unui stadion. Doar că, în cazul nostru, plăcuŃele ar fi formate 
de conştiinŃele noastre curate. 

CunoştinŃele noastre însumate ne dau puterea şi de 
aceea, noi toŃi, îl formăm pe el, unul singur! Nici un om nu 
ar putea Ńine singur piept asteroidului ucigaş; piramidele, ori 
                                                 
28 În ADDENDA, la pag. 308, vei găsi dezvoltată această idee mai pe larg. 
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construcŃia de la Stonehenge nu ar fi putut fi făcute nici ele 
de un singur om; tot aşa cum o singură furnică este total 
neputincioasă, în vreme ce muşuroiul este o forŃă, un sistem, 
o entitate unitară. Legătura (organizatorică) dintre furnici 
face muşuroiul să fie sau să se comporte precum o fiinŃă vie. 
Poate este mult spus o fiinŃă, dar sigur formează o entitate 
(poate chiar o conştiinŃă), ale cărei celule - furnicile - nu 
sunt legate între ele nici chimic, nici fizic şi nici nu stau 
acoperite sub un strat de piele, aşa cum stau celulele fiinŃelor 
vii! La furnici, 'pielea’ este formată de un interes comun, iar 
legătura dintre ele este realizată de limbajul chimic. 

Tot chimic comunică şi celulele noastre atunci când 
sunt ameninŃate de celulele străine de tip virus, spre 
exemplu. În atacul asupra celulei, viruşii înlocuiesc ADN-ul 
celulei atacate cu cel propriu, multiplicându-se. 'Strigătul’ 
celulei atacate este 'auzit’ de către celulele de apărare din 
organism, şi în scurt timp, în funcŃie de gravitatea atacului, 
diversele tipuri de celule de apărare, din ce în ce mai 
puternice şi mai specializate (celulele macrofage, celulele 
albe etc.), vin pe rând pentru a distruge intruşii.  

Nu ştiu tu ce crezi, dar eu parcă văd aici un muşuroi 
de furnici apărat de luptătorii săi neînfricaŃi şi specializaŃi! 

Şi iată cum legătura chimică dintre celule noastre ne 
formează în final organismul; şi iată cum legătura 
organizatorică dintre furnicile care, luate independent ca 
simple insecte, se situează (pe scara evoluŃiei darwiniene) 
undeva între plante şi animale, face ca muşuroiul de furnici 
să fie structura cea mai apropiată de societatea umană. 
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Muşuroiul are nivele ierarhice şi specializări: regină, 
luptător, trântor, lucrător, sclav (din incursiunile asupra altor 
muşuroaie) etc. Sclavii muncesc în subteran îngrijind culturi 
de ciuperci din care se hrăneşte întreg muşuroiul; lucrătorii 
cară provizii; doicile îngrijesc de ouă şi de pui; din trupurile a 
mii de furnici se fac legături compacte ce formează adevărate 
poduri peste care trec luptătorii ori furnicile lucrătoare etc. 

Pe dumnezeul pe care-l formăm noi (şi nu pe cel... din 
noi) trebuie să-l privim precum şi-ar privi furnicile 
muşuroiul, ori precum ar trebui să-şi privească - dacă ar 
putea - celulele ce formează trupul, omul. Şi, atenŃie, nu 
vorbesc despre societatea umană în care trăim astăzi, pentru 
că, dacă societatea umană de azi ar fi echivalenta 
muşuroiului de furnici, atunci acesta ar arăta cam aşa: cele 
mai multe furnici s-ar face că muncesc, s-ar ascunde când 
este nevoie de ele, mai ales în caz de atac străin,  ar fura una 
de la alta, s-ar bate şi omorî între ele iar unele ar acumula 
puterea şi hrana în detrimentul celorlalte! Ar detrona... 
regina! Dar nu, aşa suntem noi, oamenii, furnicile sunt 
responsabile! Toate! Nu ai să vezi vreo furnică făcând pe 
moarta în faŃa atacatorului pentru a-şi cruŃa viaŃa, tot aşa 
cum nu vei vedea nici vreo celulă albă fugind din calea 
vreunui microb pentru a-şi salva, de asemenea, existenŃa!  

Nu ştiu cum îi spune o furnică sentimentului ce o Ńine 
legată de celelalte cu care împreună formează o punte, ori un 
întreg, dar ştiu că omul inspirat de religie i-a spus iubirea de 
aproape. Sau de Dumnezeu...29  

                                                 
29 „Iubeşte-Ńi aproapele!” ne îndeamnă şi textele sacre, fapt ce ne contrariază, 
gândindu-ne iute la...posibilii noştri inamici. 
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Nu-i aşa că are astfel un alt sens, acum, această iubire 
îndelung propovăduită? Unul nou, raŃional... 

Tolstoi, ca o portavoce a inspiraŃiei universale, spunea: 
„Trăim aici viaŃa noastră separată şi viaŃa unei alte fiinŃe, 
mult mai cuprinzătoare, care include fiinŃările noastre 
separate aşa cum corpul nostru include toate celulele 
separate care îl alcătuiesc. Şi, de aceea, activitatea noastră 
spre binele acelui Întreg nu se iroseşte, aşa cum nu se 
iroseşte activitatea celulelor pentru întregul organism. Poate 
de aceea moartea este doar un transfer al conştiinŃei dintr-o 
persoană separată într-o fiinŃă mai cuprinzătoare, care 
include persoanele separate. Şi asta probabil fiindcă întreaga 
viaŃă omenească este numai sporirea continuă a conştiinŃei.” 

Şi continuă: ”E uşor de zis: nu trebuie să-i urăşti pe 
oamenii răi, ci dimpotrivă, să-i compătimeşti şi să-i iubeşti. 
Aşa este. Dar pentru a face sincer acest lucru există numai o 
cale: a-L vedea, a-L simŃi şi a-L iubi în ei pe acel Dumnezeu 
care se află şi în tine şi în ei. Pentru a fi în stare de asta 
trebuie să devii conştient că Dumnezeu e în tine şi să-L 
iubeşti. Şi, de aceea, totul depinde de asta.” 

Superb! 
 
 
 

45 
 
ÎnŃelegându-l pe Dumnezeu ca pe o entitate aflată în 

proces de formare, s-ar explica de ce nu ni se arată, de ce 
aparent ne-a lăsat singuri şi fără ajutor, de atâtea ori în faŃa 
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pericolelor mortale prin care omenirea a trecut în miile de 
ani de istorie: războaie, boli, cutremure, inundaŃii etc. 
Dumnezeu nu este o fiinŃă supranaturală, ce poate lua forma 
unui asistent personal ce stă întotdeauna la dispoziŃia 
rugăminŃilor fiecăruia dintre noi. De ajutat, cum am văzut 
din episodul cu accidentul de circulaŃie, ne ajută din plin, 
prin cuceririle medicinei împletite cu celelalte ale ştiinŃei. 
AccidentaŃii nu au fost ajutaŃi doar de un medic, ci de o 
întreagă reŃea interdependentă de factori. Amintesc şoferul, 
telefonul, elicopterul, ambulanŃa, spitalul ca şi construcŃie, 
instrumentele şi medicamentele acestuia, doctorii 'purtând' 
instrucŃiunile după care operează etc. Toate aceste  cuceriri 
datorate cunoaşterii sunt legate unele de altele precum au 
fost şi oamenii care le-au inventat, legaŃi de ideea de a face 
bine semenilor. Au simŃit dragostea aproapelui atunci când 
şi-au consumat din timpul vieŃii, resursele şi energia 
personale în scopuri de cercetare. 

 Pentru accidentaŃii din povestea noastră, Dumnezeu a 
acŃionat prin tot acest lanŃ unitar, ce formează o structură de 
acŃiune. 

 Parcă lucrurile capătă, astfel văzute, un alt sens, mai 
corect, mai raŃional, nu găseşti?  

Cum tot aşa ar căpăta sens, în lumea informaŃiilor de 
astăzi, regăsirea credinŃei în jurul ideii acestei entităŃii 
spirituale, numite Dumnezeu. Adevăratul Dumnezeu, însă! 

Aşa cum şi noi, formaŃi fiind din celulele noastre 
pentru care constituim, într-un fel, dumnezeul lor, tot aşa ar 
trebui privit de către oameni, în totalitatea lor, adevăratul 
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Dumnezeu: entitatea formată din suma spiritelor şi a 
conştiinŃelor noastre responsabile.  

Dumnezeu este Binele. Este corectitudinea. Este 
logica. Este RaŃiunea. Dacă neuronii din creierele noastrer ar 
avea conştiinŃe proprii, începând astfel să se întrebe cine 
sunt ei şi de ce există pe lume, răspunsul ar fi eul fiecăruia 
dintre noi. Aceeaşi legătură este şi între oameni şi 
Dumnezeu. Noi toŃi îl formăm pe el. 

Iar câtă vreme nu vom şti cum să-l privim nu vom şti 
nici ce-i cu noi. Câtă vreme nu vom şti ce-i cu noi vom 
consuma energia pentru scopuri greşite şi vom pierde timp 
în cursa contracronometru cu asteroidul. 

După tipicul sutelor de ani pierduŃi de la Iisus cel 
răstignit pe cruce, Giordano Bruno cel ars pe rug, şi de la 
Galilei cel cu spiritul cercetării suprimat, încoace. Absurd, 
dar tocmai dogmele, care au transformat în cenuşă o parte 
din cunoaşterea trimisă de Dumnezeu şi depozitată de 
omenire în Biblioteca din Alexandria30, continuă şi azi să ne 
frâneze minŃile, împiedicându-ne să ne eliberăm gândirea.  

                                                 
30  Centru cosmopolit din bazinul mediteranean, locul în care se îmbinau 
comerŃul, arta şi filosofia din trei continente, Alexandria era o perlă a  
învăŃăturilor şi ştiinŃei. Aici, Callimachus preda arta poetică, Euclid preda 
geometria iar Eratostene calcula circumferinŃa pământului, despre care ştia 
că este rotund, şi desena prima hartă a lumii. ToŃi aceşti învăŃaŃi au fost şefi 
ai celebrei biblioteci, ce avea o mărime incomensurabilă. Doar ca urmare a 
incendiului din anul 47 î. Hr. s-au pierdut peste 500.000 de cărŃi, documente 
şi papirusuri, bunăoară. Dar marele incendiu nimicitor avea să vină în anul 
391,  când călugării bisericii creştine au incendiat-o în totalitate şi  mai apoi 
extinzându-şi pogromul lor împotriva a tot ce era cunoaştere care 
contravenea bisericii. O matematiciană şi filosoafă greacă, Hypathia, a  fost 
ciopârŃită cu plăci ascuŃite de faianŃă şi apoi arsă pe rug. 
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În acelaşi timp, înŃelegându-l corect pe Dumnezeu, 
vedem şi faptul că el se arată şi ne îndeplineşte cererea de 
ajutor de fiecare dată când suntem într-adevăr la ananghie 
ajutaŃi fiind de către 'fiinŃa-societate'; de modul ei de 
organizare; de legile şi justiŃia ei; de instituŃiile ei; de gradul 
ei de progres tehnologic şi de responsabilitate... 

Cum spuneam, micuŃul Suedez este mai ajutat de 
Dumnezeu, pe drumul vieŃii sale, decât este micuŃul Somalez. 

Trist, poate chiar incredibil, dar adevărat... 
 
 
 

46 
 

Da, teoria acestei cărŃi, oricât de fantezistă Ńi s-ar 
putea părea încă, este aceea că Dumnezeu, ori mai corect 
spus RaŃiunea care trebuie să ne fi creat - raŃionali, după 
chipul şi asemănarea ei - nu există ca fiinŃă supranaturală, 
conştientă, care a generat totul în mod voit, şi de care are 
acum grijă precum un protector.  

Dumnezeu - RaŃiunea Creatoare, spune teoria cărŃii, 
se află în plin proces de formare, de construcŃie. 

Până acum întrebarea era dacă Dumnezeu există sau 
nu, iar teoria cărŃii răspunde că Dumnezeu există, însă nu în 
acea formă de zeu atotputernic, aşa cum ne-a fost lăsată 
moştenire imaginea sa de către îndepărtaŃii noştri înaintaşi. 

Teoria mai spune că Dumnezeu izvorăşte din 
imaterialitatea pachetului de legi universale, prin care a 
organizat materia, creând totodată condiŃiile propice 
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apariŃiei vieŃii, a trecut într-o fază evolutivă următoare în 
genele celulelor, apoi şi-a urmat evoluŃia prin instinctul 
animalelor, iar în acest moment se găseşte în etapa de 
inteligenŃă aflată în minŃile oamenilor, urmând ca prin 
realizarea unităŃii omenirii pe baze raŃionale şi responsabile - 
după modelul unităŃii muşuroiului de furnici - să treacă în 
etapa următoare a evoluŃiei sale: o entitate ca o sumă a 
indivizilor umani responsabili. 

Etapă din care se va putea proteja fără a mai risca - 
cum o face acum - şi din care să-şi poată continua propria 
înmulŃire prin colonizarea spaŃiului cu inteligenŃă.  

De ce spun că omenirea (şi nu omul luat ca individ) 
ajunsă la un stadiu responsabil ar forma entitatea care să fie 
chiar Dumnezeul pe care l-am aşteptat dintotdeauna? 

În primul rând pentru faptul că nu ştim să existe, în 
universul cunoscut nouă, nimic mai evoluat ca această nou 
creată entitate, societatea umană raŃională şi responsabilă. 

În al doilea rând, pentru însuşi faptul că omenirea, 
această entitate creatoare aflată în plin proces de formare 
prin cunoaştere şi purificare, există cu adevărat. Iar viaŃa 
noastră formează dovada însăşi.  

În al treilea rând, gândindu-mă la ce face deja sau va 
putea face în curând, omenirea ! La puterile pe care le are 
sau le poate avea la dispoziŃie nu peste multă vreme. Puteri 
pe care le voi compara, simplu, cu cele despre care am 
învăŃat că le are Dumnezeu. Astfel, amintesc:  

 
- posibilitatea de a crea orice. Si aici mă 

gândesc la o gamă largă ce începe cu diverse 
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instrumente şi maşinării şi până la noi specii, 
prin ingineria genetică. Noi forme de viaŃă 
poate crea doar Dumnezeu, în acest univers, 
nu? 

 
- posibilitatea de a deturna ceea ce legile 

natural-universale 'hotărâseră’, respectiv 
pericolul ciocnirii planetei cu un asteroid, 
lucru pentru care toŃi credincioşii, de îndată ce 
ar fi aflat, l-ar fi implorat pe Dumnezeu să 
scape planeta! 

 
 
- posibilitatea de a prevedea dezastre naturale 

de genul cutremurelor de pământ, a 
uraganelor, a furtunilor, a inundaŃiilor, a 
valurilor Tsunami 31  avertizând la timp şi 

                                                 
31 Un exemplu găsit pe internet: "Cercetătorii de la NASA susŃin că dispun 
de o tehnologie software ce este în stare să determine în câteva minute dacă 
există pericolul ca un cutremur să genereze un tsunami. O echipă de oameni 
de ştiinŃă de la Universitatea din Nevada-Reno şi Northwestern University, 
împreună cu alŃi cercetători din statul Nevada, au demonstrat faptul că, 
folosind respectiva tehnologie NASA, se poate determina magnitudinea unui 
cutremur şi eventualele consecinŃe ale acesteia în doar 15 minute. Rapiditatea 
măsurătorii se datorează sistemului de Global Positioning pe baza căruia 
funcŃionează aplicaŃia şi care indică exact volumele de apă deplasate datorită 
unui cutremur, depăşind astfel cu mult eficacitatea altor metode similare. 
Cum lupta împotriva tsunami-urilor este mereu una contracronometru, 
fiecare secundă câştigată este benefică, specialiştii având mai mult timp la 
dispoziŃie să alerteze populaŃia şi autorităŃile locale în vederea luării  
măsurilor de precauŃie necesare." 
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limitând pierderile. Personajul Noe a fost de 
asemenea avertizat şi  instrucŃionat tot de 
către Dumnezeu cum să se apere de Potop. 

 
- posibilitatea descătuşării uriaşelor energii 

existente în materie, forŃe cu care poate face 
atât bine (energia electrică, combustibilul 
nuclear al navelor spaŃiale, distrugerea 
asteroizilor) cât şi  rău (pustiiri cu foc, radiaŃii 
sau inundaŃii ), tot aşa cum a făcut Dumnezeu 
în Sodoma şi Gomora, ori cu Potopul.   

 
- posibilitatea de a zbura pe alte planete, pe care 

să 'cultive’, pur şi simplu, viaŃa şi 
inteligenŃa32, tot aşa cum se arată în Geneză că 
a făcut şi Dumnezeu.  

 
- posibilitatea de a învinge bolile trupului şi de 

a prelungi viaŃa, de a îndepărta moartea şi alte 
astfel acŃiuni spre care se îndreaptă, poate, şi 
cele mai multe rugăciuni trimise de om lui 
Dumnezeu. 

                                                                                                                   
 
32 Un alt exemplu găsit pe internet: "În  2004, două maşini robotizate tirmise 
de NASA, Spirit şi Opportunity, au aterizat pe Marte. Aceşti roboŃi au 
investigat rocile şi solul, au făcut fotografii şi au luat mostre a cea ce păreau 
a fi dovezi ale existenŃei, în trecut, a apei pe Marte." Aceasta, desigur, în 
dorinta de a putea fi colonizată în viitor, Ńinându-se cont că de la existenŃa 
apei începe totul. Chiar şi Geneza: "Duhul lui Dumnezeu se purta pe 
deasupra apelor."  Similar, nu? NASA joacă rolul lui Dumnezeu…  



           Octav  Chivulescu                                     CivilizaŃia Inilor 
 

116 

- posibilitatea oferită de ştiinŃa medicală de a 
alina durerile, atât cele fizice cât şi cele 
sufleteşti, rugăciuni, de asemenea, aflate pe 
listele Domnului... 

 
- posibilitatea de a crea sisteme de organizare a 

vieŃii care să aducă indivizilor un trai bun şi 
îndestulător, motiv pentru care, iarăşi, sunt 
trimise zilnic miliarde de rugăminŃi către 
Dumnezeu 

 
- posibilitatea de a crea artă, generatoare, la 

rândul ei, de inspiraŃie. 
 
- posibilitatea de a pedepsi şi de a răsplăti, 

omenirea creându-şi prin sistemul său de 
justiŃie un mecanism pentru a corecta răul; în 
acelaşi timp, aceeaşi societate a făcut şi face 
în continuare oameni fericiŃi, acordându-le 
satisfacŃii atât morale cât şi materiale. Raiul şi 
iadul... 

 
- posibilitatea de a trăi, dacă nu veşnic, cel 

puŃin perioade nedeterminate de timp, prin 
continuitatea generaŃiilor; noi, oamenii, 
murim generaŃie după generaŃie, omenirea, 
însă, trăieşte în continuare. Odată cu ea, şi 
Dumnezeu. 
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- posibilitatea de a se 'plasa' chiar în afara 
timpului. ÎnvăŃăturile lui Socrate, spre 
exemplu, fiind la fel de vii cum sunt şi 
descoperirile lui Einstein şi cum sunt şi cele 
ale oricărui alt savant sau filosof 
contemporan. Dumnezeu-cunoaşterea trăieşte, 
astfel, în afara timpului... 

  
Şi dacă te gândeşti că toate aceste posibilităŃi, şi multe 

altele asemenea lor, pornesc numai de la... inteligenŃă. 
Să realizăm, lăsând orgoliul la o parte, că fără această 

inteligenŃă noi, oamenii, nu ne-am fi diferenŃiat azi cu nimic 
de celelalte animale bipede din punct de vedere al 
comportamentului şi al traseului evoluŃiei. Nu am fi evoluat 
decât darwinian, adică doar adaptându-ne la schimbările 
mediului. Şi ducându-ne existenŃa alături şi în paralel cu 
maimuŃele de astăzi. 

Şi să nu trecem mai departe fără a trage şi concluziile: 
Dumnezeu, dacă ar fi să  le răspundem credincioşilor, nu 
există (ca fiinŃă supranaturală), iar dacă ar fi să le răspundem 
ateilor, Dumnezeu există, dar nu în forma agreată de 
credincioşi; pentru toŃi laolaltă Dumnezeu există (şi) în noi 
şi a existat dintotdeauna în natură, formând lumea paralelă 
cu cea pamânteană, lumea gândurilor raŃionale. 

Ca o civilizaŃie a gândurilor! 
Iar noi, oamenii, fiinŃele alese, nu facem altceva decât 

să le îndeplinim voinŃa. Să aducem gândurile din imaterial 
în material. Să le asistăm la transformarea realităŃii materiale 
după voinŃa lor.  
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Iar când nu suntem ocupaŃi cu aceasta putem să ne 
trăim şi noi, în pauzele dintre datoriile faŃă de sistem, serile, 
concediile şi pensia unei vieŃi scurte şi conştiente... 

De atâtea ori ne găsim în situaŃia de a mulŃumi pentru 
viaŃă. Pentru acest dar minunat. Dar, gândindu-ne că şi 
insecta ce zboară prin faŃa noastră este în viaŃă, că şi planta 
din ghiveci este tot în viaŃă, cred că mai corect ar fi ca noi să 
mulŃumim că suntem... conştienŃi. 

Aproape că aş putea spune că o conştiinŃă este mai 
valoroasă decât o viaŃă. 

  
 

47 

 
Da, toate ar fi bune şi frumoase, însă în această 

ecuaŃie a vieŃii există şi... răul. 
De unde vine acest rău? Ce este răul, în definitiv? 
Ai văzut ce se întâmplă cu orice lucru făcut de om sau 

de natură, lăsat 'singur'? Uite, spre exemplu, casa în care 
locuieşti: primele încep să se ardă becurile, apoi se strică 
întrerupătoarele, robineŃii de apă, şi tot aşa. Lista 
'problemelor' creşte aproape în fiecare zi. Ce faci? Te apuci 
să le repari, să le înlocuieşti. Dacă nu ai face acest lucru casa 
se va degrada. Ai să vezi că, dacă nu ai interveni, în timp vor 
apărea fisuri pe tavanele şi pereŃii înnegriŃi de fum, se va 
sparge acoperişul, apa făcându-şi loc înăuntru, apoi vor 
putrezi lemnele şi acoperişul se va dărâma, şi tot aşa, până 
va ajunge o ruină. De genul celor pe care le vedem prin 
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excursii, pline de vegetaŃie crescută în mijlocul a ceea ce 
odinioară erau camere...  

Fără o energie consumată pentru conservarea lucrului 
creat, acesta tinde să se desfacă în particule cât mai mici.  

Tot ceea ce natura sau omul a creat, investind astfel o 
energie 'constructivă', tinde să fie sfărâmat, desfăcut, de o 
energie 'distructivă'. Ca un elastic întins de tine ce tinde să 
revină singur la lungimea sa originară. 

Precum frunzele desprinse de plantă, ori ca animalele 
'desprinse' de viaŃă, cu toate tind a se descompune spre 
elementele atomice de bază. 

Felia de salam pe care abia ai tăiat-o este bună de 
mâncat. Dacă însă o laşi în mediul natural, a doua zi o vei 
găsi schimbată, alterată. Pentru a împiedica acest lucru va 
trebui să o înveleşti în hârtie, pentru o perioadă scurtă, să o 
pui în frigider pentru a doua zi, ori să o bagi în congelator 
sau într-o conservă, pentru o perioadă mai îndelungată. Cu 
alte cuvinte, pentru a împiedica procesul 'rău' ce o atacă va 
trebui să i te opui prin diverse acŃiuni, în care să investeşti, 
în primul rând, energie. Şi, bineînŃeles, voinŃă. Iar când nu 
consideri necesară salvarea lucrului creat, atunci procesul de 
destrămare se ocupă negreşit de el, ducându-şi sarcina până 
la capăt. 

Energia care crează, care construieşte structuri 
raŃionale în haos, este RaŃiunea Creatoare, fie că o face de pe 
poziŃia legilor universale care crează structuri atomice, 
moleculare, sau galaxii, fie de pe cea a genelor care crează 
celule vii, fie de pe cea a instinctelor care crează 
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comportamente, fie de pe cea a inteligenŃei, care crează şi 
modifică... orice. Chiar şi legile care au alcătuit-o. 

Aşa cum în natură există inerŃia ce se opune mişcării, 
forŃa centrifugă ce se opune forŃei gravitaŃionale Ńinând 
corpurile cereşti pe traiectorii, cum există reacŃiune la 
acŃiune, ordine în dezordine etc., tot astfel, nu dintr-o rea 
voinŃă ci mai degrabă dintr-un, să-i spunem, spirit universal 
al echilibrului, care tinde să aducă totul în starea iniŃială, 
există şi forŃe omniprezente ce se opun formelor evoluŃiei 
RaŃiunii Creatoare. 

Această inerŃie, această energie, această forŃă este 
ceea ce înŃelegem noi prin conceptul de 'rău'. Sigur, noi, 
oamenii, l-am perceput ca fiind intenŃionat: "dracul te-a 
pus". Şi, bineînŃeles, l-am personificat, în persoana... 
Diavolului! Bau-Baul adulŃilor! 

Dar lucrurile ne arată că, spre exemplu, asteroidul 
care a distrus aproape în întregime viaŃa pe planeta locuită 
de dinozauri nu a fost trimis de cineva, fie el şi supranatural, 
ci a venit pentru că traiectoriile celor două corpuri cereşti s-
au intersectat. Nu poŃi azvârli vina pe intenŃia şi 
premeditarea nimănui. Pur şi simplu forŃa, energia care tinde 
să strice ceea ce este construit, intră în acŃiune. Pentru a 
reveni la starea de 'dinainte', de echilibru zero, al haosului 
absolut! 

Hai să găsim acum, împreună, modurile în care 
acŃionează această energie inerŃială asupra formelor alcătuite 
de RaŃiunea Creatoare.  

Cu alte cuvinte, care sunt acŃiunile de anihilare - 
restabilire a haosului cu care se luptă RaŃiunea Creatoare, în 
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funcŃie de nivelurile ei de evoluŃie, aşa cum le-am identificat 
împreună? 

 Din pachetul de legi universale, mecanismul care 
tinde să ne readucă spre echilibrul iniŃial, echilibrul zero, 
este potenŃiala distrugere cauzată de terminarea 
combustibilului nuclear din soare, de asteroizi, comete etc.- 
împotriva cărora luptă pentru propria supravieŃuire 
inteligenŃa omenirii. PoŃi bănui pe cineva de intenŃii 
criminale? PoŃi învinovăŃi pe cineva? Sunt 'simple' legi 
naturale... 

Apoi, din lumea genelor, a celulelor, mecanismul 
răului îmbracă forma atacului viruşilor ce încearcă să 
schimbe exact porŃiuni din informaŃiile ADN-ului având 
consecinŃa distrugerii celulelor şi a întregului organism - 
împotriva cărora, de asemenea, luptă pentru propria 
supravieŃuire tot  inteligenŃa omenirii.  

Celulele virale dispar automat în lipsa altor celule în 
care să se înmulŃească, ele nefiind programate să genereze 
structuri complexe ale vieŃii, ci există doar pentru a distruge. 
Adică nu-i poŃi compara cu vulpile care mănâncă iepuri 
pentru a se hrăni... PoŃi să te superi pe viruşi? Sau, oare, să 
te întrebi cine i-a creat pe viruşi?  

Împotriva lor şi a celorlalte boli care ne atacă trupul, 
acŃionează celulele de apărare ale organismului, având acest 
comportament dictat de un 'instinct', să-i spunem primar. Şi 
care acŃionează, cum spuneam, precum furnicile luptătoare 
dintr-un muşuroi de furnici. De asemenea, împotriva lor, 
luptă şi ştiinŃa medicală şi tehnologia... 
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Din lumea instinctelor acelaşi mecanism ce tinde să 
readucă haosul se manifestă prin războaiele care distrug 
direct celulele trupului omenirii (oamenii), împotriva cărora, 
de asemenea, luptă pentru propria supravieŃuire inteligenŃa şi 
raŃiunea ce trăieşte în noi. Şi dacă te gândeşti doar la al 
doilea război mondial ai să vezi cum pornirile instinctive de 
fiare, de vânători, de prădători, au omorât milioane de 
oameni, alături de creaŃiile lor, de la cărŃi la construcŃii, de la 
visurile fiecărei familii la structura organizatorică a 
societătii. 

Regimurile totalitare sunt, de asemenea, o formă de 
acŃiune a echilibrului 'zero', îndreptată de data aceasta 
împotriva modului de organizare al societăŃii libere, atacând 
informaŃiile inteligenŃei. Pentru că, după cum ştii, dincolo de 
zidurile terorii, sunt eliminaŃi intelectualii, apoi restul 
indivizilor sunt izolaŃi de informaŃiile lumii libere, sunt lipsiŃi 
de dreptul la libera asociere (organizare, unire) de orice fel, 
sunt înfometaŃi şi înfriguraŃi, sunt privaŃi de cuceririle 
medicale, toate acestea conducând în final spre reactivarea 
comportamentului precumpănitor al vieŃii instinctive, în 
totală contradicŃie cu intenŃiile evoluŃiei raŃionale, de a 
subordona instinctele inteligenŃei şi conştiinŃei. Fără 
informaŃii, fără raŃiune, fără experienŃă, indivizii sunt supuşi 
unui proces de involuŃie. Adică 'crescuŃi' pentru a ajunge, 
iarăşi, simple şi înfricoşate animale bipede... 

Mai departe, lumea informaŃiilor vii(-rtuale) ale 
calculatoarelor şi internetului sunt şi ele, de asemenea, 
atacate de către viruşii informatici, care, asemenea celor ce 
atacă celulele, nu au alt scop existenŃial decât distrugerea. 
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Aceştia sunt creaŃi nu atât de indivizi cât de gândurile rele 
ale acestora. Aceste gânduri nu doresc doar competiŃia de a 
învinge sistemele de apărare ale computerelor, ci direct 
distrugerea informaŃiilor. Şi nimeni nu câştigă din această 
luptă vreo pradă de război, aici doar se pierde... 

ImaginaŃia, considerată ştiinŃifico-fantastică, nu numai 
că a luat-o dintotdeauna înaintea realităŃii, dar a şi constituit 
un reper spre care aceeaşi realitate s-a îndreptat. Din acest 
punct de vedere, ce putem spune - raŃional - despre 'monştrii 
extratereştrii' care ne atacă orânduirea, bineînŃeles 
(deocamdată) doar în filmele de specialitate? Pentru că, aşa 
cum ai văzut mai devreme, din spaŃiul extraterestru nu mă 
aştept să fim atacaŃi, ci, din contră, ajutaŃi. De unde vor veni 
atunci, dar, mai cu seamă, vor veni vreodată? Aşa cum tot 
ceea ce a imaginat inspiraŃia omului a devenit realitate într-o 
bună zi, tot aşa cred că nici de data asta nu se va face 
excepŃie. Iar poarta pe care vor intra aceşti monştri nu va fi 
una spaŃială, ci mă gândesc că va fi cea deschisă de ingineria 
genetică. 

Va fi reacŃia de echilibru 'zero' izvorâtă din noua 
'dimensiune' a evoluŃiei genetice. 

Dar raŃiunea va învinge, cu siguranŃă, şi de data asta, 
şi cred asta deoarece văd cum, pe zi ce trece, este tot mai 
puternică! Vor fi atât lupta cât şi victoria, nu a omului, ci a 
RaŃiunii Creatoare... 

 Dacă te gândeşti la pericolul real prin care omenirea 
a trecut în perioada războiului rece, care ar fi putut să devină  
'nuclear' de fierbinte, ai să vezi cum, până la urmă, raŃiunea 
(din noi) a învins. 
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Iar în drumul evoluŃiei noastre, despre hopul 
războaielor, peste care nu aveam cum să 'sărim', RaŃiunea 
Creatoare ne-a avertizat, prin chiar cuvintele lui Iisus! 33  

Întotdeauna când vorbim de perioadele grele ale 
istoriei omenirii ne gândim exact la molimele, la războaiele, 
la dezastrele şi cataclismele naturale, cutremure, vulcani, 
asteroizi, la haosul care ne-a atacat ordinea firească a vieŃii. 
Adică la exact ceea ce, din toate stadiile sale de evoluŃie, 
RaŃiunea Creatoare este atacată pentru a fi restabilit 
echilibrul Zero. Adică pentru anularea şi înlocuirea 
'echilibrului vieŃii', creat de ea, prin 'echilibrul haosului'. 

Pe Iisus l-a răstignit inerŃia bisericii, pe Giordano 
Bruno l-a ars pe rug tot inerŃia bisericii, pe Darwin l-a 
judecat tot inerŃia bisericii. De ce-i spun inerŃie? Pentru că 
ulterior fiecare dintre cei trei a fost reabilitat, inerŃia 
funcŃionând ca o frână a timpului pe şoseaua evoluŃiei. 

Adevărul a ieşit la iveală până la urmă, ce s-a pierdut, 
însă, a fost timpul alocat pentru evoluŃia noastră. 

Şi pentru că vorbim despre lupta dintre creaŃie şi 
pustiire, dintre bine şi rău, hai să vedem cum ar putea fi 
explicată ideea textelor sacre, "poporul evreu este poporul 
ales", privită prin prisma teoriei cărŃii.  

Dacă datorăm cuiva trecerea de la politeism la 
monoteism, atunci acela este evreul Avraam. 

Apoi, evreul Moise ne-a adus cele 10 porunci după 
care ne ghidăm şi astăzi pe drumul nostru prin teritoriile 
binelui şi răului.  

                                                 
33  "Iar dacă veŃi auzi de războaie, şi de zvonuri de războaie, să nu vă 
tulburaŃi, căci trebuie să fie, dar încă nu va fi sfârşitul." Marcu, 13.7. 
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În al doilea rând, evreul Iisus ne-a arătat drumul 
binelui. Ideile Bibliei şi Noului Testament au format 
ConstituŃia moralităŃii încă din vremurile în care legile nu 
făceau încă ordine. 

Tot evreu era şi Einstein, cel care a urgentat 
construirea bombei atomice ce a pus capăt celui mai mare 
război mondial: "Am făcut o mare greşeală în viaŃa mea - 
atunci când am semnat scrisoarea către preşedintele 
Roosevelt - recomandând fabricarea bombelor atomice; dar 
exista o oarecare justificare, pericolul s-o facă nemŃii!"  

Soarta unei întregi civilizaŃii, nu 'la mâna' ci 'la 
mintea' responsabilă a unui singur om: "Dacă aş fi ştiut că 
nemŃii nu vor reuşi să construiască bomba atomică, n-aş fi 
mişcat niciodată vreun deget." 

Ce spirite uriaşe ne-a trimis cu adevărat, prin acest 
neam, Dumnezeu! 

Astăzi este unanim recunoscut că poporul evreu 
deŃine cârma instrumentului care ne ghidează interesele. Am 
numit finanŃele mondiale, instrumentul financiar... Acest 
fapt este probabil cel ce generează antipatia mondială pe 
care aceştia trebuie să o îndure! AcŃiunea echilibrului 
'zero'... 

Nu este suficient oare, pentru a înŃelege în ce sens şi de 
ce poporul evreu este denumit, în Sfânta Scriptură: cel ales? 

 Şi pentru că vorbeam despre răul care se opune 
evoluŃiei drumului RaŃiunii Creatoare şi totodată despre 
poporul evreu ales, ce zici, avertizarea lui Iisus nu face oare 
referire la perioada celui de-al Doilea Război Mondial, la 
Hitler şi la gândurile sale criminale instalate la putere? 
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"Iar când veŃi vedea urâciunea pustiirii, stând unde 
nu se cuvine - cine citeşte să înŃeleagă - atunci cei ce vor fi 
în Iudeea să fugă...." (Marcu, 13,14) 

Să ne amintim de răul fără de margini, dimensionat pe 
măsura misiunii acestui popor ales, suferit şi denumit, 
simplu, Holocaust...34 

Iar dacă acelaşi Hitler ar fi avut acces primul la 
bomba atomică, probabil că nu ar mai fi existat nici un om 
în viaŃă astăzi! 

Dar, din fericire, a existat (un spirit divin...) scrisoarea 
lui Einstein care a accelerat fabricarea celor două bombe - 
alături, bineînŃeles, de inteligenŃa care a realizat-o - scurtând 
zilele războiului!35. 

Da, privite din perspectiva corectă multe adevăruri 
găsim în Sfânta Scriptură... 

Vorbeam mai devreme de faptul că pornirile 
instinctive sunt armele din mâna răului: a omorî pe cineva 
pentru mâncare (instinctul de conservare), pentru viol 
(instinctul de reproducere), a porni războiul pentru teritorii 
şi avuŃie prin jaf (stăpânirea proprietăŃii, a teritoriului şi 
resurselor)  etc. 

 De fapt, toate sentimentele sunt de sorginte 
animalică: dacă dragostea vine din instinctul matern, iar 
teama vine din frica animalică, ura poate să vină, pe undeva, 
tot din pornirile instinctelor de conservare. Toate aceste 
                                                 
34 "Căci în zilele acelea va fi necaz cum nu a mai fost până acum, de la 
începutul făpturii, pe care a zidit-o Dumnezeu, şi nici nu va mai fi."  Marcu, 
13. 19.  
35 " Şi dacă nu ar fi scurtat Domnul zilile acelea, n-ar fi scăpat nici un trup..." 
Marcu, 13. 20. 
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sentimente, transformate prin evoluŃie, integrate în 
comportamentul nostru conştient şi inteligent, reprezintă 
modul actual de trai al omenirii. 

Să conştientizăm un lucru foarte important: lumea 
animală este extrem de dură. Mai totul se rezumă, dincolo de 
reproducere, la a mânca pe cineva sau a fi mâncat de cineva. 
Cum ar fi pentru tine ca fiecare masă să fie o ‘ruletă 
rusească’? Cam ce fel de om ai deveni? Sau, de câte ori vrei 
să bei apă şi te apleci, să-Ńi sară în ceafă un prădător 
înfometat? Sau cum te-ai simŃi când copilul tău ar putea fi 
micul dejun, prânzul, cina sau gustarea de la orice oră a 
altcuiva ?  

Animalele prădătoare, neavând conştiinŃă de sine, nu au 
făcut şi nu vor face niciodată distincŃie între bine şi rău. 
ExcepŃie făcând, poate, decât delfinii, alte fiinŃe receptoare 
de inteligenŃă, spre care ne simŃim atraşi datorită gradului de 
rudenie (inteligenŃa...) precum şi datorită lipsei răutăŃii din 
mintea lor!  

 Primind inteligenŃă, aceste animale, din instinct de 
conservare, mai întâi, şi, mai apoi din acŃiuni premeditate 
precum răzbunarea sau eliminarea pericolelor pentru un viitor 
mai sigur, vor deveni Rele! Demonice! În mod intenŃionat şi, 
putem adăuga, uneori făcând-o chiar cu plăcere... Iar omul, 
animau devenit inteliger[zum trecut şi mai trece încă prin 
aceste etape.   

Aceste  sentimente, ghidate de instincte, au evoluat şi 
ele în paralel cu evoluŃia generală a noii fiinŃe umane. Cu 
acest spirit al Răului, având reminiscenŃe de sorginte 
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animalică, a avut şi mai are de a face şi azi informaŃia 
inteligentă din mintea omului. 

Odată apărut, Răul a evoluat şi s-a înmulŃit, s-a rafinat 
(precum strugurii devin vin şi mai apoi alcool) şi întărit... Aşa 
au apărut... gândurile rele, instrumentele din mâna forŃei de 
'echilibru zero'. 

Pe John Keneddy l-au eliminat nişte interese 
potrivnice, desigur, dar pe John Lennon cine? Un 
descreierat? 

Da, un descreierat în lumea noastră, însă, de fapt, un 
executant al unui gând rău.  

Poate exista o explicaŃie raŃională aici? Pentru că încă 
din introducere afirmam că nimic din ceea ce se află în 
întreg universul, de la galaxii la quarci - incluzând între 
aceste limite şi comportamantul omului - nu se petrece la 
întâmplare. Totul trebuie să aibe o explicaŃie raŃională! Dar 
care ar putea fi aceasta? 

Teoria noastră ar spune că aici răul ia forma unui 
gând-reacŃiune în faŃa unei acŃiuni. Este posibil oare? O 
'misiune' de a opri izvorul de muzică şi gânduri ce inspirau 
la rândul lor mai departe? Ca şi cum 'vraja' melodiei, 
ademenind ascultătorii, le inocula astfel seminŃele unor 
gânduri aparte, din care urma să rezulte idei care ar fi putut 
da de furcă echilibrului ‘zero’? Tot aşa cum învelişul 
colorat, parfumat şi aromat al fructului ademeneşte animalul 
care duce astfel mai departe sămânŃa.  Şi atunci echilibrul 
’zero’ a apărut ca o reacŃiune, luând forma unui gând apărut 
în mintea unui nebun. Unui om fără discernământ, fără 
conştiinŃă! 
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Dar ce spuneau aceste gânduri? Am căutat 
răspunsurile în 'biblioteca vie' a zilelor noastre, internetul, şi 
ce am găsit că spuneau? Cam ce se spune şi aici, în această 
carte...36 

Numai aşa poŃi găsi o explicaŃie logică a tragicului 
eveniment. Prin popularitatea uriaşă de care se bucura acest 
cântăreŃ (întâmplător... britanic?) începuse să descrie 
imaginea fiinŃei pe care omenirea ar forma-o devenind 
responsabilă, muşuroiul de furnici al omenirii, trupul format 
din celulele organismului, următoarea etapă a evoluŃiei 
RaŃiunii Creatoare, Dumnezeul adevărat: "I hope someday 
you'll join us,/ And the world will be as one.", în traducere 
"sper că într-o zi ni te vei alătura, şi lumea va deveni ca şi 
unul!". 

Nu am citit "Republica" lui Platon, dar o voi citi; nu 
am citit operele lui Marx şi Engels, şi cel mai probabil că 
nici nu o voi face. Am însă sentimentul că structura 
societăŃilor descrise de ei şi catalogate prima ca fiind 
utopică, iar cealaltă ca fiind socialistă, este de fapt structura 
acestui "one", societatea dominată nu de instincte, ci de 
raŃiune. Nu ştiu dacă  celulele corpului meu sau furnicile 
muşuroiului trăiesc în comunism sau în democraŃie, dar ştiu 
că rezultatul final este cel scontat! Şi perfect raŃional. 

InspiraŃia de-a lungul vremurilor…  
 
 

                                                 
36  În ADDENDA, la pagina 314, vei găsi în versurile celebrei melodii 
Imagine, câteva gânduri de-ale lui John Lennon, prin care vei înŃelege mai 
clar de ce a acŃionat inerŃia echilibrului 'zero'… 
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48 
 

Să nu înŃelegem greşit, Dumnezeu nu este un 'copil în 
creştere’, ci se găseşte pur şi simplu în faza de formare a 
însăşi fiinŃei sale. Iar când acest proces se va termina va fi 
singura fiinŃă entitate din universul cunoscut ale cărei celule 
vor fi conştiente, comportându-se în consecinŃă! 

Ca o echipă acŃionând precum o singură fiinŃă. 
Celulele care ne formează, cum spuneam, ascultă de 
instrucŃiunile genelor. Celulele noastre nu sunt conştiente de 
ele însăşi, aşa cum suntem noi de noi înşine. Doar 'celulele' 
lui Dumnezeu sunt cele care astăzi se întreabă cine sunt, de 
unde vin şi încotro merg. Adică noi, oamenii...  

Suma acestor conştiinŃe, pentru a funcŃiona ca un 
întreg de genul atât de pomenitului muşuroi de furnici, 
trebuie să acŃioneze coordonat, unit, responsabil: ca o 
singură fiinŃă. Acest lucru nu se poate realiza atâta vreme cât 
ele mai au acŃiuni dictate dominant de către instincte. Iar 
pentru aceasta putem vedea cum stau la limită lucrurile, în 
lumea animalelor.  

AcŃiunile conştiinŃelor umane vor trebui să asculte 
doar de glasul raŃiunii. Singură această condiŃie îndeplinită 
va putea conduce la apariŃia unei entităŃi a căror celule să nu 
se distrugă una pe cealaltă, aşa cum se întâmplă astăzi în 
societatea umană. Ci trăind în armonia şi grija reciprocă pe 
care o găsim printre celulele corpului nostru, cele ghidate, 
cum spuneam, de gene.  
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A nu se înŃelege că aceste acŃiuni generate de instincte 
trebuie să dispară, pentru că aceasta ar însemna să ignorăm 
instinctul de conservare, de reproducere etc. Nu, ele nu 
trebuie eliminate, ci doar aşezate în urma deciziei raŃiunii. 

În schimb, societatea va trebui să asculte doar de 
glasul raŃiunii şi să nu se comporte întocmai ca şi un individ, 
aşa cum se comportă astăzi, când acŃiunile ei sunt 
concentrate pe războaie şi pe intenŃii de dominare bazate pe 
forŃă. 

Nu ştiu cât este de mare energia consumată şi bugetul 
alocat armatelor lumii, dar cel al Statelor Unite ale Americii 
- altfel ramura cea mai nouă, mai prolifică, de care se leagă 
speranŃele de înmulŃire ale copacului omenirii - este de peste 
200 miliarde dolari în fiecare an! Şi îmi imaginez cum ar 
arăta globul pământesc dacă aceşti bani, energia creatoare pe 
care aceştia o generează, alături de energia celor angrenaŃi în 
structurile armatei, ar fi direcŃionate spre turism, să spunem. 
Încerc să-mi imaginez cum ar arăta 10 Ńări în care s-ar 
investi câte 20 de miliarde de dolari în turismul lor. Încerc 
să-mi imaginez câte noi destinaŃii turistice ar apărea pe glob. 
În doar 10 ani, şi doar din bugetul SUA, 200 de Ńări ar fi deja 
altele. Iar energia şi forŃa constructorilor ar fi direcŃionate 
spre construcŃia de resorturi turistice în loc de crucişătoare, 
de autostrăzi, în loc de rachete şi bombardiere. Am 
convingerea că ar fi de muncă şi bunăstare pentru întreaga 
populaŃie a lumii. Chiar şi pentru acŃionarii armatei, actualii 
proprietari de fabrici de armament! 

Iar imaginea acestei lumi ar fi una diferită de cea de 
astăzi, ar fi aceea a unei societăŃi ale cărei acŃiuni sunt 
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dictate de raŃiune. Iar indivizii acestei acŃiuni ar schimba 
foamea, bolile, răutăŃile, generate de pornirile instinctiv-
animalice, pe bunătate, respect, grijă şi dragoste. 

Astfel cred că ar trebui să înŃelegem dragostea faŃă de 
aproapele fiecăruia dintre noi, propovăduită în textele sacre, 
ajunsă din cele mai vechi timpuri în minŃile oamenilor, prin 
mecanismul inspiraŃiei. Ea nu ar reprezenta altceva decât 
forŃa de coeziune dintre celulele conştiente ale entităŃii 
RaŃiunii Creatoare, nimeni alŃii în acest univers pustiu decât 
noi, oamenii. 

 
 
 

49 
 
Acceptând toate acestea ca fiind adevărate, ai să 

înŃelegi şi de ce Dumnezeu nu a putut fi lângă tine atunci 
cînd l-ai chemat, nu i-a putut ajuta pe cei ce l-au implorat cu 
disperare în timpul genocidului din timpul celui de-al doilea 
război mondial ori din toate celelalte situaŃii disperate în 
care s-au gândit cu regret şi deznădejde: „Dumnezeu, şi-a  
întors faŃa de la noi!”. Şi realizezi că nici nu ai cum să te 
superi... 

În schimb ne-a ajutat dându-ne în primul rând 
conştiinŃa - lumina vieŃii, iar mai apoi trimiŃându-ne 
gândurile ce s-au transformat, de-a lungul timpului, în roată, 
în arc, în foc, în vindecări realizate de medicină, 
prelungindu-ne durata şi calitatea vieŃii - alături de toate 
celelalte cuceriri ale civilizaŃiei de până azi. 
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Şi, încă un lucru important, avem trasat un drum şi un 
scop care fac ca viaŃa noastră să meargă mai departe, ca un 
râu, şi nu să se îngroaşe precum o baltă cu apă neprimenită: 
trebuie să cucerim stelele! Să ducem inteligenŃa spre ele. Să 
luminăm universul cu lumina vieŃii.  

 
 
 

50 

  
Te-ai întrebat probabil ce măsuri a luat RaŃiunea 

Creatoare pentru a proteja cuceririle ştiinŃei, în timpul celui 
de-al Doilea Război Mondial. Unde a fost Dumnezeu-
RaŃiunea Creatoare în acele clipe-ani de distrugere, de 
atrocităŃi, de lipsă a speranŃei ? Ce a făcut RaŃiunea 
Creatoare pentru a feri cuceririle ştiinŃei de distrugerile 
războiului ? Şi pentru a le asigura continuitatea pe tot 
parcursul anilor de război ? 

Uite ce am descoperit, un lucru extraordinar, după 
părerea mea... 

Spre deosebire de omenirea care, ghidată de porniri 
instinctive, s-a omorât practic de una singură, şi-a torturat 
semenii dincolo de limitele înŃelegerii, şi-a bombardat 
copiii, construcŃiile, trecutul şi viitorul, raŃiunea (din 
oameni, cine altcineva...?) a făcut o convenŃie!  

RaŃiunea Creatoare, pentru asigurarea continuităŃii 
drumului evoluŃiei sale, a făcut următoarea înŃelegere: 
germanii nu vor bombarda oraşele Oxford şi Cambridge iar 
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englezii nu vor bombarda Heidelbergul şi Gottingenul ! Dar 
de ce exact aceste patru oraşe, m-am întrebat? Ce se 
întâmpla în ele? Aşa că am căutat răspunsul pe internet.37  

De oraşele britanice Oxford şi Cambridge sunt legate 
cele mai importante descoperiri ale omenirii. Însuşi Isaac 
Newton a predat la Oxford. 

Aşadar, cetăŃile cercetării nu numai că nu au fost 
distruse, ba mai mult, şi-au continuat activitatea! Progresul 
ştiinŃei, denumirea dată de om evoluŃiei RaŃiunii Creatoare, 
şi-a asigurat continuitatea. 

Cel puŃin relevant... 
 
 

 

51 

 
Şi încă ceva, după părerea mea, de asemenea tot atât 

de relevant. Probabil că ai auzit de Wernher von Braun. 
Germanul care, aflându-se sub comanda lui Hitler, proiecta 
construcŃia rachetelor balistice numite V2. A fost, de fapt, 
inventatorul rachetelor, fiind azi cunoscut drept părintele 
zborului interplanetar. În mintea acestui om a răsărit 
sămânŃa ştiinŃei fabricării rachetelor propulsoare, şi  
întocmai ca şi apa ce curge la vale pe cea mai firească şi 

                                                 
37 În ADDENDA, la pag. 317, vei găsi câteva referinŃe, extrem de importante 
şi interesante, despre istoricul celor patru oraşe, culese de pe internet, ce stau 
mărturie ideilor de mai sus. 
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raŃională cale, tot aşa şi drumul vieŃii lui l-a condus, de lângă 
Hitler, în SUA!  

A ajuns cetăŃean american, împreună cu toată echipa 
sa de cercetători (500 de savanŃi), în Ńara în care orice vis 
trebuie să devină realitate. Aici, munca şi visul său au stat la 
baza înfiinŃării agenŃiei NASA, al cărui prim director a şi 
fost! Sub comanda sa, fiinŃa-entitate-omenire 38  şi-a văzut 
visul devenit realitate: zborurile Apollo. Cele care au condus 
omul în prima sa călătorie pe altă planetă. Fie ea chiar 
Luna... 

 Cei ce l-au cunoscut spuneau că era o persoană 
călăuzită de visul cuceririi spaŃiului. Iar el a declarat că a 
fost inspirat de scrierile lui Jules Verne şi H.G. Wells. Arta 
ca sursă de inspiraŃie, cum spuneam mai devreme... 

Şi pentru că acest spirit ales al evoluŃiei s-a întâmplat 
să existe în spaŃiul şi timpul nepotrivite, în care omenirea se 
autodistrugea, RaŃiunea Creatoare l-a scos din ghearele 
vulturului nazist şi l-a repus intact pe traiectoria corectă. 

Şi pentru că am vorbit de Albert Einstein, cel care a 
reuşit încă de la începutul războiului să evadeze de forŃele 
răului, stabilindu-şi 'laboratorul minŃii' în SUA, şi despre 
Wernher von Braun, cel care a reuşit în ultimul moment 
evadarea spre raŃiune, trebuie să pomenesc şi despre o a treia 
minte teribilă, destinată şi ea să revoluŃioneze evoluŃia 
noastră, dar care nu a mai reuşit marea evadare... 

Este vorba de Werner Heisenberg, unul dintre creatorii 
mecanicii cuantice, omul care a descoperit primul cum se 

                                                 
38 "Un pas mic pentru om, un salt uriaş pentru omenire"… Inspirate primele 
cuvinte vurbite pe Lună, nu crezi? 
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descătuşează energia nucleară. Dar, pentru că a rămas 
prizonierul forŃelor răului, a preferat să predea ştafeta lui 
Einstein, el rămânând să alimenteze fals speranŃa lui Hitler, 
conducându-l mereu pe căi greşite de cercetare. Astfel a 
oferit timp preŃios echipei din SUA. Un om deosebit, care, 
după opinia mea, nu a ezitat să-şi sacrifice propriul 'copil al 
spiritului' pe altarul dreptăŃii, adevărului şi binelui.  

 
 
 

52 
 

 Sper că într-o bună zi o să-l vedem cu toŃii pe 
Dumnezeu. Desigur, cu ochii minŃii. 

Va fi ziua în care vom forma o singură entitate în 
scopuri şi raŃiuni. Iar acestea vor trebui să fie bune şi 
constructive. Şi, bineînŃeles, responsabile. 

Şi mai cred că aceasta este credinŃa cea adevărată, cea 
corectă şi cea bună. După cum observa, încă de acum 
aproape o sută de ani, scriitorul rus Lev Tolstoi: 

 ”Ce absurd e să crezi că vechea credinŃă e bună! Cum 
poŃi să rămâi la vechea credinŃă când ai conştiinŃa de acum? 
E ca şi cum un adult ar purta haine de copil.” 

Deşi, în acelaşi timp, tot el recunoştea: „A trece de la o 
religie în care ai trăit la una nouă, la o nouă relaŃie cu 
Dumnezeu, nu-i o glumă, e un lucru greu.”  
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Partea a III-a 
 

"Cine citeşte să înŃeleagă."  
"Cine are urechi să audă." 

"Cine are pricepere, să socotească..." 
... se spune în Biblie. 
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53 

 

Acum, înarmaŃi cu teoria acestei cărŃi, să ne uităm puŃin 
şi prin Biblie. Să vedem dacă printre sensurile şi ideile 
adăugate sau schimbate de-a lungul vremilor de către cei ce 
au scris Biblia putem găsi ideile şi sensurile originare. Adică 
creaŃii ale inspiraŃiei pure, nealterate de intervenŃia 
scriitorului ei. Mesaje ale RaŃiunii Creatoare. 

Şi, pentru a dovedi că aceste mesaje există cu adevărat 
şi că sunt cât se poate de raŃionale, o să analizăm în cele ce 
urmează câteva fragmente din Geneză. Fragmentele în cauză 
mi-au dovedit, că aceste mesaje raŃionale există şi că din 
motive de superficialitate nu reuşeam să le văd. 

Dar să vedem despre ce este vorba. 
Primul mesaj din capitolul "Facerea" al Vechiului 

Testament pe care îl vom analiza este cel al „tăriei” ce 
desparte apele. Textul sună astfel: 

„Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor.”39 
 „Să fie o tărie prin mijlocul apelor şi să despartă ape 

de ape.”  
Nu ştiu ce îŃi inspiră Ńie aceste cuvinte, însă recunosc 

că mie, de fiecare dată când le citeam, vedeam în cuvântul 

                                                 
39 Acest citat şi toate care urmează în acest capitol sunt din BIBLIA SAU 
SFÂNTA SCRIPTURĂ, Editura Institutului Biblic şi de misiune al B.O.R., 
Bucureşti, 1993. 
 



           Octav  Chivulescu                                     CivilizaŃia Inilor 
 

139 

„tărie” înŃelesul de pământ, de uscat. Ca şi cum ar spune: să 
fie un pământ uscat în mijlocul apelor, ca o insulă sau 
peninsulă între ape. Până într-o zi când am înŃeles altceva. 
Ceva perfect raŃional, care m-a uimit peste măsură, şi care 
m-a învăŃat şi în acelaşi timp m-a determinat să citesc restul 
textelor din acest nou punct de vedere. Iar rezultatele au fost 
dincolo de aşteptări. 

Mai ales că, dacă tăria ar fi uscatul, ce sens ar mai 
avea enunŃul următor: „Să se adune apele cele de sub tărie la 
un loc şi să se arate uscatul”? Ar rezulta ceva de felul: să se 
adune apele de sub uscat la un loc şi să se arate ...uscatul!40 
Fără sens, deoarece apele, fiind deja sub uscat, se presupune 
că uscatul, fiind deasupra, era vizibil... 

Dar ce altceva ar putea fi 'tăria' pentru a avea sens 
logic? 

Ce? Uită-te la un termometru din acela liniar, cu 
gradaŃii pe verticală: linii de culoare roşie deasupra lui 0º C 
şi linii de culoare albastră sub 0º C. Şi acum spune-mi, nu 
temperatura de 0º C este cea care 'separă apele'? Starea 
lichidă a apei este cea de deasupra lui 0º C, iar cea solidă 
(gheaŃă) este cea de dedesubtul lui 0º C! 

Prin urmare, tăria ar putea fi temperatura, şi, dintre 
gradaŃiile scalei unui termometru, valoarea de 0º C ar fi 
exact "... o tărie prin mijlocul apelor care să despartă ape de 
ape.” 

Hai acum să verificăm şi enunŃul cu 'uscatul', care nu-
şi găsea sensul logic, cum am văzut ceva mai devreme. 
                                                 
40 Şi să nu te gândeşti la secare, pentru că enunŃul spune că erau 'sub uscat', 
deja! 
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Este de ajuns să te gândeşti la cantitatea de apă 
'depozitată pe verticală' existentă în calotele glaciare de la 
poli şi să-Ńi dai seama că uscatul arată aşa cum îl cunoaştem 
noi astăzi, datorită 'retragerii' apelor în gheŃari. Care gheŃari, 
dacă s-ar topi, ar inunda mari porŃiuni din uscat, acoperindu-
l cu ape. S-a calculat că dacă s-ar topi în totalitate calotele 
glaciare de la Poli, nivelul apei pe glob ar creşte cu optzeci 
de metri! Să se adune apa în gheŃari, la Poli, şi astfel 
retrăgându-se, să se arate uscatul! Uscatul ce formează 
suprafaŃa Terrei, este aşa cum îl vedem noi astăzi datorită 
faptului că cei... optzeci de metri de apă stau retraşi în 
Calotele Polare. 

Aşadar enunŃul „Şi s-au adunat apele cele de sub 
tărie,41 la locurile lor şi s-a arătat uscatul”, ar fi nu doar 
logic, dar şi în totală concordanŃă cu realitatea. 

Să-l lăsăm acum pe Dumnezeu să termine ceea ce 
începuse să facă, bucurându-ne că-l putem vedea la treabă... 

 
„A făcut Dumnezeu tăria şi a despărŃit apele cele de 

sub tărie de apele cele de deasupra tăriei.”  
 „Şi s-au adunat apele cele de sub tărie la locurile lor 

şi s-a arătat uscatul.” 
„Uscatul l-a denumit Dumnezeu pământ, iar adunarea 

apelor a numit-o mări.” 
 
 
 

                                                 
41 "de sub tărie", şi nu de deasupra tăriei; deci este clar specificat: de sub 
zero şi nu de peste zero!  
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54 

 
De ce era importantă această tărie? De ce apă în stare 

lichidă? 
Nu ştim ce alte tipuri de fiinŃe mai pot exista în 

univers. Ceea ce ştim sigur este că noi, oamenii, existăm şi 
că suntem alcătuiŃi în proporŃie de 60-70 procente din apă. 
Şi mai ştim că şi celelalte vieŃuitoare ala Terrei sunt, de 
asemenea, alcătuite în principal din apă. 

Mai ştiu că viaŃa pe Terra a început în apă. Pentru a fi 
mai exact, în starea lichidă a apei, deoarece, nu-i aşa?, în 
funcŃie de valoarea temperaturii apa cunoaşte trei stări 
fizice: gazoasă, lichidă şi solidă. 

De asemenea, mai ştiu că o planetă mai aproape de Soare 
decât Terra, respectiv planeta Venus, este uscată, arsă, apa fiind 
vaporizată de temperaturile extrem de ridicate (+500º C). 

Tot aşa cum mai ştiu că pe o planetă imediat mai 
depărtată de soare decât Terra, respectiv planeta Marte, 
temperaturile extrem de scăzute (-150º C) fac ca apa să 
existe (dacă există) doar în forma solidă, de gheaŃă. 

Aşadar, în întreg sistemul nostru solar, apa în starea ei 
lichidă o găsim doar pe Terra. 

De aceea doar pe Terra evoluŃia vieŃii a găsit condiŃia 
necesară de a exista.  

 Dar chiar şi aici, pe Terra, la cei doi poli, apa se 
găseşte în stare solidă, de gheaŃă. Asta înseamnă că, de fapt, 
zona din jurul Soarelui în care temperatura este potrivită 
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pentru ca apa să existe în stare lichidă, este extrem de mică, 
raportată la distanŃele dintre planete. Iar Terra orbitează 
exact prin acest coridor strâmt. Dacă distanŃa între Soare şi 
Terra este de 150.000.000 km, lăŃimea coridorului este de 
aproximativ câteva mii de km!  

  Mai exact, Ńinând cont şi de înclinaŃia axei 
pământului,  lăŃimea acestui îngust coridor este situată între 
deşertul ecuatorului şi calotele de gheaŃă de la Poli, ce-şi 
găsesc locul pe micul diametru al Terrei de numai 14.000 km.  

Prin acest coridor îngust Terra îşi consumă traiectoria 
sa în jurul soarelui şi, pentru că pe ea apa este prezentă în 
toate cele trei stări - lichidă, gazoasă şi solidă, este singurul 
loc din sistemul nostru solar unde a putut să existe viaŃa aşa 
cum o cunoaştem noi. 

Practic aici, pe planeta noastră, în acest coridor strâmt, 
RaŃiunea Creatoare (altfel spus: „Duhul lui Dumnezeu se purta 
pe deasupra apelor”) a găsit elementul pe care-l căuta, "tăria 
prin mijlocul apelor", adică temperatura potrivită ce separa apa 
în cele două stări fizice, solidă şi lichidă. De gheaŃă si de apă.  

 „A făcut Dumnezeu tăria şi a despărŃit apele cele de 
sub tărie de apele cele de deasupra tăriei.”  

Apele (îngheŃate) de sub 0 grade de cele de deasupra a 
0 grade.  

Tăria nu poate fi altceva decât temperatura. Iar dintre 
valorile temperaturilor, cea particulară de 0º C, a fost 
denumită "o tărie prin mijlocul apelor"!  

Valoarea de 0 grade, sub care apa este în stare solidă 
iar deasupra căreia este în stare lichidă. 

Adică indispensabilă apariŃiei vieŃii... 
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Şi iată cum un text, pe care nu-l puteam accepta logic 

nicicum, devine, dintr-o dată, perfect logic şi raŃional! Şi, în 
plus, verificat de realitatea demonstrată de ştiinŃă. Şi aceasta 
datorită simplului fapt de a-l înŃelege pe Dumnezeu ca fiind 
imaginea dată de om RaŃiunii Creatoare, Legilor Universale, 
şi nu o fiinŃă individuală şi supranaturală. 

Adevărata RevelaŃie aveam să o găsesc însă ceva mai 
încolo, încercând, cum spuneam, să rămân în acelaşi punct 
al perspectivei, de unde să încerc să înŃeleg cine sunt Adam 
şi Eva. Şi, mai ales, povestea cu coasta lui Adam, din care a 
fost făcută Eva! Sau, altfel spus, povestea care i-a făcut pe 
mulŃi să-şi râdă în barbă şi să se îndepărteze de Biblie. 

Iar ceea ce am descoperit, recunosc, m-a surprins cu 
mult peste măsura aşteptărilor! 

 
 
 

56 
  

Cine sunt, aşadar, Adam şi Eva? 
Pentru început am să te rog să te gândeşti un moment la 

ce anume cunoşti tu despre Adam şi Eva. Ce informaŃii ai 
memorate în mintea ta. 
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Ale mele coincideau cu cele ale încă câtorva persoane 
cărora le-am pus aceeaşi întrebare: Adam şi Eva, 'după cum 
este scris în Biblie', sunt primii oameni, respectiv primul 
bărbat şi prima femeie. Şi, bineînŃeles, creaŃi de către 
Dumnezeu. Mai mult, Eva a fost făcută din coasta lui Adam!  

O neînŃelegere din pricina căreia femeia, sute de ani la 
rând, a fost socotită ca nefiind egală cu bărbatul.  

Dar să vedem ce scrie de fapt în Geneză. Şi încă cât se 
poate de... negru pe alb. 

După cum probabil cunoşti, potrivit Bibliei lumea a 
fost făcută de către Dumnezeu în şase zile, după care, în ziua 
a şaptea, s-a odihnit. 

Astfel, se spune că în prima zi au fost făcute cerul, 
pământul şi lumina; în cea de-a doua zi „tăria”, despre care 
am vorbit mai devreme, cea care a scos la suprafaŃă uscatul; 
în cea de-a treia zi regnul vegetal; în cea de-a patra zi 
luminătorii cerului; în cea de-a cincea zi regnul animal din 
apă şi aer, iar în ultima zi, cea de a şasea, Dumnezeu a făcut 
regnul animal de pe uscat şi, extrem de important, pe om! 

Astfel, în ziua a şasea, stă scris în Sfânta Scriptură: 
„Să facem om după chipul şi asemănarea Noastră, ca 

să stăpânească peştii mării, păsările cerului, animalele 
domestice, toate vietăŃile ce se târăsc pe pământ şi tot 
pământul." 

 „Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul său; a făcut 
bărbat şi femeie (s.n.). CreşteŃi şi vă înmulŃiŃi şi umpleŃi 
pământul şi-l supuneŃi; şi stăpâniŃi peste peştii mării, peste 
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păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietăŃile ce 
mişcă pe pământ şi peste tot pământul.” 

Te întreb: sunt, în acest moment, 'făcuŃi' bărbatul şi 
femeia sau nu? Sunt... 

„Şi a privit Dumnezeu toate câte a făcut şi iată erau 
bune foarte. Şi a fost seară şi a fost dimineaŃă: ziua a şasea.” 

„Şi a sfârşit Dumnezeu în ziua a şasea lucrarea Sa, pe 
care a făcut-o; iar în ziua a şaptea S-a odihnit de toate 
lucrurile Sale, pe care le-a făcut.” (s.n.). 

Mai mult chiar: „Şi a binecuvântat Dumnezeu ziua a 
şaptea şi a sfinŃit-o, pentru că într-însa S-a odihnit de toate 
lucrurile Sale, pe care le-a făcut şi le-a pus în rânduială.” 
(s.n.). 

Acum vin şi mai pun odată întrebarea: stă scris clar că 
în ziua a şasea oamenii,  bărbaŃii şi femeile, erau deja făcuŃi, 
sau nu? 

Desigur, iar mărturie stă însuşi textul! 
Şi atunci cine mai pot fi Adam şi Eva, cei care au fost 

creaŃi mai târziu, după cum vom vedea? 
Pentru a afla, haide să vedem cum a evoluat omul în 

realitate, aşa după cum descoperirile arheologice ne-au 
arătat. 

La un moment dat (acum aproximativ 40.000 de ani), 
pe Terra exista cu adevărat tabloul descris în Geneză, 
inclusiv animalele umanoide care aveau să evolueze în omul 
inteligent, Homo Sapiens Sapiens, stămoşul omului modern 
de astăzi. Până în acel moment, însă, umanoizii aceştia erau, 
realizezi, doar nişte biete animale. Şi este imposibil să Ńi-i 
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imaginezi muncind ogorul, ori sădind şi curăŃind pomii 
fructiferi, tot aşa cum nu ai să vezi nici azi vreun animal 
biped care să muncească câmpul, din proprie iniŃiativă! 

 Pentru că animalele nu muncesc în înŃelesul pe care îl 
dăm noi muncii planificate, făcute din primăvară şi până 
toamna târziu, pentru a avea rezerve de hrană pe timpul 
iernii. Bipedele maimuŃe ar muri pur şi simplu de foame 
dacă ar trăi în alt climat decât cel tropical - ecuatorial, în 
care hrana se găseşte tot timpul anului, pentru simplul fapt 
că nu ştiu să-şi facă provizii. 

Aşadar, deşi bărbatul şi femeia (neinteligenŃi însă) 
existau, încă nu munceau pământul, iar în Geneză, după ziua 
a şaptea deja, nu se spune altceva: 

„Pe câmp nu se afla nici un copăcel, iar iarba de pe el 
nu începuse a odrăsli, pentru că (...) nu era nimeni ca să 
lucreze pământul.” (s.n.). 

Acest pasaj a făcut să se creeze confuzie, crezându-se 
că totuşi omul (bărbat şi femeie) nu exista încă. Iar când, 
mai departe, se spune în Geneză că: „Atunci, luând Domnul 
Dumnezeu Ńărână din pământ a făcut pe om şi a suflat 
suflare de viaŃă şi s-a făcut omul fiinŃă vie”, s-a înŃeles de 
fapt că acesta este momentul creării omului. Omului în 
forma bărbatului şi femeii. Aceştia însă erau deja creaŃi, încă 
o dată spun, din ziua a şasea! De aceea cred că textul 
încearcă să comunice că acesta este momentul în care 
bărbatul şi femeia au devenit inteligenŃi, trezindu-se astfel la 
conştiinŃă: "fiinŃă vie"!    
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Pentru că şi în realitate, RaŃiunea Creatoare luând 
forma inteligenŃei, a intrat în mintea animalului umanoid, 
apărând astfel conştiinŃa! Pentru  prima oară omul a devenit 
„fiinŃă vie”, adică conştientă. Ghidată de raŃiune! Inteligentă. 
Capabilă de muncă planificată... 

Şi asta s-a întâmplat, subliniez încă odată, după ziua a 
şasea, adică exact ca şi în realitate, la ceva vreme după 
apariŃia umanoizilor cu chip uman dar cu minŃi de animale, 
care nu ştiau să facă nimic mai mult decât să crească şi să se 
înmulŃească... 

De-abia începând cu Homo Sapiens Sapiens au apărut 
şi activităŃile specifice omenirii, agricultura („nu era nimeni 
ca să lucreze pământul”) şi creşterea animalelor, cum de 
altfel şi în Biblie stă scris: Adam (omul inteligent) a avut doi 
copii, pe Cain şi pe Abel, unul agricultor iar celălalt 
cioban... 

Aşadar, după cum scrie şi în Biblie, interpretată de 
data aceasta corect, Cain şi Abel sunt primele ramuri de 
activitate specifice omului inteligent, 'copiii' lui Adam care, 
la rândul său, nu este primul bărbat, ci primul om inteligent!  

Şi, mai corect spus, metafora primilor oameni 
inteligenŃi. 

Şi, încă şi mai corect, ceea ce aveau ei să formeze, 
adică mugurul omenirii, al societăŃii total diferite de cea a 
animalelor, cea în care trăim şi noi astăzi. 
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57 

 
Mai departe, după cum cunoaştem, omul preistoric, 

deşteptat la conştiinŃă şi înarmat cu puterea dată de 
inteligenŃă, a putut să evolueze spiritual şi tehnologic, 
ajungând acum să poată zbura chiar pe alte planete. 

Această evoluŃie a fost posibilă datorită cunoaşterii şi 
înŃelegerii fenomenelor şi principiilor dezvăluite de ştiinŃe. 

Iar ştiinŃa şi cunoaşterea nu este una singură, ci este 
foarte diversificată: matematica, fizica, chimia, astrologia, 
mecanica, medicina etc. Toate aceste elemente diferite ale 
cunoaşterii converg într-un final spre un acelaşi punct 
comun: înŃelegerea cât mai precisă a unei aceleiaşi lumi pe 
care ele o descriu şi în care trăim. ProiecŃia cunoştinŃelor din 
toate punctele diferite ale tuturor ştiinŃelor urmează să 
realizeze în final imaginea completă a fenomenelor lumii în 
care trăim. Întocmai ca o hologramă a realităŃii proiectată în 
minŃile noastre. 

Toate aceste ramuri ale ştiinŃei, ale aceluiaşi pom în 
definitiv, şi mai ales faptul că ele nu ne-au fost dezvăluite în 
totalitatea lor dintr-o singură dată, ci mai curând ca nişte 
seminŃe încolŃite în primele minŃi şi crescute şi îngrijite mai 
apoi de generaŃiile ce s-au succedat, mă fac să înŃeleg altfel 
decât până acum cuvintele ce urmează în Geneză: 

„Şi a făcut Domnul Dumnezeu să răsară din pământ 
(încolŃite în primele minŃi- n.n.) tot soiul de pomi (ramuri 
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ale ştiinŃei- n.n.), plăcuŃi la vedere şi cu roade bune de 
mâncat (beneficiile ştiinŃei- n.n.)." 

Şi, când mă gândesc că fiecare din aceste beneficii ale 
ştiinŃei au avut în mod obligatoriu şi un revers al medaliei 
(de la arc la forŃa atomică, care au ajutat la vânat sau la 
producerea energiei dar, în acelaşi timp, au provocat şi 
distrugeri, din cauza folosirii lor ca arme), realizez şi 
importanŃa discernământului în folosirea lor: „iar în mijlocul 
raiului era pomul vieŃii şi cunoştinŃei binelui şi răului”, aşa 
cum stă scris în Geneză! (s.n.) 

Iar RaŃiunea instalată în mintea omului a început să 
cerceteze, să cunoască şi să se folosească de beneficiile 
ştiinŃei: ”Şi a luat Domnul Dumnezeu pe omul pe care-l 
făcuse şi l-a pus în grădina cea din Eden, ca s-o lucreze şi s-
o păzească” cum, de altfel, şi stă scris în Geneză. 

„A dat apoi Domnul Dumnezeu lui Adam poruncă şi a 
zis: Din toŃi pomii din rai poŃi să mănânci, iar din pomul 
cunoştinŃei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în 
care vei mânca din el, vei muri negreşit!” 

Iar aceasta s-ar 'traduce’ simplu: dacă societatea 
umană nu va avea discernământ în folosirea periculoaselor 
puteri ale descoperirilor ştiinŃei va pieri. Cum s-ar întâmpla, 
de pildă, în cazul unui război nuclear. 

Prin urmare, aceasta este intrepretarea pe care o văd 
ca fiind cea corectă a fragmentului analizat din Geneză şi 
totodată acesta este şi adevăratul Adam, apărut după ziua de 
odihnă. Identificat ca fiind omul inteligent - în stare „să 
muncească pământul”, este omul conştient - „fiinŃă vie”. 
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Este omul căruia i-a fost insuflată nevoia cunoaşterii. Este 
însăşi inteligenŃa ce locuieşte în trupurile noastre efemere şi 
care se ‚mută’, prin învăŃare, din generaŃie în generaŃie, 
devenind tot mai evoluată, şi nicidecum primul om, mai 
exact primul bărbat, aşa cum ne-au tradus învăŃaŃii bisericii! 

Este societatea umană organizată pe baza raŃiunii, 
cea care a înlocuit societatea animalelor organizată de 
instincte. 

 
 
 

58 

 

Bun, am aflat cine este Adam, dar cine poate fi atunci 
Eva? Pentru că nu ar mai avea sens să  credem că este prima 
femeie, câtă vreme Adam nu este primul bărbat, nu?  

Vom afla imediat... 
Zice mai departe textul Genezei: „Şi a zis Domnul 

Dumnezeu: Nu este bine să fie omul (şi nu bărbatul, atenŃie 
şi la cuvinte! -n.n.) singur; să-i facem ajutor potrivit pentru 
el.” 

Ajutor potrivit? Eva? Te gândeşti cumva că ăsta este 
momentul în care intră în scenă Eva? 

Nicidecum! 
Şi chiar dacă o să te contrariezi la început, ajutorul 

cuvenit, cel corect şi adevărat, nu este femeia, ci altceva, aşa 
după cum, tot corect, stă scris şi în Geneză. 
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Dar, înainte de a-Ńi arăta ce stă scris, hai să ne gândim 
la ceva: dacă ai sta pe o insulă alături de nişte vorbitori de 
limbă japoneză, să spunem, nu-i aşa că te-ai simŃi singur 
prin comparaŃie cu situaŃia în care ai sta pe o altă insulă 
înconjurat de vorbitori ai aceleiaşi limbi cu cea pe care o 
vorbeşti tu? Şi, ca să fiu mai precis, nu neapărat tu, ca fiinŃă, 
ci spiritul tău. Mintea ta. Este că ar fi singură?  

Cel puŃin ar vorbi singură, asta este clar. 
Prin urmare lipsa comunicării conduce înspre 

sentimentul de singurătate, este adevărat? 
Sau ce faci atunci când - singur fiind - ai de aşteptat o 

jumătate de oră, bunăoară, la cabinetul doctorului? 
Răsfoieşti cumva o revistă? Dar atunci când pleci departe de 
casă, într-un loc în care ştii că ai să stai singur mai multă 
vreme, ce-Ńi iei cu tine? Nu cumva o carte? Şi nu faci aceste 
lucruri pentru a-Ńi petrece timpul în momentele de 
singurătate? Să nu te simŃi  singur... 

Comunicarea, prin urmare, face până la urmă 
diferenŃa dintre singurătate şi nesingurătate. Iar pentru a 
comunica ai nevoie de cuvinte. Cuvintele nefiind altceva 
decât denumiri ale lucrurilor ce te înconjoară, fie ele 
materiale sau nu. 

Să revenim acum înapoi la Adam, cel pe care l-am 
identificat ca fiind nu primul bărbat, ci prima manifestare a 
inteligenŃei nou instalate în creierele primitivilor umanoizi 
conştienŃi, şi la textul Genezei care spunea: „Nu este bine să 
fie omul singur.” 
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Nu crezi că ajutorul potrivit pentru Adam ar fi chiar 
comunicarea? Nu crezi că exact asta au făcut primii oameni, 
atunci? Că au comunicat între ei? Primele desene rupestre, 
ce au stat la baza hieroglifelor şi mai departe a literelor, nu 
pentru comunicare au fost oare ele create? 

Dar pentru a comunica ai nevoie de un limbaj. Iar 
limbajul este format din cuvinte. Primii oameni au 'dat’, 
aşadar, nume la tot ceea ce îi înconjura. NoŃiuni abstracte 
date realităŃii din jurul lor. 

Şi, mai departe, nu crezi că şi Adam, personajul 
Biblic de data aceasta, ar fi trebuit să înceapă tot prin a da 
nume lucrurilor din jurul lor? Să revenim acum la textul din 
Geneză pentru a vedea ceea ce stă scris, de mii de ani: „Şi 
Domnul Dumnezeu, Care făcuse din pământ toate fiarele 
câmpului şi toate păsările cerului, le-a adus la Adam, ca să 
vadă cum le va numi; aşa că toate fiinŃele vii să se 
numească precum le va numi Adam.”  Prin urmare, textul 
încearcă să ne spună că au apărut primele cuvinte! În gura 
primelor fiinŃe inteligente! 

Ce spui de treaba asta? Nu este exact ceea ce 
cunoaştem că s-a întâmplat în realitate cu strămoşii noştri? 
Au dat cuvinte lumii înconjurătoare, au format un limbaj, au 
început să comunice, realizându-se astfel prima legătură 
între minŃile lor! 

Interesant şi corect în acelaşi timp, nu găseşti? 
Şi pentru că noi, indivizii umani, dincolo de trupul 

ghidat de informaŃiile genetice şi instincte, suntem sume de 
informaŃii şi experienŃe acumulate şi guvernate de o 
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conştiinŃă, am ajuns să fim ceea ce suntem, fiecare dintre 
noi, datorită cuvintelor; şi pentru că societatea umană este 
ceea ce este datorită comunicării experienŃei de la o 
generaŃie la alta, realizată de asemenea prin cuvinte, putem 
spune că, într-adevăr, pentru noi şi pentru societate începutul 
sau originea a fost dată de cuvinte: "La început a fost 
cuvântul", nu aşa spune oare şi textul biblic? 

De aici au început toate. De aici am început şi noi, cei 
ce ne punem întrebări existenŃiale! 

Dar noi ne-am propus să o găsim pe Eva, aşa că 
mergem mai departe. 

 
 
 

59 

 

 „Şi a pus Adam nume tuturor păsărilor cerului şi 
tuturor fiarelor sălbatice”, spune Sfânta Scriptură, apărând 
astfel cuvintele, iar cu ajutorul lor, apărând limbajul, 
realizându-se în final comunicarea între indivizi.  

„Dar pentru Adam (încă-n.n.) nu s-a găsit ajutor pe 
potriva lui.” 

 Şi aici ne apropiem în sfârşit de momentul apariŃiei 
Evei, care deja este clar că numai femeie nu mai putea fi! 
Femeia, după cum am văzut, fusese creată încă din ziua a 
şasea, odată cu bărbatul cu care trebuia să se înmulŃească şi 
să stăpânească peste... 
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Şi iată totuşi câte lucruri s-au petrecut şi câtă vreme a 
trecut de atunci.   

  Stă scris în Geneză :  
„Atunci a adus Domnul Dumnezeu asupra lui Adam 

somn greu; şi, dacă a adormit, a luat una din coastele lui şi a 
plinit locul cu carne. Iar coasta luată din Adam a făcut-o 
Dumnezeu femeie şi a adus-o la Adam.” 

Desigur că, mai întâi de toate, te poŃi întreba de ce a i-
a trebuit lui Dumnezeu o coastă de la Adam, el care a putut 
crea totul din nimic, doar prin simpla sa voinŃă? Vei înŃelege 
imediat şi o vei identifica cu adevărat corect pe Eva. 

Dar să revenim pentru câteva clipe înapoi în timp, la 
fiinŃele conştiente care aveau deja un limbaj ce le permitea 
să comunice între ele. 

Vezi tu, comunicarea omului este realizată pe două 
planuri. O comunicare contemporană, între membri ce 
trăiesc într-o aceeaşi perioadă de timp, şi o comunicare de-a 
lungul timpului, realizată între generaŃiile succesive, aşa 
cum se învaŃă, spre exemplu, la şcoală. 

O comunicare între indivizi şi o comunicare între 
generaŃii. O deplasare a cunoştinŃelor înspre urmaşi. 

Pentru că Platon, spre exemplu, încă comunică cu noi, 
deşi de mult trupul său nu mai este în viaŃă. Ideile lui încă ne 
influenŃează viaŃa de astăzi. Iar aceste idei ne sunt transmise 
prin şcoală, prin cărŃi, prin teatre, filme ş.a.m.d. 

Aşa că, atunci când o întreagă generaŃie de oameni ce 
poartă memorată în minŃi cunoaşterea acumulată dispare la 
vremea ei, murind de bătrâneŃe ('somn greu'), cunoştinŃele 
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acumulate nu se pierd, generaŃia următoare preluându-le prin 
exact acest minunat mecanism al învăŃământului, reprezentat 
în primul rând de şcoală. Idei purtate din vorbă în vorbă şi 
din scris în scris. Mecanism reprezentat de literatură, de 
teatre, de filme şi de către toate celelalte mijloace prin care 
se realizează de fapt transmiterea lor. 

Aşa că RaŃiunea Creatoare a creat-o pe Eva, de fapt 
mecanismul multiplu şi diversificat prin care fiecare nou om 
intrat în viaŃă va dobândi cunoaşterea celor de dinaintea lui. 
Eva este instituŃia învăŃământului şi a informării, cu care 
Adam, societatea umană, va face pereche pentru toată 
perioada sa de viaŃă. 

Iar dacă te vei uita la toŃi copiii care se despart cu 
ochii în lacrimi de părinŃi în prima zi de şcoală, şcoală cu 
care se vor însoŃi mulŃi ani la rând şi cu învăŃătura căreia îşi 
vor forma însăşi entitatea trup şi spirit ce-i reprezintă ca 
indivizi, ai să înŃelegi următoarele cuvinte ale Genezei: 

„De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi 
se va uni cu femeia sa şi vor fi amândoi un trup.” 

Cât este de adevărat! 
Spune-mi, mai poŃi crede acum că Eva este femeie şi 

Adam este bărbat? 
Totodată, să lămurim şi metafora coastei lui Adam. 

Ideea este aceea a legăturii între Adam-societatea umană 
care descoperă, şi Eva-transmiterea cunoaşterii mai departe. 
Nu poŃi transmite dacă nu ai ce. Transmiterea este 
dependentă de informaŃia acumulată prin cunoaştere. Iar 
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cunoaşterea nu poate rezulta decât din activitatea societăŃii. 
Din Adam... 

Iar autorul Genezei a descris şi el în cuvintele pe care 
le-a putut găsi mai potrivite sau nu ceea ce inspiraŃia i-a 
revelat: o coastă, o parte din Adam, din societate, va deveni 
sau se va ocupa de transmiterea cunoştinŃelor adunate spre 
generaŃiile următoare. Dacă nu era ruptă din Adam, ruptă 
din societate, textul ar fi trebuit să spună că Dumnezeu a mai 
creat încă ceva, separat. Dar acest lucru ar fi fost fals, şcoala 
fiind cu adevărat o parte din viaŃă!  

Iar autorul, traducând imaginea trimisă de către 
inspiraŃie în text scris, a folosit, pentru a reda imaginea 
complexă simŃită, puŃinele şi simplele cuvinte pe care le-a 
găsit prin bagajul minŃii sale. 

Aşa, precum somn greu şi coastă...  
Tot aşa cum însuşi Tolstoi se plângea deoarece 

cuvintele încep să i se pară insuficiente şi nepotrivite pentru 
a formula acele lucruri care îi par limpezi, dar care nu se 
supun condeiului... 

Ce pretenŃie putem avea de la cei ce scriau Biblia într-
o vreme în care încă se mai formau cuvintele...  

Şi, pentru că veni vorba, tot Tolstoi definea, atât de 
precis, viaŃa: 

“ViaŃa este evoluŃie spirituală neîntreruptă.” 
Aşa că, personajul biblic Eva nu ar mai trebui nicicum 

identificată ca fiind prima femeie creată de Dumnezeu, ci 
ceea ce este de fapt. Şi ceea ce spune mai departe şi textul 
studiat: „Şi a pus Adam femeii sale numele de Eva, adică 
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viaŃă (’evoluŃie spirituală neîntreruptă’ - n.n.), pentru că ea 
era să fie mama tuturor celor vii”.  

Desigur, „vii” în sensul în care am arătat că şi Platon 
încă este viu... în minŃile noastre!42 

Despre această lume a celor vii, singura care trăieşte 
peste generaŃiile de oameni ce au durata de viaŃă limitată în 
timp, vom vorbi în partea a patra a cărŃii.  

 
 
 

60 

 

Şi, pentru cazul în care te-am pierdut printre ideile de 
mai sus, pe scurt, lucrurile ar sta cam aşa... 

Avem prin urmare două poveşti: una izvorâtă din 
realitatea trăită şi cealaltă din paginile trimise strămoşilor 
noştri de către inspiraŃie, existente în Sfânta Scriptură. 

Să începem cu realitatea... 
EvoluŃia noastră, tot pe scurt, ar fi următoarea: mai 

întâi au apărut umanoizii, având încă minŃi de animale şi 
fiind ghidaŃi de instincte. Apoi aceştia, printr-un proces 
evolutiv rapid (despre care vom vorbi în ultima parte a 
cărŃii), au început să devină inteligenŃi, trezindu-se la 
conştiinŃă. Până să se întâmple acest lucru trăiau din vânat şi 

                                                 
42 Daca Eva este viaŃă, iar viaŃa este mecanismul transferului de cunoştinŃe de 
la o generaŃie la alta, nu capătă înŃeles raŃional cuvintele Sfintei Scripturi: 
"plante cu sămânŃă în ele" alături de "fiinŃe cu viaŃă în ele"? Adică fiinŃe ce 
transmit seminŃele cunoaşterii... 
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din culesul roadelor pământului, ca oricare alte animale. De 
remarcat că, după ce au devenit inteligenŃi, au început să se 
ocupe de cultivarea pământului şi de creşterea animalelor. 

Într-o bună zi au descoperit că puteau să-şi comunice 
gândurile şi intenŃiile şi altfel decât prin a arăta cu degetul şi 
mimând prin gesturi acŃiunea dorită. Pentru asta trebuiau să 
asocieze sunete diferite pentru obiecte şi acŃiuni diverse. 
Astfel au apărut cuvintele, iar odată cu ele vorbirea. 

Acum, şeful tribului putea cere anumitor vânători să 
mergă să vâneze, cu suliŃa, un anume animal, spre exemplu 
un cerb. Putea spune cine, ce şi cum să facă. 

Lucrurile au mers bine până într-o zi când au înŃeles 
că ei, cei care stăpâneau cuvintele, puteau să moară în luptă, 
la vânătoare sau de bătrâneŃe, pierzându-se odată cu ei şi 
lucrurile aflate, şi astfel copiii lor, în loc să beneficieze de 
cunoaştere, urmau să bâjbâie mult şi bine cum au făcut-o şi 
ei în tinereŃe, luând totul de la început. Şi atunci au hotârât 
să 'predea' cunoştinŃele învăŃate şi experienŃa acumulată 
urmaşilor. Cum se fabrică arcul  şi suliŃa, cum se face focul, 
experienŃa vânătorii ş.a.m.d. Începuturile ideii de 
'învăŃământ'. Limbajul oferea suportul transmisibil al 
informaŃiei şi, odată cu ea, întreaga experienŃă acumulată. 

Şi acum povestea descrisă în "Geneză"... 
Dumnezeu a făcut bărbatul şi femeia în ziua a şasea, 

după care s-a odihnit o zi întreagă, duminică. Plimbându-se 
după aceea, a văzut că nu era nimeni să lucrez ogorul, aşa că 
l-a făcut pe Adam. 
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Adam era singur, după cum a constatat Dumnezeu, 
aşa că l-a pus să denumească vietăŃile, iar Adam le-a 
denumit, dându-le cuvinte. Acum Adam putea comunica 
(vorbind singur? Nu, desigur, ci cu indivizii aceleiaşi 
generaŃii), scăpând momentan de singurătate. Dar 
Dumnezeu a văzut - concluzionând că Adam era în 
continuare tot singur - că nu putea comunica şi între 
generaŃii, în timp. Aşa că a făcut-o pe Eva, viaŃa, 
cunoaşterea, mecanismul transmiterii informaŃiilor, cu care 
Adam s-a însoŃit pentru tot restul vieŃii sale. 

Cei doi au avut doi fii, pe Cain şi Abel. Unul se ocupa 
cu lucratul pământului iar celălalt cu creşterea animalelor. 

Societatea umană (Adam), datorită cunoaşterii 
transmise prin învăŃare (Eva), a evoluat, fiind capabilă să 
lucreze pământul (Cain) şi să crească animale (Abel). 

Vezi cumva vreo diferenŃă între cele două realităŃi? 
Eu nu văd. Cum, de asemenea, nu văd cum este 

posibil ca astăzi cercetători ai textelor sacre să caute 
urmaşii... pământeni ai lui Cain şi ai lui Abel! 

NeînŃelegând metaforele din Biblie, neînŃelegând că 
Adam nu este primul bărbat, ci primul om, neînŃelegând că 
Eva este transmiterea cunoştinŃelor prin învăŃare şi nu prima 
femeie, dar mai ales încăpăŃânarea de a Ńine închişi ochii 
minŃii, tocmai ei sunt cei care o discreditează! ÎnŃelegând, 
realizând şi recunoscând toate acestea, însă, s-ar demonstra 
că, într-adevăr, textele conŃin profeŃii adevărate, confirmate 
de realitatea trăită; că, într-adevăr, cineva trebuie să fi stat în 
spatele inspiraŃiilor celor care au scris textele; că există un 
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Dumnezeu adevărat; că religia şi Biserica au jucat cu succes 
rolul încredinŃat de acesta; că astfel nu mai există nici un 
motiv (raŃional) al necredinŃei! 

Dar oare vor putea ei, credincioşii, accepta vreodată 
dovada că Dumnezeu chiar există?... 

 
 
 

61 

 
Privind astfel adevăratele gânduri ce formează Biblia 

ai să-Ńi poŃi explica multe alte adevăruri din ea. Am să trec 
rapid acum prin două dintre ele, pentru a putea încheia acest 
capitol. 

Cunoaşterea a fost dintotdeauna o sabie cu două 
tăişuri, unul cu care poŃi tăia şi celălalt în care te poŃi tăia. Şi 
zeiŃa Atena avea două portofolii, cel al războiului şi cel al 
înŃelepciunii, şi aceasta nu pentru că erau mai multe posturi 
de zei decât aplicanŃi! Ci, mai curând, pentru că arma trebuie 
folosită cu discernământ, pentru a nu se întoarce împotriva ta. 

Aminteşte-Ńi că în mijlocul grădinii pe care Adam şi 
Eva trebuiau să o lucreze se afla pomul cunoştinŃei binelui şi 
răului. Iar atunci când Adam, societatea umană, a muşcat din 
mărul cunoaşterii, din fructul care te taie, Dumnezeu l-a 
întrebat cine l-a pus să o facă. Iar Adam a răspuns : „Femeia 
care mi-ai dat-o să fie cu mine, aceea mi-a dat din pom şi am 
mâncat”. 



           Octav  Chivulescu                                     CivilizaŃia Inilor 
 

161 

Iar tu ai să înŃelegi cum că cunoaşterea, învăŃarea, 
cercetarea a fost aceea. Numai ea îl conduce pe om la 
descoperiri deopotrivă periculoase şi benefice. 

Iar când Dumnezeu a întrebat-o pe Eva : „Pentru ce ai 
făcut aceasta?”, Eva a răspuns: ”Şarpele m-a amăgit şi eu 
am mâncat.” 

Dar cine să fie Şarpele? Oare nu are legătură cu ceea 
ce spuneam mai devreme în carte, despre instinctele 
animalice rafinate în rău? Că şarpele, animalul, este ghidat 
doar de instinct? Să fie deci pornirile animalice din om, cele 
responsabile pentru deturnarea binelui raŃiunii în răul 
instinctual?  

Şi probabil că, dacă ai să te uiŃi în istorie, efectele 
distrugătoare ale cunoaşterii, folosite în special în războaiele 
omenirii, au fost determinate din dorinŃele animalice de 
prădător de care omul, deşi avertizat de Iisus, nu s-a lepădat 
nici până astăzi. 

 
* 

 
Aşa că, după cum vezi, informaŃiile sacre din Biblie 

nu sunt deloc paralele cu realitatea. Sensurile corecte au fost 
dintotdeauna aici, la locul lor, doar că noi nu am reuşit să le 
vedem însă. Biblia, cartea a căror cuvinte ne-a format 
practic, riscă să fie lăsată în întunericul neînŃelegerii şi mai 
apoi aruncată la coşul uitării!  

Şi nu numai că nu este drept, dar nici înŃelept, pentru 
că adevărurile din ea, înŃelese sau traduse în valorile 
cunoaşterii de astăzi, şi, în plus, eliberate de interpretările şi 
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adăugirile personale ale celor care au tot scris-o şi   
transcris-o de-a lungul vremii, ar putea-o repune acolo unde 
trebuie să stea, pe bolta minŃii noastre, ca o stea 
călăuzitoare! 

Iar noi să ne folosim de mesajele ei ce privesc viitorul 
nostru. 

"Citesc adesea din Biblie, însă textul ei originar mi-a 
rămas inaccesibil"... "Dacă învăŃăturile originare ale 
profeŃilor şi ale creştinismului sunt epurate de toate 
adăugirile ulterioare, în special de cele ale preoŃilor, rămâne 
o doctrină în stare să vindece toate bolile sociale ale 
omenirii", gândea acum o sută de ani Einstein. 

"Vă întrebaŃi cum să înŃelegeŃi un cuvânt sau altul din 
Evanghelii, Apocalipsă sau Biblie, găsind în aceste cuvinte 
ceva fie contradictoriu, fie neclar, fie absurd. La această 
nelămurire răspund: trebuie să citiŃi Evanghelia şi toate 
cărŃile cunoscute drept Sfânta Scriptură şi să analizaŃi 
conŃinutul lor la fel cum analizăm conŃinutul tuturor cărŃilor 
pe care le citim, şi de aceea, dacă întâlniŃi ceva absurd, nu 
căutaŃi explicaŃii, ci treceŃi mai departe, dând importanŃă şi 
semnificaŃie doar acelor lucruri care corespund bunului-
simŃ şi mai ales cugetului vostru. Numai dacă aveŃi această 
atitudine faŃă de aşa-numita Sfântă Scriptură citirea ei şi mai 
ales a Evangheliei poate fi de folos", spunea şi Lev Tolstoi...  

Dacă vrei cu adevărat să le poŃi vedea, ideile 
strălucesc pe bolta textelor! 
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* 

Pentru că Biblia, dincolo de faptul că este cartea cel 
mai puŃin citită - deşi probabil că, în acelaşi timp, este şi cea 
mai tipărită carte de pe mapamond -, reprezintă pentru unii 
ceva depăşit de timpuri ori de nepătruns logic, iar pentru 
alŃii un cult al textului, cum inspirat spunea, la un moment 
dat, cineva. 

După cum ai văzut, am căutat în textul Bibliei nu 
înŃelesuri ascunse, nici coduri secrete, ci doar mesajele 
raŃionale directe şi raŃiunea din înŃelesurile metaforelor. Şi 
asta pentru simplul fapt că Biblia nu este scrisă de 
Dumnezeu în persoană, fără greşeală, ci de oameni. 
InspiraŃi, este adevărat, însă aceiaşi oameni care, deşi 
aparŃinând credinŃei în Dumnezeu, au dovedit că pot înŃelege 
şi greşit aceste mesaje şi întregul sens al  credinŃei. Şi când 
spun aceasta mă gândesc, desigur, la feŃele bisericeşti care 
au plătit arginŃii trădării şi l-au crucificat pe Iisus, care l-au 
ars pe Giordano Bruno, care au 'stins' spiritul lui Galilei, sau 
care s-au opus ştiinŃei pe întreg parcursul evoluŃiei sale, deşi 
toate dintre acestea ori aceştia s-au dovedit a fi în final de 
partea adevărului.  

Totodată, trebuie răspuns şi acelora care se întreabă, 
pe bună dreptate, cum să se fi înecat în timpul Potopului, 
alături de toată suflarea creată de Dumnezeu, şi... peştii şi... 
vieŃuitoarele mărilor şi oceanelor? De la nivelul ridicat al 
apei, cauzat, nu-i aşa,  de ploi... 
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Partea a IV-a 
 

Arta a fost dintotdeauna terenul de joacă al inspiraŃiei, 
imaginaŃiei şi ingeniozităŃii. Practic, spaŃiul virtual al 

evoluŃiei spiritului. 
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62 

 

Cum ar fi pentru noi, cei de astăzi, dacă printr-o 
minune, imposibil de realizat desigur, am putea privi o 
înregistrare video şi audio a strămoşilor noştri, localizată în 
timp undeva în trecutul foarte îndepărtat al evoluŃiei omului, 
să spunem imediat după inventarea focului. Ce valoare de 
nepreŃuit ar avea, din punctul de vedere al interesului pe care 
l-ar stârni! 

Dar hai să ne imaginăm pentru o clipă că te-ai trezi în 
acea vreme şi că, Ńinând o cameră video în mână, încerci să 
explici asistenŃei pe care tocmai ai filmat-o ce se va întâmpla 
cu informaŃiile înregistrate. Cu propriile lor imagini pe care 
le-au şi văzut, dealtfel, pe micul ecran al aparatului.  

Ce le-ai putea spune, oare? 
Oricum, cuvintele 'imagini' sau 'informaŃii' nu ar rezona 

în vreun sens în minŃile lor primitive. Aşa că va trebui să 
găseşti metafore care să fie de înŃeles de către ei, fără a 
schimba prea mult sensul pe care îl comunici. 

Astfel, le vei explica că vei lua ceva anume din ei, pe 
care îl vei duce cu tine în timp, într-o altă lume. Iar tu te vei 
gândi la imagini, la sunete, la gânduri şi tradiŃii etc., în 
vreme ce ei se vor gândi că, atâta vreme cât ceea ce le iei tu 
va trăi cu mult peste existenŃa lor, ba chiar veşnic, că va 
călători în timp, acel ceva trebuie să fie ceva foarte special. 
Ca însăşi esenŃa fiinŃei lor. Şi ar putea denumi acest ceva 
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chiar... suflet. Şi că ele, sufletele lor, vor merge cu tine în 
lumea de unde vii tu. 

Dacă reflectezi puŃin vei vedea că ceva similar s-o fi 
întâmplat şi în realitate, cu singura diferenŃă că nu tu şi 
camera ta de luat vederi aŃi făcut posibilă deplasarea în timp, 
ci procesul trecerii de la o generaŃie la alta a informaŃiilor, 
al moştenirii experienŃei acumulate de fiecare generaŃie în 
parte! 

Imaginea lumii de unde vii tu, cea a viitorului lor, 
creată în minŃile primitivilor, ar putea fi identificată într-
adevăr prin aceea pomenită în Sfânta Scriptură: ÎmpărăŃia 
Cerurilor. Acolo unde trăiesc veşnic spiritele celor ce au 
existat... 

Ca şi un coral. Noi denumim coral acea formaŃiune din 
calcar rezultată din depunerile generaŃiilor succesive de 
colonii de corali vii. łinem în mână un coral. Coralul din 
calcar există material. Este palpabil. Colonia care l-a format 
este moartă. Pentru vitrina noastră nu importă coloniile, ci 
calcarul! 

Tot aşa, fiecare generaŃie umană, în urma activităŃii ei 
de o viaŃă, lasă construcŃii materiale şi imateriale. Cele 
imateriale fiind formate din elemente ale cunoaşterii, din 
informaŃii şi experienŃe. Coralul generaŃiilor, sau, altfel spus, 
lumea celor etern vii, ori „ÎmpărăŃia Cerurilor”. 

Succesiunea generaŃiilor de oameni generează, de 
asemenea, o succesiune de cunoştinŃe ca o 'lume imaterială’, 
singura de fapt care a evoluat din cele mai memorabile 
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timpuri şi până astăzi. Şi tot singura care poate merge mai 
departe în timp. 

Iar această lume, deşi trăieşte într-un alt timp decât 
trăim noi - cei vii (mai corect spus trăieşte în afara 
timpului), supravieŃuieşte omului ca individ. În această lume 
'trăiesc’, influenŃând fiecare nouă generaŃie, Moise, Iisus, 
Mahomed, Buda, Platon, Socrate, Einstein, Edison, Tolstoi, 
Shakespeare, Jules Verne, Leonardo, Michelangelo, Mozart, 
Beethoven, Presley... 

Această lume paralelă îşi trăieşte, cu fiecare nouă 
generaŃie umană, propria ei existenŃă neîntreruptă în timp, 
'reîncarnându-se – reîncărcându-se' iarăşi şi iarăşi în minŃile 
celor vii. Deşi este greu de admis, însă, până la urmă, în faŃa 
EternităŃii mai vie este această lume decât cea în care trăim 
şi... murim noi, oamenii luaŃi ca indivizi, luaŃi ca generaŃie. 
Tot ceea ce ajunge în această lume paralelă cu a noastră 
rămâne suspendat în timp, devenind, pentru noi, muritorii de 
rând, practic etern. 

Teoriile lui Einstein, izvorâte din mintea lui, le puteam 
cunoaşte, după cum am mai spus, fie asistând direct la 
cursurile lui - dacă am fi fost contemporani cu el, fie, la fel 
de bine, indirect, asistând la cursurile oricărui alt profesor... 
Gândurile lui Einstein au supravieŃuit morŃii trupului 
acestuia, instalându-se atât în minŃile altor oameni de ştiinŃă, 
cât şi în cărŃile de specialitate... 

Practic, dacă te gândeşti bine, important pentru evoluŃia 
noastră nu a fost fiinŃa lui Einstein, ci importante cu 
adevărat au fost chiar ideile în sine! Căci dacă omul Einstein 
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nu ar fi existat, ori dacă existenŃa sa ar fi fost curmată încă 
de pe când era copil, cu siguranŃă că în mintea altcuiva ar fi 
izvorât toate ideile şi principiile pe care Einstein le-a 
descoperit. Pentru că aceste lucruri există ca posibilităŃi 
raŃionale în lumea paralelă şi abstractă. Ele nu au fost create 
de Einstein! Există tot aşa cum în cubul de marmură stau 
'camuflate' forma sferei, a piramidei, a statuii Venus din 
Milo etc. Ca şi un ocean nesfârşit de posibilităŃi al formelor 
particulare. Sau, altfel spus, inspirate. 

Iar dacă Einstein nu ar fi existat la vremea lui, ceea ce 
pierdeam, cu adevărat irecuperabil, ar fi fost timpul... 

Acelaşi timp care, în lumea paralelă, stă pe loc! 
Spun asta pentru că bunicul meu, tatăl meu, eu însumi 

şi copilul meu, cu toŃii am dat, la vremea fiecăruia, mâna cu 
Beethoven. Şi, deşi bunicul nu mai este, tata este bătrân, eu 
matur şi copilul meu tânăr, de fiecare dată el, Beethoven, cel 
pe care l-am cunoscut noi, era neschimbat. Era, de fiecare 
dată, acelaşi... 

Muzica lui Elvis Presley, de asemenea, a supravieŃuit 
morŃii creierului care a recepŃionat inspiraŃia, putând fi 
ascultată de fiecare nouă generaŃie, dacă aceasta doreşte.  

Sau, dacă are nevoie de ea, cum spunea şi Tolstoi: 
„Există un grăunte de adevăr în faptul că viaŃa mea, viaŃa 
mea spirituală rămâne în oamenii care au nevoie de ea.” Şi 
uite cum eu, aici, în această carte, am avut într-adevăr 
nevoie de ea... 

Desigur că dacă am să caut prin evidenŃa publică din 
întreaga lume am să găsesc un Ion, un Jean, un John, un Ian, 
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şi tot aşa, care au trăit în Ńara şi în timpul lor. Dar, pentru că 
nu au lăsat nimic memorabil pentru generaŃiile următoare, 
odată cu trecerea lor în nefiinŃă (alături şi de aceia care i-au 
cunoscut îndeaproape), urma lor s-a şters definitiv. În lumea 
celor veşnic vii, în „ÎmpărăŃia Cerurilor”, ei nu există! Nu 
trăiesc veşnic...43 

Aeasta este lumea adevărată, mai adevărată chiar decât cea 
în care ne trăim noi realitatea. Şi asta chiar dacă nu ne este uşor 
să admitem acest lucru. Lumea formată din cei pe care noi 
obişnuim să-i numim morŃi - de fapt moştenirea lor spirituală - 
este mai vie decât lumea viilor, cea contemporană, cea care 
îmbătrâneşte şi apoi moare... 

Noi astăzi, întreaga populaŃie de oameni vii, trăim pe 
pământ, avem amintiri legate de trecut şi ambiŃii, vise şi 
scopuri legate de viitor. Dar te gândeşti că peste, hai să 
zicem, o sută de ani, vom fi cu toŃii morŃi şi îngropaŃi, însă 
omenirea va continua să existe, formată fiind din copiii 
noştri. Iar aceştia vor purta în minŃile lor lumea celor vii, 
alături de amintirile şi de ambiŃiile noastre, alături de visele 
şi scopurile noastre, transmise lor. 

În acest sens, şi numai în acest sens, cred eu că se poate 
vorbi în termeni realişti, logici, despre reîncarnare: învierea 
spiritelor, de fapt a gândurilor  importante pentru evoluŃie, în 
minŃile noilor generaŃii. 

                                                 
43 "Iar cine n-a fost aflat scris în cartea vieŃii, a fost aruncat în iezerul de foc."    

"Aceasta este moartea cea de a doua: iezerul de foc." Ioan, 20.14-15.  
Să fie acest iezer de foc uitarea, ştergerea celor care nu au lăsat nimic în 
memoria colectivă? 
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 Iar paradisul, locul unde aceste spirite se trezesc din 
nou la viaŃă, nu este desigur altul decât minŃile fiecărei 
generaŃii succesive de oameni ce trăiesc în realitate. De 
altfel chiar şi toate răsplăŃile promise în rai au caracteristici 
cât se poate de ... omeneşti. Adică se găsesc în chiar 
minunata lume în care trăim! 

Şi nu în abstractul îngheŃat al cerului... 
 
 
 

63 

 
Apropo de cer, eu "mă simt în al şaptelea cer!" 

Cunoşti  vorba asta, da? Eu mă simt aşa pentru că ideile din 
carte nu numai că nu se contrazic între ele, dar, mai mult, se 
sprijină una pe cealaltă, ridicând astfel nivelul de unde pot 
urmări spectacolul vieŃii. 

Dar hai să vedem, prin prisma teoriei acestei cărŃi, ce 
realitate mai relevă şi această denumire: al şaptelea cer.  

Al şaptelea cer, în concepŃia multor culturi, este cel 
mai de sus cer unde poŃi exista spiritual. Paradisul Ceresc, 
sau ÎmpărăŃia îngerilor, se afla, în credinŃa acestor culturi, la 
un al şaptelea nivel (cer), ca o sferă în care se spune că 'stă 
deasupra' altor şase sfere, cu toate fiind concentrice. 

Cu alte cuvinte, o ultimă sferă care cuprinde alte şase 
sfere concentrice în ea. Locul era treapta de maximă 
înălŃime spirituală la care omul putea aspira, după credinŃa 
celor de atunci.   
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Noi însă vom vorbi despre un alt 'al şaptelea cer', 
acela la care se ajunge nu părăsind spaŃiul planetei (spiritual, 
după moarte), ci  evoluând spiritual în timpul vieŃii, aici, pe 
planetă, şi trecând tot prin şapte nivele. 

Este poate chiar acelaşi loc unde exista odinioară 
Grădina Paradisului, Grădina Edenului, care, ca şi paranteză 
fie spus, se pare că se pronunŃa... Edin. Acolo unde Adam 
trăia împreună cu Eva, cu pomul cunoaşterii, cu mărul şi cu 
şarpele, aşa cum stă scris în Biblie. 

Aceste informaŃii ne vin, cum spuneam, de acum 
peste 2500 de ani. Cu peste 5.000 de ani în urmă, însă, exista 
o civilizaŃie aflată în culmea dezvoltării ei: cea sumeriană. 
De la această civilizaŃie pare să fi început totul. Sau, cel 
puŃin, este cea mai îndepărtată civilizaŃie de care am putut 
afla. Interesant este faptul că au lăsat foarte multe informaŃii 
despre ei, despre trecut şi despre viitor. Printre multele 
plăcuŃe cu scrieri cuneiforme găsite, ce par a veni - prin 
forma lor grafică ciudată - mai curând de la o civilizaŃie 
extrapământeană, s-au găsit şi diverse alte obiecte.  

Am să mă refer la unul anume: la un basorelief 
sculptat într-o gresie de culoare gri, îngust şi înalt. Pe 
înălŃimea lui sunt zugrăvite, despărŃite fiind de câte o linie, 
şapte scene diferite. Precum o secŃiune ce arată etajele unui 
bloc.  

Acest basorelief reprezintă, după spusele 
specialiştilor, imaginea celor şapte ceruri, trimisă nouă, 
peste timp, de generaŃia sumeriană.  

Hai acum, împreună, să o privim prin 'simŃul' 
înŃelegerii. 
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Privind de jos în sus, primele şase 'etaje' descriu scene 
obişnuite cu oameni ce fac diverse activităŃi. 

 Ultimul 'etaj', însă, cel de sus, arată un bărbat şi o 
femeie ce stau pe câte un scaun, de o parte şi de alta a unui 
pom. În pom este un măr, iar în spatele femeii se află un şarpe! 

Aceeaşi imagine din Biblie! Aceeaşi idee propagată prin 
timp! O dovadă simplă a continuităŃii, a inspiraŃiei, a faptului 
că civilizaŃiile nu dispar, că ideile lor trăiesc ‘reîncarnate’ în 
cele ce urmează. Mai exact, adevărurile din ele... 

Dar nu această dovadă o căutam, ci sensul acestor 
lumi concentrice, ce se sprijină existenŃial una pe cealaltă. 
Şi, mai cu seamă, căutam sensul raŃional al 'ultimei' dintre 
ele, cea de a şaptea, cea în care se  termină un ciclu... 

În primul rând să lămurim noŃiunea de 'cer'. Ce putea 
să însemne, atunci, cu 4500 de ani înaintea lui Galilei, 
cuvântul 'cer'? 

Îmi imaginez vremurile în care omenirea se trezea la 
conştiinŃă, treptat, este adevărat, dar totuşi dintr-o dată. 
Animalul  inconştient, devenind om ce gândea, a observat 
pentru prima dată ceea ce văzuse întreaga sa viaŃă de până 
atunci, dar nu realizase încă.  Astfel, a văzut lumina pentru 
prima oară. A privit îndelung un peisaj pe care până atunci îl 
ignorase. A simŃit, pentru prima oară, rafinamentul mirosului 
şi gustului. A auzit, într-un fel în care nu a mai făcut-o până 
atunci, oprindu-se să asculte înfiorat, trilul păsărilor sau 
răgetul leului. Totodată a simŃit, parcă tot pentru prima oară, 
mângâierea căldurii şi fiorul răcorii...  

Tot aşa, într-o bună noapte, a privit pentru 'prima 
oară' cerul înstelat. Pentru el, până în acel moment, cerul 
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trebuie să fi fost ca şi cum nu ar fi fost, aşa cum trebuie să se 
reflecte realitatea în minŃile tuturor animalelor... 

Şi sunt convins că mulŃi dintre strămoşii noştri trebuie 
să fi întins, timizi, mâna deasupra capului în încercarea de a 
atinge luminiŃele alea multe şi mici. Poate unii mai curajoşi, 
chiar au sărit înspre ele, siguri fiind că le vor atinge; poate 
alŃii s-au suit în pomi, ori pe stânci. Dar, într-o bună zi,  
trebuie să fi înŃeles că cerul ce-i înconjoară este departe de 
ei. Că formează tavanul ce schimbă culorile zilei şi nopŃii; 
tavanul de unde curge apa, zăpada, locul de unde vine focul, 
fulgerele, căldura, şi câte altele.  

Ar fi greşit, cred, să spunem că l-ar fi perceput ca pe o 
sferă infinită - nu fusese nimeni încă ucis pentru îndrăzneala 
de a afirma o aşa blasfemie - dar cred că ar fi destul de 
adevărat să spun că vedeau cerul ca fiind acel ceva care 
marca o lume. Ca o graniŃă. 

GraniŃa lumii lor.  
De aceea tind să cred că noŃiunea de şapte ceruri se 

referă la şapte lumi, diferite, şi care într-un fel anume sunt 
cuprinse una în alta. Cum anume? 

Hai să vedem. Ce lumi avem în jurul nostru? Lumea 
terestră, lumea subterană, lumea subacvatică, lumea 
păsărilor, cea a animalelor, cea a insectelor, lumea plantelor 
etc. Diferite şi totuşi interacŃionând între ele. Dar desigur că 
nu pe aceste lumi le căutăm, ele fiind de altfel mai multe 
decât şapte! 

 Care să fie prin urmare cele şapte lumi misterioase, 
care să existe una în alta, completându-se, formându-se 
reciproc şi trăind cu toate într-o perfectă armonie? 
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Înainte de a începe să le înşirăm pe sfoara raŃiunii hai 
să 'privim' două planete, diferite între ele. Pe ambele există, 
să presupunem, toate formele de viaŃă, aşa cum le 
cunoaştem pe planeta noastră. Inclusiv maimuŃe umanoide. 
DiferenŃa este că, pe una dintre ele, maimuŃele sunt 
inteligente. Şi mă întreb: în ce constă diferenŃa dintre cele 
două planete? În existenŃa maimuŃelor inteligente faŃă de 
maimuŃele neinteligente, ori în existenŃa şi inexistenŃa unei 
lumi aparte, a inteligenŃei? 

O lume de maimuŃe ghidate de instinct, într-o parte, 
iar în cealaltă una de maimuŃe ghidate atât de instinct cât şi 
de raŃiune, de gânduri inteligente. Nu două lumi diferite, ci 
o lume în plus, diferenŃa constând în chiar aceste gânduri! O 
lume de gânduri. 

Ar fi, prin urmare, o lume de gânduri intersectată cu o 
lume a animalelor bipede.  

Privind înapoi, spre cele două planete diferite, 
realizăm că cele două lumi trăiesc independent una de alta: 
maimuŃele se descurcă fără gândurile raŃionale, şi, în acelaşi 
timp, şi gândurile raŃionale se descurcă ca entităŃi aparte, 
care 'trăiesc' şi se 'înmulŃesc'. 

Până aici am avea două lumi independente, ce trăiesc 
într-un fel de simbioză. Să o căutăm pe următoarea. 

 Ştim că omul este format din tot felul de organe, dar 
în acelaşi timp realizăm că organele nu formează o lume 
independentă, alcătuită la rândul ei din indivizi independenŃi. 
Aşa că ne facem mici şi, intrând prin lentilele microscopului, 
ce vedem? Vedem celulele.  
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Celule care se nasc, trăiesc şi mor. Celulele ca şi 
entităŃi independente, care duc şi aduc unele spre altele 
hrană şi oxigen. Celule care, atunci când sunt atacate, strigă 
după ajutor, iar acesta nu întârzie să vină, valuri întregi de 
trupe - celule specializate - vin în grabă să distrugă intrusul.  

Da, aici putem spune că, într-adevăr, am găsit o altă 
lume, independentă, ce trăieşte organizată precum un 
microscopic muşuroi de furnici. 

Avem, prin urmare, găsite şi parcurse, până aici, trei 
lumi independente şi în acelaşi timp 'construite' una în alta. 
Concentric... 

Mergem mai departe. 
Ne facem şi mai mici, dispărând din calea şi din 

lumea harnicelor celule. 
Coborâm cu un lift al minŃii, ce nu ne duce mai 

departe, ci doar ne poartă în micime... Iar când acesta se 
opreşte şi uşile i se deschid, într-adevăr, vedem o altă lume 
decât cea din care tocmai am plecat: lumea atomilor.  

O lume diferită şi independentă, de asemenea. 
Formată din indivizi care stau aşezaŃi ordonat în tabelul lui 
Mendeleev, întocmai cum stau elevii în poza de absolvire a 
liceului. O lume formată din sfere de diverse mărimi, legate 
unele de altele, în curs de legare sau de dezlegare. O lume 
ciudată. Ca şi cum ar fi moartă. Şi totuşi animată de mişcare 
şi de raŃiune. Ca şi universul nostru format din planete şi 
stele. 

Bun, am ajuns să explorăm deja patru din cele şapte 
lumi independente, lumi ce coexistă formându-se una pe 
cealaltă.  
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Intrăm acum într-una dintre sferele denumite de greci, 
cu atâta timp înainte, atom. Adică indivizibil. 

Deşi considerată limita desfacerii materiei în părŃi 
constituente, şi astfel graniŃa lumii materiale, liftul 
cunoaşterii în care ne aflăm o pătrunde fără probleme. 

Intrând, vedem într-adevăr o altă lume, o lume aflată 
într-o mişcare nebună. Electronii, cei ce dau forma sferei 
atomului, se rotesc în jurul unui nucleu cu o viteză uriaşă. 
Maximă! La limită, aş putea spune. Şi de fapt nu eu spun, ci 
Einstein. Care chiar a şi măsurat-o: viteza luminii.  

Aceşti electroni, fotoni, quarci şi gluoni, ce formează 
această nouă lume, au caracteristici bizare, ce fac tranziŃia 
dintre materie, aşa cum o ştim noi, şi energie. Mişcare. Unde. 
Câmp de forŃă. Imaterialitate. O altă lume, pe care se 
sprijină toate celelalte.44 

A cincea. 
Liftul nostru mai are un buton. Să-l apăsăm şi să 

vedem unde mai poate opri, mai adânc de atât? 
Uşile se deschid, într-un târziu, în cea de a şasea 

lume, dar nu se vede nimic. Şi asta nu doar pentru că 
dimensiunile la care am ajuns sunt mai mici decât 
dimensiunile fotonului, imaginea nemaiavând de cine să fie 
purtată spre ochii noştri! Ci pentru că aici nu există nimic 
material. Stăm suspendaŃi în vid. Aici este centrul localizat 
oriunde în spaŃiu. Spun aceasta deoarece ne aflăm într-un 
atom dintr-o... infinitate de atomi. Pentru că centrul unui 
spaŃiu infinit poate fi orice punct al său! 

                                                 
44 În ADDENDA, la pagina 320,  vei găsi dezvoltată această idee mai pe 
larg. 
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Este chiar locul de unde provin toate legile natural-
universale: din imaterial! Ne aflăm deci într-o lume 
imaterială, cea mai adâncă, cea a legilor abstracte, care 
trebuie să existe, atâta vreme cât toate celelalte lumi ascultă 
orbeşte de legile dictate de ea. O lume care acŃionează şi în 
vidul absolut, şi cel mai bun exemplu este atracŃia 
gravitaŃională care acŃionează între două corpuri 
"suspendate" în vid! Este lumea din sămânŃa de muştar, cea 
ce face ca materia, spaŃiul şi timpul să existe dintotdeauna şi 
de nicicând. Originea tuturor legilor şi lucrurilor.  

În timp ce uşile liftului se închid, văd prin sticla uşii, 
într-o parte, o scară ce coboară cel mai probabil din lumea 
de deasupra în acest subsol întunecos...45  

Acum să recapitulăm lumile găsite, lumi ce se susŃin 
una pe cealaltă, în braŃe, precum şase... Herculi supraetajaŃi.  

 Lumea gândurilor inteligente, lumea animalelor, 
lumea celulelor, lumea atomilor, lumea quarcilor, a 
gluonilor şi a câmpurilor de energie din jurul lor şi, în final, 
lumea abstractă a legilor natural-universale. Sunt şase. Mai 
lipseşte doar una, cea de-a şaptea. Desigur, doar din 
numărătoare, lumea găsindu-se, la locul ei.  

Şi pentru că ne aflăm în centrul... originii, nemaiavând 
unde să 'coborâm' în micime, înseamnă că lumea a şaptea 
trebuie să fie la capătul celălalt. Aşa că închidem uşile 
liftului imaginaŃiei şi pornim de aici, din lumea abstractă a 
legilor universului pe care o şi notăm cu numărul unu, 

                                                 
45 În ADDENDA, la pagina  324,  vei putea coborî în această lume, de data 
aceasta, însă, pe… scară. 
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urcând înspre dimensiune, prin strania lume numărul doi, a 
quarcilor, spre exterior, spre suprafaŃă, reluând lungul drum 
parcurs de informaŃia imaterială spre conştiinŃa 
materializată! Urcăm în viteză spre lumea numărul trei, cea 
a atomilor, trecem apoi prin lumea celulelor vii, cea cu 
numărul patru, trecem mai departe prin trupuri unde vedem 
fiinŃele, adică lumea numărul cinci, şi nu ne oprim, ci urcăm 
mai departe ajungând în  lumea oamenilor, cea de a şasea, 
aşa cum este ea astăzi. Prin fereastra liftului se vede o lume 
în care oamenii se omoară între ei pentru pradă; în care 
există ameninŃare nucleară; în care oameni mor de foame, de 
boli; în care există analfabetism; în care natura dispare uşor-
uşor, făcând loc poluării ireversibile şi distrugerii 
nepăsătoare. Aici să fie lumea căutată? Nu cred. Aceasta 
este o lume a gândurilor raŃionale, este adevărat, dar în care 
gândurile emanate de instinctele de animale prădătoare încă 
domină procentul de legi după care se desfăşoară viaŃa 
acestei lumi. 

Liftul încetineşte şi după încă un etaj parcurs se 
opreşte şi îşi deschide încet, uşile... În cea de-a şaptea lume. 
Este o lume care nu este încă consolidată. Este o lume cu 
puŃini locuitori. O comunitate formată din oameni 
responsabili. Responsabili cu lumea pe care încearcă să o 
construiască.  O societate raŃională. Care a renunŃat la 
armele de război. O societate cu acŃiuni de conservare şi 
reparatorii a naturii, a mediului. Care se ghidează doar după 
reguli, norme şi legi raŃionale. Care acŃionează pentru 
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eliminarea poluării aerului şi apelor, a neproliferării armelor 
nucleare,  a salvării speciilor pe cale de dispariŃie şi chiar, 
prin clonare, la renaşterea celor dispărute. Toate în dorinŃa 
de a restaura echilibrul natural, cel atât de modificat de 
evoluŃia noastră tehnologică. Care acŃionează în sensul 
conservării vieŃii. Societatea ce se călauzeşte după noi 
standarde. Standarde raŃionale pentru alimentaŃie, pentru 
învăŃământ. Norme după care trebuie înmulŃite, crescute, şi 
chiar modul de sacrificare a animalelor; standarde raŃionale 
pentru orice produse şi servicii destinate membrilor 
societăŃii; standarde raŃionale de repartizare a cotelor 
permise de poluare industrială; norme raŃionale admise 
pentru poluarea autovehiculelor; pentru felul în care arată 
reclamele şi ambalajele produselor dăunătoare (cum ar fi 
spre exemplu inscripŃionarea avertismentelor pe pachetele 
de Ńigări) standarde şi norme raŃionale pentru orice.  

Am ajuns într-o societate ghidată de noi norme şi legi 
de organizare ale materiei? Păi hai să ne reamintim ce se 
întâmpla în universul 'mort şi rece': aveam, dacă îŃi 
aminteşti, un prim pachet de legi naturale şi universale de 
care ascultă materia, aveam apoi un al doilea pachet de legi 
localizate în informaŃiile genetice ale organizării materiei în 
celule, aveam în continuare un al treilea pachet de legi 
localizate în materia organizată în formă de creier al 
animalelor, instinctele, aveam un pachet de legi raŃionale ce 
însoŃeşte inteligenŃa omului luat ca individ trezit la 
conştiinŃă, iar acum am mai găsit un pachet de legi după 
care se ghidează materia, în forma societăŃii umane trezite la 
responsabilitate!  
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Un nou 'tip' de organizare al materiei, superior tuturor 
celorlalte de 'dinaintea' sa.  

O societate ca o 'fiinŃă' formată din unirea 
conştiinŃelor responsabile a indivizilor ce o formează, 
precum sunt furnicile din muşuroi unite în jurul 
sentimentului instinctiv de responsabilitate. O 'fiinŃă' ale 
cărei celule sunt formate de indivizii responsabili, organizată 
în instituŃii şi institute, funcŃionând ca şi veritabile 'organe'. 

VoinŃa din spatele acestor legi, reguli şi standarde este 
mugurul fiinŃei omenirii responsabile. Este puternică 
neavând altă armată de partea ei decât raŃiunea. Iar simbolul 
ei, steagul acestei noi entităŃi, este cerul albastru brăzdat de 
un cerc de stele galbene... 

...pentru că de acolo eşti, îŃi mai aminteşti? 
Este o parte din societatea umană eliberată de 

gândurile negative, rele, societatea adultă şi unită. 
În istoria recentă a omenirii găsim deja stucturi 

majore de organizare ce au în denumirea lor vocabula 
uniune: OrganizaŃia NaŃiunilor Unite, Statele Unite ale 
Americii, Uniunea Europeană.  

Şi, ca o paranteză, pentru că vorbeam despre o 
civilizaŃie desfăşurată în limba engleză, steagul Angliei 
(denumită,  nu-i aşa,  United Kingdom), a fost botezat la 
instituire United Flag. Iar cele două cruci suprapuse, desenate 
cu alb şi roşu pe fondul albastru, ale Sf. Andrew şi Sf. George, 
par a fi nişte direcŃii trasate dintr-un centru, peste cer. 

Aceasta trebuie să fie mugurul celei de a şaptea lumi, 
cea a paradisului! 



           Octav  Chivulescu                                     CivilizaŃia Inilor 
 

181 

În tabloul de pe basorelieful amintit mai devreme 
bărbatul şi femeia stau aşezaŃi pe scaune, liniştiŃi, de o parte 
şi de alta a pomului cunoaşterii şi înŃelepciunii, ce creşte 
spre cer. Mărul, simbolul ispitei poftelor şi generator de 
inegalitate, fiind doar unul singur iar ei, doi, stă în pom 
nebăgat în seamă. Aşa cum stă şi şarpele, simbolul intrigii şi 
a morŃii, dincolo de ei. 

Lăsat deoparte... 
Acesta este, cel mai sigur, adevăratul paradis: echilibrul 

vieŃii...  
Acesta trebuie să fie ultima lume pe care o căutam, cel 

mai probabil aceea care este anunŃată în Sfânta Scriptură că va 
dăinui în pace, vreme de o mie de ani... 46 

 
 
 

64 

 
Ce spune teoria acestei cărŃi? Spune că Iisus este 

drept. Că Iisus este bun. Dar, în acelaşi timp, că Iisus este 
mort în lumea noastră. O parte din el, doar cea materială. 
Pentru lumea  noastră, asta reală, cea în care trăim, Iisus este 
mort fizic. Spiritul lui, însă, este cât se poate de viu, 
influenŃându-ne acŃiunile noastre, ale celor de astăzi. 

                                                 
46  În ADDENDA, la pagina 329, vei găsi răspunsul internetului la 
întrebarea:"Ce este al şaptelea cer?" 
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Aşa cum sunt şi spiritele tuturor acelor personalităŃi 
umane care şi-au  dedicat întreaga lor existenŃă umanităŃii 
(iubirea de aproape!). Şi trăiesc laolaltă dincolo de lumea 
descrisă încă din timpul civilizaŃiei sumeriene drept ultima, 
dincolo de timp, într-o lume care ne aşteaptă şi pe noi să 
ajungem în ea... 

O lume pomenită în Biblie. Pomenită de fapt în toate 
religiile. Lumea în care te duci după ce mori. Lumea în care 
îl vei cunoaşte pe Dumnezeu. Lumea în care îi aşteaptă Iisus 
pe cei ce l-au ascultat, devenind buni. Lumea în care trăiesc, 
în afara timpului nostru, Moise, Mahomed, Homer, Buddha, 
Confucius, Platon, Alexandru cel Mare, Aristotel, Euclid, 
Iulius Caesar, Octavian Augustus, Sfântul Pavel, Constantin 
cel Mare, Sfântul Augustin, Carol cel Mare, Wilhelm 
Cuceritorul, Cristofor Columb, Vasco da Gama, Nicolaus 
Copernic, Michelangelo, Martin Luther, Francis Bacon, 
Galileo Galilei, Johannes Kepler, Rene Descartes, Oliver 
Cromwell, Isaac Newton, Johann Sebastian Bach, Voltaire, 
Ludwig van Beethoven, George Washington, James Watt, 
John Dalton, Napoleon Bonaparte, Michael Faraday, 
Charles Darwin, Louis Pasteur, Wilhelm Conrad Rontgen, 
Alexander Graham Bell, Thomas Edison, Sigmund Freud, 
Max Planck, N.C.Paulescu, Orville Wright şi Wilbur 
Wright, Traian Vuia, Albert Einstein, Henri Coandă, 
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William Shakespeare, Jules Vernes, Leonardo da Vinci, 
Giordano Bruno, Maica Tereza, Papa Ioan Paul al II-lea47. 

... şi toŃi ceilalŃi cu trupul mort sau încă viu, care, dacă 
omenirea ar fi o corabie cu pânze, vântul ce-i umflă pânzele 
pe drumul evoluŃiei se datorează suflului spiritelor lor. 

Lumea în care cu toŃii sunt etern vii şi adunaŃi laolaltă, 
spre deosebire de lumea în care trăim noi, în care ei sunt 
morŃi. Lumea lor este continuă şi eternă, în vreme ce a 
noastră, privind din prisma individului, este discontinuă şi 
extrem de scurtă. Paradoxal... Pot primi în facultate, cum tot 
spuneam, gândurile lui Socrate de la un profesor tot aşa de 
bine şi de corect cum le-aş fi putut primi de la el însuşi, dacă 
mai trăia în ziua de azi. Şi atunci, mă întreb, ce parte din 
Socrate a murit? A murit doar trupul lui şi experienŃele strict 
personale. Creierul lui şi puterea de analiză. Dar nu şi 
gândurile lui. 

Care lume crezi că este vie şi care moartă? Care lume 
continuă şi care nu? Lumea ta sau lumea lor?... 

Lumea oamenilor, ori cea a gândurilor? 
CivilizaŃia Gândurilor... curate, bune, adevărate şi 

responsabile. CivilizaŃia Inilor, instalaŃi în minŃile noastre. 
 
 

                                                 
47 Din WIKIPEDIA: "Patru sute de ani după executarea sa, Biserica Catolică, 
prin glasul papei Ioan-Paul II, şi-a exprimat ‘profunda durere’, regretând 
eroarea comisă prin condamnarea la moarte a lui Giordano Bruno". 
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65 

  

De acolo, din această lume paralelă lumii noastre, vin 
în minŃile noastre, prin inspiraŃie, ideile care ne arată drumul 
evoluŃiei spiritului. 

Hai, mai departe, să vedem cum trebuie sortate aceste 
informaŃii sosite de-a lungul timpului, pentru a vedea tabloul 
de ansamblu pe care acestea îl poartă cu ele. 

Spuneam ceva mai devreme că prin creierul nostru, 
privit ca şi o poartă a unui nou simŃ, ne vin în minte gânduri 
inspirate, precum prin ochi ne vin imaginile sau prin urechi 
ne intră sunetele. 

Aceste gânduri, sosite de cele mai multe ori în forma 
unor părŃi de imagini, ar trebui să reconstituie, dacă sunt 
alăturate corespunzător, o imagine a întregului mesaj format 
din aceste mici mesaje disparate. Ca nişte piese de puzzle... 

Acele mesaje inspirate care trebuie să aibă o aceeaşi 
origine comună şi care sunt trimise de RaŃiunea Creatoare de 
la care trebuie să fi început totul. 
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66 

 
Să spunem că iau piesele de la trei puzzle-uri diferite şi 

la amestec, fără ca să te avertizez. Apoi te voi ruga să încerci 
să obŃii cu ele o imagine.  

Ce o să se întâmple? Ai să găseşti piese ce se potrivesc 
perfect unele lângă altele, având aceeaşi tăietură, însă 
imaginea obŃinută nu va avea continuitatea logică. Imaginea 
rezultată nu va fi cea corectă, fiind formată din ’şahuri’ de 
imagini de la cele trei puzzle-uri diferite. Şi ai să încerci să 
faci tot felul de combinaŃii, nereuşite, până când lipsa 
rezultatului corect te va descuraja. Şi avem foarte multe 
exemple de genul acesta, în care realitatea vieŃii nu 
corespunde cu cea a raŃiunii, dezorientându-ne şi 
descurajându-ne deopotrivă. 

La fel trebuie să se întâmple şi cu suma tuturor 
informaŃiilor pe care le deŃinem azi, noi, omenirea. De la 
cele din Scrierile Sacre şi până la Teoria Găurilor Negre; de 
la imaginile picturilor şi până la ideile ce stau ghemuite în 
cărŃi; de la teoriile evoluŃioniste sau ne-evoluŃioniste şi până 
la ideile şi cuvintele memorabile. 

 Într-un cuvânt, toată moştenirea noastră informaŃională. 
InformaŃii pe care putem să le admitem ca fiind, de asemenea, 
piesele unui mare număr de puzzle-uri diferite. Şi noi încercăm 
cu ele să formăm răspunsuri la întrebările ce ne frământă de 
secole. 
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Ce va trebui să faci? 
În cazul particular al bucăŃilor de carton, o soluŃie ar fi 

aceea de a le întoarce pe toate pe spate, în speranŃa că 
piesele fiecăruia din cele trei puzzle-uri au pe spate un fond 
colorat diferit. Şi, dacă am intuit bine, ai să vezi, spre 
exemplu, că, după ce le-ai întors pe spate, plăcuŃele de 
carton sunt de trei culori. Să spunem că vei găsi plăcuŃe 
roşii, galbene şi albastre. Mai întâi le vei separa pe culori, 
obŃinând trei grămezi de piese despre care ştii acum că 
fiecare fac parte din câte o imagine. 

Apoi, întorcându-le pe faŃă, poŃi începe să reconstitui 
imaginea căutată. 

Dar cum să găsim, la fel de facil, acea culoare de pe 
spatele informaŃiilor reale, astfel încât să ştim că vor forma 
imaginile pe care le căutăm?  

Dacă ne amintim de textul din Geneză de care ne-am 
ocupat mai devreme vom vedea că raŃiunea a 'colorat’ 
diferit ideile cu mesaj, diferenŃiindu-le astfel de adaosurile şi 
interpretările celor ce au scris textele, iar cu informaŃiile 
separate astfel s-a putut obŃine o imagine reală şi raŃională. 

Dar cine ne poate certifica cu certitudine că este şi cea 
adevărată? 

Într-adevăr, teoria avansată aici, deşi poate exista din 
punct de vedere logic, totuşi nu ar fi chiar inutil să mai 
existe ceva inspirat care să o certifice ca fiind şi adevărată.  

Şi atunci unde ar trebui să căutăm? 
Prin moştenirea strămoşilor, unde altundeva! 
Şi ce anume? 
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Un semn de la RaŃiunea Creatoare, desigur. 
Un semn lăsat într-un loc cu adevărat important, şi care 

să transmită o imagine a realităŃii cunoscută de-abia azi, care 
nu putea fi sub nici o formă înŃeleasă de cei care, în vremea 
lor, au creat-o. Ca o capsulă destinată viitorului. 
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Pentru a vedea dacă 'imaginea' teoriei acestei cărŃi este 
corectă, ar trebui să o mai găsim şi prin alte 'viziuni' rămase 
înregistrate în banca informaŃională a omenirii. Pentru că 
RaŃiunea Creatoare a 'trimis' şi încă mai 'trimite' viziuni atât 
de puternice în minŃile unor oameni încât aceştia le 
materializează pentru a rezista peste secole. Viziuni ca şi 
piese ale unui puzzle al realităŃii. 

Cu alte cuvinte există oare undeva în lume un tablou al 
unui unanim recunoscut artist inspirat care să zugravească 
întocmai imaginile teoriei noastre? 

Un tablou despre care să existe şi o dovadă a faptului 
că este rodul inspiraŃiei pure? 

Şi ce ar trebui să se găsească pictat în acel tablou? O 
imagine atât de complexă încât nici nu-i poŃi da şanse de 
existenŃă. 

În primul rând ar trebui găsită o imagine înfăŃişând 
societatea umană (eventual pe Adam, nu?) ferm aşezată pe 
pământ. Apoi, aceeaşi imagine ar trebui să arate (cum oare?) 
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că în creierul oamenilor, în minŃile lor (ÎmpărăŃia Cerurilor), 
stau mai întâi cunoştinŃele memorate, gândurile, în forma 
îngerilor, ca nişte circumvoluŃiuni vii. Mai apoi imaginea va 
trebui să arate-l pe Dumnezeu (lângă îngeri, dar mai presus 
de ei) care, prin mecanismul învăŃării (prin Eva, nu?), trimite 
gândurile acestea societăŃii umane, reprezentată, cum 
spuneam, prin Adam. Această 'trimitere de informaŃii' ar 
trebui zugrăvită printr-un contact oarecum discontinuu, 
întrucât între lumea celor vii şi ÎmpărăŃia Cerurilor nu există 
o punte materială. 

Greu de crezut că poate exista un tablou care să poată 
îndeplini toate aceste condiŃii. Si totuşi, acest tablou există, 
l-am privit de nenumărate ori până acum, însă de-abia acum 
îl vom vedea cu adevărat. Iar ceea ce vom 'vedea', te asigur, 
va cântări greu în talgerul balanŃei acestei teorii. 

Acest tablou stă poziŃionat, oarecum, în centrul 
creştinismului, iar pentru a-l vedea nu trebuie decât să 
ridicăm ochii spre tavan. 

Spre tavanul Palatului Papal, pentru a vedea celebra 
frescă din Capela Sixtină semnată de Michelangelo 
Buonarotti. 

În centrul cupolei este pictată viziunea inspirată a 
autorului, intitulată: „CreaŃia lui Adam”. 

Dar hai mai întâi să o privim, apoi să o comentăm, 
după care am să justific motivul pentru care o consider ca 
fiind una inspirată... 
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Imaginea îl arată pe Dumnezeu, care, Ńinînd-o de după 
gât pe Eva (mecanismul înmulŃirii cunoştinŃelor şi singura 
care ’iese’ din planul secŃiunii 'trasă’ fiind de Dumnezeu) îşi 
întinde mâna (voinŃa) înspre Adam (societatea umană), fără 
a-l atinge (discontinuitatea cerută). Dumnezeu fiind voinŃa 
ce trimite gândurile celor ce au fost, înainte, societăŃii 
umane.  

Adam stă rezemat pe ceva stabil, pe pământ, peste 
iarbă, în vreme ce Dumnezeu pluteşte în ceva suspendat. 
Ceva care seamănă perfect cu o secŃiune printr-un cap de 
om. Formele conturului, culoarea, grosimea peretelui 
'jumătăŃii de craniu', sunt frapant de asemănătoare cu 
realitatea.  

Iar amalgamul de trupuri din spatele lui Dumnezeu 
(lângă îngeri, dar mai presus de ei), ce aduc cu 
circumvoluŃiile creierului, trebuie să fie gândurile celor ce 
trăiesc veşnic în minŃile noastre: Einstein, Edison etc.... 

Nu crezi că acesta este exact tabloul căutat? 
* 

Amintesc aici despre o constatare a oamenilor de 
ştiinŃă: „omul foloseşte doar aproximativ 10% din 
capacitatea creierului său.” Ce se întâmplă cu restul de 
aproximativ 90% din capacitatea creierelor nostre? 

Poate ceea ce arată imaginea zugrăvită de 
Michelangelo...  

* 
În acelaşi timp, Dumnezeu – cel pictat – poate fi 

regăsit în fotografia secŃiunii din centrul planşei color (după 
formă, poziŃie şi culoare), identificându-l prin prelungirea 
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nervoasă ce face legătura între corp şi creier, între 
inteligenŃa din creier şi măduva şirei spinării ce transmite 
comenzile mai departe, membrelor trupului... 

Şi tot el, Dumnezeu, face legătura creierului cu Adam, 
prin braŃul său drept, întins în faŃă. Cu celălalt braŃ, de care 
se sprijină şi braŃul stâng al Evei (învăŃământul), Dumnezeu 
pare să 'împingă' în afară un mic înger. Ca un mic elev... Să 
fie oare cele două braŃe viziunea autorului asupra celor două 
comunicări ale cunoştinŃelor: între indivizi şi între 
generaŃii?...  

  
 
 

68 

 
Acum hai să recapitulăm încă o dată teoria acestei cărŃi, 

uitându-ne la frescă... 
Spuneam că 'Adam’ este inteligenŃa din om, omenirea 

ca şi societate organizată; este omul în stare să muncească 
pământul, este omul „fiinŃă vie”, este omul căruia i-a fost 
insuflată conştiinŃa şi cunoaşterea. Este inteligenŃa ce 
locuieşte în trupurile noastre efemere şi care se mută din 
generaŃie în generaŃie, devenind tot mai evoluată. 

Mai spuneam că 'Eva’ este instituŃia învăŃământului, 
mecanismul multiplu şi diversificat prin care fiecare nou om 
intrat în viaŃă va dobândi, treptat, cunoaşterea descoperită şi 
cumulată de cei ce au fost înaintea lui.  

Mai spuneam că această cunoaştere este formată din 
gândurile celor care le-au descoperit, gânduri ce trăiesc, 
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practic, într-o lume oarecum paralelă cu cea reală, situată în 
minŃile celor vii. În esenŃă, cunoştinŃele depozitate în minŃile 
celor vii sunt de fapt gândurile celor morŃi şi, deopotrivă, 
cele ale contemporanilor.  

Mai spuneam că Dumnezeu este RaŃiunea din univers, 
este suma legilor care supun materia, legi ce evoluează 
constant, ajungând la momentul actual în stadiul inteligenŃei 
şi conştiinŃei însumate a membrilor societăŃii umane; este 
ceea ce stă în minŃile noastre, fiind practic alcătuit din 
gândurile, iarăşi însumate, transmise până azi, de la 
începuturi; este entitatea imaterială, raŃională, formată din 
suma gândurilor creative şi responsabile ale indivizilor 
societăŃii umane. Este localizat oriunde în spaŃiu-timp, însă 
erupe prin noi, oamenii, şi tot prin noi, luaŃi ca instrumente 
raŃionale în mâna sa, modifică nu numai materia, dar şi chiar 
însăşi regulile naturii (modificări genetice, schimbări ale 
traiectoriilor asteroizilor etc). 

 
 
 

69 
 
Mai departe, aplecându-ne asupra unui detaliu al 

frescei, constatăm că Adam întinde la rândul său mâna spre 
Dumnezeu, însă nu se realizează contactul fizic: între cele 
două degete orientate unul spre celălalt rămâne (pictat în 
mod evident intenŃionat) un spaŃiu. De parcă ar aştepta o 
descărcare electrică. O comunicare prin unde. Sonore sau 
vizuale, prin vorbe sau imagini. Prin şcoală, prin cărŃi, prin 
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observaŃii vizuale, prin radio, prin televiziune, prin... 
inspiraŃie. Găsesc ca fiind evident faptul că Michelangelo a 
pictat în mod intenŃionat distanŃa, puntea imaterială dintre 
cele două lumi. Nu cred că întâmplător a rezultat această 
distanŃă, tot aşa cum nu întâmplător nu l-a aşezat pe 
Dumnezeu pe un nor, ori plutind în aer... 

Este, de asemenea, limpede că nu există contact fizic 
între această entitate şi noi. Există doar căi de comunicare în 
ambele sensuri. Este oarecum precum relaŃia dintre 
programul software, imaterial, cu microprocesorul material 
al computerului! 

Ca şi descărcările electrice. Ca şi fulgerele: undeva se 
acumulează un plus de energie care se descarcă într-un 
mediu în care există un minus, ca o nevoie. 
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Sau poate, precum sunt descărcările electrice între 
sinapsele neuronilor din creier, în momentul trecerii 
gândurilor... 
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70 

 
Sigur, nu am să cred niciodată că Michelangelo a avut 

în cap toată această teorie. Dar cred fără tăgadă că acest 
gând ce i s-a arătat, în forma viziunii ulterior pictate, nu este 
întâmplător, ci este unul intrat prin poarta inspiraŃiei. Este 
una din piesele puzzle-ului trimise de RaŃiunea Creatoare 
pentru ca noi, cei ce astăzi, să începem a le aduna, pentru a 
putea înŃelege. 

ÎnŃelegând, ne vom schimba, devenind din indivizi 
separaŃi de instincte, o societate reponsabilă, unită de 
raŃiune, ca o singură entitate ce poate guverna în univers. 
Devenim o verigă stabilă a evoluŃiei RaŃiunii Creatoare. A 
lui Dumnezeu... 

Iar Socrate, Platon, Michelangelo, Iisus, Moise, şi toŃi 
ceilalŃi, la vremea inspiraŃiilor şi viziunilor pe care le-au 
trăit, nu puteau avea o imagine a întregului tablou, ci doar 
fragmente, mici bucăŃi  de imagine, ca şi piesele de puzzle, 
pe care le-au înmagazinat cum au putut, depozitându-le în 
minŃile noastre, cei de până azi. 

Şi au făcut aceasta cu conştiinŃa, din raŃiunea şi cu 
credinŃa că într-o bună zi toate aceste piese se vor aduna şi 
vor reconstitui întreg tabloul fiinŃei noastre. 

De fapt, imaginea RaŃiunii Creatoare, aşa cum se 
reflectă ea în minŃile noastre. 
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Rămăsesem dator cu o explicaŃie: de ce consider fresca 
lui Michelangelo ca fiind una inspirată! 

Şi nu am să mă refer nicicum la exactitatea mesajului 
transmis, care este suficient prin el însuşi. Ci am să mă refer 
la „agonia şi extazul” creaŃiei, trăită de autor... 

Să ne reamintim cum s-au desfăşurat faptele, la vremea 
lor, aşa după cum sunt consemnate istoric. 

După ce a terminat de pictat întreaga cupolă, în condiŃii 
grele - frig, înălŃime, Ńinând pensula de jos în sus, 'pânza' 
fiind, să nu uităm, tavanul Capelei -, Michelangelo a distrus 
tot! Cu tot cu suportul tencuit al tavanului! După care a 
dispărut o vreme  îndelungată.  

Motivul? Artistul a simŃit că ceea ce pictase era rodul 
propriei sale creaŃii şi nu a inspiraŃiei. O pictură decorativă. 
Era rodul contractului făcut cu Papa. Figurile sfinŃilor erau 
inspirate de feŃele diverşilor trecători ce-şi făceau veacul 
prin bodegi. Trebuie să fi simŃit într-un anume fel că, nefiind 
inspiraŃie divină, care vine singură, nu există nici mesaj 
pentru posteritate. Nu aceste imagini trebuiau să parcurgă 
timpul, aşa că le-a distrus! Apoi şi-a pierdut urma, spre 
disperarea atât a Papei cât şi a celor a căror sarcină a fost să-
l găsească... 

Într-o bună zi, după o perioadă îndelungată de timp, pe 
când lucra într-o carieră de piatră în care se ascunsese, 
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Michelangelo a avut o viziune, privind o rază de lumină ce 
trecea printre nori. O revelaŃie.  

Această viziune a exercitat o aşa puternică impresie 
asupra lui încât s-a întors la Papă, şi-a cerut iertare, şi, în 
acelaşi timp, permisiunea de a continua lucrarea.  

Şi încă un aspect foarte important: dacă înainte artistul 
şi-a negociat la 'sânge' onorariul, de data aceasta a renunŃat 
la orice răsplată bănească! Doar să-i fie permis să-şi 'afişeze' 
viziunea. 

De data aceasta artistul Michelangelo simŃise mesajul 
divinităŃii. 

Iar fresca demonstrează, în plus, că pictura - în general - 
este o ecuaŃie de gânduri strivite pe pânză... 
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Partea a V-a 
 

"Fii atent la gândurile tale pentru că ele vor deveni cuvinte, 
Fii atent la cuvintele tale pentru că ele vor fi  fapte, 
Fii atent la faptele tale pentru că ele vor fi obiceiuri, 
Fii atent la obiceiurile tale pentru că ele vor fi caracterul tău, 
Fii atent la caracterul tău pentru că el va fi destinul tău!" 48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
48 Preluate din TALMUD, codicele ebraic.  



           Octav  Chivulescu                                     CivilizaŃia Inilor 
 

200 

 

 

72 
 

Da, ar trebui să existe mai multă grijă în folosirea 
cuvintelor, căci sunt mai mult decât simple vorbe, sunt 
instrumentele ce modelează materia, sufletul şi spiritul. De 
ce gândesc aşa? Uite... 

Prin cuvinte descrii cum vrei să fie modelat spre 
exemplu lutul ce va deveni o sculptură, şi tot prin cuvinte 
ceri meşterului să-l modeleze. Prin urmare, prin cuvinte poŃi  
modifica materia. 

Prin cuvinte te poŃi adresa sufletului cuiva, bucurându-l 
când îi vorbeşti frumos şi supărându-l când îi vorbeşti urât; 
tot prin cuvinte îi poŃi declanşa pornirile instinctive  pentru a 
se hrăni vorbindu-i despre mâncare, ori pe cele instinctive de  
reproducere vorbindu-i despre sex; prin cuvinte îi poŃi 
induce stări de fericire sau de mânie, ce-i vor conduce 
acŃiunile. 

Şi tot prin cuvinte i te poŃi adresa spiritului cuiva, 
îmbogăŃindu-i cunoaşterea şi experienŃa. 

Sufletul şi spiritul pot fi, prin urmare, influenŃate de 
cuvinte. BineînŃeles cuvintele luate ca forme ale gândurilor. 

Văzusem ceva mai devreme că suma descoperirilor 
omenirii, a cunoştinŃelor acumulate, au fost deplasate spre 
înainte în timp, către noile generaŃii. Acest proces de 
deplasare în timp a fost posibil datorită limbajului. Un 
limbaj este format din cuvinte. Şi din reguli.  
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Iarăşi reguli. 
Vreau acum să ne concentrăm puŃin la cuvinte.  
Aşa cum în gena fiecărui om ce trăieşte astăzi pe 

planetă există un cromozom identic cu al unui singur stră-
stră-strămoş comun ce atestă unicitatea liniei noastre 
genetice, am căutat să văd dacă există şi un 'cromozom' al 
cuvintelor, ce ar releva linia evoluŃiei cuvintelor. Şi, 
totodată, linia gândurilor care ne-au condus în toŃi aceşti ani 
de evoluŃie. 

Putem admite că, din punctul de vedere al limbajelor, 
fiecare grup vorbitor al unei limbi sau al unui dialect, practic 
fiecare naŃiune în parte, poate fi socotită ca şi o fiinŃă 
independentă. Independentă odată prin limbaj şi mai departe 
prin tradiŃii şi obiceiuri, prin reguli şi legi, cu toate diferite 
faŃă de cele ale celorlalte naŃiuni. 

Şi avem nenumărate exemple cu astfel de 'fiinŃe’ care 
s-au născut, au trăit, au înflorit, încercând să impună şi altor 
fiinŃe caracteristicile lor specifice, după care au decăzut, 
îmbătrânind şi, mai apoi, murind: imperiile sumerian, grec, 
roman, otoman, persan, aztec, incaş, egiptean, francez, 
chinez, german, sovietic ş.a.m.d.  

Cred însă că fiecare din aceste 'fiinŃe’ au lăsat 'gene’ 
personale în 'fiinŃa' care le-a urmat. Şi că acest proces al 
'reîncarnării' caracteristicilor specifice a continuat până în 
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zilele noastre, cu toŃii fiind azi rezultatul tuturor celor care 
au trăit pe planetă.49 

Întocmai cum genele s-au împletit în timp şi fiecare 
dintre noi avem practic strămoşi comuni de prin mai toate 
rasele şi popoarele, tot aşa trebuie că s-au petrecut lucrurile 
şi cu limbajele. Cu cuvintele. 

Am văzut, de asemenea, în capitolul dedicat evoluŃiei 
urmaşilor construcŃiilor megalitice de la Stonehenge, 
englezii, formând SUA, o 'fiinŃă' multinaŃională ce gândeşte 
în limba engleză şi care, prin  NASA, trimite sonde pentru 
explorarea spaŃiului. Şi mă întreb, păstrând aceeaşi idee a 
liniei evolutive a limbajelor, dacă nu putem găsi, cel puŃin în 
anumite limbi, elemente comune, cuvinte comune, ca şi 
neologismele, însă neologisme speciale prin sensul pe care îl 
deŃin. Cuvinte în jurul cărora se formează ca o structură 
evoluŃia noastră, ghidată fiind astfel de RaŃiunea Creatoare 

Ştim că, de fapt, graniŃele unei Ńări se termină acolo 
unde se termină şi limbajul vorbit de locuitorii ei. Iar 
dincolo de aceste graniŃe, unde începe o altă limbă, începe 
practic o  altă  Ńară, o altă fiinŃă-entitate naŃională.  

Acolo unde se termină obiceiurile, tradiŃia şi 
concepŃiile identice, dar mai ales limba vorbită, se termină şi 
civilizaŃia respectivă. A gândurilor asemenea. Acolo unde 
nu se mai mănâncă cu beŃigaşele, ci cu furculiŃa şi cuŃitul, 
este o schimbare de civilizaŃie.  

                                                 
49 În ADDENDA,  la pagina  330, vei găsi dezvoltată această idee mai pe 
larg. 
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Da, dincolo de noi sunt gândurile. Ca şi o civilizaŃie ce 
locuieşte în minŃile noastre. Doar ea singură trăieşte de la 
început, noi oamenii apărem şi dispărem în timp. Imperii ce 
se nasc, cuceresc, decad şi mor. Cunoaşterea şi transmiterea 
cunoaşterii rămâne însă numitorul comun. 

“De ce gânduri ar trebui să vă lăsaŃi călăuziŃi ca să 
puteŃi duce o viaŃă potrivită cu adevărat binelui, iată ce voi 
încerca acum să vă lămuresc pe cât mă ajută puterile.(...) 
Căci de la zei doar trebuie să-şi ia începutul toate gândurile 
şi toate vorbele noastre.”50  

 
 
 

73 

 

Limbajul a apărut acum aproximativ 40.000 de ani, la 
oamenii de Cro-Magnon. Şi de atunci s-a dezvoltat şi 
diversificat în toate limbile pământului, aşa cum le 
cunoaştem. Prin vorbit, scris şi citit, omul se diferenŃiază cel 
mai mult de animale. Folosind cuvintele, el, practic, trăieşte 
un alt tip de existenŃă. O existenŃă ce modifică raŃional 
materia, percepând în aceleşi timp şi scurgera timpului. 
Scriind cuvintele pentru a fi citite mai târziu şi, de fiecare 
dată când este necesar, omul le conservă, de fapt, în timp. Le 
scoate pe mal din vâltoarea curgerii fluviului timpului. 

                                                 
50 Platon, SCRISORI, DIALOGURI SUSPECTE, DIALOGURI APOCRIFE, 
Editura IRI, Bucureşti, 1996. 
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Ai văzut încă de pe coperta acestei cărŃi anumite 
cuvinte speciale. Aceste cuvinte aparte respectă cu toate trei 
reguli ce le fac să aparŃină unei anume clase de asemănare şi 
importanŃă. 

În primul rând constatăm că aceste cuvinte în forma lor 
scrisă ori în cea sonoră, vorbită, încep prin grupul de litere 
in, iar aceasta nu arată altceva decât apartenenŃa la rădăcina 
comună pe care o căutam. 

În al doilea rând constatăm că aceste cuvinte au o 
formă sensibil identică în mai multe limbi (engleză, 
franceză, italiană, română etc). 

În cel de-al treilea rând aceste cuvinte reprezintă 
denumirea abstractă dată unor activităŃi specifice prin care 
RaŃiunea Creatoare, luând în minŃile noastre forma 
civilizaŃiei gândurilor, ne-a condus şi ne conduce încă pe 
drumul evoluŃiei sale. Iar sensul unor cuvinte precum 
inspiraŃie, intuiŃie, invenŃie, iniŃiere, instrucŃiuni etc. este 
unul edificator. 

Ca şi o civilizaŃie a limbajului, a cuvintelor, a 
gândurilor: CivilizaŃia Inilor. 

Dincolo de noi, luaŃi ca simple animale, stau gândurile 
noastre. Gândurile ghidate de RaŃiunea Creatoare şi 
exprimate prin cuvinte. Cuvintele pot exprima un obiect, o 
acŃiune, o calitate, o activitate, dar şi o cale de urmat etc. 
Aceste cuvinte sunt iniŃiate de către gânduri aparte. Aş 
spune că aceste gânduri aparte - speciale prin sensurile pe 
care le poartă -  sunt ca nişte instituŃii de guvernare...   
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Hai să vedem ce înseamnă însă o colecŃie de cuvinte!  
Cuvintele ca denumiri ale unor intenŃii, prin care 

civilizaŃiile inilor din toate timpurile ne-au dirijat, 
furnizându-ne informaŃii şi ghidându-ne prin întuneric. 

Verificând în diferite dicŃionare forma scrisă a 
cuvântului informaŃie nu mică mi-a fost surprinderea să 
găsesc în limba engleză forma information, în cea franceză 
information iar în cea italiană informazione! 

Şi, deşi în multe alte limbi vom găsi aceeaşi formă 
scrisă sau vorbită atribuită aceluiaşi sens, al informaŃiei, nu 
voi insista aici asupra lor întrucât munca sortării lor este una 
puternic consumatoare de timp. 

Sigur, prima reacŃie este aceea de a spune simplu: sunt 
neologisme. Da, însă dacă ne gândim puŃin... 

Uite, în limba română există fructul măr şi, desigur, 
există şi cuvântul 'măr', ce denumeşte fructul. Pentru că 
există mere şi în Anglia, există şi cuvântul 'apple', pentru că 
există mere şi în FranŃa, există şi cuvântul 'pommes', de 
asemenea şi în Italia avem 'mela', în Germania avem 'apfel', 
în Spania avem 'manzana' etc. Dar pentru că în România, 
Anglia, FranŃa, Italia, Germania, nu există fructul 'banană', 
nu exista nici cuvântul. Acesta a venit odată cu fructul! 
Avem astfel: banană/RO, banana/GB, banane/FR, banane/G, 
banana/IT. Pentru că în Spania există bananele, există şi 
denumirea, cuvântul, într-o formă originală: 'platano'. 

Mai departe, pentru cuvântul 'invenŃie' găsim: 'invenŃie' 
/ RO, 'invention' / GB,FR, 'invencion' / ES, 'invenzione' / IT, 
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şi, atenŃie, 'erfindung' pentru DE, ceea ce ar atesta faptul că 
în Germania, existând cuvântul într-o formă originală, 
(erfindung), exista şi activitatea de inventare. 

Adoptând acelaşi raŃionament în continuare realizăm 
că, dacă pentru cuvântul 'instinct', cuvântul are aceeaşi 
formă, 'instinct' / RO, GB, FR, 'instinkt' / DE, 'instinto' / ES 
şi 'istinto' / IT, trebuie, pe undeva, să aibe şi o origine unică!  

Intrigat de mica descoperire am verificat în aceleaşi 
dicŃionare şi restul cuvintelor ce încep cu grupul de litere in, 
constatând că sunt şi ele identice, fapt ce nu se mai regăseşte  
la fel de pregnant la nici o altă literă! 

Mai jos exemplific prin identificarea câtorva astfel de 
cuvinte în dicŃionare. Al limbii mele materne, româna (latină 
la origine), al englezei şi francezei, ca fiind cele mai 
răspândite limbi (învăŃate)51 din lume, şi al limbii italiene, 
vorbite de urmaşii... vorbitorilor de latină. 

Am exclus cuvintele ce exprimau opusul sensului 
principal, de genul abil/inabil, şi iată ce colecŃie interesantă 
am găsit...  

 
 

                                                 
51 Limbă împrumutată, învăŃată, şi nu nativă - limba chineză fiind probabil 
cea mai vorbită limbă din lume. 



           Octav  Chivulescu                                     CivilizaŃia Inilor 
 

207 

 
 

74 

 

informaŃie/ information/ information/ informatione    
inteligenŃă/intelligence/intelligence/intelligenza 

instinct/instinct/instinct/istinto 
instrucŃiune/instruction/instruction/istruzione 
instrucŃie/instruction/instruction/ istruttoria 
instruire/instruction/instruire/istruire 

indicaŃie/indication/indication/indicare 

iniŃia/initiate/initier/iniziare 

inspiraŃie/inspiration/inspiration/ispiratione 

invenŃie/invention/invention/invenzione 

inovaŃie/innovation/innovation/innovatione 
intuiŃie/intuition/intuition/intuizione 

intenŃie/intention/intention/intenzione 
ingenios/ingenious/ingenieux/ingegnoso 
internet/internet/internet/internet 
indicator / indicator / indicateur /indicatore 

inscripŃie/inscription/inscription/iscrizione 

indice/index/indice/indice 
induce/induce/induire/indurre 
instrument/instrument/instrument/istrumento 
intervenŃie/intervention/intervention/intervento 
iniŃiativă/initiative/ initiative/iniziare 
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investi/invest/investir/investire 
investiga/investigate/investiguer/investigare 
industrie/industry/ industrie/industria 
inerent/inherent/ inherent/inerente 
inert/inert/inerte/inerte 
infinit/infinite/infini/infinito 
influenŃă/influence/influence/influenza 
inocula/inoculate/inoculer/inoculare 
insera/insert/inserer/inserire 
instala/install/installer/installare 
insista/insist/insister/insistere 
inspecta/inspect/inspecter/ispezionare 
inspira/inspire/inspirer/ispirare 
instanŃă/instance/ instance/istanza 
instiga/incite/instiguer(inciter)/istigare 
institui/institute/instituer/istituire 
instructiv/instructive/instructif/istruttivo 
integral/integral/ integral/integrale 
intelectual/intellectual/intellectuel/intelletuale 
intensifica/intensify/intensifier/intensificare 
interacŃiune/interaction/ interaction/interazione 
intercepta/intercept/intercepter/intercettare 
interdicŃie/interdict/interdiction/interdizione 
interes/interest/interet/interesse 
interior/interior/interieur/interno 
incidenŃă/incidence/incidence/incidenza 



           Octav  Chivulescu                                     CivilizaŃia Inilor 
 

209 

intonaŃie/intonation/ intonation/intonazione 
introduce/introduce/introduire/introdurre 
incitaŃie/incitation/incitation/incitazione 
interogaŃie/interrogation/ interrogation/interrogazione 
interpela/interpellate/interpeler/interpellare 
interpret/interpreter/interpretation/interprete 
intersecta/intersect/intersecter/intersecare 
interval/interval/ intervalle/intervallo 
interviu/interview/ interview/intervista 
insinuare/insinuation/insinuation/insinuare 

inductanŃă/inductance/inductance/induzione 
inventar/inventory/inventaire/inventario 
insurecŃie/insurection/insurrection/insurrezione 
inaugura/inaugurate/inaugurer inaugurare 
incantaŃie/incantation/ incantation/incantazione 
incendiar/incendiary/incendier/incendiario 
inchiziŃie/inquisition/inquisition/inquisizione 
incident/incident/incident/incidente 
incizie/incizion/incision/incizione 
inclusiv/inclusive/inclus/incluso 
incrustaŃie/intarsia/incruster/intarsio 
incubaŃie/incubation/incubation/incubazione 
indemnizaŃie/indemnity/indemnisation/indennizzo 

individ/individual/individuel/individuo 
indulgenŃă/indulgence/indulgence/indulgenza 
infanterie/infantry/infanterie/ifanteria 
infecta/infect/infecter/infettare 
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inferior/inferior/inferieur/inferiore 
infernal/infernal/ infernal/infernale 
infesta/infest/infester/infestare 
infim/infinetesimal/infime/infime 
infinitiv/infinitive/infinitif/infinito 
inhala/inhale/inhaler/inibire 
injecta/inject/injecter/iniettare 
inocenŃă/innocence/innocence/innocenza 
intimidare/intimidation/intimidation/intimidazione 
intrigă/intrigue/ intrigue/intrigare 
intrus/intruder/intrus/intruso 
invazie/invazion/invasion/invazione 
invita/invite/inviter/invitare. 

Interesant, nu găseşti? Cuvântul ca instrument. Cuvinte 
ca denumiri ale acŃiunilor ce ne-au format şi care ne 
ghidează. 

 

 

 

75 

 

Trăim într-o lume structurată pe etaje, diferite 
fundamental între ele, dar care, în acelaşi timp, se sprijină 
unul pe celălalt. 

Există mai întâi o lume de legi universale ca şi 
posibilităŃi, mai apoi o lume ca şi un mare ocean format din 
mici particule independente, unite între ele de o sumă de legi 
universale, lumea atomilor; există, mai departe, o altă lume, 
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situată la un etaj superior, cea a celulelor, ce trăiesc în 
grupuri de mici indivizi independenŃi şi autonomi, uniŃi între 
ei de o sumă de informaŃii scrise în codurile ADN-ului, iar 
'peste' această lume se găseşte o alta, cea a animalelor, ca 
nişte unităŃi ce trăiesc mai mult sau mai puŃin în grupuri,  
unite de instincte. 

În vârful ultimului nivel material al acestei clădiri, stau 
oamenii, ca o mare de indivizi legaŃi de instincte şi raŃiuni. 
De religie, de tradiŃii şi de obiceiuri. 

Peste acest ultim nivel material stă unul imaterial. Cel 
al gândurilor raŃionale, al regulilor şi al legilor. Şi, mai 
presus de toate, cel al scopurilor, al Ńelurilor. În ultima dintre 
aceste lumi, în lumea CivilizaŃiei Inilor, după cum de fapt a 
denumit-o sursa mea de inspiraŃie, avem gândurile. O lume 
formată din gânduri exprimate în cuvinte, ca o mare de 
entităŃi abstracte şi independente, însă ce uneşte şi 
guvernează indivizii independenŃi, oamenii, de o aceeaşi 
manieră în care sunt şi atomii uniŃi de legile universale, 
celulele de informaŃiile genetice, animalele de instincte şi 
oamenii de procesul înŃelegerii. 

 Iar liantul cuvintelor este limbajul... 
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"Dacă te uiŃi de sus, înspre pământ, vei vedea câmpii 

parcelate de diferite nuanŃe de culori. 
Pe alocuri, ai să vezi nişte concentrări de materie, 

aranjată artificial: sunt satele şi oraşele, tăiate parcă de 
drumuri, ce vin şi pleacă. 

Undeva, în mijlocul unei câmpii verzi, se află un oraş 
mare. Este capitala!  

La exteriorul ‘cercului’ capitalei vei vedea construcŃii 
mici şi rare, dar, pe măsură ce înaintezi cu privirea înspre 
centru, clădirile devin mai mari, mai importante. Din ce în 
ce mai mari. Azi, este adevărat, oraşele au cartiere cu clădiri 
de forme şi mărimi diferite, pe orizontală şi pe verticală, în 
trecut, însă, în centru exista doar o clădire mare. Mai mare 
chiar decât bisericile. Chiar disproporŃionat de mare faŃă de 
celelalte din jur. Acesta era un palat. ReşedinŃa regilor sau 
împăraŃilor!  

Revenind pe pământ şi refăcând mental, la sol, traseul 
făcut în aer şi vizualizând o ‘secŃiune a realităŃii’, constaŃi că 
totul creşte pe înălŃime spre centru. Realizezi că, practic, 
totul gravitează în jurul acestui centru, al acestui palat. Totul 
converge spre el. Interesul pentru orice – este crescător spre 
el şi, bineînŃeles, descrescător spre exterior. Rafinamentul şi 
amploarea detaliilor arhitectonice cresc din margine spre 
acest centru.   

Te gândeşti că aici este capul statului... 
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Un palat, ca toate celelalte palate. Căci ele se aseamănă 
mult. 

Lucrurile din palat sunt cu adevărat unice şi în acelaşi 
timp impresionante, constatând fără dubiu că au înmagazinate 
în ele multă trudă şi timp. 

 Faci turul palatului, încercând să găseşti inima, 
sufletul, creierul palatului. Cine este de fapt centrul, 
originea, motivaŃia în jurul cărora pare că se învârte totul? 
Intri din odaie în odaie, din cameră în cameră, din salon în 
salon, şi tot aşa. La un moment dat, în spatele unor uşi 
impunătoare ce Ńi se deschid, găseşti o sală imensă, 
dezvoltată în general pe două niveluri, cu un gol central, din 
care, învârtindu-te în loc, constaŃi că toŃi pereŃii sunt de fapt 
rafturi ticsite cu... cărŃi. Pline şi ele, la rândul lor, cu… 
informaŃii. Cu seminŃe52 de gânduri. Cu ouă de idei... 

Şi nu poŃi să nu te întrebi, gândindu-te la câte generaŃii 
de capete încoronate au trecut prin timp locuind în acest 
palat, schimbându-se unul pe altul, în vreme ce cărŃile sunt 
aici de la începuturi, ba chiar într-un număr ce creşte cu 
timpul, nu poŃi să nu te întrebi, spuneam, cine este cu 
adevărat important şi etern aici? Cine a iniŃiat ceea ce esten 
jur? InformaŃiile sau regii? Cine a stat în spatele cui ? În 
definitiv, gândurile aparŃin oamenilor, sau oamenii aparŃin 
gândurilor?"53 

                                                 
52 Anul trecut a fost construit un aparat de zbor reconstituit după schiŃele lui 
Leonardo Da Vinci, cu care, mai apoi, un pilot a zburat. Astfel, ca o sămânŃă 
ce a durat peste timp, gândul lui Leonardo a zburat… 
53  Fragment din lucrarea "DRUMUL SUFLETELOR", Editura Kogaion 
Film, Bucureşti, 2005. 
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77 

 
Hai acum să luăm câteva dintre cuvintele din înşiruirea 

făcută mai devreme şi să le identificăm sensurile, din 
perspectiva teoriei cărŃii. 

Să începem alegând cuvântul informaŃie:  
„DeŃinem informaŃii care vor aduce lumină în 

evenimentele petrecute”, anunŃă crainicul. 
 „Întrerupem emisiunea pentru a difuza o informaŃie 

importantă”, sau: „Avem informaŃii că...”, sau: „Vom reveni 
de îndată ce informaŃia va fi confirmată” , sau:  „Din clipă în 
clipă aşteptăm să ne parvină informaŃii de la locul...”, sau: 
InformaŃiile sunt depozitate la loc sigur”, sau: „O hârtie ce 
conŃinea informaŃii despre...”, sau: „Încă se caută cutia 
neagră a avionului pentru a scoate din ea informaŃiile despre 
evenimentele ce au condus la prăbuşirea”, sau : „Am obŃinut 
contracost o informaŃie esenŃială în cazul...”, sau: 
„InformaŃiile dezvăluite vor declanşa...”  

Şi tot aşa, până când constaŃi că de la discuŃiile între 
persoane şi până la jurnalele de ştiri, de la cititul ziarelor la 
cel al cărŃilor, de la serviciile de informaŃii şi până la 
serviciul banal al fiecăruia dintre noi circulă, de fapt, 
informaŃiile. InformaŃie... Unde se găseşte ‘materializarea’ 
sensului său abstract? Îl găsim în legile naturii, în legile 
universului, în legăturile chimice dintre atomi, în genele 
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celulelor vii, în 'limbajul mut' şi în  'limbajul sonor' din 
natură, în instinctele ce guvernează finŃele vii, în 'limbajul 
inteligent' al fiinŃei om, în învăŃăturile sale transmise către 
fiecare nouă generaŃie, practic în tot ceea ce face diferenŃa 
faŃă de materia moartă. Peste tot sunt doar informaŃii. Am 
putea spune, fără să greşim foarte mult, că informaŃia este 
liantul imaterial ce leagă cărămizile din care este zidită 
întreaga natură, inclusiv viaŃa ei.  

 
 
 

78 

 
Mai departe, din aceeaşi colecŃie a cuvintelor speciale, 

ar fi cuvântul instinct. Sensul său a fost ghidarea vieŃii în 
mod autonom şi automat. Ca un program iniŃial, creat în 
scopul de a fi posibilă curgerea vieŃii animale prin timp.  

Modul de percepere al instinctului? Simple gânduri ce 
apar în minŃi, de forma unor instrucŃiuni. Un alt cuvânt ales. 

 Acele instrucŃiuni după care ne conducem viaŃa; 
învăŃăm să folosim orice obiect nou, necunoscut deci, fie că 
este medicament ori produs electronic, fie unealtă ori avion; 
ştim cum să ne comportăm în diversele situaŃii tipice ori 
atipice, în vreme de pace ori de război, de la locul de muncă 
şi până în sistemele militare, de la şcoală şi până pe navetele 
spaŃiale. 
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În serviciul militar, soldatul este instruit în urma unui 
proces de instrucŃie, proces în care va învaŃa să respecte... 
instrucŃiuni. La fel şi medicul, şi profesorul, şi inginerul, şi 
arhitectul etc., sunt instruiŃi pentru a-şi desfăşura activităŃile 
specifice fiecăruia, doar într-un fel anume. 

 InstrucŃiunile sunt reŃetele de gătit prin care, 
respectându-le întocmai, vom modifica materia primă 
obŃinând întotdeauna un acelaşi produs culinar cu cel obŃinut 
iniŃial de cel ce a scris reŃeta; sau vom obŃine vindecarea de 
boli, dacă instrucŃiunile vor veni de la un medic. 
InstrucŃiunile sunt cele ce te însoŃesc în minte şi te conduc la 
o adresă necunoscută. Cineva, o persoană ori o hartă dintr-
un ghid al străzilor, Ńi le-a indus în minte, iar ele acum îŃi 
spun pe unde să mergi: "După intersecŃia asta faci la stânga, 
în dreptul blocului acela faci la dreapta..." şi tot aşa, până la 
destinaŃie.  

Desigur, instrucŃiunile nu sunt doar simple informaŃii 
abstracte, aşa cum în mod normal le vedem noi, ci sunt 
gânduri speciale, menite să ne organizeze şi în acelaşi timp 
să ne ferească de pericole. Gândeşte-te la toate plăcuŃele de 
avertizare pe care le-ai văzut în viaŃa ta: la cele din tren care 
te rugau în trei-patru limbi să nu te apleci în afara geamului; 
la toate plăcuŃele dintr-o fabrică, de lângă instalaŃiile de 
curent electric; la indicatoarele de pe cărările montane 
căutate; la cele de circulaŃie; la indicatoarele spre hotelul, 
restaurantul, aeroportul, magazinul, produsul; la anunŃuri şi 
la avertismente, la regulile de comportament în societate, la 
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regulile de circulaŃie; la legile după care funcŃionează 
poliŃia, parlamentul; la legile după care se judecă cauzele în 
instanŃele judecătoreşti, împărŃindu-se dreptatea; la 
regulamentele armatei. 

Peste tot sunt prezente aceste instrucŃiuni-indicatoare, 
inii, care îŃi indică drumul de parcurs pentru fiecare situaŃie 
particulară. 

Iar faptul că sunt identici ca formă în mai multe limbi 
arată, după opinia mea,  cât se poate de clar, faptul că într-un 
final al evoluŃiei fiinŃei noastre planetare vom vorbi o 
singură limbă şi vom fi organizaŃi după aceleaşi reguli şi 
norme, după aceiaşi ini. Şi, foarte important, vom fi uniŃi 
sub acelaşi grad de responsabilitate. 

Vorbeam despre indicatoare? Le poŃi găsi fie sub 
forma semafoarelor, a semnelor de circulaŃie, ori a 
marcajelor, fiind cele care ne permit să ne deplasăm pe 
străzi şi şosele şi fără de care, în câteva momente doar, ne-
am găsi ori într-un blocaj (în cel mai bun caz) ori implicaŃi 
într-un accident (mortal chiar, în cel mai rău caz). Mergem 
pe şosea cu o viteză ameŃitoare iar din sens opus vine spre 
noi un alt vehicol ce se deplasează, de asemenea, cu viteză. 
În momentul în care trecem unul pe lângă celălalt distanŃa 
este de nici un metru! Nu ne temem deloc, pentru că între 
noi este aplicată, pe asfalt, o dungă albă lată de 15 cm. Este 
marcajul ce separă sensurile de mers, un indicator, care 
generează în minŃile noastre imaginea unui ‘zid’ de 
protecŃie. Fără acest marcaj longitudinal îŃi închipui ce ai 
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simŃi ? Chiar dacă eşti pe o pistă lată de beton tot nu te-ai 
putea apropia în viteză, la un metru, de cel ce vine din sens 
opus, am dreptate? 

 Indicatoarele sunt cele care ne conduc spre localităŃi 
pe şosea, spre cabane în drumeŃiile pe munte, spre magazine, 
firme şi spre anumite produse, atunci când sunt sub formă de 
reclame. 

 
 

 
79 

 
O acŃiune, orice fel de acŃiune de fapt, emană dintr-un 

gând şi începe să existe dintr-un moment dat, numit moment  
iniŃial. Şi auzi atunci că cineva a iniŃiat acea acŃiune, fie ea o 
iniŃiativă parlamentară sau umanitară, ori de pace sau de 
război; a apărut deci o iniŃiativă. O iniŃiativă pentru 
ajutorarea copiilor bolnavi de malarie din Africa, ori de 
curăŃire a gunoaielor din munŃi; o campanie de popularizare 
a anumitor informaŃii în masele largi, o iniŃiativă de 
sensibilizare a opiniei publice faŃă de orice fel de probleme 
de larg interes, o iniŃiativă de control medical pentru 
prevenirea diverselor boli, o iniŃiativă legslativă etc. 
IntenŃiile acestor iniŃiative au, în general, rolul conducerii 
oamenilor pe drumul bun şi corect al evoluŃiei vieŃii. Al 
raŃiunii. Orice viitoare acŃiune începe prin stadiul de intenŃie. 
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IntenŃia este mugurul imaterial, iniŃial oricărei viitoare 
acŃiuni. 

 De câte ori, oare, nu te-ai întrebat: încerc să văd ce 
intenŃii are  cutare sau cutare? De la candidaŃii din alegeri la 
alegerea partenerului de drum. Ai căutat să intuieşti 
intenŃiile celorlalŃi, aflaŃi pe drumul vieŃii sau al profesiei. 
IntenŃiile iniŃiale deconspiră până la urmă scopul final 
urmărit.  

Indicatorii. Cei statistici ne arată fie căi, fie direcŃii sau 
tendinŃe asupra drumului urmat de orice fel de sistem, fie el 
uman, fie cel al activităŃilor abstracte ale economiei, 
mediului etc. Analiza acestora, înŃelegerea şi respectarea lor, 
duce la capacitatea de a alege cea mai scurtă şi sigură cale 
de a merge mai departe. Fie că le primim de la indicatoare, 
fie de la oameni mai instruiŃi decât noi, informaŃiile 
receptate vin într-o formă ce se cheamă indicaŃii... DirecŃii 
de continuat în drumul nostru. 

łi s-a întâmplat să prevezi un rezultat corect, în urma 
unui proces de judecată şi analiză mai mult sau mai puŃin 
rapid, altul decât cel predictibil în mod obişnuit? Se spune 
că ai intuit corect. IntuiŃia este răspunsul corect aflat undeva 
între iraŃional şi raŃional, între posibil şi imposibil. Este 
intervenŃia simŃită în spate, acŃiunea cuiva imaterial, pentru 
a te ghida pe drumul corect, într-o bifurcaŃie de moment a 
drumului vieŃii tale. Nu poŃi intui decât corect, fiind un non-
sens afirmaŃia că ai intuit greşit ! IntuiŃia este un gând 
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rezultat, în vreme ce un gând apărut în minte este adus de 
inspiraŃie. 

Prin inspiraŃie, adică prin gândurile ce vin singure în 
minŃile noastre, se crează. Se începe. Ce? Artă, ştiinŃă, 
descoperiri etc. Iar dacă mă gândesc la oameni precum 
Leonardo da Vinci ori Michelangelo, precum Sheakspeare 
ori Jules Vernes, precum Einstein ori Edison, precum 
Mozart ori Lennon, realizez că geniul este rezultatul 
inundării  talentului de către inspiraŃie.  

Tot prin inspiraŃie vin, din spatele cortinei gândurilor 
noastre, şi invenŃiile. InvenŃiile reprezintă, practic, totalitatea 
proceselor prin care s-a definit întreaga structură materială a 
civilizaŃiei noastre. 

 Iar procesele de îmbunătăŃire prin evoluare a 
obiectelor, instrumentelor şi principiilor inventate au purtat 
numele de inovaŃie. Ideile care au  găsit soluŃiile cele mai 
potrivite au fost clasificate de către  limbaj prin termenul de 
ingeniozitate. 

Cel ce pune la bătaie instrumentele financiare pentru 
realizarea ideilor se numeşte investitor, iar acŃiunea sa 
investiŃie. De altfel, banii nu sunt, pentru societate, decât 
simple instrumente financiare, şi cred că ai luat cunoştinŃă 
cu puterea lor de a genera interese, de a motiva, de a 
organiza, de a...   

Din hieroglifele pictate sau sculptate în piatră, respectiv 
nimic altceva decât simple inscripŃii, ies ca prin adevărate 
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porŃi existenŃele, civilizaŃii de mult dispărute, conduse fiind 
de către investigaŃiile arheologice. 

O informaŃie strămutată dintr-o minte în alta induce un 
răspuns comportamental. Se poate insinua un anume gând, 
se poate folosi o intonaŃie specială... Câteodată anumite 
cuvinte pot chiar intriga, ori chiar instiga... Se poate insera, 
inocula, insista, pe scurt influenŃa alegerea unei anume rute 
a gândirii. În viaŃă astfel de lucruri sunt inerente! Adică de 
neocolit în intenŃiile lor. 

Un scop ascunde întotdeauna un interes, iar dacă pe 
lună s-ar găsi aur şi diamante un interes ar apărea imediat şi 
ar determina reluarea zborurilor spre ea, altfel întrerupt de 
decenii. 

O barieră este o interdicŃie: stop! Mentală sau 
materială. Materia fără informaŃie ar fi inertă. O regulă se 
instituie. Un program se instalează. Când lucrurile se află în 
mişcare, pe drumul lor, poate interveni un fapt ce le 
deturnează, denumit incident.  

Şi există o incidenŃă a apariŃiei acestei interferenŃe. Şi 
atunci se face o incizie  în proces pentru aflarea cauzelor 
care au condus spre eşec. 

Astfel, când cunoaşterea adevărului este importantă 
pentru sistem, iar indiciile sunt ascunse, se declanşează 
întotdeauna o investigaŃie. O anchetă de investigaŃie, în care 
sunt căutate indiciile ce stau ascunse de ochii neiniŃiaŃilor, 
dar care alăturate pot reda întregul adevăr dintr-un timp 
consumat deja. Aceste indicii nu folosesc celor morŃi, 
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desigur, ci vor folosi pe viitor pentru eliminarea cauzelor 
producerii incidentelor, conducând în final spre eliminarea a 
încă unor 'greşeli' ce împiedică evoluŃia noastră. 

În cazul prăbuşirii avioanelor, a navetelor spaŃiale, a 
scufundării vaselor etc., se porneşte întotdeauna o anchetă 
de investigaŃie, în care mai întâi se inspectează locul, apoi se 
face inventarul indiciilor aproape invizibile, după care se 
interoghează minŃile, gândurile. În final, concluzia găsită 
reconstituie traseul drumului parcurs de eveniment pentru a 
găsi elementul cauzator al incidentului ce a stricat local 
funcŃionarea sistemului. Şi, imediat, în întregul sistem se 
modifică instrucŃiunile pentru ca evenimentul să nu se mai 
poată întâmpla. 

Câteodată rezultatul este cântărit iar decizia este 
hotârătâ de o instanŃă de judecată. O instanŃă ce are drept 
suport informaŃional, de asemenea, instrucŃiuni prestabilite. 
RaŃiuni superioare ale inteligenŃei! 

Sistemele societăŃilor dictatoriale, ce practic se opun 
evoluŃiei, distrug informaŃiile şi intelectualii. Distrug, de 
fapt, oamenii ale căror acŃiuni sunt dominate de informaŃiile 
inteligente. În acelaşi timp închid porŃile de acces ale 
gândurilor libere, creative, inoculând masiv gânduri false 
despre lideri iresponsabili, inscripŃionând programele 
conştiinŃelor  lor cu  valori false şi neraŃionale, urmărind 
degradarea, generaŃie după generaŃie, a raŃiunii din om şi 
transformarea lui în animal ghidat de instinct, temător şi 
uşor de condus. Şi, pe lângă intelectuali şi informaŃii, distrug 
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totodată şi religia, cea care uneşte individul în efortul 
evoluŃiei omenirii. 

Ingineria este denumirea dată 'instrumentelor mentale' 
care fac posibilă, găsind căile necesare, transformarea  
ideilor din gânduri în realitate. Şi pentru a te convinge este 
suficient să priveşti în jur: de la Marea Piramidă la Turnul 
Eiffel, de la Marele Zid Chinez la Domul din Koln, de la toŃi 
zgârie-norii la podurile suspendate de câŃiva kilometri 
lungime, de la platformele marine şi până le aparatele de 
zbor spaŃiale. Şi ai să vezi că execuŃia tuturor acestor 
proiecte măreŃe reprezintă rodul soluŃiilor date de ingineri. 
Ingineria construieşte instrucŃiunile după care pot fi 
realizate. 

Tot ingineria, de data asta genetică, află metodele prin 
care ne putem modifica trupul. 

Tot ingineria, de data asta financiară, realizează 
finanŃarea ca motivaŃie pentru realizările umane. 

În societatea umană 'funcŃiunile vitale' se regăsesc 
odată în institute (de învăŃământ, de cercetare, medicale etc.) 
şi mai apoi în instituŃii (de stat, bancare, ministere etc). 
ActivităŃile tehnologice sunt grupate în industrii iar suma 
informaŃiilor în internet.  

Inii te ajută să afli: afli noul din inspiraŃie, din 
invenŃii; afli îmbunătăŃitul din inovaŃii; afli direcŃii din 
indicatoare; afli adevărul din investigaŃii, din interogaŃii; afli 
trecutul din inscripŃii; afli ce să faci din instrucŃiuni; afli 
nevăzutul prin intuiŃie; afli... Afli. 
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Da, sunt multe cuvinte speciale, de ghidaj a evoluŃiei 
spiritului. 

 ‘La început a fost cuvântul’, spunea Sfânta Scriptură, 
şi realizezi acum cât adevăr cuprinde în ea această afirmaŃie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           Octav  Chivulescu                                     CivilizaŃia Inilor 
 

225 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partea a VI-a 
 
 

Nu fii nefericit, gândindu-te că nu poŃi alerga, atâta 
vreme cât ai aripi... 
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80 

 
łi-ai imaginat vreodată cum te-ai simŃi dacă orice 

mijloc de comunicare în masă ar dispărea? Ai mai fi om 
dacă nu ai mai şti ce se întâmplă dincolo de orizontul tău 
vizual? Fără cărŃi, fără filme, fără muzică, fără ştirile din 
presa scrisă sau audiovizuală ai mai şti ce se întâmplă în Ńară 
sau în lume? Cine te conduce? Ce se hotărăşte şi în numele 
tău?  

Ai fi rupt de restul omenirii, ceea ce privit din sens 
opus ar putea să însemne că prin comunicare devenim de 
fapt un întreg. 

Fără comunicare, Ńara fiecăruia dintre noi, sau mai 
degrabă fiinŃa naŃională, aşa cum o cunoaştem, şi societatea 
umană, aşa cum o cunoaştem, viaŃa, aşa cum o  cunoaştem, 
nu ar mai exista. Am fi doar indivizi ce nu ştim unii de alŃii. 
Nu am putea forma un întreg, ci doar simple fragmente...  

 Am bâjbâi în viaŃă ca prin întuneric. Comunicând însă, 
se întâmplă un lucru esenŃial: se formează o conştiinŃă 
comună, colectivă. Cunoscând cu toŃii idealurile, 
problemele, realizările, nevoile, binele, răul şi starea 
societăŃii în care trăim, devenim un întreg preocupat nu doar 
de soarta propriei fiinŃe, ci de destinul întregului sistem. 
Sistemul devine muşuroiul de furnici, noi fiind furnicile; 
sistemul devine un organism ca un trup viu, noi fiind 
celulele sale. 
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Camerele de luat vederi şi microfoanele reporterilor 
devin astfel ochii şi urechile acestui nou-devenit întreg, 
antenele de satelit, telefoanele, radioul şi televizorul 
realizează transportul informaŃiilor spre conştiinŃa sa 
colectivă, iar vocea noastră este opinia publică. Şi, votând 
prin telefon, ori prin internet, ne facem cunoscută voinŃa, fie 
că se referă la alegerea unui concurent care să ne reprezinte 
la un concurs muzical internaŃional, fie pentru a răspunde 
sondajelor de opinie construite în jurul diverselor probleme 
ce privesc existenŃa sistemului, de la justiŃie la acŃiuni de 
ajutorare, de la poluare la vânatul balenelor, de la politică la 
economie. 

Cunoşti, desigur, imaginile în care un trecător, 
ajungând în faŃa unei camere de luat vederi în timpul unui 
reportaj, se opreşte brusc şi, mai mult, îngheaŃă cu ochii 
holbaŃi în gol, afişând un zâmbet mai curând uimit, 
privindu-te parcă fix pe tine, cel ce stai acasă în fotoliu şi 
urmăreşti ştirile... Ce crezi, lentilele aparatului îl 
'hipnotizează' ori sentimentul covârşitor că priveşte înspre 
noi cei ce formăm conştiinŃa comună? 

 Privirea îi alunecă practic 'în gol'. De fapt într-o 
dimensiune, desigur nespaŃială, a minŃii şi conştiinŃei 
colective! 

Ai văzut, desigur, şi reacŃia plină de respect şi teamă, ca 
în faŃa unui 'mare şef', a autorităŃilor şi a politicienilor aflaŃi 
în faŃa camerelor de luat vederi, în faŃa... conştiinŃei publice. 
Ai văzut, desigur, cum dispare siguranŃa de sine a celor ce 
vorbesc în faŃa aceleiaşi camere de luat vederi, pierzându-se 
cu firea şi uitând parŃial ceea ce voiau să spună. Iar asta, încă 
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o dată spun, să nu crezi că se întâmplă din cauza obiectivului 
care se roteşte, a becului de culoare roşie sau a sticlei 
lentilei, ci datorită faptului că se întâlnesc cele două 
conştiinŃe: cea mică a individului şi cea mare, conştiinŃa 
colectivă a fiinŃei pe care o formăm... 

Această reacŃie ca o teamă nu este chiar una nou-
apărută odată cu tehnologia camerelor de luat vederi, ci doar 
una  evoluată. Când spun aceasta mă gândesc, desigur, că nu 
sunt încă departe vremurile în care ne ghidam 
comportamentul temători şi Ńinând seama de avertismentele 
răbufnite din interior, din mentalitate: "fereşte-te să intri în 
gura lumii!", ori "să nu ajungi de râsul lumii!". ÎŃi mai 
aminteşti? AdunaŃi în faŃa tastaturilor, cu ochii trecând prin 
ferestrele monitoarelor, conectaŃi prin internet şi privind spre 
o aceeaşi dimensiune a conştiinŃei comune, stau tinerii, 
atraşi de o forŃă irezistibilă. Schimbul ce face trecerea între 
azi şi mâine... 

Caută şi găsesc, primesc şi trimit mai departe, se 
implică hotărând şi, votând on-line, comunică informaŃii ce 
transportă gânduri. Ca şi individ, ai acces aproape la orice 
informaŃie de interes comun pe care o poŃi analiza, 
transforma şi trimite înapoi, spre aceeaşi conştiinŃă colectivă 
care Ńi-a furnizat-o, participând astfel activ la metabolismul 
organismului ei. 

Sigur, vei spune că sunt foarte multe şi variate 
problemele, acŃiunile şi informaŃiile organismului colectiv şi 
că nu vei putea niciodată, măcar, să le afli, darămi-te să şi 
pui umărul la rezolvarea lor! 
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 Problema însă nu aşa se pune, ci oarecum invers... Tu 
însuŃi nu poŃi nicidecum să participi la toate acŃiunile 
sistemului, ci doar la câteva, mai exact spus la cele la care te 
pricepi şi de care ai şi timpul necesar; sistemul conştiinŃei 
colective beneficiază în schimb de participarea şi decizia nu 
a unui singur creier-şef-judecător, ci a foarte multor creiere-
juraŃi... 

Adică nu tu eşti cel care trebuie să controlezi toate 
informaŃiile internetului, ci conştiinŃa colectivă trebuie să 
beneficieze de noi toŃi, de minŃile noastre, adică de cât mai 
mulŃi neuroni... umani. 

Aceasta este adevărata evoluŃie, cea pe care o putem 
vedea în timp real, începută din ziua în care omul de Cro-
Magnon a început să se folosească, pentru prima oară, de 
cuvinte! Sau, cum spune Biblia, din ziua în care Adam a pus 
nume tuturor vieŃuitoarelor pământului... 

Iar dacă ar fi să ducem raŃionamentul până la capăt, 
imaginându-ne că într-o bună zi ar dispărea comunicarea, tu, 
cel de azi, ai fi om până ai închide ochii, luminat fiind în 
continuare de cunoştinŃele acumulate; copilul tău, însă, 
privat de comunicarea cu tine, lipsit de comunicarea cu 
restul oamenilor din societate sau din cărŃi, ar deveni un 
animal sălbatic ca toŃi ceilalŃi copii pierduŃi în junglă şi 
crescuŃi de animale.  

Omenirea ar înceta să mai existe, în lipsa comunicării, 
în lipsa  limbajului. Ar rămâne un grup de animale, iar acest 
lucru te face să te întrebi ce suntem noi, până la urmă: 
materie sau comunicare? Atomi sau unde? 
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Desigur, ai să spui că suntem oameni, adică şi animale 
şi inteligenŃă; şi că, la figurat vorbind, mama este animalul 
iar tatăl nostru este inteligenŃa. 

Şi aşa şi este până la urmă, dar te întreb cine vom fi 
atunci când, într-un viitor mai mult sau mai puŃin îndepărtat, 
ne vom muta în trupuri construite genetic în funcŃie de 
condiŃiile planetelor pe care ne vom muta? Dar când ne vom 
muta în creierele electronice montate în maşinării 
cibernetice...? 

Nu tot noi vom fi oare?54 
 

 

 

81 

 

Aşa cum nu are sens să ne întrebăm, după ce am văzut 
sfera cioplită 'ieşind' din cubul de piatră: „Cine a pus-o 
înăuntru?”, sau "Cine conduce apa în curgerea ei la vale?", 
tot aşa aşa cred că trebuie înŃeles că nimeni nu ne ghidează 
nici pe noi, în sensul de a ne dirija şi urmări evoluŃia. 
Lucrurile, sau mai exact legile evoluŃiei, se desfăşoară în 
mod natural, logic. RaŃional... 

Noi, oamenii, suntem prima manifestare conştientă a 
evoluŃiei acestor legi din universul cunoscut. Şi poate pentru 
prima oară, în 'mica' noastră zonă de univers, aceste legi, 
folosindu-se de alcătuirea noastră, schimbă cursul evoluŃiei, 

                                                 
54 În ADDENDA, la pagina  334 , vei găsi câteva idei pe tema legăturii dintre 
om şi calculator. 
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după dorinŃă. Adică raŃional. Abia acum se poate spune că, 
într-adevăr, cineva poate ‘pune’ în mod conştient în cubul de 
piatră nu numai vechea sferă ci şi alte forme, mult mai 
elaborate... 

Te naşti ca şi orice alt animal, ghidat de instinct. Şi se 
spune că ai primit viaŃă, că eşti un suflet. Primit la naştere, îl 
pierzi la moarte, când materia din care eşti făcut îşi va 
destrăma legăturile, descompunându-se.55 

Astfel, încă din primele zile de după naştere, învăŃând, 
începi să acumulezi din spiritul celor ce au existat până la 
tine.  

Începi prin a împrumuta din spiritul celorlalŃi şi 
sfârseşti prin a deveni spirit pentru cei de după tine. 

 Acest spirit continuu, ce vine încă de pe vremea 
primilor oameni 'treziŃi la viaŃă' de inteligenŃă, este ceea ce 
trăieşte în această lume paralelă din minŃile noastre care se 
deplasează pe axa timpului, generaŃie după generaŃie. 

Acest spirit, crescut cu atâta trudă şi talent, la moartea 
ta nu tu îl pierzi pe el, ci el te pierde pe tine! 

 Iar el va 'trăi' mai departe - dacă va fi necesar evoluŃiei 
- în minŃile celor ce-Ńi urmează. 

Că aşa pot sta lucrurile sau nu, nu are importanŃă în 
sensul de a avea sau de a nu avea dreptate această teorie. 
Dar dacă într-adevăr aşa ar sta lucrurile nu găseşti că este 
important să începem să ne trezim?  

                                                 
55 În ADDENDA, la pagina  343, vei găsi  câteva aprecieri asupra noŃiunilor 
de suflet şi de spirit. 
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Nu este important să ne înŃelegem condiŃia şi menirea, 
acceptând măreaŃa poziŃie pe care o deŃinem în Univers, şi 
să începem să ne comportăm conform planificării RaŃiunii 
care ne-a creat? 

 Şi asta cât mai curând, pentru că asteroidul ce-a 
pornit spre noi zboară cu zeci de kilometri pe secundă, în 
vreme ce ştiinŃa progresează lent, generaŃie după generaŃie. 
Şi poate îŃi dai seama că fiecare clipă de întârziere poate 
face diferenŃa între continuitatea vieŃii şi extincŃie. Trăim cu 
toŃii, inclusiv Dumnezeu (... -ul pe care îl formăm) o cursă în 
care nu există locul doi. Mergem mai departe ori dispărem 
cu toŃii. 

 Şi, înŃelegând această crudă realitate, poate că vom 
realiza cu toŃii cât anume din energia planetei este canalizată 
în sensul normal al evoluŃiei RaŃiunii Creatoare şi cât spre 
alte direcŃii, distrugătoare, ori de frânare a evoluŃiei ştiinŃei.  

Nu ştiu dacă suntem încă în timp sau nu. Ce ştiu însă 
sigur este că, din pricina molimelor, a războaielor, şi a 
dogmatismului, s-au pierdut deja sute de ani. Iar diferenŃa 
între viaŃă sau moarte poate consta chiar şi în câteva secunde 
de întârziere! 

De molime şi de războaie se ocupă cineva, se ocupă 
ştiinŃa, dar de inerŃia generată de dogmatism cine se ocupă?  

Ca să urneşti o stâncă te rezemi de o pârghie. De ce 
te-ai putea rezema însă pentru a mişca o mentalitate? 

Un acelaşi dogmatism care, deşi născut din chiar grija 
de a nu ieşi din voia lui Dumnezeu, nu realizează că, de fapt, 
poate ajunge să-l... ucidă. 
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Pentru că refuzând glasul raŃiunii îl Ńii pe Dumnezeu 
prizonier. 

De aceea trebuie înŃeles că nu mai trebuie irosit 
timpul: omul trebuie să deschidă larg ochii raŃiunii, trezindu-
se din poveste şi din mituri şi începând să trăiască din plin 
realitatea! 

Căci în caz contrar perdanŃi am fi noi, cei de astăzi, 
urmaşii tuturor generaŃiilor de până acum. Şi aceasta 
deoarece RaŃiunea Creatoare ar lua-o de la început, precum 
apa izvorului la vale. Să nu uităm că inteligenŃa din minŃile 
oamenilor a pornit la drum de acum doar 40-50.000 de ani. 
Dacă omul ar dispărea de pe planetă ar dura probabil tot atât 
până când următorul animal biped de pe lista evoluŃiei, în 
mintea căruia inteligenŃa s-ar instala, să ajungă până unde 
am ajuns şi noi.  

Şi, chiar dacă asteroidul va distruge întreaga viaŃă 
existentă pe pământ, ar fi nevoie de 'doar' câteva milioane de 
ani pentru ca evoluŃia pornită iarăşi de la început să ajungă 
în acelaşi punct în care se află astăzi. Şi timp ar mai fi: până 
când Soarele nostru se va stinge mai sunt aproximativ 5 
miliarde de ani! 

Iar dacă nici cei de după noi nu vor fi în stare să 
devină o singură naŃiune unită şi călăuzită doar de gânduri 
constructive, atunci asta e... Noi, ca oameni, evoluăm cam 
de şapte milioane de ani. Soarele, cum spuneam, se va stinge 
cam peste cinci miliarde de ani. Câte cicluri se mai pot iniŃia 
de aici încolo putem afla printr-o simplă operaŃie de 
împărŃire: 714! Matematic vorbind, asta suntem noi, 
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oamenii, o fracŃie din 714! Neîndeplinindu-ne menirea, mai 
putem să credem că suntem de neînlocuit? 

Albert Einstein spunea: „Scurtă e existenŃa asta, ca o 
vizită scurtă într-o casă străină. Calea ce trebuie urmată e 
slab luminată de o conştiinŃă pâlpâitoare, al cărei centru este 
eul care limitează şi separă... Dacă un grup de oameni 
devine noi, un întreg armonios, atunci ei au atins cea mai 
înaltă realizare umană.”; „Pentru civilizaŃie şi chiar pentru 
rasa umană nu există altă salvare decât crearea unei 
guvernări mondiale, în cadrul căreia siguranŃa naŃiunilor să 
se întemeieze pe lege.” (entitatea muşuroiului de furnici, 
UE,?-n.n.) ... „Un nou mod de gândire este vital dacă vrem 
ca omenirea să supravieŃuiască şi să progreseze.”! 

Acum poŃi înŃelege corect vorbele lui, da? 
În New York, la sediul fundaŃiei editurii „Simon and 

Schuster”, stă scris pe un pergament aşezat într-o cutie 
etanşă de metal şi sticlă: 

  
„Princeton, 4 mai 1936. Mesaj către posteritate. 
Dragă posteritate, dacă între timp nu ai devenit mai 

dreaptă, mai paşnică şi în general mai înŃeleaptă decât 
suntem (sau am fost) noi acum, atunci naiba să te ia! Cu 
respect şi cu o speranŃă sinceră, îşi exprimă opinia sa cel ce 
este (sau a fost) Albert Einstein." 

"cel ce este" dacă vom reuşi, "sau a fost" dacă nu! 
Pentru că nu ar mai fi nimeni în viaŃă, în memoria căruia să 
mai existe spiritul lui Einstein. 
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Şi cred că cel mai bine ar fi să-l ascultăm pe acela 
dintre pământeni care a ajuns foarte departe. Atât de departe 
încât aproape a atins cu mintea capătul drumului...  

 
 
 

82 
 

Mă întreb acum dacă nu cumva la rândul tău te întrebi 
de ce scriu toate acestea? Pentru că eu m-am întrebat adesea. 
Şi cel mai probabil nu sunt singurul, de-a lungul vremilor, 
care a făcut-o. De aceea am să-Ńi răspund folosindu-mă de 
răspunsul pe care şi l-a dat sie însuşi Lev Tolstoi: 

„M-am întrebat de ce scriu asta? Nu e cumva doar o 
dorinŃă personală de a primi ceva pentru mine? Şi pot 
raspunde cu tărie că nu, dacă scriu e numai fiindcă nu pot să 
tac şi aş considera că e rău să nu încerc să-i opresc din 
cădere pe nişte copii care alunecă în prăpastie sau sub roŃile 
trenului.” 

Şi, tot aici, încă un mesaj, din cele pe care eu le-am 
simŃit precum adevărate pitoane de alpinist înfipte şi lăsate 
acolo, în stânca cunoaşterii, pe muntele înŃelegerii, ajutându-
ne să urcăm mai departe... 

Tot din partea lui Tolstoi avem gânduri trimise nouă, în 
viitor, ce te fac să realizezi cât se poate de limpede că şi el a 
înŃeles, corect, încă de atunci, cum stau lucrurile.56 

                                                 
56  Lev Tolstoi, "DESPRE DUMNEZEU ŞI OM/ DIN JURNALUL 
ULTIMILOR ANI (1907-1910)", pag. 79. 
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„Dragul meu frate, pentru Dumnezeu, de dragul 
sufletului tău, de dragul vieŃii tale, nu hotărî dinainte că tot 
ce scriu eu aici e fals şi nu corespunde acelei ştiinŃe 
superioare pe care Ńi se pare că o stăpâneşti. De dragul a tot 
ce Ńi-e scump, te implor pentru tine: citeşte cu atenŃie ce e 
scris aici, încearcă să înŃelegi ce e scris în felul în care le-a 
înŃeles cel ce le-a scris. 

Iar dacă eşti nefericit, şi ştiu că eşti nefericit, gândeşte-
te că ce Ńi se propune aici nu e născocit de mine, ci e rodul 
eforturilor intelectuale ale tuturor, ale celor mai înalte minŃi 
şi inimi omeneşti, şi nu sunt doar raŃionamente şi vorbe 
goale, ci cel mai practic şi sigur mijloc de a te izbăvi de 
nefericrea ta şi de a-Ńi dărui cel mai mare bine. Gândeşte-te 
şi simte asta.”  

 
 
 

83 

 

Ce aduce nou această carte?  
A adus o teorie, ca o pânză pe care este pictată o 

imagine peste care a suprapus mai apoi diverse fapte, 
întocmai ca şi piesele unui puzzle. Iar aceste piese se pare că 
se potrivesc perfect cu imaginea peste care vin aşezate.   

În esenŃa ei, teoria afirmă că fiinŃele, omul, întreaga 
viaŃă, nu sunt apărute în această realitate dintr-un accident, 
dintr-un hazard al posibilităŃilor ce a evoluat mai apoi spre 
lumea de astăzi, aşa cum o percepem noi. Că de fapt, 
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asistăm, ca şi primi martori conştienŃi, la evoluŃia unei 
entităŃi cu totul şi cu totul speciale din acest Univers. Noi 
fiind doar o treaptă a evoluŃiei ei... 

Entitatea aceasta imaterială este formată în principal 
din spiritul raŃional logic şi inteligent existent pretutindeni 
în Univers. 

Drumul evoluŃiei acestei entităŃi porneşte de undeva din 
mijlocul legilor natural-universale ce se găsesc pretutindeni 
în spaŃiu şi de care ascultă materia (studiate prin ştiinŃe: 
matematica, chimia, fizica etc.); se continuă apoi prin genele 
din toate celulele vieŃii, cărora le dictează existenŃa; 
evoluează în continuare prin instinctul animalelor, cărora le 
conduce acŃiunile, a ajuns astăzi în stadiul inteligenŃei din 
mintea omului, prin care ne ghidează mai departe pe drumul 
evoluŃiei noastre.  

De fapt, al ei... 
Acestei entităŃi, omul devenit dintr-o dată inteligent şi 

conştient, i-a spus Dumnezeu. Desigur, după consumarea 
experienŃei a mulŃi ani în care acelaşi om inteligent se 
împărŃea între mai mulŃi zei. 

Acelaşi om al cărui spirit pătrunzător nu a putut fi 
satisfăcut de teoria evoluŃionistă, care spunea că este un 
rezultat predictibil al evoluŃiei datorat schimbărilor de 
mediu, ajustat de legea selecŃiei naturale. Acelaşi om care a 
continuat să se întrebe: bine, sunt unul dintre animalele de 
pe planetă, dar totuşi... cine sunt, de unde vin şi încotro mă 
îndrept? Iar aceste întrebări îl frământă şi astăzi şi vor 
continua să-l frământe până în clipa în care vom realiza cu 
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toŃii apartenenŃa noastră comună la entitatea spiritului ce 
evoluează. 

Pentru că nu omul, animalul devenit inteligent, a 
evoluat până într-acolo încât să poată zbura pe alte planete, 
ci, de undeva din adâncurile imaterialului, spiritul raŃional 
logic şi inteligent evoluează, cucerind spaŃiul. 

ÎnmulŃindu-se... 
Ca un val de energie, ce a izvorât din adâncurile 

atomului, ca o explozie a cărei undă de şoc creşte, ordonând, 
prin trecerea ei, materia, celulele, animalele, oamenii...  

Nu ne este uşor, în vanitatea noastră firească, să 
acceptăm că nu noi suntem punctele terminale ele evoluŃiei 
vieŃii. Că nu noi suntem copiii universului, micii stăpâni 
absoluŃi, micii Dumnezei. Noi, luaŃi ca simpli indivizi în 
parte, dacă am rămâne izolaŃi pe o insulă, nu suntem în stare 
nici să aprindem focul cu două pietre, darămi-te să 
construim un calculator ori o rachetă spaŃială! 

Având însă cunoaşterea de partea sa, omenirea de 
astăzi poate stăpâni forŃele naturii, poate schimba codul 
genetic, poate crea noi fiinŃe, practic poate face lucruri care, 
până nu de mult, stăteau doar în puterea naturii - cum 
spuneau unii - sau ale lui Dumnezeu, cum spuneau alŃii. Ba 
mai mult chiar, comparând performanŃele navetei spaŃiale ce 
zboară prin cosmos - creaŃia inteligenŃei din om - cu 
performanŃele zborului păsărilor - creaŃia naturii - vedem că 
primele sunt net superioare. Că societatea umană crează 
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superior naturii. Şi că astfel fiinŃa-entitate-societate umană 
deŃine o putere supranaturală.57 

Oare nu este astfel evident că nu omul luat ca individ, 
ci omenirea luată ca entitate este chiar însăşi natura 
creatoare, este chiar Dumnezeu? 

Natura poate modifica în milioane de ani de evoluŃie 
lentă un cal, să spunem, să aibă şase picioare. Aceeaşi natură 
însă, folosindu-se de om - ca de un instrument tot de ea creat 
- poate opera modificarea (prin ingineria) genetică, în câteva 
luni!  

Dar scopul naturii nu este cel de a crea cai cu şase 
picioare, ci, ca şi orice altă fiinŃă, de a supravieŃui şi de a se 
multiplica în Univers. 

 
84 

 

Peste pânza despre care vorbeam mai înainte, zugrăvită 
de vremuri şi de mituri, pe parcursul  desfăşurării acestei 
cărŃi am aşezat, după cum spuneam, imagini, fapte ale 
istoriei cunoaşterii, şi am constatat că acestea au sens logic 
şi că, totodată, se ansamblează între ele, confirmând astfel 
veridicitatea întregii teorii. 

Să revedem la final aceste fapte... 
Constatam faptul că tot ceea ce se întâmplă în jurul 

nostru, atât în lumea noastră, cât şi în lumile micro şi 
macrocosmosului, are un sens comun, un acelaşi tip de 

                                                 
57 Oare nu Dumnezeu însuşi este socotit o fiinŃă supranaturală? 
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logică. Că totul se desfăşoară după un scenariu inteligent, că 
paşii, fie cei parcurşi, fie cei ce urmează a fi parcurşi, sunt 
predictibili, făcând parcă parte dintr-o schemă unică, logică. 
Practic, nimic din ce s-a întâmplat ori din ceea ce are să se 
întâmple nu poate avea o altă desfăşurare, care să nu poată fi 
determinată printr-un raŃionament. 

Astfel, uitându-ne la pietre, la plante, la animale şi la 
om, am găsit că legile natural-universale, legile genelor, 
legile instinctului şi cele ale raŃiunii omului au un numitor 
comun, au o celulă de bază formată din acelaşi ’material’ 
imaterial: informaŃiile inteligente. 

Mai departe, uitându-ne la sonda spaŃială Pioneer 10, 
ce duce placa de aur pe care sunt trecute datele cărŃii de 
vizită ale Terrei, trimisă de NASA într-un lung drum spre 
întâlnirea cu alte posibile civilizaŃii din Univers (de fapt alte 
manifestări ale aceluiaşi spirit inteligent), drum din care a 
parcurs, până azi, peste 11 ani lumină, înŃelegem că este 
posibil ca nu omul să fie cel care va părăsi Terra, ci 
inteligenŃa din el. Pentru că întreaga sondă spaŃială este de 
fapt un 'pachet' de informaŃii inteligente ce a modelat 
materia din care este făcută şi a condus-o în zborul ei, însoŃit 
de un alt  'pachet' de informaŃii inteligente, memorate pe 
suport material. Iar aceste 'pachete' sunt, cum spuneam, 
neînsoŃite de om (care nu poate călători prin spaŃiu din cauza 
distanŃelor ce se măsoară în milioane şi milioane de ani), ci 
doar de spiritul său. De fapt acelaşi spirit despre care am tot 
vorbit. 
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Şi atunci realizezi brusc apartenenŃa omului la acest 
spirit, şi nu a spiritului la om. ÎnŃelegi, de fapt, cine suntem, 
de unde venim şi încotro mergem. 

ÎnŃelegi în acelaşi timp că noi toŃi cei care am fost, 
suntem şi vom fi, luaŃi ca omenire, întocmai cum arătam 
prin analogia cu muşuroiul de furnici, formăm trupul 
inteligenŃei creatoare. Îl formăm pe adevăratul Dumnezeu. 

În acelaşi timp, admiŃând că Dumnezeu nu este încă 
'gata', ci aflându-se în plin proces de formare, înŃelegem de 
ce nu a venit de fiecare dată când, la nevoie, omul l-a 
chemat. De fapt teoria ne arată că a venit de cele mai multe 
ori, însă nu în forma unui miracol, ci a ajutorului acordat de 
sistemul societăŃii umane: pentru trup / medical, pentru 
restabilirea dreptăŃii / instanŃă de judecată etc., aşa cum 
rezultă din episodul cu accidentul de circulaŃie imaginat 
undeva pe la începutul cărŃii. 

Şi tot doar aşa, înŃelegându-l pe Dumnezeu ca fiind 
spiritului inteligenŃei, aflat în plină evoluŃie (Duhul Sfânt), 
are sens logic situaŃia paradoxală a modului cum ne-a putut 
crea ceva sau cineva care, în acest moment, nu are încă 
desăvârşită formarea propriei fiinŃe! 

Pe pânza teoriei am mai aşezat conceptul de inspiraŃie,  
specific doar omului (inteligenŃei din el), mecanismul prin 
care spiritul inteligenŃei ne dezvăluie raŃiunea paşilor ce 
urmează pentru parcurgerea drumului evoluŃiei sale. Am să 
mai amintesc faptul că am aşezat cu succes pe pânza teoriei 
noastre o parte importantă din textul Genezei. Şi am 
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constatat iarăşi că ideile se asamblează corect între ele şi 
împreună în imaginea generală a teoriei. 

Astfel, înŃelegând prin Dumnezeu mai mult decât fiinŃa 
personală şi supranaturală care ne supraveghează din cer, 
înŃelegând-o ca fiind spiritul inteligenŃei, am văzut că 
tabloul descris în Geneză este perfect identic cu imaginea  
realităŃii istorice a apariŃiei vieŃii pe pământ, alături de 
apariŃia conştiinŃei omului. 

Amintesc despre „tărie”- temperatura care face 
echilibrul vieŃii noastre, aflat undeva între exploziile 
macrocosmosului şi energia subatomică din microcosmos; 
amintesc despre apariŃia vieŃii neinteligente, urmată mai apoi 
de fiinŃa „vie” care putea „să lucreze pământul”, numită 
Adam; amintesc despre  apariŃia cuvintelor, „denumite de 
Adam”, a limbajului, a comunicării; amintesc despre 
macanismul transmiterii informaŃiilor şi a experienŃelor din 
generaŃie în generaŃie, denumit „Eva”; amintesc despre 
„grădina raiului” plină de pomii ştiinŃelor, de discernământul 
aflat în „pomul vieŃii şi cunoştinŃei binelui şi răului”. 

Vedem astfel că, 'montate' în teoria noastră, au perfect 
sens chiar textele sacre care au ajuns din neînŃelegere să fie 
astăzi catalogate drept poveşti şi alegorii! Drept literatură 
scrisă în mod naiv! 

Perfect se integrează în teoria noastră însăşi ideea 
religiei, ca fiind un program ordonator ce a însoŃit omul din 
chiar prima sa zi de conştienŃă. Un mecanism sosit tot prin 
inspiraŃie, prin care spiritul liber al omului să poată face 
deosebirea dintre bine şi rău şi care totodată să-i dea 
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motivaŃia de a duce la îndeplinire Ńelurile societăŃii, alegând 
raiul sau iadul... 

În aceeaşi succesiune de evenimente cauzate de 
evoluŃia spiritului inteligenŃei îşi găseşte locul şi apariŃia 
tuturor construcŃiilor inginereşti majore ale omenirii 
(existente pe aproape toate continentele): piramidele, 
megaliticile Stonehenge, Marele Zid Chinezesc, desenele de 
la Nasca etc. 

Toate reprezentând, de fapt, formarea unei echipe prin 
unirea indivizilor în jurul unui Ńel major, Ńel care în 
desfăşurarea lui urma să poarte oamenii prin noi şi noi 
încercări şi probleme care să-i determine să găsească soluŃii. 
Să descopere, practic, ştiinŃele, pornind motorul evoluŃiei. 

Aceste eforturi comune, cum spuneam, reprezintă 
primele facultăŃi - laboratoare ce au condus la apariŃia 
conoaşterii şi, în acelaşi timp, la apariŃia structurii societăŃii 
umane guvernate de ordine şi nu de haos. 

Şi, pentru că inventatorii prafului de puşcă au fost 
chinezii, artificiile din toată lumea de astăzi sunt chinezeşti; 
tot aşa şi primele cuvinte rostite de om pe Lună au fost în 
limba urmaşilor celor ce au realizat pentru prima oară pe 
Terra megaliticele construcŃii de la Stonehenge. 

 Şi, tot aşa, în ideea teoriei cărŃii acesteia, sonda 
spaŃială Pioneer 10 de care vorbeam mai devreme este 
concepută, realizată şi trimisă la întâlnirea cu alte inteligenŃe 
de către o agenŃie, NASA, la care lucrează cele mai 
strălucite minŃi din întreaga lume; această agenŃie este 
localizată într-o ’insulă’ artificială, înconjurată de dogmele 
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de care s-a izolat; o Ńară apărută şi devenită peste noapte cea 
mai puternică, după cum spune teoria, deoarece în ea se 
manifestă forŃa spiritului inteligenŃei. Şi care formează 
braŃul de apărare al planetei şi, în acelaşi timp, rampa de 
lansare a viitoarelor nave spaŃiale încărcate cu inteligenŃă în 
drumul lor spre colonizarea spaŃiului şi timpului. 

Cu steagul său albastru şi plin de stele galbene Ńinut 
deasupra capului şi prin normele raŃionale după care este 
hotărâtă să se existenŃializeze am identificat un mic bulgăr 
de iniŃiativă, care prin puterea minŃilor şi nu prin forŃa 
armată începe să construiască - peste tradiŃii şi guverne în 
funcŃiune!- o societate dreaptă şi responsabilă: Uniunea 
Europeană. 

 Şi care va constitui nucleul în jurul căruia se va zidi 
acea fiinŃă-societate umană perfectă la care au visat toŃi 
profeŃii omenirii... 

... avertizându-ne totodată şi de puterea răului, 
echilibrul 'zero', care duce lucrurile neglijate de atenŃia 
ordinii înspre haos...  

* 
Şi uite cum s-a putut explica totul printr-o singură 

ecuaŃie. Printr-o teorie unică... 
Şi care ar mai fi şi ’parafată’ de un tablou, aflat sub 

crucea creştinismului, respectiv pe tavanul casei Papale! 
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85 

 
De fapt, încă nu am explicat chiar tot ce mi-am 

propus. 
Cel puŃin nu şi câtă vreme această teorie este 

construită, practic, în jurul unei alte noŃiuni încă neexplicate 
raŃional...  

Şi anume, mecanismul de transmitere al inspiraŃiei. 
Cum este transmisă şi recepŃionată, până la urmă, această 
inspiraŃie? Căci nu suntem radiouri ce-şi primesc 
informaŃiile prin antene şi nici RaŃiunea Creatoare-
Dumnezeu nu este o staŃie de emisie radio! 

 Nici voci nu auzim în gând, altele decât cele ale 
propriei nostre conştiinŃe alături de cele ale oamenilor reali 
pe care le-am auzit în timpul vieŃii.  

Nici în vise nu vin  personaje care să ne dicteze pagini 
de cărŃi, ritmuri muzicale, invenŃii, inovaŃii, idei sau 
gânduri... 

Şi atunci cum poate fi explicată, în mod raŃional şi  
rămânând în concordanŃă cu teoria acestei cărŃi, funcŃionarea 
acestui mecanism al primirii de inspiraŃie? Cine stă în partea 
cealaltă - Dumnezeu nefiind, cum am mai spus, o fiinŃă 
supranaturală, şi ce anume este trimis de acolo pentru a 
ajunge la noi în forma gândurilor inspirate? Sau, pe scurt, 
cum poate să-Ńi trimită ceva, cineva care nu există încă pe 
deplin? Pentru că de primit, se primeşte, şi încă mult şi 
corect! 

Hai să vedem. 
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Spuneam undeva prin carte, dacă îŃi mai aminteşti, că 
dacă doi atomi de hidrogen se întâlnesc în anumite condiŃii 
particulare cu unul de oxigen, atunci se formează molecula 
de apă. Întotdeauna! 

Mai spuneam că, în timpul acelui foarte important 
fenomen (de vreme ce ne acaparează o treime din viaŃă), în 
timpul somnului deci, cele 90 de procente din creierul 
nostru, despre care înŃelegeam să credem că stau nefolosite, 
fac o analiză a informaŃiilor intrate pe porŃile celor cinci 
simŃuri, şi ulterior memorate. Aceste  informaŃii, cuvinte, 
imagini, sunete, gânduri personale ori auzite, idei înŃelese pe 
loc ori mai târziu, sunt analizate şi trecute, cel mai probabil, 
prin tot felul de filtre. Unul dintre aceste filtre probabil că 
îndeplineşte o funcŃie mai specială: aceea de a identifica 
ideile ce poartă sensuri inspirate, care ulterior (după modelul 
celor trei atomi de hidrogen şi oxigen), combinate între ele, 
să ne vină în minte (dând buzna...), pe parcursul zilei; acel 
gând sau imagine destinată a construi în materie sau în 
minŃi, mai departe, încă un pas din drumul evoluŃiei 
spiritului uman. 

Ca un filtru ce separă mesajele subliminale ca  nişte 
piese de puzzle ale unei fotografii inspirate, care, ulterior 
aranjate, vor reconstitui o imagine, de asemenea inspirată, 
care va deveni un tablou, o muzică, o cugetare, un vers, o 
carte, o... evanghelie, capabile să inspire, la rândul lor, o 
stare, o voinŃă ori un vis!  

Acesta filtru caută şi apoi aranjează, cel mai probabil, 
cuvintele şi ideile intrate în mintea noastră, precum jucătorul 
de scrabble combină literele potrivite pentru a găsi, printre 
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posibilităŃi, doar cuvântul de punctaj maxim, de scrabble, 
format din toate literele.  

Adică sensul inspirat! 
Aşa cum un detectiv îşi construieşte în minte filmul 

desfăşurării acŃiunii investigate, căutând, potrivind cap la 
cap iar mai apoi ansamblând indiciile găsite, tot aşa, în 
mintea noastră, subconştientul, alege informaŃiile inspirate 
pentru a forma cu ele ideile inspirate, trimise nouă în forma 
gândurilor inspirate.  

Şi pot spune că am simŃit acest mecanism prin felul în 
care am scris această carte, gândurile din ea fiind asamblări 
potrivite a informaŃiilor trimise de toŃi acei gânditori, 
filosofi, scriitori cu experienŃa cărora am luat contact... 

 Dar nu mă refer aici la ideile (rezultate în urma unui 
raŃionament conştient) care mi-au influenŃat gândirea, ori 
mi-au adus informaŃii utile sau din cele pe care le-am atârnat 
în ghilimele pe foaia de hârtie. Nu, mă refer la acele idei 
scrise cu cerneala invizibilă a inspiraŃiei, pe care nu o 
distingem la cititul textelor, dar care nu scapă atenŃiei 
subconştientului nostru. Acesta, cel mai probabil că după ce 
le adună la un loc şi le analizează – posibil în chiar timpul 
somnului, îmi trimite mai apoi – în timpul zilei, dând buzna 
- gânduri care se dovedesc inspirate.  

Poate că în acest fel stau lucrurile în realitatea noastră 
raŃională: ideile inspirate se împletesc în subconştient,  
generându-se una pe alta şi construiesc structuri complexe 
inspirate, care irup mai apoi în conştient şi trecând în final 
dintr-o minte în alta. 
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Astfel s-ar putea explica forma în care Dumnezeu-
RaŃiunea Creatoare ne ghideză voinŃa, inspirându-ne-o.  

Şi, tot astfel, o privire aruncată cândva de 
Michelangelo spre o secŃiune prin craniul unei victime 
răpusă de o sabie, suprapusă cu ideea că în creier stă mintea, 
alături de alte şi alte 'ingrediente inspirate', au dat 
posibilitatea dumnezeului din mintea lui să-i inducă 
imaginea unui tablou, pe care noi, astăzi, l-am găsit drept 
inspirat! Şi la care ne uităm uimiŃi...  

Iar tabloul său, alături de alte şi alte informaŃii 
inspirate, la analiza nocturnă a cititorului din subconştientul 
minŃiilor noastre, ne-a arătat unde este  localizat Dumnezeu. 
Şi tot aşa, din minte în minte, mergem înainte... 

"Am fost în duh (tărâmul gândurilor – n.n.) în zi de 
duminică (în momente de meditaŃie, odihnă, somn) şi am 
auzit, în urma mea, glas de trâmbiŃă (gând inspirat). Care 
zicea: Ceea ce vezi scrie în carte şi trimite..." Ioan, 1.10-11. 

"La început a fost cuvântul", iar de atunci încoace, 
acesta s-a tot diversificat şi combinat, urmărind, firesc, 
sensul de evoluŃie şi  creându-ne astfel pe noi, oamenii...  

 
 
 

86 
 
De ce noi, oamenii? 
Am văzut că noi, oamenii, suntem animale 

inteligente. Animale în toată regulă, dar care raŃionează. 
Suntem nişte cai conduşi din şa de inteligenŃă. Suntem 
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minŃi, ca şi cele de animal de altfel, însă organizate de o 
analiză raŃională a informaŃiilor. Suntem o civilizaŃie de 
gânduri ordonate într-o măsură mai mare sau mai mică de o 
conştiinŃă, care trăieşte în minŃile trupurilor noastre. 

Dar ce anume oare a făcut să devenim ceea ce 
suntem? Ce mutare a genelor făcută la nivelul creierelor 
noastre a determinat instalarea inteligenŃei în minŃile 
noastre?  

* 
Este o chestiune de timp, vom spune, până când, pe o 

planetă ce are izvoare cu apă, râuri, mări, oceane etc., o 
temperatură şi o atmosferă similară cu cea a Terrei, va 
apărea viaŃa. Că, într-o bună zi, peştii vor popula apele 
acelei planete şi, treptat, celelalte forme de viaŃă ale 
uscatului şi aerului vor urma. 

Este o chestiune de timp, vom spune, până când, pe o 
planetă pe care deja există viaŃă, să apară, într-o bună zi, 
inteligenŃa. Sau, altfel spus, fiinŃele inteligente. 

Iar dacă vom afla o planetă pe care viaŃa a început cu 
mult înaintea celei de pe Terra, ne aşteptăm ca inteligenŃa de 
acolo să fie, de asemenea, mult mai avansată. 

Ca şi cum inteligenŃa ar depinde doar de timp. Ori că 
ar fi o chestiune de timp... 

Şi peştii şi restul animalelor şi fiinŃele inteligente vor 
apărea, după consumarea unui interval de timp, dacă 
condiŃiile necesare vor exista. Ceva de genul moleculei de 
apă ce se formează întotdeauna şi de îndată ce doi atomi de 
hidrogen şi unul de oxigen se vor întâlni într-un sistem de 
condiŃii anume. 
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Desigur, peştii nu au 'aşteptat' condiŃiile propice. Şi 
nici nu le-au căutat, ci au apărut în mod firesc. La fel de 
firesc cum apele râului curg la vale...  

Cel mai probabil că nici inteligenŃa nu a aşteptat ori 
influenŃat, plină de nerăbdare, evoluŃia evenimentelor. A 
afirma contrariul ar fi echivalent cu gândul că peştii se 
plimbau prin cosmos, căutând ape şi mări. Doar în raŃiune 
există aceşti peşti, ca posibilitate. În realitate, dacă se 
îndeplinesc condiŃiile necesare, vor apărea şi peştii. 

De ce atunci mintea umană a reprezentat sistemul de 
condiŃii propice apariŃiei vieŃii? Ce ne face atât de speciali? 

Un lucru atât de obişnuit nouă şi în acelaşi timp atât 
de important... 

Spuneam că diferenŃa genetică dintre om şi 
cimpanzeu este mai mică de 1,5 procente; diferenŃa - dacă 
este vreo diferenŃă - între sângele omului şi al gorilei nu 
poate fi depistată în laboratoare; avem obiceiuri asemenea, 
corpurile noastre au construcŃii nu uimitor de asemenea, ci 
chiar identice (scheletul, muşchii, organele interne, palmele, 
felul în care ne reproducem şi chiar felul în care se face 
alăptarea fătului la sân...). Şi înŃelegem că diferenŃa dintre 
om şi animal - care este la fel de uriaşă precum diferenŃa 
dintre realizările celor două lumi! - este doar inteligenŃa. 

Hai să vedem acum, exact, ce anume ne desparte 
făcându-ne atât de speciali. Ce anume a format condiŃia 
propice apariŃiei inteligenŃei, de felul cum temperatura, aerul 
şi apa au reprezentat-o pentru apariŃia vieŃii. Ce a determinat 
acest salt al evoluŃiei omului. 
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Neavând la dispoziŃie experienŃa oferită de 
convieŃuirea alături de un cimpanzeu, o să ne folosim de 
exemplul animalelor care ne sunt apropiate. Să luăm spre 
exemplu o pisică. 

Dacă pisicii îi vom arăta o felie de salam, aceasta se 
va gudura pe la picioarele noastre până când i-o vom oferi. 
Spunem atunci că pisica ştie cum arată salamul, şi, 
recunoscându-l, i s-a făcut poftă... Dar greşim fundamental. 

De ce spun aceasta? Pentru că, dacă îi arătăm o 
fotografie cu aceeaşi felie de salam, pisica nu va reacŃiona în 
nici un fel! Ce înseamnă asta? Că pisica nu a rechemat din 
memorie (neexistând o astfel de imagine memorată)  
imaginea feliei de salam, ci doar mirosul acesteia! 

Nu crezi? Arată-i atunci unei pisici aflată dincolo de o 
uşă de sticlă închisă etanş felia cu salam şi vei vedea că 
reacŃia acesteia va fi nulă! Nulă precum indiferenŃa ei în fata 
reclamelor tv cu mezeluri! La fel de nulă ca cea la vederea 
propriei imagini într-o oglindă. Iar, dacă vei vedea vreodată 
o pisică ce se joacă cu o altă pisică-imagine de pe ecranul 
televizorului, să fii convins că se joacă cu luminile 
mişcătoare şi nu cu pisica din film. Pentru că pisica noastră 
nu va vedea nicidecum imaginea celeilalte pisici, în modul 
în care o facem noi. 

Dar să lăsăm pisica şi, pentru moment, să-l păcălim pe 
cel mai bun prieten al nostru, câinele. Cunoşti, desigur, ce 
reacŃie de bucurie de nestăpânit îl cuprinde atunci când îşi 
vede stăpânul care a lipsit o vreme de acasă.  Şi mai şti, 
probabil, că acelaşi câine care are mirosul de sute de ori mai 
puternic decât al omului, are vederea foarte slabă. Aşa că am 
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pus un afiş ce-l reprezintă pe stăpânul său, în mărime 
naturală, pe stradă, dincolo de poartă. Când a ieşit din casă, 
câinele nu a avut nici cea mai mică reacŃie. Şi aceasta nu din 
cauza faptului că ar fi văzut sau nu, cu vederea sa slabă, 
afişul. Şi aceasta nu din cauza faptului că animalul a 'mirosit' 
păcăleala mea, văzând afişul. 

Nu la fel au stat lucrurile atunci când de gard am 
agăŃat pulovărul stăpânului său...  

 
Poate părea incredibil, dar aceste simple observaŃii ne 

oferă cheia misterului pe care-l căutam. 
Câinele şi pisica au memorate amintiri olfactive, exact 

cum noi păstrăm memorate amintiri vizuale. Întreaga lume  
din jurul lor este percepută printr-o imagine chimică, oferită 
de simŃul olfactiv. Omul, în schimb, îşi formează memoria - 
preponderent - din imagini vizuale! Imaginează-Ńi lumea 
reconstituită din amintiri, a câinelui, ca fiind una 'oarbă', 
plină doar de mirosuri, de o aceeaşi manieră în care lumea 
noastră, a oamenilor, este formată din imagini. Şi ai văzut 
cum câinele rătăcit nu se orientează pe drumul spre casă 
după copaci sau alte case, ci după mirosuri. Pot spune că 
animalele nu ne văd aşa cum noi le vedem pe ele. Şi mai pot 
spune că lumea, aşa cum ştim noi să o descriem din amintiri, 
doar noi o putem vedea... Pentru celelalte forme de viaŃă ale 
Terrei arată cu totul şi cu totul diferit. 

Omul, cu adevărat o fiinŃă a luminii, a venerat soarele 
pe care l-a socotit drept prim zeu, cel de la care a pornit totul. 

Totul, adică viaŃa noastră, a minŃilor ce locuim în 
trupurile acestor animale bipede... 
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Dacă îti aminteşti, prima manifestare a omenirii, 
atunci când a deschis ochii minŃii pentru întâia dată, atunci 
când conştiinŃa a privit lumea scăldată în razele soarelui 
pentru prima oară, când a privit cerul înstelat sau un peisaj 
ce-Ńi taie respiraŃia pentru prima dată, a fost aceea de a 
desena imagini pe pereŃii peşterilor. Era prima manifestare, 
parcă, a uimirii noii lumi ce se arăta în faŃa ochilor noştri... 

Iar istoricii i-au denumit oamenii de Cro-Magnon. 
De la imaginile pictate în peşteri, devenite ulterior 

memorate în minte, am evoluat ajungând la ideograme şi 
hieroglife, pictate ori sculptate. De la hieroglife am evoluat 
la cuvinte scrise cu ajutorul literelor. De la cuvinte spre 
propoziŃii, fraze, sensuri şi gânduri. De acolo, mai departe, 
am tot vorbit în această carte. 

Prin urmare, 'apa, aerul şi temperatura' inteligenŃei a 
constituit-o apariŃia (prin evoluŃia genetică succesivă şi 
selectivă) capacităŃii de memorare a imaginilor! Fapt ce a 
coincis şi cu mărirea volumului creierului, deci a spaŃiului 
de depozitare a acestui nou tip de informaŃii. 

În lumea animalelor, la un moment dat, unele dintre 
ele au putut memora nu doar mirosuri, ci imagini, devenind 
brusc conştiente şi inteligente! Erau oamenii! 

Pe câine nu-l vor interesa niciodată informaŃiile venite 
dintr-un televizor; în schimb ai să-l găseşti cu nasul lipit de roata 
maşinii sosite din oraş, minute în şir, primind informaŃii, parcă în 
acelaşi fel în care citim noi, oamenii, ziarul. Pe animale, 
imaginile doar le ajută să se orienteze, netrezindu-le şi amintiri. 
Spre pildă, câinele ce nu şi-a văzut stăpânul de multă vreme, nu 
va avea nici o reacŃie în faŃa imaginii acestuia la televizor. 
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Sigur, câinele ne vede, însă se foloseşte de 
informaŃiile vizuale tot atât cât se bazează boxeurul (ce se 
fereşte de lovituri) pe cele olfactive... 

Pentru a nu înŃelege greşit aduc acum două exemple, 
privite comparativ, ale felurilor diferite în care se 
desfăşoară, în opinia mea, modurile de gândire ale omului şi 
ale oricărui alt animal. 

Omul. 
Vede în depărtare o persoană ce Ńine în mână o pungă 

mare, albastră. În timp ce culege imagine după imagine, 'în 
direct', mintea omului le compară cu informaŃiile aflate deja 
în memoria sa. Astfel, reprezentarea persoanei ce se apropie 
este una compusă, formată din imagini 'live' şi comparaŃii de 
genul este bărbat sau femeie – apel la memorie, îl cunosc 
sau nu – apel la memorie, punga este de culoarea – apel la 
memorie – albastră etc. 

Câinele. 
Aflat pe şina de tren ori pe asfaltul şoselei, câinele 

merge grăbit cu capul aplecat, adulmecând urme 
mirositoare, invizibile nouă. Desigur că vede trenul ce se 
apropie ameninŃător, sau aude camionul ce-l claxonează, 
declanşându-i reacŃia de apărare – apel la instinctul de 
conservare , însă, după ce iese din zona periculoasă, miroase 
mai departe, impasibil şi neimpresionat. În mintea lui, trenul 
sau camionul nu există ca imagini memorate, ci, eventual, 
doar ca mirosuri ale acestora, dar numai după ce au trecut de 
el, moment în care ai să-l vezi ridicând capul, adulmecându-
le. Câinele vede trenul doar 'live', însă nesimŃindu-i şi 
mirosul nu are cu ce-l compara - după exemplul omului de 
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mai înainte ce compara imaginile vizuale din memoria sa cu 
cele sosite simultan pe calea luminii! Omul vede şi înŃelege 
prin imaginile memorate, câinele vede şi el, dar înŃelege prin 
mirosurile memorate. DiferenŃa între conştiinŃa  animalelor 
şi  conştienŃa  omului este dată de percepŃia diferită a lumii 
înconjurătoare: mirosuri şi sunete versus imagini. La om, 
din iteraŃia dintre ce vede şi imaginile memorate, apar 
gândurile în forma  conştiinŃei care va alege pe cel bun sau 
rău, după care vom acŃiona. Animalul iterează ceea ce vede 
cu mirosurile memorate, iar din aceasta incompatibilitate nu 
poate rezulta o conştiinŃă! 

Astfel îmi şi simt, de altfel, conştiinŃa: o continuă şi 
instantanee comparare a informaŃiilor ce-mi intră în fiecare 
clipă prin văz cu cele aflate deja în memorie. Trebuie să fac 
faŃă evenimentului pe care îl trăiesc în clipa de faŃă şi mă 
întreb cu rapiditate: ce rezolvări găsesc în memorie? Ce este 
bine să fac şi ce nu? O iteraŃie de posibilităŃi ce duc întrebări 
şi aduc răspunsuri, foarte rapid (ceva de genul frecvenŃei 
curentului electric alternativ... ce-şi schimbă sensul de 
cincizeci de ori pe secundă). Acest fenomen se desfăşoară 
automat, ultrarapid, iar senzaŃia mea este de om treaz, 
conştient. Identificând ceea ce văd prin ceea ce am memorat 
şi clasificat. Este ca şi cum aş urmări proiecŃia unui film care 
pare cursiv, deşi este făcut din cadre independente unul de 
altul...  

Noi, cei care comunicăm acum, nu suntem doar 
animale, adică trupuri ghidate de instincte, ci suntem minŃi! 
Iar aceste minŃi sunt construite în fiecare clipă, iar şi iar, prin 
analiza informaŃiilor memorate în forma imaginilor vizuale, 
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în mod determinant. Noi putem memora un număr foarte 
mare de filme văzute doar o singură dată şi nu putem 
memora câteva numere de telefon. Şi aceasta deoarece noi 
memorăm imagini vizuale şi nu algoritmuri de alăturare a 
cifrelor. Chiar atunci când citim o carte memorăm imagini! 

Omul îşi construieşte astfel propria lume bazându-se 
pe informaŃiile memorate venite pe calea luminii. Pe fotoni. 
Animalele îşi construiesc lumea lor prin informaŃii chimice, 
şi, neputând memora imagini, nu vor putea citi niciodată un 
text! Lumea lor este construită din... emanaŃii de atomi, 
măsuraŃi de senzorii din nas şi interpretaŃi de creier. 

Avem fotoni contra emanaŃii. Avem viteza luminii 
versus cea a vântului. Avem realizările civilizaŃiei umane,  
pe de-o parte, şi... atât. Nimic de partea cealaltă, a 
animalelor. 

Deci condiŃia propice care a făcut inteligenŃa să apară 
în om a fost dezvoltarea posibilităŃii acestuia de a memora 
imagini.  

 De la imagini la cuvinte - următorul salt. Şi de aici a 
început aventura umană! De la cuvânt. Cuvântul desenat... 

Adică memorarea imaginii ce poartă sensul acestuia... 
Şi astfel, minŃile umane, reuşind nu doar să perceapă 

imaginile ci să le memoreze şi să le analizeze iar mai apoi să 
le şi comunice între ele, au început să-şi creeze propria lor 
nou-creată formă de viaŃă: civilizaŃia umană. 

ViaŃa devenea astfel un trepied ce te ridică şi te 
susŃine la înăŃimea de la care poŃi avea un punct de vedere 
asupra universului. 
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87 
 
Copiii mici şi-l imaginează pe Moş Crăciun ca fiind o 

persoană unică, o fiinŃă supranaturală care vine în noaptea 
de Crăciun şi aduce daruri fiecăruia dintre ei, răsplătindu-i 
mai mult sau mai puŃin, în funcŃie de meritele fiecăruia. De 
asemenea, fiecare copil se ştie 'supravegheat' de către 
această fiinŃă supranaturală, crezând astfel într-o relaŃie 
personală, individuală. 

Realitatea?  AdulŃii, 'sub acoperire', fac în realitate 
atât munca de supraveghere a copilului, cât şi pe cea de 
răsplătire. De asemenea, tot ei corectează comportamantul 
celor mici prin avertismente de tipul: "Dacă nu eşti cuminte, 
dacă nu mănânci tot, dacă nu iei note bune etc., nu vine 
moşul!". Putem spune că acŃiunea ori conceptul de Moş 
Crăciun este realizat, de fapt, de suma acŃiunilor adulŃilor 
care cumpără şi oferă cadouri atât copiilor cât şi lor însuşi. 

Oamenii maturi şi-l imaginează pe Dumnezeu tot ca 
fiind o persoană unică, o fiinŃă supranaturală, care a creat 
lumea şi pe care, mai apoi, o conduce promiŃându-i că o 
răsplăteşte ori, din contră, că o pedepseşte. Oamenii se simt 
supravegheaŃi de către Dumnezeu precum copiii de Moş 
Crăciun, stabilindu-şi astfel în mintea lor o relaŃie personală 
cu divinitatea. 

Realitatea? Indivizii responsabili crează şi 
organizează structurile materiale şi spirituale care formează 
de fapt societatea umană. Ei corecteaza acŃiunile indivizilor, 
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trasându-le legile, regulile, instrucŃiunile, normele şi 
standardele de conduită. Şi tot ei, prin  infrastructura creată,  
răsplătesc (medical, material ş.a.m.d.) sau pedepsesc 
(instanŃele de judecată etc.) acŃiunile indivizilor, în funcŃie 
de orientarea pro- sau contra direcŃiei de mers trasate de 
evoluŃia societăŃii. 

Realitatea este că 'voinŃa' lui Dumnezeu este formată, 
în zilele de astăzi, din suma acŃiunilor indivizilor 
responsabili ai societăŃii umane! Tot aşa cum suma 
conştiinŃelor indivizilor ce alcătuiesc societatea responsabilă 
formează, cel mai probabil, conştiinŃa lui Dumnezeu-
RaŃiunea Creatoare, ca un 'fiu' sau un 'vlăstar' al conştiinŃei 
universale şi fundamentale. Pentru că Dumnezeu este format 
nu de suma indivizilor, ci de ceea ce poartă aceştia în voinŃă 
şi în faptele lor responsabile şi raŃionale. Dumnezeu este 
societatea umană raŃională şi responsabilă.  

Iar Adam - cum spuneam şi mai devreme - este tot 
societatea umană, iniŃiată şi alcătuită chiar după chipul şi 
asemănarea lui Dumnezeu: "Să facem om după chipul şi 
asemănarea noastră."... 

Mă uit în lume, astăzi, şi văd că tinerele generaŃii se 
simt profund atrase de calculator. Pentru că doar cu ajutorul 
acestui instrument minŃile lor se regăsesc, în reŃeaua  unică a 
internetului, cu ceilalŃi împreună cu care formează noul tip 
de generaŃie al omenirii. Acolo, în spaŃiul virtual al 
internetului, se găseşte tainica forŃă ce atrage spiritele 
indivizilor, unindu-i precum sunt unite celulele în corpuri ori 
furnicile în muşuroaie.  
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Internetul conŃine informaŃiile tuturor descoperirilor; 
conŃine istoria; conŃine ştiinŃele; conŃine muzica; conŃine 
documentele; conŃine ideile şi gândurile tuturor celor ce au 
lăsat urme ale trecerii lor prin dimensiunea realităŃii vieŃii. 

Dar serverele care depozitează şi oferă mai apoi 
aceste informaŃii nu sunt decât simple magazii, adevărata 
reŃea neuronală – dacă ar fi să ne imaginăm internetul 
împreună cu internauŃii ca fiind un mare creier – fiind 
formată din creierele indivizilor. Aceste creiere ar fi, într-un 
fel, neuronii noii fiinŃe a societăŃii, conectaŃi unii cu alŃii 
prin cablurile reŃelelor internetului precum sunt conectaŃi şi 
neuronii creierelor noastre, prin încrengături şi sinapse. 

Şi, apropo de internet, mă gândesc că marele său 
avantaj, dincolo de vastitatea informaŃiilor stocate şi de 
asemănarea cu creierul (ca mod de lucru), este dat de 
existenŃa aşa-numitelor 'motoare de căutare'. De ce spun 
aceasta? Pentru că noi oamenii, de fapt, nu învăŃăm greu, 
adică nu memorăm greu informaŃia ci o găsim greu atunci 
când o rechemăm din memorie. Atâta vreme cât, să spunem, 
dacă reciteşti o carte pe care ai citit-o cu ani în urmă şi cu 
fiecare pagină parcursă ai sentimentul de aducere aminte, 
înseamnă că în mintea ta s-au comparat informaŃiile noi, de-
abia citite, cu cele aflate deja în memoria ta. Şi, pentru că 
acestea coincideau, primeşti semnalul că ceea ce citeşti este 
deja stocat în memorie! Practic, orice citeşti, vizionezi sau 
asculŃi, rămâne stocat în memorie, încă de la primul contact. 
Şi atunci ce învăŃăm, până la urmă, în şcoală? De ce mai 
dăm examene şi teste în şcoli? Pentru că la şcoală, după ce 
luăm cunoştinŃă cu informaŃiile, învăŃăm de fapt să le 
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rechemăm din memorie! ÎnvăŃăm să dobândim funcŃia 
omoloagă motorului de căutare specifică internetului. 
Găsirea informaŃiilor pe internet se întâmplă fără greş, 
aproape instantaneu, şi rezultatul nu este doar vast, ci... 
complet! Cât priveşte aducerea aminte a omului, este... o 
altă poveste! 

Internetul devine astfel o primă prelungire a 
capacităŃilor creierelor umane, atât ca volum de informaŃii 
cât şi ca viteză de accesare; o primă 'grefă' a creierului, 
făcută să analizeze informaŃiile între ele, să le combine şi, 
mai apoi, să descopere cunoaşterea! 

Iar atracŃia tinerilor spre internet respectă astfel 
direcŃia, scenariul evoluŃiei RaŃiunii Creatoare, a lui 
Dumnezeu... 

 
 
 

88 
 
Trăim într-o lume în care Moş Crăciun este încă un 

bătrânel îmbrăcat într-un costum roşu ce poartă jucării în sac 
(şi nu noi înşine), în care Dumnezeu este un bătrân 
superman (şi nu societatea umană raŃională şi responsabilă), 
în care Adam şi Eva sunt primii oameni (şi nu omul 
inteligent şi transmiterea moştenirii cunoaşterii), în care 
Cain şi Abel sunt copii lui Adam şi ai Evei (şi nu primele 
ramuri ale activităŃilor omului, agricultura şi creşterea 
animalelor), în care Adam a trăit "…toate zilele vieŃii lui, 
nouă sute cinci ani", iar Set, un alt fiu al lui Adam, a trăit, de 
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asemenea, nouă sute doisprezece ani, fiul acestuia a trăit 
nouă sute cinci ani, şi aşa mai departe, fiind cu toŃii 
supraoameni (şi nu dinastii ori influenŃe)…   

În această lume a adulŃilor, plină de poveşti, există 
Diavolul purtând coadă şi coarne, pe numele său Lucifer, şi 
desigur că tot în această lume, a poveştilor, trebuie să vină şi 
Anticristul, tot ca şi persoană. 

O fi Saddam, o fi Osama, o fi galben, o fi negru sau 
roşu, ori poate alb? Şi aşteptând aşa, să apară acest Anticrist 
rău şi mai apoi aşteptând a doua venire a Fiului Omului să 
ne salveze şi să ne mântuiască, nu băgăm de seamă că 
Anticristul-opusul binelui, nu numai că a venit, dar creşte şi 
se întăreşte pe zi ce trece... 

Nu băgăm de seamă că în orice clipă, undeva pe glob, 
există disperarea vieŃii şi groaza morŃii, cauzate de 
distrugerile şi suferinŃele extreme din zonele de conflict 
armat; nu băgăm de seamă suferinŃele cauzate de malnutriŃie 
şi de boli, de care suferă sufletele timpurilor noastre; nu 
băgăm de seamă întunericul necunoaşterii aşternut peste 
zonele analfabete ale vremilor noastre... Şi câte şi mai câte 
nu băgăm de seama, tot uitându-ne sus spre cer şi scăpând 
din vedere ce se întâmplă jos, pe pământ. 

Am convingerea că Anticristul este nu un personaj, ci 
suma răului, suma gândurilor opuse binelui ce ne însoŃesc 
existenŃa, atât individuală cât şi globală; că Fiul Omului este 
întrupat de generaŃia de oameni deşteptaŃi la raŃiune şi 
responsabilitate şi că a doua sa venire ar cam trebui să se 
întâmple (prima venire fiind cea a lui Iisus). La prima sa 
venire, Fiul lui Dumnezeu, Iisus, a plantat sămânŃa 
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adevărului şi bunătăŃii în minŃile oamenilor. Fiul Omului 
este pomul civilizaŃiei umane, iar a doua sa venire trebuie să 
fie răspunsul înŃelepciunii şi responsabilităŃii sale!58  Şi mai 
am convingerea că Judecata de Apoi, cea în care lumea se va 
mântui, prorocită de Ioan în Apocalipsă, nu este nimic 
altceva decât mecanismul autoeliminării acestor gânduri rele 
din minŃile noastre, ghidaŃi fiind de raŃiune şi 
responsabilitate: "Pocăieşte-te deci, iar de nu, vin la tine 
curând şi voi face cu ei război, cu sabia gurii mele." 59 

O renunŃare a răului din noi şi din societatea umană, şi 
nu un carnagiu al oamenilor. O schimbare de mentalitate, iar 
aceasta nu se face nicidecum prin forŃă, ci numai prin 
argumente. Prin cuvinte rostite pe gură: "Iar ceilalŃi au fost 
ucişi cu sabia care iese din gura Celui ce şade pe cal…"60 

Iar dacă anumite mentalităŃi sunt prea pietrificate în 
minŃile unor generaŃii, nemaiputând fi convertite la bine, 
timpul le va elimina de la sine, odată cu consumarea vieŃii 
lor. Noi trebuie să construim mentalităŃile noilor generaŃii, 
bazate doar pe bunătate şi adevăr. 

Cum spunea şi Iisus, "LăsaŃi copiii să vină la mine!", 
adică la bine şi la adevăr…  

                                                 
58 “LuaŃi seama la voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu 
îmbuibare de mâncare şi băutură şi cu îngrijorările vieŃii acesteia şi astfel 
ziua aceea să vină fară veste asupra voastră. Căci ziua aceea va veni ca un laŃ 
peste toŃi cei ce locuiesc pe toată faŃa pămâtului. VegheaŃi dar în tot timpul şi 
rugaŃi-vă, ca să aveŃi putere să scăpaŃi de toate lucrurile acestea, care se vor 
întampla şi să staŃi în picioare înainte Fiului Omului.”  Luca 21: 34-36 
59 APOCALIPSA, 2. 16  
60 Ibid., 19. 20 



           Octav  Chivulescu                                     CivilizaŃia Inilor 
 

263 

Iarăşi vin şi recunosc: este simplu şi minunat să 
afirmăm că societatea trebuie să devină responsabilă, să fie 
formată doar din indivizi responsabili, guvernaŃi doar de 
gânduri bune şi adevărate. Dar cum putem afla şi cum se 
poate înfăptui acest deziderat, la scară… mondială? 

Lucrurile sunt, după opinia mea, la locul lor - în faŃa 
noastră, scrise în Sfânta Scriptură - doar că, iarăşi, nu le 
vedem… 

În Biblie ni se vorbeşte despre 'Judecata de Apoi', dar 
ideile acestea,  luate ca atare, nefiltrate, generează în mintea 
fiecăruia dintre noi imaginea - de neconceput raŃional - a 
unei judecăŃi, petrecută într-un fel de tribunal, a faptelor 
bune şi rele, şi trimiterea, mai apoi, în strigăte de bucurie 
sau, după caz, de disperare, în rai sau în iad… 

Şi atunci, cum? 
Păi hai să vedem ce ne relevă filtrul teoriei acestei 

cărŃi… 
Odată ce fiecare dintre noi va înŃelege nu cine, ci  ce 

este de fapt, va putea, în mod firesc şi oarecum automat -  
precum apa ce curge la vale, pe, de asemenea, cea mai 
firească cale - să-şi modifice definitiv comportamentul. 

Ce vreau să spun… 
Vreau să aduc în faŃa minŃii tale o oglindă specială în 

care să te priveşti. ÎnŃelegându-Ńi exact propria construcŃie, 
vei putea să găseşti puterea necesară de a-Ńi schimba 
comportamentul. 

Aşadar… 
…dincolo de trupul tău ghidat de instincte, dincolo de 

sufletul tău simŃitor, dincolo de spiritul pătrunzător al 
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personalităŃii tale, dincolo de imensa sumă de informaŃii 
memorate în format de experienŃă, stau, faŃă în faŃă, 
conştiinŃa ta cu gândurile. Gândurile cele rele şi cele bune.  

Problema noastră, a tuturor, este simplul fapt că, 
dintotdeauna, am considerat conştiinŃa ca fiind subordonată 
gândurilor!  

Pentru că, atenŃie, nu aşa se întâmplă, oare? 
Când în fata conştiinŃei a venit gândul de a mânca, 

conştiinŃa, supusă, i-a deschis imediat uşa camerei de 
comandă a voinŃei, obezului; când a venit gândul de a bea 
încă un pahar în plus, conştiinŃa, supusă, i-a deschis uşa 
camerei de comandă a voinŃei, beŃivului; când a venit gândul 
de a mai aprinde o Ńigară, conştiinŃa, supusă, i-a deschis uşa 
camerei de comandă a voinŃei, bolnavului de plămâni; când 
a venit gândul de a mai trage o doză, conştiinŃa, supusă, i-a 
deschis uşa camerei de comandă a voinŃei, drogatului; când 
a venit gândul mincinos, conştiinŃa, supusă, i-a deschis uşa 
camerei de comandă a voinŃei, înşelătorului; când a venit 
gândul poftei la lucrul altuia, conştiinŃa, supusă, i-a deschis 
uşa camerei de comandă a voinŃei, hoŃului; când a venit 
gândul de a face sex, conştiinŃa, supusă, i-a deschis uşa 
camerei de comandă a voinŃei, violatorului; când a venit 
gândul de furie, conştiinŃa, supusă, i-a deschis uşa camerei 
de comandă a voinŃei, ucigaşului, şi tot aşa, de la aruncatul 
unei vorbe şi până la declanşarea unui război mondial… 

Ai văzut, desigur, cât de puŃin timp îŃi trebuie să te 
supui voinŃei dintr-un gând: cârma direcŃiei este cotită 
aproape instantaneu. Şi, deşi conştiinŃa recunoaşte şi 
discerne apartenenŃa fiecărui gând în parte la bine sau la rău, 
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stă deoparte, lăsându-te să decizi. Doar te avertizează, umil, 
că nu este bine ceea ce ai de gând să faci. 

Care este ieşirea din această situaŃie? Simpla 
întelegere a faptului că, în orânduirea alcătuită de RaŃiunea 
care ne-a creat, ConştiinŃa este superioara gândurilor. 
ConştiinŃa ta nu ştie că poate refuza orice gând; că puterea 
liberului arbitru este chiar atributul său! 

Fă, dacă nu mă crezi, un simplu dar conştient test de 
refuz, al oricărui gând, şi ai să vezi cum acesta se întoarce, 
plecând acolo de unde a venit, înlocuit fiind imediat de un 
altul diferit… 

Exersând acest 'exerciŃiu al puterii' conştiinŃei, vei 
putea deveni, de la un moment dat - însă pentru totdeauna, 
raŃional. Şi, deci, responsabil. Iar societatea, la formarea 
căreia şi tu contribui, va deveni la rândul său mai 
responsabilă, dând astfel finalitate devenirii ei! 

Iar cine va reuşi această transformare va reuşi de 
fapt să treacă prin chiar procesul JudecăŃii de Apoi! 

Acesta trebuie să fie mecanismul JudecăŃii de Apoi! 
Doar astfel îşi găseşte sensul raŃional faptul că omul 

va fi 'mântuit' ori 'iertat' de cele mai mari păcate săvârşite, 
prin căinŃă. Nu se poate înŃelege iertarea unui astfel de om 
decât ştiindu-i mintea 'golită' de gândurile rele. Iar un om 
care încearcă regretele pocăinŃei exact asta face: se 
eliberează definitiv de gândurile rele… 

Probabil că te-a încercat, vreodată în viaŃă, 
sentimentul de regret profund (până spre disperare) survenit 
în urma unui fapt pe care l-ai săvârşit. Şi şti că, din acel 
moment, nu-l vei mai face niciodată! 



           Octav  Chivulescu                                     CivilizaŃia Inilor 
 

266 

Aceasta este căinŃa… 
Nu inexistenŃa gândurilor rele din mintea ta (pe care 

le ai memorate din experienŃa oferită de viaŃă) te face bun, ci 
refuzul lor.  

 
"Eu sunt Alfa şi Omega, începutul şi şfârşitul. Celui 

ce însetează îi voi da să bea, în dar, din izvorul apei vieŃii.  
Cel ce va birui, va moşteni acestea şi-i voi fi lui, 

Dumnezeu, şi el Îmi va fi mie fiu. 
Iar partea (de gânduri rele - n. n.) celor fricoşi şi 

necredincioşi şi spurcaŃi şi ucigaşi şi fermecători  şi 
închinători de idoli şi a tuturor celor mincinoşi, este 
(azvârlită – n.n.) în iezerul care arde, cu foc şi cu pucioasă, 
care este moartea a doua (renunŃarea conştientă la gândurile 
rele - n.n.)." Apocalipsa, 21. 6-8. 

"Afară cu câinii şi vrăjitorii şi desfrânaŃii şi ucigaşii şi 
închinătorii de idoli şi toŃi cei ce lucrează şi iubesc 
minciuna!" Apocalipsa, 22. 15. 

Afară cu gândurile rele… 
Atât şi nimic mai… suficient! 
Societatea pe care am forma-o astfel este adevărat că 

nu s-ar mai închina idolilor ciopliŃi, însă s-ar închina 
adevărului, binelui şi raŃiunii.  

Sau, cum spune Biblia: "Şi templu n-am văzut în ea 
(noua cetate sfântă - n.n.), pentru că Domnul Dumnezeu, 
AtotŃiitorul şi Mielul este templul ei. 

Şi cetatea nu are trebuinŃă de soare, nici de lună, ca să 
o lumineze căci slava Lui Dumnezeu a luminat-o, şi făclia ei 
este Mielul. 
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Şi neamurile vor umbla în lumina ei, iar împăraŃii 
pământului vor aduce la ea mărirea lor. (…) 

Şi în cetate nu va intra nimic pângărit şi nimeni care e 
dedat cu spurcăciunea şi cu minciuna, ci numai cei înscrişi 
în Cartea vieŃii61 Mielului."   

Ce mai am de spus? Poate doar că mielul, în general, 
este socotit simbolul purităŃii. 

 
* 

Scriind acestea, mi-am amintit, deodată, cum am 
început această carte: 

"Mai întâi a venit gândul.(...) 
Şi când, la vremea lui, a venit gândul (aşa cum vine 

orice gând, dând buzna), a apărut în forma: „Trebuie să-mi 
cumpăr un laptop şi să încep să scriu o carte!”. M-am mirat 
gândului spunându-i că eu nu ştiu să scriu un vers, o 
pagină, darămi-te o carte. Nu am scris niciodată, nu ştiu să 
scriu şi nici nu sunt eu cel în măsură - privind în urmă la 
întreaga mea viaŃă - să scriu. Poate am tot felul de alte 
aptitudini, însă acum, sincer, trebuie să fie undeva o 
greşeală. Poate o încurcătură de adrese, ceva... 

Dar nu te pui cu gândul: alŃii, în trecut, au fost vizitaŃi 
de  gânduri incomparabil mai grele faŃă de al meu, aflate la 
chiar limita dintre posibil şi imposibil. Cum ar fi 
construirea... piramidelor!  

                                                 
61 În ADDENDA, la pagina  349 , vei găsi  scurte aprecieri asupra noŃiunii de 
"Carte a vieŃii". 
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Şi nici ei nu i s-au putut opune. Astăzi mergem la ele să 
le vizităm, admirându-le şi încă întrebându-ne de ce şi cum 
au fost construite! 

 Revenind la gândul ce m-a vizitat, realizezi desigur, 
Ńinând această carte în mână, că nici eu nu am avut încotro! 
Şi te rog să mă crezi că nu a fost, deloc, uşor." 

Da, într-adevăr, nici eu nu am putut refuza gândul, deşi 
aveam, "slavă... Domnului", această opŃiune. Însă mă întreb: 
poŃi să nu faci Bine? PoŃi să refuzi să creezi? 

Îl poŃi refuza pe Dumnezeu? 
 
 
 

89 

 
După cum vezi mai este foarte puŃin şi ne vom despărŃi.  

ÎŃi mulŃumesc că ai avut răbdare până aici şi vreau să-Ńi spun 
că însuşi faptul că eşti interesat de astfel de cărŃi, căutând 
răspunsuri la probleme ce ne frământă existenŃa, te face, 
odată, special. Şi uitându-te în jurul tău, la ignoranŃa 
celorlalŃi, vei înŃelege de ce spun asta. 

Faptul că ai ajuns până aici cu cititul - şi deci şi cu 
atenŃia ta - mă face să te consider de două ori special, iar 
dacă ai reuşit să şi accepŃi ideile arătate te voi considera de 
trei ori special. Înseamnă că eşti unul dintre cei aleşi, făcuŃi 
ori programaŃi de evoluŃia vieŃii să contribuie la menŃinerea 
cursului său corect. Înseamnă că eşti unul dintre cei care vor 
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merge mai departe, întocmai ca şi urmaşii africanului 
„Adam”, cel al cărui cromozom îl moştenim astăzi cu toŃii. 

De aceea vreau să cred că îndată ce privirea ta va 
parcurge şi ultimul cuvânt din carte, după care o vei închide, 
privirea mutându-Ńi-se deasupra cărŃii, Ńintuind pentru câteva 
momente un punct imaginar din faŃa ta, vreau să cred că vei 
realiza finalmente că eşti o celulă din Creator, că împreună 
cu ceilalŃi ca tine îl formezi şi, foarte important, că te simŃi a 
fi această celulă responsabilă. 

Şi că acest simplu gând te va Ńine responsabil pentru a 
forma împreună o societate umană responsabilă. Pentru că 
de acum poŃi evalua de pe poziŃia pe care te afli cu cât se 
abate omenirea de la traiectoria corectă şi să încerci să 
schimbi ceea ce-Ńi stă în putere.  

Începeam această carte întrebându-mă, mai întâi, cine 
suntem, de unde venim, încotro mergem, cine este 
Dumnezeu, şi, mai apoi, de ce ne punem astfel de întrebări? 

La primele patru dintre ele am răspuns în paginile deja 
parcurse, iar acum pot să-Ńi răspund şi la ultima dintre ele... 

Din totdeauna, unii dintre noi ne-am pus aceste 
întrebări. Acestea nu au venit nici din curiozitate şi nici 
auzite de la alŃii. Nu au venit din afară, ci din interior. De 
undeva din adâncul fiinŃei noastre. 

Sosite, desigur, prin poarta inspiraŃiei şi trimise, cu 
siguranŃă, de către Creator. Aceste întrebări chinuitoare şi 
obsesive îşi găsesc rostul şi raŃiunea prin faptul că răspunsul 
lor comun, odată aflat şi pe deplin realizat, are puterea de a 
ne uni. Descoperind că noi suntem cei destinaŃi să formăm 
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trupul şi conştiinŃa Creatorului însuşi, înŃelegem automat şi 
următorul nostru pas, unirea într-o echipă globală, eliberată 
de orice iresponsabilitate. 

Aceste întrebări îşi au, prin urmare, rostul de a deschide 
drumul devenirii noastre! 

Şi, în acelaşi timp şi oarecum în paralel, realizând că nu 
suntem doar simpli indivizi ce-şi duc o existenŃă unică şi 
individuală ci complexe celule ale unei fiinŃe-entităŃi, poate 
că vom şti şi cum să ne bucurăm cu adevărat şi de scurta 
viaŃă trăită individual. Cea care ne este dată drept singură şi 
adevărată răsplată pentru ceea ce trebuie să facem. 

 Dar aceasta se va întâmpla doar atunci când nu ne vom 
mai vedea ca simple frunze ce vor muri la toamnă, ci fiind 
bucăŃi din cel mai falnic copac din univers, ce trăieşte mai 
departe, renăscând în primăvara generaŃiei ce urmează. 

Când cu toŃii vom putea iubi acest copac (sau interesele 
lui) ca pe noi înşine (sau interesele noastre), atunci vom 
deveni nemuritori, viaŃa noastră devenind cea a copacului, în 
locul celei a frunzei. 

Dar până atunci ne găsim practic între două trenuri. 
Adică între doi asteroizi. Primul a oprit dinozaurii să mai 
existe, dând liber evoluŃiei vieŃii aşa cum o cunoaştem noi 
azi şi din care facem şi noi parte. 

Pe următorul care va veni, ori vom fi în stare să-l 
oprim, ori nu vom mai fi deloc. 

Suntem precum larva fluturelui, înfăşurată într-o frunză 
care, în urma curentului făcut de trenul ce tocmai a trecut, a 
căzut exact pe şină. Dacă larva va reuşi să devină fluture 
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înainte de a trece următorul tren, se va salva. Dacă nu, totul 
se va dovedi a fi fost în zadar. 

Cum spuneam, suntem practic între două trenuri. 
Succes, Doamne, şi îŃi mulŃumesc pentru tot... 
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TRECEREA PRIN UŞA DE LUMINĂ 
 

Deschid ochii şi ridic uşor capul. Încep să îmi simt 
corpul şi gândurile dau buzna în mintea mea. Simt un miros 
stătut şi o răcoare ce-mi scutură tot corpul. Realizez că 
stăteam ghemuit, Ńinându-mi genunchii cu braŃele. Privesc 
înainte… 

… 
Lumina creştea uşor, venind de undeva din faŃa mea, 

de la oarece distanŃă de locul unde mă aflam. O lumină? Da, 
lumină! Lumină… De unde am ştiut oare că este lumină? 
Mă simŃeam de parcă nu mai văzusem aşa ceva, deşi, 
recunoscând-o, însemna că totuşi am mai văzut-o şi altă 
dată, însă cu alŃi ochi… Deci aşa arată…lumina! 

Silueta desprinsă din lumină (ori chiar ea 
luminează?...) se apropie uşor. Întunericul din jurul meu, 
speriindu-se parcă, se depărtează uşor, lăsându-mă să văd pe 
sub el din ce în ce mai departe. 

Văd acum că, în jurul meu, alte trupuri stau în aceeaşi 
poziŃie cum stăteam şi eu mai devreme. Doar că ele încă Ńin 
capul plecat şi rezemat pe genunchii îmbrăŃişaŃi. De parcă ar 
dormi!  

MulŃi alŃii, însă, stau întinşi pe spate. Şi ei par tot că ar 
dormi… 

Ridic pivirea şi, la lumina puternică din faŃa mea, văd 
ceva ce nu-mi vine a crede ochilor: siluetele ghemuite în 
nesimŃire sunt peste tot în jurul meu! În toate direcŃiile şi cât 
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pot cuprinde cu privirea. Ca un lan de grâu. Ca o suprafaŃă a 
unui deşert uriaş din care fac parte şi eu. Mă simt, dintr-o 
dată, de parcă aş fi un fir de nisip! 

În jurul meu alŃi câŃiva au ridicat capetele şi se uită 
înfricoşaŃi, începând să vadă şi ei ceea ce am văzut şi eu. 

Silueta de lumină, ce aluneca peste capetele trupurilor 
zăcând în nesimŃire, s-a oprit undeva în apropiere. Arăta 
precum o uşă luminoasă. Inima a pornit să-mi bată cu 
putere. Înghit, parcă pentru prima oară în viaŃă, şi simt un 
gust ciudat. 

Apoi, s-au auzit sunetele. Sunetele… 
… 
"Cei care mă priviŃi, veŃi ieşi prin mine!" 
Unde? 
"Dincolo!" 
Dincolo? 
"Afară!" 
Unde… afară? 
"VeŃi avea cu voi o voce care vă va însoŃi tot timpul 

cât veŃi sta acolo. Vocea conştiinŃei. Pe ea să o întrebaŃi de 
tot ceea ce veŃi simŃi nevoia să ştiŃi." 

ConştiinŃă? Voce? 
"…tu, vei sta şaptezeci de ani, tu vei sta 

cincisprezece, tu…" 
Voce, mă auzi?- am întrebat în gând. 
- Da te aud, dar tu nu ai auzit. 
Ce să aud? 
- Cât vei sta afară! 
A spus lumina cât voi sta eu afară? 
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- Da. 
Ah, nu am fost atent! Tu ai auzit? Îmi poŃi spune ?  
- Nu am auzit nici eu, tocmai mi te adresai! 
Şi acum ce să fac?  
- Să taci! 
"… tu vei sta tot timpul în căruciorul cu rotile, 

paralizat de la brâu în jos; tu vei fi rege; tu…!"  
Cărucior cu rotile? De unde oare ştiu eu despre acest 

cărucior? 
- Fii atent, suflete! 
Suflet? Da, asta era, Voce: suntem suflete! ToŃi de 

aici…!!! 
"…iar când vă veŃi termina timpul veŃi veni înapoi 

aici. Vă puteŃi întoarce însă şi mai devreme: trebuie doar să 
vă luaŃi singuri zilele…" 

Dar nu înŃeleg ce… 
"…să fiŃi oameni! FăceŃi-vă datoria şi apoi veniŃi 
înapoi…" 
…. 
Voce? 
- Da. 
Şi acum ce facem? 
- Ne vedem afară… 
Adică ne auzim, nu? Eu nu te văd… 
…. 
Astăzi. Încă afară… 
Doamne, îŃi mulŃumesc că exişti, ca să pot exista şi 

eu. 
ÎŃi mulŃumesc pentru tot. Pentru tot! Pentru tot … 
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… 
Voce, eşti aici? 
 - Da. 
Ştii, mă bucur mult că nu am auzit cât voi trăi. 

Drumul vieŃii mele ar fi arătat ca o autostradă  dreaptă, pe 
care gonesc cu viteză maximă. Undeva, în depărtare, aş fi 
văzut - încă de la începutul drumului chiar - locul unde 
drumul este blocat de zidul unde mă voi zdrobi. Şi, chiar 
dacă îl văd că este departe, fiecare metru parcurs m-ar fi 
întristat de moarte... Şi asta de la primul şi până la ultimul 
metru… 

Aşa, însă, viaŃa mea arată ca un drum sinuos. Curbă 
după curbă. Nu pot vedea dincolo de curba în care mă aflu… 
Ştiu că la ieşirea sau la intrarea uneia dintre ele zidul care 
mă va trimite înapoi în eternitatea întunericului şi a nefiinŃei 
există şi mă aşteaptă. Dar, câtă vreme nu-l pot zări, îmi văd 
liniştit de drum, bucurându-mă de peisajul fiecărei clipe… 

- Aşa este. Să ştii însă că ceva din tine va trece 
dincolo de zid, mergând mai departe. 

Ştiu, copilul meu… 
- Da. Şi nu doar el, ci încă ceva: spiritul tău, dacă vei 

şti să-l creşti cum se cuvine! 
…. 
Voce, mă auzi? 
- Da. 
Dacă ar fi să-mi poŃi da doar un singur sfat,  din  toate 

câte sunt, care ar fi acela? 
- łi-aş da două sfaturi, prietene drag… 
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Primul, să te rogi doar astfel: "Nu mai vreau, 
Doamne, să îmi mai dai nimic în plus! Te rog doar, învaŃă-
mă cum să mă bucur de toate bogăŃiile pe care le am. Şi asta 
mai curând decât atunci când îmi voi lăsa capul în jos, 
îmbrăŃişându-mi genunchii pentru încă odată, întinzându-mă 
mai apoi pe spate, pentru totdeauna, în întuneric, lângă 
celelalte suflete... Pentru că atunci voi şti să preŃuiesc şi 
singur tot ce am avut şi nu voi mai avea vreodată!" 

Şi al doilea? 
- Bucură-te de ViaŃă şi lasă şi ViaŃa să se bucure de 

tine! 
Voce... 
- Da? 
Cred că asta este chiar soluŃia existenŃei pe deplin 

fericite! 
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CUVÂNT FINAL 
 

Realizând dincolo de orice dubiu că existenŃa omului nu 
este nici un scop în sine şi nici unul final şi că nici hazardul 
sau adaptarea la mediu nu sunt responsabilele ce ne-au 
condus incredibila apariŃie printre aştrii topiŃi; realizând că 
tot ceea ce formează existenŃa noastră face parte dintr-o 
evoluŃie universală, că suntem practic o za - poate cea mai 
importantă, este adevărat - dintr-un întreg lanŃ al evoluŃiei 
raŃionalului existent în legile natural-universale, mă simt 
dator să exprim recunoştinŃa mea acelora care ne-au 
îndrumat şi condus pe acest drum: tuturor profeŃilor religiei 
pentru  îndrumarea pe Calea Binelui, tuturor profeŃilor 
filosofiei pentru îndrumarea pe Calea Adevărului, tuturor 
profeŃilor artei pentru îndrumarea pe Calea InspiraŃiei, 
tuturor profeŃilor ştiinŃei pentru îndrumarea pe Calea 
Cunoaşterii; tuturor acelora care, îngăduindu-ne, ba chiar 
străduindu-se să-i cunoaştem, au contribuit la formarea 
noastră. 

Şi, pentru că am îndrăznit să pun în discuŃie lucruri ce 
sunt bătute în cuie ruginite pe crucea evoluŃiei spiritului 
nostru, vor apărea desigur şi indivizi care mă vor judeca 
fără să se mai deranjeze să vadă ce gândesc de fapt. Sunt 
aceia cărora le bat obrazul, de acolo de unde sunt, un 
Giordano Bruno, un Galileo Galilei, un Charles Darwin, o 
Ioana D’arc ori chiar simbolul credinŃei, Iisus Hristos! Şi 
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asta doar pentru că, în mulŃimea de oameni cumsecade, 
fiecare nulitate, hoŃ sau criminal s-au simŃit mai buni decât 
ei, atunci când au judecat!   

Acelora care m-ar întreba cine sunt eu să îndrăznesc 
să gândesc altfel decât dânşii, le-aş răspunde întrebându-i 
la rândul meu cu ce drept, în lumea Creatorului - unic 
judecător, judecă ei  fapta cugetului meu? 

Fapta de a încerca să înŃeleg trecutul, prezentul şi 
viitorul (care sunt în acelaşi timp şi ale mele) prin 
'microscopul', 'lupa' şi 'telescopul' informaŃiilor pe care le 
însumează azi cunoaşterea omenirii şi nu prin fanta 
obscurităŃii cunoştinŃelor celor ce de mult nu mai sunt. 
Poate că aceştia îl percep pe Dumnezeul din ei ca pe un 
tiran pe care trebuie să-l respecte din frică, în vreme ce eu 
simt că Dumnezeul din mine îmi este prieten şi mă îndeamnă 
să mă comport ca o fiinŃă inteligentă în încercarea mea de 
a-L cunoaşte! Şi de răspândi, mai departe, mesajele sale. 

Oricum, astăzi, mulŃi dintre oameni îşi amintesc de 
CredinŃă fie doar atunci când au o nevoie disperată, fie... de 
frica de a nu păŃi ceva rău, şi nu din cunoaştere, din respect 
pentru adevăr, bine sau dragoste. Ori, nu poŃi fi bun din 
cauza fricii... Şi ce valoare ar mai avea faptele bune făcute 
de frică, şi nu din credinŃa în bine? 

Iar celor care m-ar întreba dacă cred sau nu în 
Dumnezeu, le răspund de la bun început. 

În primul rând, când spun Dumnezeu mă gândesc 
deodată la două entităŃi: mai întâi la RaŃiunea Superioară 
de la care pare să fi început totul, raŃiune mult prea 
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atotcuprinzătoare pentru a putea fi descrisă doar în cuvinte, 
iar, pe de altă parte, la denumirea dată la un moment dat al 
începutului  civilizaŃiei umane de către oameni care, având 
un bagaj extrem de subŃire de cunoştinŃe şi informaŃii, au 
încercat să-L alcătuiască din vorbe. Iar acolo unde nu s-au 
priceput, l-au acoperit cu trăsături umane. Ba i-au atribuit 
chiar şi acelaşi sex cu al lor însuşi... Deşi, pe lumea asta, 
femeia aduce pe lume copii, şi poate că era mai indicată.... 
Şi, deşi în final vorbim de aceeaşi entitate mai mult sau mai 
puŃin materială şi mai mult sau mai puŃin închipuită, cred că 
pe măsură ce evoluăm suntem obligaŃi să-l vedem mai puŃin 
ca Dumnezeu şi mai mult ca RaŃiune Superioară Inteligentă. 

Eu cred în dumnezeul care mă îndeamnă să împrumut 
de la un popor doar bunele obiceiuri. Nu cred în dumnezeul 
care mă îndeamnă să fur din bogăŃiile altor popoare, sau să 
iau vieŃile semenilor mei pe motiv că au altă religie decât 
cea în care m-am născut eu. 

Eu cred în dumnezeul creat de RaŃiune. Nu cred în 
dumnezeul creat de om. De interesele lui. Eu cred în 
dumnezeul vieŃii. Nu cred în dumnezeul morŃii. În cel ce ne-
ar aştepta  după... Cred în dumnezeul din viitor, nu în cel 
din trecut. Adică cel prin care ne vom regăsi în delta 
evoluŃiei noastre. 

Când trec prin faŃa sau când trec pragul unei case a 
Domnului, indiferent de religia ei, mă închin. Nu de frica 
iadului ori pentru a investi în viitoarea şedere în rai. 

Ci pentru a nu uita să fiu mai bun.  
 

8 februarie 2007 
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ADDENDA 
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Despre memorare,  experienŃă şi somn 
Trimitere de la pagina 36 
 
 
Mă gândesc la faptul că vietăŃile îşi dorm aproximativ 

o treime din viaŃă. Iar pentru omul care trăieşte nouăzeci de 
ani, aproape treizeci dintre ei i-a dormit! 

Şi mă întreb de ce? Ce se întâmplă în timpul acestui 
proces atât de mare consumator de timp, făcându-l atât de 
important încât să existe? De fapt mă întreb care poate fi 
raŃiunea existenŃei somnului? 

Observând că li se face somn atât sportivului care a 
alergat toată ziua, cât şi antrenorului care l-a privit de pe 
bancă, am înŃeles că nu oboseala fizică comandă starea de 
somn. 

În altă ordine de idei am observat, de asemenea, că 
'lovitura de graŃie' ce ne este aplicată seara, după ce starea de 
somn se instalează, este dată nu de un efort fizic, ci de noile 
informaŃii venite în timp ce încercăm să citim, să învăŃăm, 
vizionând filme, ascultând pe cineva vorbindu-ne. Aceasta 
ca şi cum intrarea informaŃiilor noi, mai exact înregistrarea 
lor, se poate face doar un timp limitat la aproximativ 16 ore 
din 24. Şi că, ceva, un volum de stocare a informaŃiilor din 
creierul nostru, se umple, întocmai ca şi caseta din aparatul 
de filmat.  

Hai să facem o paralelă între ceea ce se petrece în ziua 
unui om, între momentele trezirii lui de dimineaŃă şi cel în 
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care adoarme seara, şi activitatea de filmare sau fotografiere 
cu un aparat digital. 

În aparatul digital există un aşa numit card de 
memorie, în care sunt memorate fotografiile făcute. Să 
spunem că, dimineaŃa, acest card este gol de informaŃie, iar 
fotograful se apucă de fotografiat şi de filmat. Şi face poză 
după poză şi film după film până în clipa în care, pe ecranul 
aparatului, apare mesajul "Cardul de memorie este plin", 
moment din care fotograful nu mai poate face nici o poză, 
nemaiavând spaŃiu de depozitare rămas liber. În aceste 
momente, fotograful mută informaŃiile de pe cardul de 
memorie pe hardul calculatorului (unde se şi află arhivată de 
fapt întreaga sa colecŃie de fotografii), golindu-l şi 
pregătindu-l astfel pentru noile poze ce vor fi înregistrate a 
doua zi. Cu această ocazie, foarte important de reŃinut, 
selectează, eliminând în acelaşi timp pozele neimportante, 
pentru economia de spaŃiu, desigur, cât şi pentru inutilitatea 
păstrării lor. 

Ce se întâmplă mai departe? 
Omul nostru, pe care îl comparam cu aparatul foto, 

odată cu trezirea sa dis-de-dimineaŃă şi deschiderea ochilor 
(alături, desigur şi de celelalte patru simŃuri), începe să 
observe - memorând în acelaşi timp - tot ceea ce se petrece 
în jurul său. Şi când fac această afirmaŃie mă gândesc la 
faptul că poate, spre exemplu, reda pe parcursul vremii ceea 
ce a văzut şi ceea ce a auzit, dovedind astfel că toate aceste 
informaŃii despre lucrurile trăite sunt memorate, ca simple 
date, undeva în mintea sa. Şi, la fel ca şi aparatul de 
fotografiat, omul nostru, la sfârşitul zilei, fie adoarme cu 
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cartea în mână, fie uitându-se la film, fie spunându-i 
interlocutorului care nu se mai opreşte din vorbit: "Te rog nu 
mai vorbi: sunt aşa de obosit că nu te mai pot urmări"; sau: 
"Nu mai pot reŃine nimic din ceea ce îmi spui pentru că sunt 
foarte obosit, simt că adorm în picioare. Nu îmi mai intră 
nimic în cap. Hai să continuăm mâine, când voi fi cu mintea 
odihnită! (sau liberă)". 

Şi omul nostru obosit, adoarme, proces în care 
informaŃiile zilei sunt mutate dintr-un spaŃiu mic ca şi 
dimensiuni din creier (similar cardului de memorie din 
aparatul foto) într-altul mai mare (similar hardului din 
calculator), unde se află de altfel şi întreaga lui arhivă de 
amintiri memorate de când se ştie, informaŃii ce-i formează 
practic experienŃa acumulată. 

Iar în dimineaŃa ce urmează poate asculta, şi deci 
înregistra, de acolo de unde rămăsese, discuŃia cu 
interlocutorul său, alături de toate celelalte lucruri pe care le 
va observa pe parcursul zilei. 

De remarcat faptul că, în acelaşi timp cu mutarea 
informaŃiilor, creierul trebuie că analizează eliminând - din 
acelaşi motiv cu al fotografului, acela de a salva spaŃiu din 
memorie - toate acele informaŃii care nu poartă mesaje  
importante care să folosească în viitor. Şi când afirm aceasta 
mă gândesc la observaŃia general valabilă că ne amintim 
mult mai multe detalii din ce ni s-a întâmplat în ziua de azi 
decât, să spunem, într-o zi din anul trecut sau din anii 
trecuŃi. Ca şi cum informaŃiile de astăzi sunt 'înregistrate' 
brut, în totalitatea lor, ca un film întreg, în vreme ce 
informaŃiile memorate, amintirile, sunt deja sortate pe 
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evenimente. Şi, într-adevăr, îŃi poŃi aminti, spre exemplu, 
fără probleme episoade din prima zi de şcoală, evenimentele 
mai importante, dar în nici un caz întreaga zi; îŃi poŃi aminti 
întreg examenul în care ai obŃinut carnetul auto, dar nu-Ńi 
mai aminteşti desfăşurarea întregii zile, aşa cum o poŃi face 
pentru ziua de astăzi. Poate Ńi-o aminteşti şi pe cea de ieri, şi 
chiar, cu ceva efort suplimentar, pe cea de alaltăieri. Dar 
cam atât. 

Ai fi îndreptăŃit să te întrebi de ce Ńi se face somn 
zilnic, până la urmă, cam pe la aceeaşi oră, fie că toată ziua 
nu ai făcut altceva decât să stai în balansoar contemplând 
cerul senin, fie că toată ziua ai avut activităŃi în care Ńi-au 
intrat masiv informaŃii. Să spunem că ai citit sau ai privit 
filme întreaga zi. 

Nu ar fi logic, prin urmare, să oboseşti mai curând în 
ziua mai solicitantă? Şi, dacă aş avea dreptate, atunci de ce 
nu adormi la ore diferite, ci cam tot pe la ora obişnuită? 

Răspunsul este foarte simplu: o casetă cu durată de 
filmare de treizeci de minute, spre exemplu, se va termina 
după exact treizeci de minute, fie că ai filmat un perete alb, 
fie o cursă auto, din dreapta şoferului. Pentru că informaŃia, 
imaterială fiind, nu poate fi cântărită în unităŃi de măsură ale 
greutăŃii, ci doar cronometrată în unităŃi de timp. 

Chiar dacă ai sta izolat într-o pivniŃă, în beznă totală, 
într-o linişte deplină şi imobilizat în pat, după aproximativ 
16 ore de 'înregistrare' a scurgerii timpului şi a gândurilor 
tale vei adormi. În timpul somnului, acestea vor fi mutate şi 
astfel memorate. Cum oare altfel?, doar va trebui să-Ńi 
aminteşti întreaga viaŃă de această experienŃă chinuitoare. 
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Care ar fi concluziile tuturor acestor observaŃii? 
În primul rând că apariŃia senzaŃiei de somn ar fi de 

fapt semnalul că spaŃiul alocat de memorie pentru 
'înregistrare' este aproape plin. 

Apoi că, în timpul somnului, datele înregistrate pe 
parcursul zilei sunt practic mutate, de pe 'caseta' zilnică într-
o locaŃie mai mare, ce ne formează memoria. Ca o arhivă. 

Că, odată cu această deplasare de date între cele două 
memorii, informaŃiile sunt sortate şi totodată sunt eliminate 
detaliile neimportante. Cele de care nu mai ai nevoie nefiind 
informaŃii care să formeze experienŃă. De învăŃătura cărora 
să te foloseşti. 

Prin somn, respectiv prin procesul mutării acestor 
informaŃii, 'caseta' zilnică redevine goală, şi astfel poate 
primi informaŃiile noi, din chiar momentul în care 
deschidem ochii, dis-de-dimineaŃă. 

Toate aceste procese (de înregistrare, analiză şi 
memorare) construiesc un fel de bază de date, din care 
conştiinŃa noastră, eul nostru, îşi culege învăŃăturile de 
fiecare dată când situaŃia îi impune să reacŃioneze. 

Tot acest bagaj de informaŃii formează experienŃa. 
Fiecare dintre noi nefiind altceva decât sume mai mari sau 
mai mici de informaŃii acumulate. 

Şi cum nu poŃi să te frigi de două ori cu mânerul 
ibricului luat de pe foc, întrucât prima experienŃă, memorată 
deja, îŃi va aminti de prima dată când te-ai fript, tot aşa un 
bagaj mai mare de informaŃii îi conferă posesorului mai 
puŃine 'zile fripte' şi mai multe şanse de supravieŃuire în 
timp. 



           Octav  Chivulescu                                     CivilizaŃia Inilor 
 

286 

Dar nu trebuie să aştepŃi să te frigi, neapărat, tu însuŃi 
pentru a învăŃa şi a acumula experienŃă. ExperienŃa o poŃi 
prelua şi de la alŃii, dispuşi să o împărtăşească cu tine. 

Societatea umană este o societate în care acumularea 
experienŃelor înaintaşilor este obligatorie, având instituită 
obligativitatea învăŃământului. Privit astfel, rezultă 
adevărata importanŃă a acestui fapt. 

 
Şi, pentru că în timpul somnului visezi, mă gândesc că 

te pot interesa şi ideile următoare... 
 
Despre vise 
 

Nu doar noi oamenii, ci toate animalele... visăm. 
Cunoşti, desigur, tresăririle ori 'alergatul' prin somn al 

tovarăşului tău patruped... 
Pentru că dacă nu am visa, menŃinând astfel conştiinŃa 

trează precum o flacără de veghe, ne-am găsi practic într-o 
stare similară celei de leşin, ori de anestezie generală, ori 
chiar de comă. Şi aceasta deoarece în timpul somnului, 
creierul, ocupat cu  analizarea şi transferul informaŃiilor, Ńine 
închise porŃile simŃurilor.  

Această necesitate de menŃinere în 'stand by' a 
conştiinŃei are un caracter ancestral. De ce spun aceasta? 

Pentru că, dacă, spre exemplu, ai adormit noaptea 
într-o pădure (cum se petrecea în vremurile preistorice cu 
omul şi cum se petrece şi astăzi cu animalele sălbatice), din 
starea de visare poŃi auzi zgomotul făcut de un prădător 
înfometat şi, trezindu-te rapid, să-Ńi iei măsurile de apărare 
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ce mai pot fi luate. Dacă însă, în aceeaşi situaŃie periculoasă, 
te-ai găsi leşinat, anesteziat sau în comă, ai fi mâncat de viu, 
fără măcar să mai afli vreodată acest lucru... 

Prin urmare, starea de visare conferă o stare de veghe 
a simŃurilor (altfel închise în timpul somnului), un reflex de 
apărare dezvoltat la animale de către natură. Un program ce 
'rulează' antrenând la minim capacitatea de muncă a 
creierului, ocupat cu analiza şi memorarea informaŃiilor, 
păstrând în acelaşi timp 'motorul' fiinŃei tale pornit, dar 
rulând la ralanti. 

Pentru ca această teorie să fie adevărată ar trebui să 
visăm tot timpul cât 'lipsim' din realitatea simŃurilor 
adormite. 

Dar teoria unanim acceptată de către comunitatea 
oamenilor de ştiinŃă de profil este aceea că omul visează 
foarte puŃin din timpul total pe care îl doarme, undeva spre 
câteva minute doar. 

Referitor la acest lucru nu pot decât să-mi exprim 
uimirea: de mai bine de trei ani, de când mă preocupă acest 
aspect, mi-am format un gest reflex ca de fiecare dată când 
mă trezesc să verific dacă visam sau nu. Şi, dintr-un total de 
peste o mie de treziri petrecute în tot acest interval de timp, 
nu s-a întâmplat nici măcar o singură dată să nu fi visat! Şi 
realizezi că orele de trezire au 'acoperit' practic mai toate 
perioadele nopŃii sau zilei în care dormeam, ba chiar şi mai 
mult, diversele cauze care au provocat trezirea: ceas 
deşteptător, terminarea somnului, zgomote, griji, nevoia de a 
merge la baie etc. 
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De asemenea, într-o perioadă chiar obişnuiam să o 
trezesc pe soŃia mea, întrebând-o mai apoi dacă visa, atunci 
când sforăia sau dormea destinsă ori agitat, imediat după ce 
adormea, în mijlocul somnului, sau spre dimineaŃă. De 
asemenea, nu am primit niciodată un răspuns negativ care ar 
fi contrazis, practic, întreaga teorie!  

Ci doar mici reproşuri... 
De altfel, poŃi testa şi singur, ori punându-Ńi ceasul să 

sune la diverse ore, ori, pur şi simplu, ca şi mine, având acea 
grijă de a te întreba dacă visai sau nu de îndată ce te-ai trezit. 

Şi-Ńi vei răspunde singur la întrebarea dacă am sau nu 
dreptate. 

Sigur, există o stare de agitaŃie a ochilor şi a întregului 
corp, însoŃite de o intensă activitate cerebrală depistată de 
către aparatele medicale amplasate pe voluntari, denumită 
starea REM, sau Rapid Eye Movement, în traducere 
"mişcarea rapidă a ochilor". Această stare este cea socotită - 
în opinia mea în mod eronat - de către comunitatea ştiinŃifică 
cea în care de fapt s-ar visa. Cred că mai curând această 
stare este reacŃia (măsurată electric) a transferului de date 
brute înspre analizat, ori a celor analizate spre arhiva din 
memorie. 

De altfel, această stare apare pe toată perioada 
somnului, la intervale fixe (!) de aproximativ douăzeci de 
minute. Şi niciodată somnul nu începe prin această stare, 
prima manifestare fiind la douăzeci de minute de momentul 
adormirii. Iar dacă într-adevăr am visa doar în starea de 
REM atunci de ce, înainte cu doar o clipă de a adormi, 
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atunci când tresărim redevenind conştienŃi, realizăm că 
tocmai păşisem în irealitatea unui... vis?  

Căci, în chiar clipa în care adormi, simŃi cum 'aluneci' 
pe un gând. 

Al unui gând închipuit, dar nu de noi... Un rod nu al 
voinŃei eului nostru, ci proiectat în mod automat de către 
altcineva. 

Şi dacă vei fi atent vei mai constata un lucru 
important. Am văzut la un moment dat că un fapt petrecut 
mie în realitate, cam pe la sfârşitul zilei, îl regăseam ca fiind 
legat de ceea ce visam spre dimineaŃă. Mereu la fel. Apoi 
am înŃeles că visul (ce se 'inspiră' şi din faptele petrecute 
peste zi) urmează cursul normal de 'curgere' al filmului 
înregistrat. 

Mai târziu, trezindu-mă la diverse ore din noapte şi 
analizând visul în care tocmai mă aflasem, am găsit repere 
comune cu realitatea zilei, întâmplate în aceleaşi perioade 
ale zilei: de la începutul zilei la începutul somnului, de la 
mijlocul zilei cam prin toiul nopŃii, şi tot aşa... 

Acest lucru mi-a relevat faptul că în timpul somnului 
întreg filmul evenimentelor zilei trecute, înregistrate, rulează 
iarăşi, în faŃa monteurului, pentru a fi selectat.  

Şi pentru că stăm treji şaisprezece ore şi dormim opt, 
putem deduce viteza derulării filmului: de două ori mai 
rapid decât s-au petrecut lucrurile în realitate! 
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Despre muzică şi inspiraŃie 
Trimitere de la pagina 40 

 
 
 
Muzica are efectul - şi de aici menirea - de a-i aduna 

laolaltă pe cei asemenea. Uită-te la stadioanele pline ochi de 
fanii trupelor de muzică, uită-te la cei ce astăzi dansează 
într-un club, ori la cei care ieri dănŃuiau în jurul focului, 
înaintea vânătorii... Cu toŃii au un punct comun, exprimat 
prin strângerea lor laolaltă în mediul sonor oferit de muzică. 

Muzica este, prin urmare, precum o forŃă 
'gravitaŃională', selectivă, a sufletelor. Muzica atrage şi apoi 
uneşte sufletele asemenea.  

Această asemănare, regăsită în jurul unor sentimente 
induse prin undele sonore ale melodiei, poate explica de ce, 
de la o vârstă la alta, nu mai Ńinem pasul cu noua muzică: 
nici ca oameni nu mai formăm aceleaşi grupuri. Aceleaşi 
generaŃii. Nu mai  împartăşim aceleaşi gânduri. 

Muzica este ca o mare de emoŃii. De fapt, o mare de 
informaŃii ce generează emoŃii şi sentimente. Este mediul în 
care mintea, cufundată fiind, primeşte şi începe să emane 
idei. 

Să vedem acum cum şi de ce ne influenŃează muzica? 
Hai să luăm spre exemplu o melodie care ne place 

mult. O ascultăm şi vedem că ne poartă spre visare. Începem 
sa visăm cu ochii deschişi. Ce se întâmplă de fapt? Hai să ne 
gândim ce este această melodie, în definitiv. Este o creaŃie. 
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A cui? A autorului. Să-l căutăm pe autor, acest om deosebit 
de noi, care a reuşit să aducă de dincolo de cortina din 
mintea sa aceste unde sonore care ne plac şi ne transpun din 
realitate în visare, şi să-l întrebăm ce anume a creat? Ştii ce 
ne va răspunde? Că a gândit (folosind şi cuvântul inspiraŃie) 
această aranjare a notelor muzicale, a ritmurilor şi a tempo-
ului, într-un fel similar poate cu felul în care un poet a 
aranjat literele în cuvinte şi fraze, care, de asemenea, fac să 
'mişte’ acel ceva deosebit din noi. A gândit deci. Melodiile 
sunt, prin urmare, tot un fel de gânduri. Gânduri exprimate 
prin sunete. 

Iar melodiile cu adevărat plăcute - la nivel global - 
sunt puŃine şi intense precum roşul florilor de mac suprapus 
verdelui general al lanului de grâu. Şi aceasta pentru că 
muzica poate fi inspirată sau neinspirată. Atât! 

Adevăratul compozitor al muzicii bune este inspiraŃia. 
Cunoşti diferenŃa dintre o melodie compusă la cerere şi cea 
creată sub imboldul inspiraŃiei.  

Muzica inspirată este formată din gânduri inspirate! 
Şi, aşa cum ascultând vorbele cuiva, ne vin gânduri în 

minte, tot aşa, ascultând muzica inspirată, primim iarăşi 
gânduri. Gândurile inspirate ce au creat melodia respectivă 
proiectează practic, în mintea noastră, imagini, venite pe 
calea sonoră de data asta. Acestea, intrând în mintea celui ce 
ascultă, vor inspira apariŃia altor gânduri. Şi, tot aşa cum o 
poezie poate face să vibreze mai mult sau mai puŃin o 
persoană, în funcŃie de felul de informaŃii din care este 
alcătuită acea persoană, tot aşa şi o melodie poate plăcea 
sau, din contră, displăcea ascultătorului, în funcŃie şi, de 
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această dată, de compatibilitatea dintre gândurile 
compozitorului cu ale sale. 

Prin urmare, muzica este un fel de mediu de  
transmitere a gândurilor, format din unde sonore. Un mediu 
de înmulŃire al gândurilor. 

Cum este apa pentru viaŃă... 
Din zecile de miliarde de oameni care au trecut prin 

lume recunoaştem că doar foarte puŃini dintre ei au 
influenŃat lumea; dintre miile de pictori, de sculptori, de 
compozitori, de poeŃi şi scriitori, recunoaştem că doar foarte 
puŃini dintre ei au influenŃat lumea; dintre nenumăratele 
scrieri care au fost scrise de-a lungul evoluŃiei noastre 
recunoaştem foarte puŃine ca fiind cele care ne-au influenŃat 
drumul; dintre nenumăratele compoziŃii muzicale Ńi-au 
plăcut numai unele dintre ele, chiar dacă făceau sau nu parte 
din muzica generaŃiei tale; dintre nenumăratele idei şi teorii 
ştiinŃifice, care au trecut prin minŃile zecilor de miliarde de 
oameni, doar unele dintre ele au alcătuit lumea aşa cum o 
cunoaştem astăzi.  

De ce? Pentru că doar acei oameni care au fost 
inspiraŃi, doar acei artişti care au fost inspiraŃi, doar acele 
scrieri care au fost inspirate, doar acele melodii care au fost 
inspirate şi doar acele idei şi teorii care au fost, de 
asemenea, inspirate, au fost şi singurele adevărate. Cele care 
trebuiau să ne conducă pe drumul pe care, de altfel, am şi 
mers. 

Iar când cei inspiraŃi şi călăuziŃi de legile raŃionale vor 
alcătui cea mai evoluată formă de organizare a materiei din 
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univers, devenind societatea-umană responsabilă, îl vor 
forma, de fapt, pe Dumnezeu. 

Ce poate fi atunci inspiraŃia - indiferent de forma în 
care apare, altceva decât cuvântul Domnului?... 
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Despre progresul tehnologic, aliatul omului 

inteligent 
Trimitere de la pagina 49 

 
Haide acum să încercăm să cântărim moştenirea 

înaintaşilor. Cum? 
Imaginându-ne o întreagă armată a vremurilor trecute, 

de câteva mii de bravi oşteni, solizi, musculoşi, hotărâŃi  şi 
înarmaŃi până în dinŃi cu săbii, suliŃe, arcuri, săgeŃi, topoare, 
sarbacane şi ghioage, stând de o parte a terenului de luptă. 

De partea cealaltă a câmpului de bătălie, pentru 
echilibru, este suficientă o singură echipă de 'comando', din 
4-5 soldaŃi, pregătită atât tactic cât şi tehnologic la nivelul  
vremurile actuale: dotată cu tot echipamentul de luptă, de 
vedere, defensiv şi ofensiv, cu veste antiglonŃ, căşti de 
protecŃie, comunicaŃii satelit, aparatură medicală de 
recuperare, vindecare sau de creştere a performanŃei, 
mitraliere, lunete, grenade, mine, exploziv şi tot restul... 

Avem, deci, în înfruntarea noastră virtuală cinci oameni 
contra câtorva mii. Tot de oameni. Care au, şi unii şi alŃii, 
aceeaşi organizare a suportului material constituent - mă 
refer aici la corp...  

SoldaŃii noştri au de partea lor ceva ce-i face diferiŃi de 
ceilalŃi, au un aliat imaterial: experienŃa înaintaşilor! 
InformaŃiile transformate în puteri. Materia transformată 
prin tehnologie, sub presiunea gândurilor, în arme. Care-i 
ajută necondiŃionat. 
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Şi ai să realizezi că, de fapt, nu s-ar lupta câteva mii de 
oameni contra altora cinci, ci că de fapt adevăraŃii 
combatanŃi sunt moştenirile fiecăreia dintre părŃi. 

Nivelul informaŃional la zi al fiecăreia dintre cele două 
civilizaŃii! 

Primii deŃin tehnologiile focului şi arcului, în vreme ce 
ceilalŃi au zburat pe lună încă de acum aproape patru 
decenii! 

Ne-am folosit de cei cinci soldaŃi ai zilelor noastre doar 
pentru a înŃelege mai corect comparaŃia între forŃele 
combatante, deşi suficient era şi un singur operator care, de 
la consola unui calculator, putea trimite o rachetă doar spre 
cei cinci mii!  

O rachetă plină însă de progres şi tehnologie... 
Dar să-i trimitem înapoi de unde au venit pe toŃi aceşti 

războinici, înainte de a-şi face unii altora vreun rău: sunt 
convins că recunoşti învingătorii şi fără luptă, adevărat? 

Prin simplă raŃiune! 
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O posibilă explicaŃie a sforăitului 
Trimitere de la pagina 68 
 
 
Nu doar eu, dar şi tu, şi copiii, şi bătrânii, şi vecinii, 

şi... mai toată lumea, sforăie. 
Caută în orice documentaŃie medicală de specialitate şi 

ai să găseşti sforăitul catalogat fiind drept un ‘defect’ cauzat 
de obstrucŃia parŃială a căilor respiratorii superioare, însoŃită 
de vibraŃia Ńesutului faringian, cauzat de deviaŃii de sept, 
hipertrofia mucoasei nazale, polipi nazali, hipertrofia 
amigdalelor, hiperglosie (limba prea lungă), pierderea 
tonusului Ńesuturilor faringiene, peste care se suprapun 
factorii gen obezitate, consum de alcool sau sedative etc. 

Bine, aş putea fi de acord, la un moment dat, în cazul 
omului. Dar nu doar omul sforăie: leul, cămila, pisica, 
câinele, calul, o fac şi ei. Şi cred că mai toate animalele o fac. 
Deşi căile respiratorii ale girafei diferă oarecum de ale tigrilor 
sau de gâtul cu cioc în prelungire al struŃului. 

Nu cred să fie tocmai sforăitul excepŃia sau greşeala 
acestei lumi în care nimic nu se găseşte la întâmplare... 

O greşeală de 'proiectare' a căilor respiratorii. 
Şi mai mult decât atât: o greşeală multiplicată de atâtea 

ori câte specii obişnuiesc să sforăie... 
În lumea diverselor teorii inspirate de fenomenul  

sforăitului, poate cea mai interesantă este aceea care afirmă 
că sforăitul în timpul nopŃii ar fi un reflex antic de 
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autoapărare, zgomotul produs (destul de grav şi chiar 
aparent violent, ce seamănă cu mârâitul prădătorilor) ar fi 
avut rostul de a îndepărta eventualii prădători ce ar fi putut 
ataca în timpul somnului.  

Bun, doar că văzând că şi prădătorii din capetele de lanŃ 
trofic sforăie, te poŃi întreba pentru cine ar face-o? Să 
sperie... pe cine? 

Am să te întreb, acum, ce crezi că am afla dacă am face 
experimentul următor...? 

Să luăm doi căŃei care sforăie atunci când dorm şi să le 
arătăm un manechin de pluş. Acest manechin nu ar trebui să 
le inspire teama. Apoi să luăm unul dintre câini şi, izolat, 
într-o altă încăpere, să-l speriem într-un fel cu manechinul 
astfel încât, de fiecare dată când îl vede, să se teamă de el. 
După o perioadă în care cei doi câini au dormit împreună, aş 
testa dacă nu cumva şi al doilea câine se va speria când va 
vedea manechinul... Un fel de experiment extins celui al lui 
Pavlov, cel al formării reflexului salivaŃiei la aprinderea 
unui bec, eveniment ce preceda întotdeauna masa. Doar că 
aş înlocui reacŃia foamei cu cea a spaimei, pe care o consider 
cu mult mai intensă... 

Este posibil ca tot aşa cum noi, la nivelul nostru  
superior raŃional şi inteligent, comunicăm trimiŃându-ne 
gândurile transformate în unde sonore, prin mecanismul 
vorbirii, este posibil spuneam, ca şi animalele, la nivelul 
inferior al instinctelor lor, să-şi comunice, desigur în mod 
inconştient, situaŃiile de pericol experimentate de către unii 
din membrii grupului. ExperienŃa zilnică... 
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Ar fi o posibilitate prin care natura ar face ca, până la 
urmă, o nouă informaŃie rezultată în urma unei experienŃe 
individuale, informaŃie ce Ńine de supravieŃuire, să ajungă în 
fiecare pisică din orice colŃ al lumii. Altfel, va trebui să 
acceptăm că identica reacŃie a oricărei pisici la vederea 
câinilor se datorează faptului că toate pisicile de astăzi sunt 
urmaşele doar a acelei unice pisici, din trecut, care a avut 
această informaŃie înscrisă în gene! În realitate trebuie ca 
această informaŃie să fi fost, odată şi odată, mai întâi trăită şi 
mai apoi introdusă, cumva, în codul instinctului urmaşilor. 

Şi de care va beneficia mai târziu orice pisoi, căruia, chiar 
dacă nu a mai văzut în viaŃa sa un câine, instinctul său îi va 
zburli pielea pe spate şi-i va declanşa reacŃia de 'a... scuipa'. 

ReacŃie care nu o are la vederea unui cal sau a unei 
vaci, deşi sunt animale cu mult mai impozante... 

Aşa că, deşi aflat în timpul somnului, 'ceva treaz şi 
atent' din mintea animalului receptor poate primi proaspăta 
expeienŃă a celui care o exprimă în gura mare, sforăind din 
toate puterile! Şi, bineînŃeles că şi noi, oamenii - mai exact 
animalele din noi, sforăind, mai emitem şi recepŃionăm 
informaŃii depăşite, ori poate încă utile...  instinctelor. 

Şi încă ceva: se spune că sforăi cu atât mai tare cu cât 
eşti mai obosit. Cum am văzut anterior că nu oboseala fizică 
ci supra-acumularea de informaŃii produce somnul, şi-ar găsi 
sens şi această afirmaŃie: cu cât eşti mai obosit (mai plin de 
informaŃii) cu atât mai tare sforăi! Cu cât ştii mai mult, cu 
atât te simti obligat să Ńipi mai mult şi mai tare... 

Cu atât 'comunici' mai departe... 



           Octav  Chivulescu                                     CivilizaŃia Inilor 
 

299 

 
Despre Iisus şi Iuda 
Trimitere de la pagina 91 
 
 

Ai în tine tot atâtea părŃi din Iisus câte gânduri bune 
şi adevărate ai... 

 
Ştii ce găsesc eu incredibil în toată povestea cu Iuda? 

Iuda este socotit de către Biserică un trădător, un etern 
destinatar al iadului, o persoană al cărei nume parcă arde 
mirosind urât, fiind hulit pe veşnicie. 

Şi toate astea, desigur, pentru că l-a trădat pe Iisus. 
Pot să întreb Biserica cui a fost trădat Iisus? Nu cumva 

tocmai ei? 
De la cine a încasat Iuda renumiŃii arginŃi? Cumva de la 

Caiafa, capul bisericii? 
Cine l-a judecat şi condamnat la moarte pe Iisus? Nu 

cumva tot biserica? 
Păi atunci nu înŃeleg ce are tocmai ea cu Iuda? 
Pot avea ceva cu Iuda, într-adevăr, credincioşii creduli, 

dar ea, Biserica, nu! 
Pentru că Biserica ce pusese preŃ pe viaŃa lui Iisus, 

stabilind o recompensă pe care mai apoi a plătit-o, după care 
a făcut tot posibilul şi imposibilul pentru a-l ucide, continuă 
de atunci şi până astăzi (nesuflând nici un cuvinŃel despre ea 
însăşi - cea de atunci, desigur), să îl afurisească pe Iuda... Pe 
cel pe care Iisus îl denumea prietenul său (Matei).  
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Pe cel căruia, după o noapte de sfat şi o cină de taină, 
îmbrăŃişându-l, Iisus îl trimite spunându-i: "Du-te şi fă ce ai 
de făcut"... Ca şi cum ar spune: ceea ce ştim amândoi că ai 
de făcut... Sau, poate, ceea ce am stabilit, împreună să faci...  

Mi se pare că Biserica adoptă tactica hoŃului care strigă 
"prindeŃi hoŃul" tocmai pentru a îndepărta atenŃia de la 
adevăr...  

Dacă Iisus este cel omorât, şi Iuda ar fi arma cu care a 
fost ucis, atunci cine este ucigaşul? Nu cel ce a Ńinut în mână 
arma?  Nu chiar cei care i-au plătit arginŃii lui Iuda? Nu 
chiar slujitorii de atunci ai Bisericii? 

Doamne, cât suntem de orbi... 
 
Oricum, simŃirea mea despre ceea ce s-a întâmplat în 

acele vremuri este foarte clar exprimată, mai jos: 
Iisus a fost, mai întâi de toate, un om, iar mai apoi un 

instrument al voinŃei lui Dumnezeu, al RaŃiunii Creatoare. 
Un om inspirat de Dumnezeu, care a avut misiunea - 
îndeplinită cu succes - de a iniŃia procesul de transformare a 
minŃii omului, mutând-o din zona răului, animalică şi 
instinctivă, înspre zona bunătăŃii, a adevărului, a raŃiunii şi 
responsabilităŃii.  

Îl privesc pe Iisus ca  pe un spirit-indicator ce a stat - şi 
continuă să stea şi astăzi - la răscrucea drumului dintre bine 
şi rău, indicând celor ce ajung la ceas de cumpănă calea cea 
bună de urmat. Întocmai ca şi Moise, cu cele 10 porunci.  

Iisus a fost omul a cărui inspiraŃie divină a fost poate 
cea mai intensă. Cred astăzi, citindu-i vorbele de atunci, că a 
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fost şi este fiinŃa cea mai apropiată de înŃelegerea corectă a 
realităŃii. Vorbele lui:  

"Spiritul Domnului este în mine şi sunt trimis să aduc 
bunele veşti săracilor, să proclam libertate captivilor, să 
redau vederea orbilor, să-i eliberez pe cei asupriŃi şi să spun 
tuturor că a sosit vremea când Domnul va salva poporul 
său !", trecute prin filtrul teoriei cărŃii, ar deveni:  

"Spiritul Domnului (InspiraŃia RaŃiunii Creatoare) 
este în mine şi sunt trimis să aduc bunele veşti săracilor      
(bunăstarea adusă de evoluŃia societăŃii umane), să proclam 
libertate captivilor (libertatea cuvântului, a adevărului, a 
credinŃei libere), să redau vederea orbilor (înŃelegerea, 
cunoaşterea), să-i eliberez pe cei asupriŃi (egalitatea şi 
respectul dintre semeni) şi să spun tuturor că a sosit vremea 
când Domnul (RaŃiunea Creatoare) va salva poporul său 
(înfierând răul)!".  

Încerc senzaŃia de parcă ar vorbi chiar de societatea 
dominată de reguli şi de norme responsabile spre care ne 
îndreptăm, singura care înseamnă salvarea noastră şi în stare 
să garanteze evoluŃia RaŃiunii Creatoare. 

"Eu sunt Calea, Adevărul şi ViaŃa! Nimeni nu vine la 
Tatăl meu decât prin Mine!", spunea Iisus. 

ÎnŃeleg că doar prin adevăr găseşti calea spre binele 
vieŃii. A vieŃii ce evoluează spre societatea responsabilă.  

Nimeni nu va ajunge în ÎmpărăŃia Cerurilor, "Nimeni 
nu vine la Tatăl meu"  decât mergând în sensul evoluŃiei pe 
calea corectă, cea a adevărului.  

"Nimeni nu poate vedea ÎmpăraŃia lui Dumnezeu dacă 
nu se naşte din nou!", adică moare, plecând dintre cei vii, 
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pentru a renaşte în memoria colectivă. Renăscându-se în 
CivilizaŃia Gândurilor, acolo unde viaŃa este cu adevărat 
veşnică, alături de Iisus, Platon, Giordano Bruno, Einstein, 
Darwin...  

 
Dar să revenim la Iuda, singurul căruia Iisus i se adresa 

numindu-l "prietene". 
Dintotdeauna m-am întrebat de ce nu s-a salvat  de 

trădare? De ce nu l-a oprit pe Iuda, dacă ştia de trădare? De 
ce şi-a mai luat rămas bun, dacă nu ar fi ştiut de 
trădare? Toate aceste întrebări nu-şi găsesc sensul raŃional 
decât în ipoteza că totul era dinainte stabilit. 

Iisus vorbise deja cu mulŃimile, împărtăşindu-le astfel 
gândurile lui. Multe din informaŃiile inspirate pe care el le 
avea de transmis erau astfel depozitate, înmulŃite, în multe 
minŃi diferite. De asemenea, pregătise îndeaproape un număr 
de discipoli. Aceştia ar fi fost astfel pregătiŃi să poată duce 
mai departe voinŃa gândurilor lui Iisus, dupa ce el nu ar mai 
fi trăit ca om... 

Ceea ce s-a şi întâmplat, până la urmă, gândurile sale 
neavând altă cale prin care să fi ajuns până la noi, cei de 
astăzi! 

Iisus cunoştea că pentru a deveni ceea ce este astăzi, un 
simbol al credinŃei, al ÎmpărăŃiei Cerurilor, trebuia să ajungă 
acolo, adică să-şi oprească activitatea sa de om viu şi să o 
înceapă pe cea a spiritului. Pentru aceasta trebuia, cum el 
însuşi spunea, "să se nască din nou". Ceea ce presupunea să 
părăsească, mai întâi, această lume. De această 'parte a 
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scenariului' ştia că se vor ocupa chiar slujitorii de atunci ai 
bisericii, desigur, însă nu era suficient... 

...mai trebuia îndeplinită o condiŃie: să arate lumii că a 
înviat după moarte. Dar cum? 

Pentru aceasta Iisus avea nevoie ca trupul său 
neînsufleŃit să nu rămână în mormânt, ca o dovadă 
permanentă a faptului că este, fizic, mort şi dând astfel 
posibilitatea ca trupul său să fie umilit şi batjocorit.  

Pentru că, astfel, simbolul speranŃei care devenise ar fi 
fost distrus, făcând loc în minŃile oamenilor imaginilor unui 
cadavru pângărit. Dar aşa, corpul său dispărând,  în minŃile 
oamenilor ar fi rămas doar tăria cu care Iisus a înfruntat 
sistemul corupt şi însăşi moartea. În plus, evenimentele 
petrecându-se într-o perioadă în care oamenii credeau 
puternic în minuni iraŃionale, ar fi rezultat ideea că Iisus a 
inviat. (De reŃinut aspectul că de atunci Iisus-omul s-a mai 
arătat pe ici şi colo, în faŃa unor mici grupuri de oameni, dar 
niciodată în faŃa unei mulŃimi, fapt destul de revelator... În 
vreme ce Iisus-spiritul apare în minŃile oamenilor, 
necontenit, de atunci şi până în zilele  noastre, fapt la fel de 
revelator...). 

Aşa că Iisus avea nevoie de cineva de încredere care să 
facă să-i dispară rămăşiŃele pământeşti, rămânându-i astfel 
viu spiritul, în credinŃa din minŃile semenilor şi a urmaşilor 
lor. (Adică în ÎmpărăŃia Cerurilor, lângă Dumnezeu...) 

Acel cineva trebuia să fie un discipol devotat cauzei şi, 
în plus, prieten, întrucât ceea ce urma să păŃească era 
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contrariul a ceea ce păŃea Iisus: trupul îi rămânea viu, 
spiritul însă avea să-i fie hulit de toată omenirea! 

A[a că cei doi trebuie să fi hotărât acest scenariu, 
singurul din care, judecând raŃional, ar fi putut rezulta 
realitatea aşa cum o cunoaştem astăzi. 

Aşa că Iisus, îmbrăŃişându-l de bun rămas, sărutându-l 
pentru încurajare, l-a trimis pe Iuda la Caiafa, spunându-i: 
"Du-te şi fă ce ai de făcut". 

Iar de acolo cunoşti tot ceea ce s-a întâmplat... 
 

Iar dacă ne gândim că în zilele noastre, an de an, de 
Paşte, cei peste două  miliarde de creştini (gândurile lui 
Iisus) sărbătoresc Învierea sa, constatăm că au reuşit.  

SămânŃa semănată de Iisus formează astăzi o pădure! 
 
"Aşa este ÎmpărăŃia lui Dumnezeu, ca un om care 

aruncă sămânŃa în pământ... Şi doarme şi se scoală, 
noaptea şi ziua, şi sămânŃa răsare şi creşte, cum nu ştie 
el."... (Marcu, 4.26.) 
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Despre Stonehenge 
 
Trimitere de la pagina 105  
 

Ai văzut, desigur, construcŃia de la Stonehenge: două 
rânduri de stâlpi, asezaŃi concentric, ce Ńin la capetele 
superioare câte un rând de grinzi orizontale, formând astfel 
un cerc exterior şi un semicerc interior, concentrice. Este un 
simbol abstract, nefiind nici mormânt, precum piramidele, şi 
nici un fort de apărare, precum Marele Zid Chinezesc.  

 

 
 
 

Să încercăm o interpretare a acestui simbol, din 
perspectiva teoriei cărŃii şi a realităŃilor cunoscute. Avem, 
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mai mult sau mai puŃin, două cercuri de piatră, 'Ńinute în 
braŃe' de stâlpi înfipŃi în pământ. Ca şi cum...  

...aici, pe această planetă, în armonie cu legile 
raŃionale ale universului, genele vor înălŃa o structură care 
va susŃine instinctele, cu care împreună şi interdependent 
vor forma cercul vieŃii. 

Aici, în interiorul acestui cerc al vieŃii, în deplin acord 
cu legile raŃionale ale universului, ale genelelor şi ale 
instinctelor, gândurile vor înălŃa o structură conştientă ce va 
susŃine şi va forma inteligenŃa. Un semicerc al inteligenŃei, 
(cerc deschis spre univers), existând într-un cerc al vieŃii. 

Cu toate pornind din fundaŃiile încastrate în materie şi 
evoluând, înălŃându-se spre cer.  

Căci, pentru a putea acŃiona în modul în care o face şi 
azi asupra materiei, inteligenŃa întâi a trebuit să creeze viaŃa, 
să o călăuzească pe drumul evoluŃiei, iar, la momentul 
potrivit, să ‘intre’ în noile corpuri. Nu exista alta cale. Două 
acŃiuni ‘concentrice în timp’! Două cercuri ce cresc unul în 
altul. 

Şi toate acestea nu ca şi cum cineva sau ceva a ştanŃat 
în trecere planeta, locul şi limba civilizaŃiei alese, ci, pur şi 
simplu, cei ce au primit ieri inspiraŃia de a-l construi se 
găsesc astăzi aflaŃi cel mai departe în timp şi spaŃiu. Aici şi 
nu altundeva; ei şi nu alŃii! 

Precum şi apa izvorului, pornită prima pe albia 
timpului, ajunge cel mai departe, acolo unde raŃional se 
presupune că trebuia să ajungă. 

Ca şi sămânŃa sădită de timpuriu: va răsări prima, iar 
planta va fi cea mai înaltă... 
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..."Cum vom asemăna împărăŃia lui Dumnezeu, sau în 
ce pilde o vom închipui?"... "Cu grăuntele de muştar care, 
când se seamănă în pământ, este mai mic decât toate 
seminŃele de pe pământ! Dar, după ce s-a semănat, creşte şi 
se face mai mare decât toate legumele şi face ramuri mari, 
încât sub umbra lui pot să sălăşluiască păsările cerului." 
(Marcu, 4.30-32) 
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Despre drumul parcurs 
Trimitere din pagina 106 
 

Paşii parcurşi de evoluŃia acestor oameni, ce mi-au 
indicat o direcŃie, m-au făcut curios să văd mai de aproape 
cum a fost ea făcută. Din ce a fost 'construită' această 
evoluŃie. 

Aşa că am pornit să caut, unde altundeva mai facil 
decât pe internet, indicii legate de civilizaŃia engleză, 
intersectate cu acel ceva din forma cuvintelor, acel sunet 
„in” care le dădea o rădăcină comună. Acel sunet ce-l găsim 
în cuvintele informaŃie, inspiraŃie, instinct, invenŃie, 
instrucŃiune, dar mai ales... inteligenŃă. 

Şi ce am găsit pot fi doar coincidenŃe sau pure 
speculaŃii, dar eu le voi înşira în faŃa ta, pentru a discerne 
singur. 

ŞtiinŃa 'vorbeşte' limba engleza. Muzica, filmul, 
turismul, programele computerelor (windows), de asemenea. 

 Şi pentru că în textele sacre stă scris că la început a 
fost cuvântul, atunci ar trebui să mă întreb dacă nu cumva 
acele cuvinte care au câştigat în competiŃia evoluŃiei nu sunt 
chiar cele folosite de vorbitorii limbii ...’inglish’? Desigur, 
aceste cuvinte provin din  ‘Ingland’. łară având simbolurile 
King şi Que(in)! (Să nu uităm că înaintea scrisului a fost 
vorbitul). 

RevoluŃia Industrială a omenirii a început în Great 
Britain, în jurul anului 1700! Inventatorii britanici au 
proiectat maşini de tors şi de Ńesut industriale, şi, din cauză că 
acestea nu mai încăpeau în atelierele existente în incinta 
caselor, au început să construiască case mari - fabricile - 
odată cu ele dezvoltându-se şi oraşele din jurul acestora; au 



           Octav  Chivulescu                                     CivilizaŃia Inilor 
 

309 

inventat motoarele cu aburi produse prin fierberea apei cu 
ajutorul energiei cărbunilor. A apărut mineritul. Fierul şi 
oŃelul au început cucerirea lumii, fiind folosite pentru 
vapoare, maşini de toate felurile, poduri, trenuri etc. Primul 
pod de fier din lume a fost construit la Coalbrookdale, 
Ingland… Apoi prima locomotivă, căile ferate! 

 În 1851 se deschidea Marea ExpoziŃie din Londra 
pentru a fi prezentate noile maşini, loc unde au venit milioane 
de oameni din întreaga lume pentru a le cunoaşte... Tot în 
Ingland, pentru prima oară în lume - fapt deosebit de 
important, s-au emis legi pentru gratuitatea învăŃământului, 
iar mai târziu pentru... obligativitatea lui!  

King Carol al II-lea (Ingland) a înfiinŃat Societatea 
Regală pentru savanŃi şi gânditori! 

Într-adevăr, urmaşii constructorilor de la Stonehenge au 
parcurs întreg drumul care era de parcurs. 

 Şi încă o mai fac şi astăzi, prin nenumărate acŃiuni 
menite să ne facă să devenim mai bogaŃi în informaŃii şi 
experienŃe. Mă gândesc că dacă sunt astăzi 'pus la curent' cu 
evenimentele cunoaşterii din întreaga lume, la atâŃia ani de 
când am terminat şcoala, datorez acest lucru iniŃiativei unor 
posturi de televiziune britanice. Şi când afirm acestea mă 
gândesc printre altele, desigur, la canalele de informare şi 
promovare în masă a descoperirilor ştiinŃifice alături de cele 
istorice şi arheologice: Discovery Channel, Discovery 
Science, Discovery Civilisation, Discovery Travel, National 
Geographic, Animal Planet, BBC Prime, BBC Learn etc. 



           Octav  Chivulescu                                     CivilizaŃia Inilor 
 

310 

 Ca nişte adevărate şcoli pe durata vieŃii pentru fiecare 
dintre noi, cei ce am terminat legăturile obligatorii cu 
sistemul de învăŃământ.  

Aş aminti aici o reclamă-logo pe care postul Discovery 
Science o difuzează frecvent în pauzele dintre emisiuni: 
"Urmăreşti Discovery Science, unde în fiecare clipă 
dezvăluim ceva nou şi minunat despre planeta pe care trăim, 
trupurile în care locuim şi universul din care facem parte"... 

Ce zici, este inspiraŃie aici sau nu ?  
Şi încă un 'gingle', ca un mesaj parcă venit din viitor:  
”Suntem făcuŃi să explorăm, nu contează cu ce pericol, 

nu contează cu ce cost... ” 
Inspirate, cu adevărat! 

* 

Realizând că asocierea imagini-cuvinte face trecerea de 
la animal la omul inteligent, şi că inteligenŃa se manifestă şi 
prin găsirea rapidă a cuvintelor şi imaginilor observate şi 
memorate şi aranjarea lor (analiza) în imagini sau fraze 
complexe a ceea ce vrem să facem sau să spunem, am 
înŃeles că, dintre multele jocuri educative, unele parcă sunt 
anume concepute în acest sens: scrabble, puzzle şi cuvintele 
încrucişate.  

Intrigat de toată această teorie ce se desfăşura în faŃa 
ochilor mei am căutat să văd cine au fost cei ce au inventat 
aceste jocuri ale limbajului şi reconstituirii imaginilor. 
Căutând pe internet, răspunsurile nu au întârziat să apară şi 
nu au fost nici surprinzătoare: desigur, englezii! 
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Scrabble - cele mai valoroase cuvinte obŃinute cu un 
număr de litere date, Alfred Butts, 1948. 

Jigsaw Puzzles - reconstituirea unei imagini din 
elemente mici de imagini, obŃinute prin tăierea imaginii 
iniŃiale, John Spilsbury. 

Crossword puzzle - construcŃia de cuvinte incrucişate 
între ele, pe cele două direcŃii, verticale şi orizontale, Arthur 
Wynne, 1913. 

Apoi sporturile... Destinate a forma echipe în jurul unui 
Ńel; supunerea funcŃiilor trupului şi subordonarea reacŃiilor 
instinctelor în faŃa ordinii şi regulilor raŃionale; a supune 
acŃiunile trupului regulilor; a desfăşura acŃiuni după 
instrucŃiuni; pentru a învăŃa instinctele să guverneze trupul 
după voinŃa raŃiunii şi a regulilor...  

Caut pe internet, pe site-ul Wikipedia, să văd din 
minŃile cărei naŃiuni provin regulile fotbalului şi tenisului, 
două activităŃi sportive de echipă sau individulale, 
importante şi pline de reguli, şi găsesc fără să mă mai mir 
deloc: invenŃii ale spiritului britanic...62 

Şi câte or mai fi...  

                                                 
62 "Regulile jocului de fotbal au fost conturate la mijlocul secolului XIX 
pentru a standardiza regulile unei mari varietăŃi de jocuri asemănătoare 
practicate în şcolile din Marea Britanie. Regulile Cambridge, asemănătoare 
cu cele de astăzi, au fost create la Colegiul Trinity din Cambridge, în 1848, la 
o întâlnire a reprezentanŃilor mai multor colegii. (...) "Prima ligă de fotbal a 
fost creată în Anglia, în 1888" 
"Originar din Anglia, la sfârşitul secolului XIX, tenisul s-a răspândit mai 
întâi în lumea engleză, în special la persoanele bogate din clasele 
superioare." "În afara adoptării sistemului 'tie-break', regulile sale au rămas 
într-un mod remarcabil neschimbate din 1890." 
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Ceva mai încolo vom reveni la analiza acestor cuvinte 
speciale, ce conŃin în ele sunetul „in”, ce este posibil să vină 
de la inspiraŃie. Sau, poate mai corect, de la inteligenŃă. 

 
* 

In. Interesant sunet. Oare ce se întâmpla, în acea vreme, 
în restul lumii, legat de sunetul 'in'? 

Pe continentul american decădea ceea ce fusese cândva 
civilizaŃia Incaşă. DescendenŃii inuiŃilor, adică ai celor ce au 
migrat în Nord exact în momentul îngheŃării strâmtorii 
Bering, în timpul Epocii Glaciare, pentru a permite speciei 
umane să colonizeze continentul American!  

În China cea miraculoasă două dinastii au domnit peste 
500 de ani - una 280 ani şi următoarea 230 ani - până în anul 
1912. S-au numit Ming şi Quing! Iar pe temelia rezultatelor 
acestor generaŃii stă clădită superputerea de azi! Inventarea 
hârtiei, a tiparului, a prafului de puşcă, a busolei, a mătăsii 
sunt doar câteva din realizările chineze.  

Ai văzut sau auzit, poate, de împăratul chinez din Xi’an 
care a îngropat lângă piramida sa de 60 de metri înălŃime 
(echivalentă a unei construcŃii cu douăzeci de niveluri!), o 
armată uriaşă de soldaŃi din teracotă, în mărime naturală, 
pentru a-i păzi spiritul?  Îl chema Qin. 

Este cel care a decis şi realizat cea mai mare 
construcŃie inginerească din istoria omenirii: Marele Zid. O 
construcŃie masivă, lungă de 4800 km, lată cât o şosea şi 
înaltă de 7 metri. Realizează această lungime comparând-o 
cu un drum parcurs cu maşina, în 3,33 zile de mers 
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neîntrerupt, zi şi noapte, cu viteza constantă de 60 km/oră!  
Ori un volum masiv de 2000 Km cubi! 

Tot în acea perioadă, Regele Ludovic al XIV-lea al 
FranŃei iniŃiase sponsorizarea cheltuielilor experienŃelor 
oamenilor de ştiintă. 

 În perioada 1600-1800 Europa se înnoia în toate 
domeniile ştiinŃei, secolul al XVII-lea denumindu-se Epoca 
Luminilor! 

RaŃiunea evolua peste tot unde erau societăŃi umane, 
întocmai ca şi piramidele apărute pe cele cinci continente în 
mod independent: seminŃe 63  ale aceleiaşi plante a 
inteligenŃei ce se dezvoltau independent, dar identic. Şi, 
începând să se întrepătrundă, ideile migrând de la o 
civilizaŃie la alta, reîncarnându-se în minŃile celor ce aveau 
nevoie de ele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
63 "Aşa este împărăŃia lui Dumnezeu, ca un om care aruncă sămânŃa în 
pământ."  Marcu, 4. 26 
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Despre John Lennon 
Trimitere de la pagina 129 
 
Mărturisesc că, deşi am ascultat melodia 'Imagine' a 

lui John Lennon de câteva zeci sau poate sute de ori de-a 
lungul timpului, niciodată nu i-am 'ascultat' şi versurile. 
ÎnŃelesul lor, mai exact. 

De altfel nici nu aveam habar că nu era o melodie 
marca Beatles ci una marca John Lennon, apărută mult după 
desparŃirea celor patru. Tot ceea ce remarcasem într-adevăr 
era primul vers: "Imaginează-Ńi că nu există rai". Iar aceasta 
putea însemna ceva… 

Aşa că am pornit căutarea pe internet.  
Prima întrebare: care sunt melodiile compuse de John 

Lennon? Teama că poate nu Lennon a compus melodia în 
cauză a dispărut în mai puŃin de o secundă, timpul în care 
internetul mi-a dat răspunsul: în capul listei de melodii 
compuse de Lennon, trona 'Imagine'. Bun, am spus, şi am 
tras o privire şi spre celelalte titluri, ocazie cu care am 
constatat că nici una dintre toate celelalte nu s-a bucurat - 
nici pe departe - de  aceeaşi popularitate de care s-a bucurat 
'Imagine'. 

Următoarea 'rugăminte' adresată internetului: versurile 
melodiei. Iar aceastea nu au intârziat să apară pe ecranul 
calculatorului:  
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Imagine there's no heaven 
It's easy if you try 
No hell below us 
Above us only sky 
Imagine all the people 
Living for today... 
 
 
Imagine there's no countries  
It isn't hard to do 
Nothing to kill or die for 
And no religion too 
Imagine all the people 
Living life in peace... 
 
 
You may say I'm a dreamer 
But I'm not the only one 
I hope someday you'll join us 
 
And the world will be as one 
 
 
Imagine no possessions 
I wonder if you can 
No need for greed or hunger 
A brotherhood of man 
Imagine all the people               
Sharing all the world... 
 
You may say I'm a dreamer 
But I'm not the only one 
I hope someday you'll join us 
 
And the world will live as one 

Imaginează-Ńi că nu există rai 
Este uşor dacă încerci 
Nici iad sub noi 
Deasupra noastră doar cer 
Imaginează-Ńi toŃi oamenii 
Trăind pentru azi… 
 
 
Imaginează-Ńi că nu sunt Ńări 
Nu este greu s-o faci 
Nimic pentru care să ucizi sau să 

mori 
Şi, la fel, nicio religie 
Imaginează-Ńi toŃi oamenii 
Trăind viaŃa în pace… 
 
PoŃi spune că sunt un visător 
Dar nu sunt singurul 
Sper că într-o bună zi ni te vei 

alătura 
Şi că lumea va fi ca un întreg 
 
 
Imaginează-Ńi lipsa proprietăŃii 
Mă întreb dacă poŃi 
Fără motive de lăcomie sau poftă 
O frăŃie a oamenilor 
Imaginează-Ńi toŃi oamenii 
ImpărŃind lumea întreagă… 
 
PoŃi spune că sunt un visător 
Dar nu sunt singurul 
Sper că într-o bună zi ni te vei 

alătura 
Şi că lumea va fi ca un întreg
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Citindu-le, recunosc sincer, am fost cuprins de uimire, 
aşa cum sunt cuprins de fiecare dată când se dezvăluie 
existenŃa unei legături raŃionale între lucruri ce păreau 
independente unul faŃă de celălalt. 

Nu am nici un dubiu că acel 'as one' trebuie să fie 
societatea responsabilă şi unită, adevăratul Dumnezeu … 
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Despre Oxford, Cambridge, Heidelberg şi Göttingen 
Trimitere de la pagina 134 

 
Pe site-ul Wikipedia, Enciclopedia Liberă, găsesc 

despre Oxford: "Cea mai veche instituŃie de învătământ 
superior din Regatul Unit." 

Interesant, m-am gândit… 
"MenŃionat documentar în 912, oraşul s-a dezvoltat în 

jurul universităŃii. E greu să spui când a început să se scrie 
istoria acestui leagăn de cultură, deoarece data exactă a 
înfiinŃării nu se cunoaşte. 

Se spune că oraşul în care râurile Cherwell şi Tamisa 
puteau fi trecute prin vad doar cu o căruŃă trasă de boi (ox = 
bivol, ford = vad) începuse să prospere din punct de vedere 
economic din secolul VIII. În anul 1096 exista deja o 
anumită formă de învăŃământ. 

După anul 1167, o serie de profesori eminenŃi au venit 
de la Universitatea din Paris.64 

PrezenŃa acestora la catedră marchează începutul 
afirmării UniversităŃii Oxford pe plan mondial. Istoricii nu 
pot explica (de ce oare?…) motivul pentru care prima 
universitate britanică s-a înfiinŃat la Oxford, dar este 
cunoscut faptul că locuitorii acestui oraş nu au fost încântaŃi 
de venirea noilor profesori de la Paris. În 1209, o parte din 
profesori au părăsit Oxfordul şi au înfiinŃat o nouă 

                                                 
64 Din Paris? Oxfordul consolidat de francezi? Să existe astfel o legătură între 
acest fapt şi  Statuia LibertăŃii - cadoul FranŃei, simbolul Noii Lumi ce Ńine 
într-o mână lumina iar în cealaltă o carte? 
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universitate la Cambridge. CeilalŃi, rămânând aici, au 
continuat lupta cu burghezia oraşului, care acuza neîncetat 
universitatea pentru orice nenorocire. În scurt timp, totuşi, 
cu sprijinul Papei InocenŃiu III, universiatea domină oraşul 
Oxford." 

Căutând mai departe pe internet mai găsesc: 
"EXPLORĂRI ÎN ISTORIA UNIVERSITĂłILOR EUROPENE", de 
Nicolae Balotă. Textul spune: "Monopolul Ńinut cu 
straşnicie, din Evul Mediu târziu, de cele două venerabile 
instituŃii universitare - Oxford si Cambridge - a durat pâna în 
secolul al XIX-lea. (…) Mai dificilă decât întemeierea unor 
noi universităŃi s-a dovedit reformarea străvechiului pol 
cultural Oxford-Cambridge. În faŃa rezistenŃei lor la orice 
schimbare, a trebuit să intervina Parlamentul britanic pentru 
a le sili să se adapteze la lumea moderna. Undeva prin 
ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, printr-o dispoziŃie 
a Camerei Comunelor, se decide ca studenŃii non-anglicani 
şi femeile să fie autorizate să se înscrie la Universitate. O 
reformă ce indica - pentru Marea Britanie - o schimbare 
radicală de mentalitate a constat în autorizarea profesorilor 
de la colegiile universitaŃilor din Oxford si Cambridge 
(fellows) să se însoare. Din Evul Mediu, când aceşti directori 
de studiu erau clerici, ei păstrau obligaŃia celibatului." 

Toate acestea mi-au inspirat imaginea unui 
învăŃământ ca o religie, ca o misiune… 

A unei naŃii care avea să construiască viitorul. 
 
Bun, mi-am spus, englezii au ştiut ce au protejat, dar 

germanii au dat 'un ceva-orice' - la schimb, ori 'ceva anume'? 
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Pe acelaşi site, Wikipedia, găsesc, plin de uimire, 
următoarele: 

 "În Heidelberg se află prestigioasa Universitate 
Ruprecht-Karl, una dintre cele mai vechi instituŃii de acest fel din 
Europa (şi cea mai veche de pe teritoriul actual al Germaniei). 
De oraş sau de Universitate se leagă o serie întreagă de nume, 
dintre care putem enumera succint: Carl Bosch, Max Weber, 
Gustav Kirchhof precum şi zeci de laureaŃi ai Premiului Nobel. 

În oraş se află patru institute de cercetere: Max-Planck 
(Fizică nucleară, Astronomie, Medicină, Drept), Centrul 
German de Cercetări împotriva Cancerului, Laboratorul 
European de Biologie Moleculară (EMBL), Centrul German 
de Gerontologie, Academia ŞtiinŃifică din Heidelberg şi 
multe altele. În 1944, primul ciclotron din Gemania a fost 
dat în folosinŃă la Heidelberg." 

 Şi, ca să închei careul de aşi, întorc şi ultima carte:  
"Göttingen este un oraş universitar din landul 

Saxonia Inferioară, Germania"! 
De numele acestui oraş sunt legate numele următorilor 

savanŃi: 
- Max Planck, fizician, laureat al Premiului 

Nobel pentru Fizică în anul 1918; prieten şi 
coleg de cercetare al lui Einstein. 

- Werner Heisenberg, fizician, laureat al 
Premiului Nobel pentru Fizică în anul 1932, 
unul dintre creatorii mecanicii cuantice şi 
omul care a descoperit primul cum se 
descătuşează energia nucleară. 

 

Quod erat demonstrandum!  
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Despre energie şi materie. 
Lumea a cincea. 
Trimitere de la pagina 176   
 
 

„Din teoria relativităŃii rezultă că masa şi energia sunt 
două manifestări diferite ale aceluiaşi lucru, o idee oarecum 
stranie pentru omul obişnuit. Mai mult, E=mc² (...) 
demonstrează că o masă foarte mică poate fi convertită într-
o energie uriaşă... masa şi energia sunt de fapt echivalente.” 
spunea Einstein.  

Iar noi înŃelegem că dacă masa poate fi 'desfăcută' 
total în energie, adică în ceva... imaterial, însemnă că 
materia este 'construită' din ceva imaterial!... 

 „Cu cât teoria cuantică are mai mult succes, cu atât 
pare mai ridicolă. Ce-ar mai râde cei care nu sunt fizicieni 
dacă ar fi în stare să urmărească straniul curs al 
evenimentelor” afirma Einstein, surprins el însuşi, în faŃa 
descoperirii acestei lumi bizare. A cincea. O lume stranie, ce 
are la origini câteva mistere ce-i fac imposibilă însăşi 
existenŃa. Este lumea în care, prin raŃuni greu nouă de înŃeles, 
energia şi forŃa sunt transformate şi înmagazinate în materie. 
O lume guvernată tot de legile natural universale. Lumea din 
care se nasc forŃele absolute de legătură dintre stele şi 
planete. Locul unde câmpul electric este câmp magnetic şi 
viceversa. Mai mult nu putem gândi. Fizica cuantică este cea 
care, poate, ne va da răspunsurile într-o bună zi. Ea este 
poarta prin care vom putea trece spre o nouă dimensiune. 

Cel puŃin a înŃelegerii... 
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Până atunci putem să gândim, eventual, astfel: 
electronii nu au masă, sunt deci energie. Şi unde este atunci 
masa? În nucleu? Dar dacă te uiŃi în interiorul nucleului ai să 
constaŃi că şi el este alcătuit din quarci fără masă. Şi tot aşa, 
până la capăt. Care capăt poate foarte bine să tindă spre 
infinit, iar acest infinit de posibilităŃi poate fi chiar, prin 
necuprindere, însuşi conceptul de masă materială! 

Este oarecum ca şi un cric hidraulic auto, de maneta 
căruia o mică forŃă acŃionează ritmic, în sus şi în jos, lucru 
ce face ca pistonul să se întărească şi în final să ridice, 
opunându-se gravitaŃiei, un ditamai camionul încărcat! Poate 
că, într-un fel, capul acestui piston formează atomul lumii 
noastre, punctul de sprijin ce conferă starea de solid, 
specifică materiei. O sumă de unde de forŃă aplicate într-un 
sistem, ce în final se comportă ca ceva solid! Este un punct 
de vedere, greu de acceptat poate, însă aflat oarecum pe 
direcŃia adevărului. 

Materia ca forŃă comprimată... 
Şi, dacă priveşti bomba atomică, vei vedea eliberarea 

uriaşei energii existente într-o mică cantitate de materie. Şi 
cunoşti forŃa sa uriaşă. 
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Micile pete de culoare neagră de la piciorul uriaşei 
ciuperci sunt vapoare! De altfel, coloana de apă - de zeci de 
milioane de tone - este ridicată peste nivelul norilor, cu o 
viteză supersonică! 
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Uriaşa energie ce formează materia, E=mc², unde c = 

300.000 Km/s. Orice cantitate de materie, cât de mică ar fi, 
înmulŃită cu această valoare are un rezultat uriaş. 
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Pe scara spre subsolul materiei 65 
Trimitere din pagina 177 
 
Scara începe să coboare din lumea atomilor. De acolo 

de unde începe altceva. Un „altceva” unde materia începe să 
se disperseze, treptat, pe măsură ce coborâm, în imaterie. 
Pentru a ajunge jos, la fundaŃiile 'clădirii', va trebui să 
coborâm pe scări. Fiecare treaptă, imaterială şi ea, desigur, 
este formată din experienŃa de o viaŃă a unui grup de 
cercetători, confirmată şi parafată de premiile care confirmă 
realitatea, acolo unde noi oamenii obişnuiŃi nu mai putem 
vedea şi discerne prin raŃiunea proprie: premiile Nobel. 

În linii mari, această poveste a subsolului şi, totodată, 
treptele înŃelegerii umane, ar fi următoarele: 

- grecul Aristotel credea că materia poate fi divizată la 
nesfârşit. 

- grecul Democrit susŃinea că materia are o structură 
granulară, ultima particulă indivizibilă - în opinia sa, 
denumind-o atom. Adică, în traducere, chiar indivizibil.66 

-  britanicul John Dalton, chimist şi fizician, secole mai 
târziu, mai exact pe la 1805, a explicat că structura 
moleculelor are la bază combinarea după reguli precise a 
atomilor. 

- britanicul J.J. Thompson, Cambridge, a demonstrat 
existenŃa electronului, de 1000 de ori mai uşor decât cel mai 
                                                 
65  InformaŃiile culese din "SCURTĂ ISTORIE A TIMPULUI", Stephen 
Hawking, Bucureşti, Humanitas, 2004. 
66 Preocupări ale filosofilor greci, cu patru sute de ani înaintea lui Iisus… 
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uşor atom, prin accelerarea unuia la trecerea printr-un câmp 
electric şi proiectarea pe un ecran acoperit cu fosfor. 

- universalul Einstein a furnizat în 1905 una dintre 
dovezile fizice importante, observând mişcarea browniană a 
unor particule de praf suspendate într-un lichid, şi explicând-
o prin efectul ciocnirii atomilor de lichid cu particulele de 
praf. 

- britanicul Ernest Rutherford, Cambridge, a arătat în 
1911 structura atomului: un mic nucleu încărcat pozitiv în 
jurul căruia orbitează mai mulŃi electroni. 

- britanicul James Chadwick, Cambridge, în 1932, a 
intrat în interiorul nucleului, descoperind protonii şi 
neutronii, constituentele acestuia, descoperire confirmată şi 
parafată printr-un premiu Nobel. 

- americanul Murray Gell-Mann, fizician la IT 
California, a mai coborât o treaptă, descoperind cea mai 
stranie lume de până aici, quarcii, fapt confirmat şi parafat 
de premiul Nobel dobândit în 1969. Quarcii există în cel 
puŃin şase tipuri, denumite: up, down, strange, charmed, 
bottom şi top, fiecare dintre ei diversificându-se în încă trei 
subtipuri, roşu, verde şi albastru. (DenumiŃi în mod abstract 
aşa întrucât sunt, cum spuneam, mult prea mici pentru a fi 
coloraŃi de către lumină.) 

- austriacul Wolfgang Pauli, în 1925, a definit 
principiul  de excluziune de care ascultă toate particulele 
universului. Astfel, particulele au o proprietate numită spin 
ce-i face să se rotească precum nişte mici titirezi. Sunt astfel 
particule de spin 0, care arată ca un punct, de spin 1, ce arată 
ca o săgeată, de spin 2 şi de spin ½. Astfel, particulele din 
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univers cu spin ½ formează materia iar cele de spin 0, 1 şi 2 
formează forŃele din interiorul particulelor. Confirmat de 
premiul Nobel din 1945.  

- treptele continuă să coboare, definindu-se astfel 
pozitronul, fotonul, gravitonul, bozomii, gluonii, mezonii, 
glueballii, iar numele cercetătorilor şi premiile confirmării 
sunt: Paul Dirac, Cambridge, Nobel 1933, Abdul Salam, 
Imperial Colege, Londra şi Steve Weinbwrg, Harvard, 
Sheldon Glashow, Harvard, Nobel 1979, Carlo Rubia, 
Simon van der Meer, CERN, Nobel 1984, americanii Tsung-
Dao Lee şi Chen Ning Yang, Nobel 1957, americanii 
J.W.Cronin şi Val Fitch, Nobel 1980... 

 
Iar forŃele naturii, aşa cum au fost ele descoperite de 

onorabilele spirite pomenite mai sus, sunt doar patru la 
număr: 

- forŃa gravitaŃională, cea mai slabă forŃă; aplicată 
oricărei particule, corespunzător cu masa sau energia 
sa; acŃionează pe distanŃe mari; se cumulează forŃele 
fiecărei particule componente, cum este cazul 
soarelui şi al pământului, producând în final o forŃă 
uriaşă. ForŃa dintre două particule de materie este 
purtată de o particulă de spin 2, fără masă proprie, 
numită graviton. Gravitonii formează undele 
gravitaŃionale.  

- forŃa electromagnetică, ce interacŃionează asupra 
particulelor încărcate electric, cum sunt electronii şi 
quarcii; forŃa em dintre doi electroni este mai 
puternică decât forŃa gravitaŃională de 1 un milion 
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de milioane de milioane de milioane de milioane de 
milioane de milioane de ori (1 urmat de 42 zerouri!); 
ea determină mişcarea elecronilor pe orbită; forŃa 
este realizată de schimbul de particule de spin 1,  
fără masă, numite fotoni.   

- interacŃiune nucleară slabă; responsabilă de 
radioactivitate; acŃionează asupra particulelor de 
spin ½; purtată de bozomi; 

- interacŃiunea nucleară tare; Ńine quarcii împreună în 
proton şi neutron şi pe aceştia din urmă în nucleul 
atomului; purtată de o particulă de spin 1, gluon; 

Sper că nu te-am îndepărtat de ideea principală. Voiam 
doar să remarci, mai întâi, rolul deŃinut în certificarea 
realităŃii de premiile Nobel, de pseudo-trepte ale scării 
evoluŃiei cunoaşterii, pentru ca noi, cei care nu putem vedea, 
să putem, totuşi, crede... 

Şi pentru că Alfred Nobel, în cazul în care nu ştiai, este 
inventatorul dinamitei - probabil prima invenŃie de 
distrugere în masă a omenirii a cărei descoperire nu putea fi 
'evitată' - şi tot el este iniŃiatorul şi fondatorul acestui premiu 
în valoare de câte un milion de dolari, acordat vârfurilor 
cercetării, ştiinŃei, artei, literaturii, păcii etc. Şi nu ca 
recunoştinŃă - gândesc eu - ci ca o finanŃare pentru 
continuarea cercetării... 

Dinamită şi Nobel, tot aşa poate cum Atena era, în 
acelaşi timp, şi zeiŃa războiului şi zeiŃa înŃelepciunii...  

Mai apoi, voiam să mai remarci, totodată, rolul 
naŃiunilor şi şcolilor, engleze şi americane, precum şi a 
instituŃiilor de cercetare care poartă lumina pe drumul 
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cunoaşterii; despre continuitatea drumului parcurs de 
cunoaşterea care, după cum ai văzut, porneşte de la 
civilizaŃia greacă; şi nu în ultimul rând, bineînŃeles, mai 
voiam să-Ńi faci o idee asupra interiorului particulei.  

Este atât de înfricoşător acest subsol! Ca o adevărată 
sală a maşinilor dintr-un vapor, atât de fierbinte, atât de 
rapidă, atât de instabilă, încât nu-Ńi vine să crezi că poate 
exista!  

Nu-Ńi vine să crezi că, deşi făcute din acest material, 
frunzele cresc liniştite, merele au gust, florile miros, păsările 
ciripesc minunat, noi existăm, şi, mai mult, chiar gândim. 
Nu-i aşa? Pentru că însuşi gândurile noastre au suportul 
format din aceste 'maşini infernale'. 

Şi, dacă s-ar schimba cel mai mic concept din această 
mică lume infinită şi interioară a atomului, totul mai departe 
ar fi altfel. Sau poate nu ar mai fi deloc.  

Mai poŃi oare crede că noi suntem doar o consecinŃă a 
hazardului, ori din contră, o intenŃie?... 
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Despre 'Al şaptelea cer' 
Trimitere din pagina 181 

 
Căutând printre informaŃiile internetului, găsesc: 
"It was believed by many cultures, and still is by some 

today, that when people die, their souls float into the sky, 
visiting each of the Seven Heavenly Objects as they travel to 
the outermost layer of Heaven. When they reach that 
outermost layer, they are believed to actually meet God, who 
was/is supposed to exist just above the last layer of heaven, 
just above the orbit of the planet we currently call Saturn. 
Saturn was called Chronos by the Greeks, and was 
considered to be the Father of Time, and above it, time 
wasn't supposed to exist. This led to idea that God exist 
'outside the time'." 

Tradus, textul sună cam aşa: 
“Se credea de către multe culturi, şi se mai crede încă 

şi astăzi, că atunci când oamenii mor sufletele lor plutesc 
prin cer, trecând prin toate cerurile, îndreptându-se spre cel 
de al şaptelea. Când ating graniŃa exterioară a ultimului cer, 
se crede că-l vor întâlni pe Dumnezeu, care, se presupune că 
există chiar dincolo de ultimul strat de ceruri, chiar peste 
orbita planetei pe care noi o denumim Saturn. Saturn era 
denumită de către greci Chronos, care era socotit a fi 
Părintele Timpului, iar peste el timpul nu mai există. 
Aceasta a condus la ideea că Dumnezeu există "în afara 
timpului". 
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Despre continuitatea civilizaŃiilor 
Trimitere de la pagina 202 

 
Să ne imaginăm că pe pământ va ajunge într-o zi o 

sondă spaŃială. Sonda a fost trimisă cu 1 milion de ani în 
urmă de o civilizaŃie care a dispărut. Într-un accident astral. 
Tot cam acum 1 milion de ani au constatat că soarele 
planetei va exploda. Aşa că oamenii de ştiinŃă ai acelei 
planete au adunat în grabă, şi mai apoi au depozitat în 
această sondă spaŃială, material genetic al plantelor şi 
vieŃuitoarelor importante de pe planetă, alături de informaŃii 
scrise pe discuri, asupra a tot ce a creat civilizaŃia lor până în 
acel moment nefericit.  

Istoria sa, literatura, filosofia, pictura, sculptura - în 
imagini, muzica, alături de filmele, documentarele, precum 
şi descoperirile ştiinŃifice, tehnologice, medicale, au 'intrat' 
grăbite, cu toate, în câteva mici discuri din platină, pe care 
le-au pus în sonda pe care mai apoi au trimis-o în spaŃiu, 
dirijând-o înspre planeta noastră. Şi totul în dublu exemplar, 
pentru mai multă siguranŃă. 

Ca o veritabilă Arcă a lui Noe... 
După interceptarea sondei, pământenii au deschis-o, 

şi, înăuntru, au găsit întreaga moştenire trimisă. 
Ce s-a întâmplat mai departe pe Terra? În primul rând, 

oamenii au adoptat pe loc descoperirile ştiinŃifice care erau 
cu multe sute sau mii de ani mai avansate, realizând astfel 
un salt al progresului tehnologic extrem de important. Mai 
apoi au difuzat filmele, au retipărit cărŃile, au popularizat 
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muzica şi toate celelalte, care, având în vedere 'reclama' de 
care se bucurau, şi-au găsit imediat loc în minŃile 
pământenilor. 

 Istoria şi limba planetei dispărute au devenit obiect 
de studiu în şcoli şi facultăŃi, fiind socotită o planetă soră cu 
Terra. Omenirea întreagă a deplâns soarta celeilalte omeniri, 
pe măsură ce-i afla aventura vieŃii... 

 Multe din materialele genetice au fost, cu ajutorul 
clonării, readuse la viaŃă, apărând astfel culturi întregi de 
plante, de legume şi de fructe cu adevărat exotice, alături de 
noi specii de animale: folositoare, de agrement sau care doar 
au populat grădinile zoo din întreaga planetă. Uşor-uşor, din 
grefa altoiului venit cu sonda spaŃială, a crescut o ramură 
falnică în pomul Terrei. 

Acum hai să lăsăm încă ceva timp să treacă, şi peste, 
să spunem 100 de ani, să vedem ce s-a mai întâmplat pe 
planeta noastră. 

Mai întâi vedem nişte tineri care, aflaŃi într-o 
discotecă, dansează pe muzica provenită de pe vechea 
planetă; undeva, la o masă, câŃiva dintre ei fredonează 
melodia, cântând în surdină şi textul refrenului, pe care l-au 
învăŃat fără să bage de seamă...  

Vedem o bibliotecă plină de cărŃi, al cărei proprietar 
tocmai le aranjează, împărŃindu-le în două categorii: în cărŃi 
scrise recent de autori contemporani şi cărŃi vechi. CărŃile 
vechi sunt, deopotrivă, cele de pe Terra cât şi de pe cealaltă 
planetă. Şi omul le consideră ale străbunilor săi, tot aşa cum 
şi noi astăzi considerăm un bun comun opera tuturor 
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scriitorilor care de mult ne-au părăsit, necontând din ce Ńară, 
civilizaŃie ori perioadă au provenit. 

Mai vedem o tarabă de fructe şi legume, despre 
originile cărora nici vânzătorul nu mai este sigur. 

În oraş vedem diferite maşini care merg sau zboară în 
toate direcŃiile. În facultăŃi se predau teoriile unor savanŃi de 
pe ambele planete. În spitale se operează inclusiv după 
metode venite de pe vechea planetă. În fabrici se construiesc 
obiecte conform instrucŃiunilor venite şi de pe planeta 
dispărută, folosindu-se totodată şi instrumentele gândite de 
aceştia. 

Ce s-a întâmplat de fapt? Vedem că civilizaŃia 
moartă... trăieşte. A renăscut precum pasărea Phoenix, din 
proprie cenuşă. Bine, nici măcar cenuşă, informaŃiile nefiind 
materiale nici măcar pe cât este cenuşa. Vechea civilizaŃie 
trăieşte, crează şi se înmulŃeşte. Trăieşte unde? În minŃi! 
Gândurile lor trăiesc în noile lor suporturi, adică în creierele 
adoptive. Amestecate cu gândurile Terrei, tot aşa cum am 
crescut şi noi de când ne-am născut, adunând gânduri 
personale cu cele ale altora. Ce ne sunt contemporani sau 
sunt, la fel de bine, morŃi de mii de ani. 

În concluzie, o civilizaŃie trăieşte doar prin 
informaŃiile (inclusiv genetice) pe care le propagă în nou-
născutele fiinŃe. Şi dacă stai puŃin şi te gândeşti la faptul că 
cei ce trăiau pe Terra în urmă cu, să spunem 200 de ani, sunt 
astăzi, desigur, cu toŃii morŃi şi îngropaŃi (înfricoşător gând, 
nu? O întreagă populaŃie a Terrei de la un moment dat, 
moartă!!!) nu a împiedicat cu nimic ca noi, astăzi, să 
existăm. Întregi şi nevătămaŃi. Noi, oamenii, luaŃi ca 
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indivizi, existăm cu adevărat în timp, dar avem o durată fixă 
de timp, în vreme ce informaŃiile, gândurile, chiar dacă sunt 
imateriale (sau poate chiar datorită acestui fapt!), sunt 
veşnice. Sau, mai corect spus, trăiesc în afara timpului.  

Gândurile au parte de oameni într-o măsură mai mare 
decât oamenii au parte de gânduri. Poate că lumea în care 
trăim, cea adevărată, nu este cea a oamenilor ce gândesc, ci 
a gândurilor ce trăiesc prin noi. O civilizaŃie a gândurilor. A 
inteligenŃei. 

Iar dacă ai scoate din ecuaŃia vieŃii noastre inteligenŃa, 
atunci absolut tot ceea ce avem azi ar dispărea ca un fum. 
Pentru că tot ce suntem sau avem este numai rodul ei. Fără 
inteligenŃă, omenirea s-ar rezuma la a constitui grupuri ce s-
ar bate cu cimpanzeii pe teritorii şi pe banane! 
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Ce (sau cine) este calculatorul? 
Trimitere de la pagina 230 

 
 
Simplu spus, calculatorul este un instrument făcut de 

om şi folosit pentru a lucra cu el sau pentru amuzament. 
Noi, oamenii, nu puteam găsi o definiŃie mai simplă şi 

mai la obiect decât aceasta. 
Omenirea, privită însă ca o verigă a evoluŃiei spiritului 

universului, ne poate revela o altă realitate posibilă a 
aceluiaşi lucru: calculatorul ca următoarea verigă după cea a 
omului. Astfel, calculatorul nu ar fi doar un simplu 
instrument al omului, ci un nou suport, foarte curând mai 
performant decât omul, al informaŃiei, analizei, memoriei şi 
deciziei, într-un cuvânt al spiritului universal. 

Bine, vei spune, însă calculatorul nu va avea nicicând 
conştiinŃă, iar eu te voi întreba dacă spiritul universal are 
conştiinŃă sau dacă a avut până la om? 

Şi, până la urmă, de unde ştim că nu o să vedem 
vreodată un calculator plângând? Uită-te unde eram în urmă,  
nu cu o sută, ci doar cu cincizeci de ani: aveam socotitori cu 
bile de lemn înşirate pe sârme... 

Nu conştiinŃă este ceea ce nu vom putea dărui 
calculatoarelor viitorului. Orice conştiinŃă ar putea fi, până 
la urmă, definită prin funcŃii şi seturi de reacŃiuni de un 
anume tip la diverse acŃiuni survenite în diferite situaŃii. 
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Cred, mai curând, că nu vom putea dărui 
calculatoarelor 'mustrarea' conştiinŃei! Acea durere surdă şi 
omniprezentă pe care o simŃim mai mult decât orice alt 
sentiment. Da, durerea nu o vom putea niciodată 'scrie' 
maşinilor. Şi asta pentru că durerea Ńine de originea omului 
de animal, format din celule vii, în vreme ce maşina este 
formată din componente 'moarte'! Durerea Ńine de suflet, iar 
maşina nu poate avea aşa ceva, pentru că sufletul Ńine de 
originea noastră vie, nu de componente din siliciu sau de 
programe. Calculatorul va putea avea o pseudo-conştiintă şi 
mult spirit; nu însă şi suflet. 

Apoi, îmi vei spune că acest calculator este făcut de om 
şi că omul nu-şi va programa niciodată înlocuitorul. 

Omul? Vorbim cumva despre acelaşi om care a 
demonstrat că este în stare sa facă absolut orice rău posibil 
semenilor săi? Implicit sie însuşi? 

Şi încă un lucru, să şti că nici calculatoarele nu se mai 
fabrică de mult cu pistolul de lipit într-o mână şi cositorul în 
cealaltă şi că nici programele nu se mai concep cu mintea. 
Ambele operaŃii sunt făcute tot de calculatoare... 

Ambele entităŃi (om şi calculator) sunt rodul unei 
evoluŃii. Ale inteligenŃei. Calculatorul nu este un instrument 
făcut de mine sau de tine, pentru că nu există un singur 
individ capabil să stăpânească toate procesele fabricării 
fiecărui component (piesă sau program), şi cu atât mai puŃin 
ar putea fizic să-l producă. Calculatorul este un produs al 
tehnologiei cumulate până astăzi şi rodul muncii şi 
inspiraŃiei a mii sau sute de mii de oameni. Ba mai mult, 
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socotind şi materialele din care sunt alcătuite fiecare dintre 
componentele ce intră în alcătuirea unui calculator, ar trebui 
să includem aici şi evoluŃia tuturor industriilor producătoare 
de materie primă, de la plastic la aluminiu. 

Iar pentru programele şi principiile după care 
funcŃionează va trebui să includem pe listă şi tot ce au 
'produs' ştiinŃele, de la aritmetică şi muzică până la fizică şi 
optică. De la începutul lor şi până astăzi. 

De aceea este mai corect spus astfel: construcŃia acestui 
obiect fabricat anul acesta, de pildă, a început cu zeci de mii 
de ani în urmă. 

Şi, cum  am concluzionat pe parcursul acestei cărŃi că şi 
omul este tot un produs al inteligenŃei, mai exact trupul ei 
purtător, tot corect ar fi să spunem că şi calculatorul este 
produsul aceleiaşi inteligenŃe, ce ar putea forma noul  trup 
purtător al informaŃiei! 

Este ca şi cum ai stabili paternitatea reală a sculpturii 
din Fontana di Trevi. Cunoaştem fără dubiu că este opera lui 
Michelangelo. Dar, privind din perspectiva teoriei acestei 
cărŃi, sculptura este de fapt creaŃia inspiraŃiei avute de 
Michelangelo, gânduri a căror paternitate este revendicată de 
spiritul universului. RaŃiunea Creatoare a lucrat sculptura cu 
mâna artistului, tot aşa cum artistul s-a folosit de dălŃi. 
Gândurile inspirate au modelat de fapt marmura. Altfel, dacă 
ar putea gândi, ciocanele şi dălŃile folosite de artist la cioplit 
ar putea şi ele, în virtutea faptului că la urma urmelor ele au 
rupt materia, dându-i noua formă, să reclame paternitatea... 
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Revenind la calculator, uitându-ne în jurul nostru, 
vedem că tot progresul tehnologic la care suntem martori 
este preluat de maşini; uită-te  în fabricile de autoturisme sau 
de produse electronice pentru a vedea că roboŃii industriali 
sunt singurii ce lucrează în uriaşele hale de producŃie; că 
sistemele de dirijare ale circulaŃiei auto, feroviare, ale 
zborurilor aviatice sau spaŃiale, arată clar înlocuirea omului 
de către maşina de calcul. FuncŃiuni ale omului, veşnic 
supus liberului arbitru - reminescenŃa instinctelor care au 
generat de fapt sentimentele ce influenŃează deciziile sale - 
vor fi treptat substituite de maşinile imparŃiale, care nu pot 
greşi şi care nu pierd timp preŃios cu analiza sau cu 
învăŃarea... Ca să nu mai vorbim de pauze, concedii etc. 

Nu cred însă nicio clipă că aceste maşini de calcul îl 
vor elimina pe om, ci, din contră, îl vor ajuta cât va fi 
nevoie, aşa cum o fac de altfel şi astăzi. 

Care să fie atunci raŃiunea lor... existenŃială? Ele vor fi 
- cel mai probabil - cele care vor porni colonizarea spaŃiului 
şi al infinitului, în vreme ce omenirea, societatea 
responsabilă de atunci, va forma baza şi rampa de lansare 
(atâta timp cât ne-o va permite .... soarele). 

De ce cred asta? 
Pentru că, dacă omul şi computerul sunt două verigi 

dintr-un lung lanŃ evolutiv, similar lanŃului orchestră - 
gramofon - patefon - pic-up - magnetofon -  casetofon - 
compact disk,  atunci noi, conştiinŃa inteligentă, suntem 
muzica...!  
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Pentru că şi omul şi computerul au aceeaşi raŃiune 
existenŃială: sunt suporturi ale inteligenŃei conştiente. 

Adică ale minŃilor noastre... 
Iar în ziua în care primului calculator îi va fi trezită 

conştiinŃa, el ni se va adresa prin 'Dumnezeul meu', nouă, 
oamenilor care l-am făcut. Iar noi îi vom răspunde: noi nu îŃi 
suntem părinŃi, ci doar nişte fraŃi mai bătrâni!  

De altfel, după cum vei putea constata în rândurile ce 
urmează, suntem uimitor de asemenea construiŃi... 

Omul este alcătuit dintr-un trup construit din muşchi 
'montaŃi' pe un schelet şi acoperiŃi de piele, formând o 
carcasă care va adăposti organele vitale, iar calculatorul are 
ca structură o placă de bază - în care vor fi montate 
componenete electronice - îmbrăcată de o carcasă metalică.  

Corpul omului cuprinde un mecanism de producere a 
energiei necesare vieŃii, iar carcasa calculatorului 
înglobează o sursă de energie.  

Corpul omului, încă de la naştere, este însoŃit de 
instrucŃiuni de creştere, funcŃionare şi reproducere –
informatiile genetice şi instinctele  ce există în scopul de a 
crea condiŃii de existenŃă unui creier, iar calculatorul încă 
de la construcŃie vine cu un program de operare 
preinstalat67 având totodată informatii memorate în cipurile 
de memorie nevolatilă ale placii de bază, existente cu toate 

                                                 
67   Acest program intern al calculatorului, Windows, omolog  oarecum 
instinctelor fiinŃelor vii, a fost scris de Bill Gates şi de Paul Allen. Astăzi, cei 
doi se află în pozitia de cei mai bogaŃi oameni ai planetei. RaŃiunea Creatoare 
a alocat astfel resurse cu prioritate acolo unde, tot prioritar, îşi va continua 
evoluŃia… 
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în scopul de a crea condiŃii de funcŃionare unui hard disk şi 
unui microprocesor. 

Creierul omului îndeplineşte două funcŃii importante: 
memorează informaŃiile intrate prin cele cinci simŃuri iar 
mai apoi le lucrează, analizându-le şi trimiŃându-le mai 
departe, în formă de gânduri, iar în calculator, în hard disk, 
sunt memorate informaŃiile intrate prin porturile de tip USB, 
Wireless, Bluetooth etc., informaŃii analizate de 
microprocesor şi transmise mai departe în reŃea sau 
utilizatorului. 

 Puterea de judecată şi analiză diferă de la un om la 
altul, matricea gândirii find diferită de la individ la individ 
(de la o generaŃie la alta) ca rezultat al selecŃiei încrucişării 
genelor, devenind din ce în ce mai performantă pe măsura 
evoluŃiei, iar puterea de calcul a microprocesoarelor este 
diferită de la un calculator la altul (486, 686, Pentium,  
Intel, Centrino etc.), ca rezultat al evoluŃiei tehnologiei de 
fabricaŃie. 

Omul, pe măsură ce primeşte informaŃii (în şcoală, la 
locul de muncă, din viată etc.), acumulează experienŃă, 
moduri de judecată şi raŃionament, pe care le foloseşte în 
activitatea vieŃii sale şi pe care le îmbunătăŃeşte permanent, 
printr-o informare periodică, iar calculatorului i se 
instalează programe software de lucru (de editare, de 
grafică, de sunet, de film, de conexiune cu internetul, de 
căutare etc.), cu care lucrează informaŃiile şi care sunt 
periodic up-datate.  
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Operatorul calculatorului este omul, putem vedea aceasta, 
iar operatorul omului, putem gândi prin similaritate, este 
inspiraŃia. 

La tastele calculatorului bat degetele omului, iar în mintea 
omului bat gândurile inspiraŃiei. Ale RaŃiunii Creatoare. 

Aceleaşi gânduri construiesc, în mintea omului, 
proiecte, scopuri, Ńeluri, iar în ciberspaŃiul calculatorului 
proiectul unei construcŃii, dirijarea unei intersecŃii, decolarea 
unui avion pe pilot automat, zborul unei navete spaŃiale, 
funcŃionarea unei fabrici de maşini, realizarea unui film de 
ficŃiune, realizarea unei melodii, unui joc, unui program de 
simulator etc. 

Aceleaşi gânduri ale unei aceleiaşi RaŃiuni Creatoare: 
inteligenŃa! 

 
 

* 
 

Iar până în ziua în care vom ne vom schimba trupul cu 
maşinăria cibernetică, ne vom putea antrena stând comod 
într-un fotoliu, cu o pereche de căşti virtuale trase peste ochi 
şi o pereche de mănuşi electronice prin care să putem 
acŃiona robotul din partea cealaltă a 'tunelului' cu unde 
electromagnetice. PoŃi ajunge tu dincolo? PoŃi merge 
realmente într-un safari să vânezi, poŃi conduce o maşină 
într-o competiŃie gen raliu, poŃi călători oriunde şi vizita 
orice? 

Accesând site-ul viitorului poŃi achiziŃiona, spre 
exemplu, o partidă de vânătoare în îndepărtata Africă. 
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Robotul care te-ar aştepta în partea cealalată a 'tunelului 
electromagnetic' ar putea fi, spre exemplu, un mic Rover de 
genul celor folosite de NASA la explorarea planetelor, doar 
că adaptat pentru vânătoare. Stau să-mi imaginez cum s-ar 
putea desfăşura un astfel de safari: te văd cum cauŃi un 
vânat, bunăoară o zebră, pe care o urmăreşti o zi întreagă, 
cum te ascunzi în spatele unor dune în nisipul cărora poŃi 
chiar desena (un text, ori o... inimă), cum alergi în spatele 
unor copaci, cum îŃi laşi semne pentru a şti mai târziu 
drumul de întoarcere, cum auzi zgomotul fascinant al naturii 
vii din junglă, imagini şi sunete ce-Ńi rămân în memorie 
pentru totdeauna, tot aşa cum şi urmele tale în junglă au 
urmări reale şi majore, mai ales din punctul de vedere al 
zebrei. 

Ocheşti privind prin lunetă şi decizi momentul în care 
tehnologia (care este de data asta, mulŃumită RaŃiunii 
Creatoare, de partea ta) îŃi va satisface orgoliul instinctiv de 
prădător. Apeşi deci pe trăgaci şi glontele, nemilos şi 
indiferent, dar obedient celui ce deŃine puterea inteligenŃei, 
va pleca înspre zebră, schimbând o viaŃă contra unei vanităŃi. 
Desigur, legătura cea mai clară cu realitatea se va întâmpla 
mai târziu, când pielea zebrei, aranjată frumos într-o cutie, o 
vei primi prin poştă, acasă. 

O realitate care, sper eu, să nu mai existe decât ca 
posibilitate abstractă, folosită în acest raŃionament, 
animalele având dreptul să-şi trăiască viaŃa până la capăt la 
fel ca şi tine... Să nu dăm o mână de ajutor "echilibrului 
zero" în partida sa de vânătoare cu "echilibrul vieŃii". 
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Concluzia principală a acestei observaŃii este aceea a 
înŃelegerii felului în care noi, gândurile inteligente, ne vom 
putea deplasa, instantaneu, prin calea undelor, în locuri în 
care corpul fiinŃei noastre nu va putea ajunge niciodată. 

Numai aşa putem înŃelege cum vom putea călători în 
univers, nu deplasând masa, ci energia! InformaŃia!  

Oricum, tot ce am imaginat mai sus este deja realizabil 
azi, şi te asigur că, într-un interval relativ scurt, vei putea 
avea acces la acest tip de deplasări cvasi-virtuale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           Octav  Chivulescu                                     CivilizaŃia Inilor 
 

343 

 
Despre suflet şi spirit 
Trimitere de la pagina 231 
 
Două noŃiuni distincte, considerate aşa încă din cele 

mai vechi timpuri. Confuze însă în înŃelesuri, până în zilele 
noastre. 

Voi încerca să conturez felul în care pot fi înŃelese 
aceste concepte, de suflet şi de spirit, privindu-le din 
perspectiva teoriei cărŃii... 

 Spui despre un animal că "este şi el un biet suflet", 
da? Acest lucru îl spunem simŃind că şi animalele au suflet. 

Despre oameni spunem că sunt sufletişti, că pun suflet, 
că doresc ceva din tot sufletul lor etc. 

Despre tine însuŃi, spui, privind un tablou, mirosind 
un parfum, auzind o melodie, gustând o delicatesă sau 
primind o mângâiere, că: "mi-a bucurat sufletul". Prin 
urmare, informaŃiile sosite în mintea ta prin porŃile celor 
cinci simŃuri te mişcă în mod plăcut. Sau, deopotrivă, 
neplăcut: "mă doare sufletul de..", ceea ce demonstrează, 
dacă mai era nevoie, că şi noi, oamenii, avem suflet, da? 
Însă nu ai să găseşti vreodată ocazia să spui: 'mă doare 
spiritul'... 

Sufletul 'Ńine' aşadar de sentimente şi emoŃii, în vreme 
ce spiritul aparŃine mai mult unei atitudini... 

Căutăm, prin urmare, explicaŃia sufletului, o entitate 
imaterială, prezentă atât la om cât şi la animal. Şi în ambele 
cazuri având parcă o aceeaşi natură a compoziŃiei structurii 
din care este alcătuită. 
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Mai departe, te întreb: ai auzit vorbindu-se vreodată 
de spiritul unui copil nou-născut?  Nu!  La o discuŃie, însă, 
în care  prietenii comemorează o persoană dispărută dintre 
ei, vor spune: "I-am simŃit, parcă, spiritul său, însoŃindu-ne 
întreaga seară!". De asemenea, nu poŃi spune despre un 
animal mort (de ex. o pisică moartă, ori un câine, ori un cal) 
că spiritul lui te însoŃeşte; imaginea lor, da; gândurile tale 
despre ei, de asemenea; sentimentele pe care existenŃa lor 
scurtă trăită alături de a ta Ńi le-a lăsat, da. Nu poŃi spune însă 
că animalul are spirit. "Spiritul lui de iniŃiativă", "spiritul lui 
veşnic pus pe glume şi pe voioşie", "spiritul său de a-şi ajuta 
semenii", "spiritul său de analiză, de a găsi întotdeauna 
adevărul sau de a face dreptate", sunt atribute doar ale 
omului. Inteligent! Ba, mai mult chiar, prezent în 'cantităŃi' 
mai însemnate la unii oameni, mai deosebiŃi de ceilalŃi. De 
cei obişnuiŃi...  

Şi, în nici un caz, atributele unui animal. 
Şi, când spun animal, mă simt obligat să exclud 

delfinii. Şi asta pentru că delfinul este şi el o fiinŃă, de 
asemenea, inteligentă. PoŃi compara spiritul de voioşie, de 
înŃelegere, de joacă, de protecŃie sau de ajutorare a 
oamenilor naufragiaŃi sau atacaŃi de rechini şi de colaborare 
al delfinilor (îŃi aminteşti de Flipper?) cu 'spiritul' de valoare 
zero, al peştelui din borcan? 

Cautăm, prin urmare, spiritul: o entitate imaterială, 
prezentă doar la animalele inteligente. Şi de aceeaşi natura 
cu sufletul.  
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În acest moment, cred, putem trage concluziile:  
- sufletul, o entitate de natură informaŃională, prezentă 

în orice vietate cu viaŃă. Nu poate fi decât ceva ce izvoreşte 
din instincte... 

- spiritul, o entitate de natură informaŃională, ca o 
atitudine, prezentă în omul apărut încă de la cel de Cro-
Magnon încoace (şi în delfini). Nu poate fi decât ceva ce 
izvoreşte din inteligenŃă... InteligenŃa... ConştiinŃa trează. 
        Sufletul este 'esenŃa' instinctelor iar spiritul este 'esenŃa' 
inteligeŃei. 

Sufletul este manifestarea RaŃiunii Creatoare din 
instincte, iar spiritul este manifestarea RaŃiunii Creatoare 
din inteligenŃă. 

De altfel nici nu spun lucruri noi, fiind cunoscut faptul 
că suntem formaŃi în principiu din trup însufleŃit şi spirit. 
Trup însufleŃit, ca şi cum trupul şi sufletul ar coexista 
împreună, da? Precum trupul cu instinctul, care nu pot exista 
separat. Iar spiritul este ceva diferit de acest trup însufleŃit, 
ca şi cum ar fi dobândit pe parcurs... 

Ca o verificare, despre o plantă nu putem spune că 
este un suflet: tăind un copac nu poŃi crede că ai doborât un 
suflet, nu? Exact cum spuneam mai devreme, undeva prin 
carte, că planta nu are instincte precum animalul, ca să nu 
mai vorbim despre inteligenŃă (personală). Are inteligenŃă în 
construcŃia şi evoluŃia sa, dar aceasta nu-i aparŃine. 
InteligenŃa plantei este regăsită însă în informaŃiile genetice, 
ceea ce într-un fel şi formează un fel de 'suflet inferior', de 
total altă calitate decât cel al animalului... 
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Ca o completare, în textele sacre se afirmă că  
sufletele pleacă, înălŃându-se la cer (energie) iar spiritele 
trăiesc veşnic în ÎmpărăŃia Cerurilor (minŃi). 

Uită-te la Descartes, cel mort de sute de ani, al cărui 
suflet-instinct nu mai este astăzi printre noi, în vreme ce 
spiritul său - inteligent, prezent în cărŃi şi în minŃile noastre 
(împărăŃia... informaŃiilor), ne influenŃează modul de viaŃă, 
ajutându-l în acelaşi timp şi pe el să exclame ('reîncarnându-
se' de fiecare dată), prin noi: "cuget, deci exist"...  

De atâtea şi atâtea ori de atunci, de când primul său 
suport fizic a murit, topindu-se în masa de energie care l-a 
format. 

Sigur, nu trebuie să-mi dai dreptate, poŃi crede în 
continuare că spiritul este mintea şi sufletul este 'spiritul'... 
stomacului. 

Doar să ştii că nu înseamnă ceva diferit de ceea ce 
afirmă teoria, dacă vei considera creierul ca fiind simbolul 
inteligenŃei, iar stomacul simbolul hrănirii trupului, prin 
urmare simbolul animalului dominat de instincte... 

 
* 

Uite, Elvis Presley înseamnă pentru prietenii săi o 
persoană, în vreme ce pentru mine înseamnă muzica lui. 
Persoana nu o cunosc şi nu mai există, în vreme ce muzica 
trăieşte încă, în noi, în discuri etc. Şi se înmulŃeşte cu fiecare 
nou ascultător căruia îi place, devenind fan. 

Sufletul său nu-l mai putem găsi, în vreme ce spiritul 
său ne caută singur... 
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* 
Când asculŃi un cântec, spiritul ascultă textul iar 

sufletul melodia. 
 

* 
Cred că senzaŃia de dragoste este indusă de către 

suflet (instincte), iar cel al creaŃiei unei poezii de către spirit 
(inteligenŃă). 

 
* 

 
Instinctul este un pachet de funcŃii informaŃionale ce 

comandă acŃiunile trupului exterior în funcŃie de nevoile 
trupului interior. 

 
* 

Spiritul încearcă să-i explice sufletului că inteligenŃa 
este mai presus de instincte şi că amândouă formează esenŃa 
imaterială a fiinŃei noastre... 

 
La moartea omului, sufletul său, de fapt instrucŃiunile şi 

informaŃiile ce-l formează, nu se pierd, regăsindu-se ulterior 
în trupurile urmaşilor, transmis prin gene: fiecare nou copil 
are în el comportamentul şi simŃirile avute de către înaintaşii 
săi, întocmai precum o ‘reîncarnare genetică’. 
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La moartea omului, spiritul său (mare sau mic, atât cât 
s-a putut forma) merge mai departe, regăsindu-se în minŃile 
urmaşilor, deplasat fiind prin învăŃare. 

Ce nu se regăseşte mai departe, la moartea omului, este 
conştiinŃa sa. ConştiinŃa personală, trăirea momentului 
prezent, sentimentul memoriei instantanee localizată între 
amintirile trecutului şi visele viitorului, percepŃia 
prezentului, senzaŃia de 'transmisie live' , se pierde... 

Ce rămâne de spus despre conştiinŃă? Entitatea formată 
din suma tuturor conştiinŃelor vii şi responsabile, trebuie că-l 
formează pe Dumnezeu...   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           Octav  Chivulescu                                     CivilizaŃia Inilor 
 

349 

 

Despre Cartea VieŃii 
Trimitere de la pagina 266 

 
Teoria acestei cărŃi spune că 'reîncarnarea' are sens 

raŃional doar pentru spirit, iar locul unde aceasta 'reînvie' 
este memoria colectivă. Aceasta presupune că, din întreaga 
existenŃă a omului, mai departe merg doar faptele sale, 
înscrise în minŃile, cărŃile şi istoria evoluŃiei oamenilor. 

În concluzie, din întreaga existenŃă a unei persoane nu 
rămân nimic altceva decât faptele vieŃii sale, înscrise într-o 
biografie.  

Să reŃinem cuvântul biografie. 
În textele Bibliei găsim: 
"Iar cine n-a fost aflat scris în cartea vieŃii, a fost 

aruncat în iezerul de foc."  
"Şi în cetate nu va intra nimic pângărit şi nimeni care 

e dedat cu spurcăciunea şi cu minciuna, ci numai cei înscrişi 
în Cartea vieŃii Mielului."  

Cu alte cuvinte, cel ce nu va fi aruncat în iezerul de 
foc, şi va merge mai departe în cetatea cea nouă (a 
viitorului), este cel ce a fost scris în cartea vieŃii. 

Să reŃinem alocuŃiunea: a fi scris în cartea vieŃii. 
Să aducem acum, faŃă în faŃă, cele două idei: biografie 

şi faptul de a fi scris în cartea vieŃii. Teoria cărŃii spune că ar 
trebui să fie echivalente: biografie = a fi scris în cartea 
vieŃii. 
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Bio înseamnă viaŃă, iar grafie înseamnă scriere!  În 
dicŃionar găsim: "biografie - expunerea scrisă a vieŃii unei 
persoane." Deci, cartea vieŃii. 

Quod erat demonstrandum!  
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