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INTRODUCERE

CALEA RADICALĂ SPRE CASĂ

Nu vom conteni cu explorarea, și sfârșitul dibuirii pururi va fi 
s-ajungem de unde-am pornit și să cunoaștem locu-ntâia oară.*

T.S. Eliot

Am o prietenă care ia ca punct de reper un stejar atunci 
când dă indicat�ii despre cum să ajungi la ea acasă. I�t�i spu-
ne: „Vei ajunge la o curbă – ai grijă la gropile destul de mari 
din asfalt. Apoi vei vedea o s�coală vizavi s� i chiar lângă ea, 
un stejar urias�  – acolo stau. Parchează sub el s� i intră: us�a 
este deschisă.”

Cei mai mult�i oameni ar putea oferi ca punct de reper 
un stejar; există î�n jur de s�ase sute de specii, atât verzi per-
manent, cât s� i cu frunze căzătoare. S� i ca multe plante din 
familii mari, au străbătut distant�e mari s� i s-au stabilit pes-
te tot. Pot fi găsit�i î�n climatele reci s� i la latitudini tropicale; 
de fapt, cresc pe toate continentele, mai put�in Antarctica – 
doar dacă nu pui la socoteală vechile nave din stejar, care 
navigau pe apele periculoase pentru a-s� i duce comorile î�n 
acel peisaj î�nghet�at.1

* Patru cvartete, traducere de Sorin Mărculescu, Editura Univers, Bucu-
rești, 1971, p. 81. (n.tr.)
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24 Emergența

Stejarul din fat�a casei prietenei mele are peste o sută 
de ani, ceea ce î�nseamnă că rădăcinile lui pivotante au pă-
truns foarte adânc î�n sol, aproape la fel de adânc pe cât de 
î�nalt este copacul, sistemul de rădăcini având o treime din 
diametrul coronamentului. Acest centenar are un trunchi 
de cel put�in doi metri î�n circumferint�ă, ajungând la o î�năl-
t�ime de minim nouă metri, cu ramuri care se î�ntind pe s�ase 
metri. Scoart�a brăzdată adânc are port�iuni de lemn neted 
tocit de generat�ii de vreme s� i de palmele oamenilor care 
au atins inima descoperită a lemnului, ca pentru a se conec-
ta cu el.

Această idee de conexiune pare a fi viabilă, având î�n 
vedere că stejarul era văzut î�n mod simbolic ca fiind pro-
tectorul us� ilor sau chiar us�a î�n sine – o us�ă către următorul 
anotimp, deoarece renas�te s� i moare odată cu anotimpuri-
le, sau poarta î�ntre cer s� i pământ, î�ntrucât atinge atât solul, 
cât s� i văzduhul. Era o us�ă a ospitalităt�ii, un portal care pri-
ves�te simultan spre trecut, prezent s� i viitor.2

I�n afară de a fi o us�ă, stejarul a fost s� i un păstrător al 
cunoas�terii s� i al legilor. El a oferit oamenilor î�nvăt�ături din 
vechile culturi – le-a povestit despre pădure s� i le-a oferit 
exemple de flexibilitate s� i generozitate prin lemnul său 
(verde s� i dur), prin frunze, tanin, ghinde, excrescent�e s� i 
scoart�ă.3 Despre cei foarte î�nt�elept�i se spunea că „î�nt�eleg 
stejarul”.

Nu e de mirare, deci, că oamenii au căutat din vremuri 
străvechi să afirme î�nsus� irile atribuite stejarului î�n mituri, 
cultură s� i istorie: puternic, rezistent, trainic, maiestuos s� i 
conectat cu divinitatea.

Stejarul din fat�a casei prietenei mele este venerabil – un 
cuvânt potrivit pentru un stejar bătrân s�i î�nt�elept, deoarece 
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25Calea radicală spre casă

a văzut multe, caracterul său regăsindu-se î�n nodurile, î�n 
răsucirile s� i s�erpuirile trunchiului, precum s� i î�n ramurile 
care se î�ntind cu exuberant�ă. I�n viat�a sa, acest centenar a 
trăit î�ntr-un mod demn de admirat; s-a transformat sur-
prinzător s� i, dacă te gândes�ti bine, radical, dintr-o ghindă 
î�n copac verde s� i apoi î�n stejar matur, dezvoltat pe deplin. 
S� i-a trăit complet s�i cu sfint�enie fiecare etapă a devenirii sale, 
fără să se opună impulsului care a făcut coaja protectoare 
a ghindei să se spargă s� i să moară odată cu identitatea ei; 
fără să se î�ndepărteze de pământ, deoarece rădăcinile i-au 
crescut î�n î�ntuneric, pentru ca ramurile să i se poată î�nălt�a 
î�n lumină; fără să se teamă de secetă, ci săpând pentru a 
găsi cele mai profunde resurse; fără să lupte niciodată î�m-
potriva furtunilor, ci rămânând drept când putea, sau î�n-
doindu-se, î�n loc să se rupă; s� i fără să judece niciodată o 
situat�ie ca fiind mai bună sau mai rea.

Stejarul ne poate î�nvăt�a câte ceva despre Emergent�ă.

Sămânța, solul, rădăcinile și fructele

Des�i voi apela s� i la alte metafore pe parcursul acestei cărt�i 
pentru a explica principiile s�i practicile Emergent�ei, am ales 
să mă bazez pe stejar mai mult decât pe altceva. As�  fi putut 
alege mult�i alt�i copaci; î�ntr-un fel, principiile care stau la 
baza oricărei cres�teri de la sământ�ă la rădăcină, floare s� i 
fruct, reflectă procesul Emergent�ei. Dar este greu să bat�i 
elegant�a stejarului.

Marele stejar î�ncepe de la ghindă, o sământ�ă mică de la 
care nu ne-am as�tepta niciodată să fie capabilă de o mani-
festare atât de puternică, aptă să supraviet�uiască timp de 
generat�ii s� i să ofere hrană, umbră, adăpost s� i multe alte 
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26 Emergența

lucruri la sute de alte viet�uitoare. Cu toate acestea, î�n inte-
riorul acelei semint�e se află tiparul invizibil conceput per-
fect pentru a deveni stejar – s� i nu numai stejar, ci un puiet 
care ar putea da nas�tere unei păduri de stejari ce dăinuie 
timp de milenii. I�n interiorul acelei bucăt�i minuscule de 
carbon se află un potent�ial infinit, etern.

Acelas� i lucru este valabil s� i pentru tine.
As�a cum ghinda nu este o coajă goală care î�ncepe apoi 

să „facă ceva cu sine”, nici tu nu ai fost proiectat pentru as�a 
ceva. Sământ�a din care te tragi cont�ine deja materialul s� i 
mecanismul realizării sale – precum s� i î�mplinirea tuturor 
oamenilor s� i lucrurilor care derivă din viat�a ta.

Gândes�te-te bine la implicat�iile acestei afirmat�ii. As�a 
cum o singură ghindă cont�ine păduri nesfârs� ite, sământ�a 
fiint�ei tale cont�ine toate ideile, contribut�iile s� i impactul pe 
care viat�a ta î�l va avea – precum s� i efectul pe care î�l are s� i î�l 
va avea asupra lumii din jurul tău. Nu ai nevoie decât de 
condit�iile potrivite pentru ca acest lucru să se manifeste.

Pe măsură ce ghinda cres�te, rădăcinile se afundă î�n so-
lul î�ntunecat, format din rămăs�it�ele tuturor lucrurilor care 
s� i-au depăs�it utilitatea s� i au intrat î�n descompunere. Lu-
crând î�n acord cu natura, nu î�mpotriva ei, s� i folosind ceea 
ce există, î�n loc să opună rezistent�ă, î�s� i creează condit�iile 
pentru a lua nas�tere. Când î�mbrăt�is�ăm toată „murdăria” 
viet�ii noastre, folosindu-ne de experient�ele crude prin care 
am trecut, care ne-au î�ngrădit s� i, care, uneori, aproape că 
ne-au î�ngropat, procesul de Emergent�ă transformă părt�ile 
î�ntunecate, aparent dezintegrate, î�n substant�ele nutritive 
care ne hrănesc s� i ne ajută să cres�tem. Renunt�ăm la luptă, 
la judecată s� i la rus� inea unei viet�i petrecute î�ncercând să 
evităm, să reprimăm sau să negăm ceea ce este sau ce a 
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27Calea radicală spre casă

fost, s� i transmutăm totul î�n ceva util s� i folositor. Dezvoltăm 
rădăcini adânci, dăm roade bogate s�i evoluăm as�a cum ne-a 
fost menit.

Pe măsură ce stejarul se î�nalt�ă, rădăcinile î�i devin tot 
mai adânci s� i mai vaste, iar lăstarul se ridică î�n căutarea 
luminii. Cu cât rădăcinile sunt mai adânci, cu atât ramurile 
pot cres�te mai î�nalte. Echilibrul î�nnăscut al naturii î�nt�elege 
că nu pot�i avea una fără cealaltă. Dacă arborele s-ar lupta 
să ajungă la lumină fără să-s� i î�ntindă rădăcinile î�n solul 
î�ntunecat, nu ar putea să-s� i sust�ină î�nălt�imea. O secetă pu-
ternică l-ar usca, un incendiu l-ar nimici, iar o furtună pu-
ternică l-ar dărâma. Procesul de Emergent�ă al oamenilor 
este la fel. Când ne ignorăm rădăcinile s� i ne concentrăm 
doar asupra locului î�n care putem ajunge, ne pierdem cen-
trul de greutate s� i sursa de supraviet�uire. Când nu suntem 
bine fixat�i î�ntr-un loc mai profund, î�n ceva care să ne hră-
nească dincolo de viat�a noastră aglomerată, e foarte us�or 
să ne uscăm, să ardem sau să fim doborât�i la pământ de 
vânturile schimbării.

Dar când ne găsim echilibrul natural prin procesul de 
Emergent�ă, putem ajunge mai î�nalt�i s� i mai vas�ti decât sine-
le nostru s� i-a imaginat vreodată – s� i adesea mai repede de-
cât te-ai as�tepta. La fel cum vlăstarul are „zvâcniri” – părt�i 
care cresc dintr-odată, uneori mai multe î�ntr-un anotimp 
–, s� i noi suntem capabili să facem salturi cuantice, din punct 
de vedere mental, fizic, spiritual, creativ s� i î�n orice alt sec-
tor al viet�ii noastre. Cu cât suntem mai î�nrădăcinat�i î�n solul 
sufletului nostru, cu atât suntem mai conectat�i cu sământ�a 
adevăratei noastre naturi. S� i cu cât ment�inem o armonie 
mai mare î�ntre cele două aspecte, cu atât mai sus putem 
ajunge î�n viat�ă.
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28 Emergența

I�n cele din urmă, stejarul ajunge la maturitate, oferind 
umbră s� i adăpost s� i semănând î�n lume noi ghinde, care de-
vin alt�i copaci. Iar atunci când ne dezvoltăm la î�ntregul 
nostru potent�ial s� i ne î�ndeplinim cea mai profundă meni-
re, darurile pe care le î�mpărtăs� im creează s� i sprijină un 
ecosistem care permite lumii noastre să evolueze s� i să 
prospere.

Aceasta este realizarea stejarului; se î�ntâmplă de fieca-
re dată când o ghindă poate să se manifeste conform naturii 
sale. Când condit�iile sunt potrivite, natura î�s� i î�ndeplines�te 
mereu promisiunea. Nu poate face altceva. Ghinda este î�n-
treagă, completă s� i perfectă prin natura sa de ghindă, î�n 
parte pentru că există î�ntotdeauna un stejar care as�teaptă 
să iasă de sub coaja ei. Nu un pin. Nu un măr, ci un stejar. De 
fiecare dată. S� tim că acest lucru este adevărat – s�tim că ar 
fi gres� it să credem că o ghindă ar trebui să devină altceva. 
Nu ne-am as�tepta niciodată ca o ghindă, indiferent cât s-ar 
antrena la „s�coala brazilor”, să devină un pom de Crăciun! 
S� i nici noi nu am vrea asta. Orice lucru î�s� i î�ndeplines�te func-
t�ia s� i, la rândul său, sust�ine totul î�ntr-un sistem mereu î�n 
expansiune, care se autosust�ine.

As�a este s� i cu devenirea noastră ca oameni, dacă sun-
tem lăsat�i să ne urmăm cursul natural. Din păcate, rareori 
avem acest lux. Cons�tiint�a colectivă a separării, limitării s� i 
autoconservării a creat un sentiment de sine fals s� i o deco-
nectare profundă fat�ă de sământ�a adevăratei noastre na-
turi. I�n loc să î�ndepărtăm resturile care s-au adunat î�n 
locul î�n care am fost plantat�i s� i să cultivăm solul sufletului 
nostru, ne-am pierdut î�n î�ncercarea de a deveni altceva de-
cât ceea ce suntem cu adevărat. Din fericire, metafora ste-
jarului, a oricărui lucru care se dezvoltă î�n mod natural, 
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29Calea radicală spre casă

rămâne valabilă: ghinda s� i potent�ialul ei de a se transfor-
ma î�n stejar sunt idei perfecte care vor lua nas�tere î�ntot-
deauna când condit�iile sunt potrivite, s� i la fel va fi s� i î�n 
cazul tău.

Te rog, asimilează bine acest lucru. Nu este doar o altă 
s�mecherie New Age, o afirmat�ie care să te facă să te simt�i 
bine sau o teorie interesantă; acesta este adevărul univer-
sal. Există î�ntr-adevăr o ordine de fond pe care ne putem 
baza, de care putem depinde s� i î�n care putem avea î�ncrede-
re – o vedem î�n fiecare zi î�n natură, î�n jurul nostru. Este o 
ordine a lucrurilor care nu are nevoie de noi ca să se î�n-
tâmple, ci, as�a cum spune Michael Bernard Beckwith, doar 
„să î�i ies� im î�n î�ntâmpinare”.4 Procesul Emergent�ei te aduce 
pe acest teren solid, pe care viat�a ta poate î�nflori î�n sfârs� it 
la potent�ialul său maxim.

De ce Emergența? De ce acum?

Odată cu atât de multe cărt�i s� i programe de care putem 
dispune î�n prezent pentru a ne î�mbunătăt�i viat�a, o î�ntreba-
re cinstită ar fi: „De ce Emergent�a? De ce acum?”. Eu as�  răs-
punde cu o altă î�ntrebare: „Cum merg celelalte opt�iuni?”. 
Sau, recurgând la o î�ntrebare adresată deseori la î�nceputul 
fiecărui scrutin electoral prezident�ial din Statele Unite: „I�t�i 
este mai bine acum decât î�n urmă cu patru ani?”. S� i nu nu-
mai t�ie, ci tuturor celorlalt�i. Des� i am făcut pas� i important�i 
ca societate, î�ncă suntem flămânzi, falit�i, speriat�i s�i ne omo-
râm unii pe alt�ii la nis�te cote alarmante. S� i dacă nu ne omo-
râm î�ntre noi, ne sinucidem. I�n Statele Unite, au loc de două 
ori mai multe sinucideri decât crime.5 Iar mult�i dintre noi se 
sinucid lent, prin alimentat�ie, droguri, stres sau reprima-
rea adevăratelor dorint�e ale inimii. Serialul de televiziune 
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The Walking Dead se dovedes�te a fi un reality-show – î�ntr-un 
fel devenim nis�te zombi, folosind tot felul de remedii rapi-
de s� i distrageri care să ne anestezieze î�n fat�a durerii pe 
care o simt�im.

I�nainte să te î�ntinzi după sticla de Pinot Gris pentru a 
scăpa de aceste realităt�i tulburătoare, te rog să î�nt�elegi că 
nu sunt un sceptic; de fapt, uneori scot oamenii din mint�i 
cu manifestările mele idealiste s� i romantice. Dar, de ase-
menea, s�tiu că nu pot�i vindeca ceea ce nu simt�i s� i că nu pot�i 
ajunge acolo unde vrei să ajungi până când nu es�ti sincer 
privind locul î�n care te afli. Este la fel ca acele indicat�ii din-
tr-un mall care spun „te afli aici”; ai nevoie de o evaluare 
exactă a punctului de pornire, altfel vei sfârs� i rătăcind fără 
t�intă. Dar se mai î�ntâmplă ceva atunci când devenim con-
s�tient�i – cu adevărat cons�tient�i – cu privire la starea lucru-
rilor – fără judecăt�i de valoare, vină sau rus� ine: î�ncepem să 
ne schimbăm.

Dacă nu trăim cons�tient, egoul nostru va folosi orice 
truc de care dispune pentru a ne păstra neschimbat�i, î�n 
timp ce ne va determina să ne gândim că ne schimbăm, con-
vingându-ne că nu putem sau tocindu-ne simt�urile cu un 
alt episod din serialul Here Comes Honey Boo Boo. Misiunea 
egoului este autoconservarea, adesea cu orice pret�, iar 
schimbarea reală reprezintă o amenint�are la adresa pro-
priului program de sistem. Este un artefact evolutiv care a 
fost conceput pentru a se asigura că acest experiment numit 
umanitate va reus�i. S� i, cu miliarde de oameni pe planetă, 
chiar a reus�it. Din nefericire, acum este chiar ceea ce ne 
diminuează s�ansele de supraviet�uire.

Să recunoas�tem: lucrurile nu funct�ionează î�n felul î�n 
care le-am făcut până acum. S� i nici dacă facem mai mult 
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din ceea ce facem deja, la nivel individual sau colectiv, tot 
nu vom rezolva niciodată problemele. Te rog să î�nt�elegi asta: 
nu ne vom rezolva niciodată problemele î�n mod viabil făcând 
aceleas� i lucruri ca până acum sau fiind aceeas� i oameni. 
Trebuie să evoluăm. Singura modalitate de a evolua este să 
trecem la un nivel superior, iar singura modalitate de a trece la 
un nivel superior este să ne folosim de impulsul evolutiv 
dincolo de mintea condit�ionată s� i de grijile s� i problemele 
ei nesfârs� ite – deoarece mintea condit�ionată nu poate de-
cât să creeze o altă versiune a stării sale actuale.

Cum accesezi (s�i chiar accelerezi) acest impuls evolutiv?
Prin Legea Emergent�ei s� i procesul de Emerginerie.
Am spus deja de ce este o cale unică, chiar revolut�ionară, 

prin comparat�ie cu ceea ce am î�nvăt�at – s� i această carte are 
scopul de a-t�i oferi abilitatea extraordinară de a aplica acest 
principiu revolut�ionar î�n fiecare domeniu al viet�ii. Dar pen-
tru că egoul se opune adesea oricărei idei care ar putea pro-
voca o schimbare reală – declarând „s�tiu deja asta”, „nu este 
nimic nou aici” sau pur s� i simplu „nu î�nt�eleg” – s� i pentru că 
este necesară acceptarea premiselor de bază ale Legii Emer-
gent�ei pentru ca aceasta să fie aplicată cu succes, dă-mi 
voie să-t�i explic ce este diferit î�n legătură cu ea.

După cum am spus mai sus, principiul Emergent�ei dez-
văluie că tot ceea ce ne-ar putea fi de trebuint�ă se află deja 
î�n noi – exact opusul modului î�n care majoritatea oameni-
lor au fost condit�ionat�i să trăiască. Când credem că cineva 
sau ceva din afară reprezintă sursa noastră de sigurant�ă 
sau de aprovizionare, ne zbatem s� i ne chinuim, luptăm s� i 
murim s� i, î�n general, ne dăm peste cap î�ncercând să obt�i-
nem ceva ce credem că nu avem sau să ne agăt�ăm de ceea ce 
avem. Rezultatul este o nelinis�te fără sfârs� it, resentimente, 

Stamp



32 Emergența

o stare de epuizare s� i mult prea multe drumuri la frigider 
î�n toiul nopt�ii – ca să nu mai ment�ionez tot ce am descris 
mai sus despre starea actuală a lucrurilor.

Acest conflict se î�ncheie î�n momentul î�n care adopt�i 
principiul Emergent�ei.

S� i atunci î�ncepe adevărata distract�ie.
Imaginează-t�i cum ar fi viat�a ta dacă te-ai trezi î�n fieca-

re dimineat�ă s�tiind s� i simt�ind că ai î�n tine tot ce ai putea 
avea vreodată nevoie. Cum ai interact�iona cu ceilalt�i, cu cât 
ai fi mai deschis, mai generos, mai iubitor s� i mai linis�tit? 
Dacă ai s�ti că î�n interiorul tău ai proiectul, mecanismul s� i 
puterea de a da viat�ă visurilor tale, ce alegeri ai face? Ce 
act�iuni î�ndrăznet�e ai î�ntreprinde?

Emergent�a este modul î�n care ai fost conceput să trăiești.
Nu este o exagerare. Este ceea ce a spus fiecare mare 

maestru spiritual sau filosof luminat. E modul î�n care este 
structurat î�ntregul univers. A î�nceput din nimic s� i din el a 
luat nas� tere totul. Big Bang-ul este simbolul Emergent�ei. 
Iar tu, fiind universul î�n miniatură, es� ti un Big Bang mai 
mic care as�teaptă să se producă. Es�ti o expresie individua-
lizată a perfect�iunii infinite, es�ti vlăstarul divinului. Dispui 
de aceeas�i capacitate creativă pe care o are s� i inteligent�a 
cosmosului.

Dacă î�ncă mai ai î�ndoieli, dacă te simt�i un pic inconfor-
tabil cu toată discut�ia asta despre scop s� i potent�ial s� i nu 
s�tii sigur cum să faci să se manifeste această putere s� i fru-
muset�e î�nnăscute, află că nu es�ti singurul. La urma urmei, 
aceasta este călătoria î�n care urmează să pornim. O călăto-
rie care te va duce din nou acasă, unde te as�teaptă un stejar 
î�nalt s� i maiestuos, paznicul sufletului tău s� i poarta către o 
viat�ă extraordinară. Poate că te-ai aflat pe un anumit drum 
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o lungă perioadă de timp, căutând un semn că te apropii de 
t�intă. Poate că ai luat-o pe mai multe căi, negăsind altceva 
decât teren stâncos, cărări incerte s� i drumuri î�nfundate. 
Poate că te-ai oprit la marginea drumului, prea obosit ca să 
mergi mai departe. Indiferent de cotiturile pe care le-ai luat 
î�n drumul tău, acum te-au adus aici.

La această carte, la acest moment, la această hartă.
Se spune că o persoană cu mintea s�i inima curată det�ine 

un „suflet de stejar”. Ceea ce simt�i, ceea ce te-a î�mpins să-t�i 
descoperi drumul, peste munt�i, prin furtuni s� i peste ape 
î�nvolburate, acela este sufletul tău de stejar, care te chea-
mă acasă.

Pentru mine este cea mai mare onoare s� i cel mai mare 
privilegiu să te î�nsot�esc pe această cale eliberatoare către 
Sinele tău. Hai să pornim la drum.

Ce conține

Cartea este î�mpărt�ită î�n nouă capitole, î�ncepând cu „Legea 
Emergent�ei”, care pune bazele spirituale, s�tiint�ifice s� i filo-
sofice pentru a reî�nvia acest principiu străvechi. I�n acest 
fel, vom clarifica diferent�a esent�ială dintre atract�ie s� i emer-
gent�ă, spulberând mitul cauzei s�i efectului s�i î�ndreptându-ne 
din nou atent�ia spre lumea interioară – prin curăt�area 
câmpului mint�ii s� i inimii, pentru a-l pregăti pentru Emer-
gent�ă. De aici, î�ncepi „Cele S� apte Etape ale Emergineriei”: 
s�apte capitole ce redau conceptele convent�ionale despre 
autorealizare s� i manifestare î�n cadrul noului model de 
Emergent�ă s� i te ghidează pas cu pas prin acest proces re-
volut�ionar de transformare personală.
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I�n etapa î�ntâi, „Prives�te viziunea completă”, vei afla des-
pre un proces unic de excavare pentru a-t�i descoperi ade-
văratul destin – acea sământ�ă a potent�ialului deja sădită î�n 
solul sufletului tău.

I�n etapa a doua, „Cultivă condit�ii armonioase”, vei î�nvăt�a 
să-t�i pui viat�a interioară î�n acord cu viziunea – reglându-t�i 
frecvent�a mint�ii, asemenea unui radio, la postul care trans-
mite muzica ta – punând capăt luptei de a face să se întâmple 
ceva s� i deprinzând abilitatea de a întâmpina cum se cuvine 
lucrurile care-t�i apar î�n viat�ă.

I�n etapa a treia, „Creează planul cuantic”, î�t�i vei transpu-
ne viziunea interioară s�i exterioară î�ntr-un mod de viat�ă care 
te va duce de la un trai la î�ntâmplare la unul care să aibă 
scop.

Etapa a patra î�t�i arată cum să „dăruies�ti ceea ce pare să 
lipsească”, dezvăluind adevăratul secret că ceea ce lipses�te 
este ceea ce nu oferim. Avem un depozit de bine infinit î�n-
chis î�n cons�tiint�a noastră – î�n acest capitol î�nvet�i cum să 
inversezi cursul, s�i anume cum să las�i să iasă acest potent�ial 
î�ntemnit�at, î�n loc să iei ceva din exterior – s� i să nu mai fii 
dependent de nimeni s� i de nimic.

Etapa a cincea î�t�i arată cum să „act�ionezi ca s� i cum ai fi 
deja î�mplinit”, clarificând o dată pentru totdeauna rolul 
gres� it î�nt�eles s� i reprezentat al act�iunii potrivite î�n canali-
zarea acestui potent�ial neexploatat, nu î�n vederea   obținerii 
lui – creând un efect ce reduce rezistent�a interioară, scur-
tează timpul de as�teptare s� i accelerează rezultatele.

I�n etapa a s�asea, î�nvet�i cum să „accept�i ceea ce pare a fi 
defect”, un proces puternic de transformare care î�t�i oferă 
instrumentele necesare pentru a trece de pragurile critice 
ale cons� tiint�ei s� i a-t�i transforma defectele s� i temerile 
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î�ntr-un î�ngrăs�ământ ce face să-t�i crească rădăcini mai trai-
nice s�i roade mai bogate – activând ceea ce este cu adevărat 
extraordinar î�n tine.

Etapa a s�aptea î�t�i oferă î�nt�elepciunea de „a as� tepta 
Legea”. Vom discuta una dintre cele mai distinctive trăsă-
turi ale Emergent�ei: cea mai mare parte din muncă se des-
făs�oară î�n interior, ascunsă vederii. As�a cum un fermier 
trebuie să cultive o sământ�ă s� i să aibă grijă de sol până 
când aceasta prinde rădăcini, as�a s� i tu trebuie să te î�ngri-
jes�ti de ce ai plantat, nu să sari de la o sământ�ă la alta, cău-
tând câs�tigul pe termen scurt – altfel, semint�ele tale nu 
vor da niciodată roade. Adoptând acest principiu vei dez-
volta ceea ce cartea A course in Miracles (Curs de miracole*) 
numes�te „răbdarea infinită, care aduce rezultate imediate” 
s� i reprezintă primul pas pe calea măiestriei.6

Călătoria se î�ncheie cu „traiul la limita Emergent�ei”, 
unde es�ti invitat să devii un lider vizionar, un instrument 
pentru o idee mai presus de propria persoană – aceea că 
viat�a s� i contribut�ia ta pot marca î�nceputul următoarei eta-
pe a evolut�iei umane.

Cum să lucrezi cu această carte

Cărt�ile sunt instrumente excelente, dar degeaba es�ti 
tobă de carte dacă nu s�tii ce să faci cu informat�iile asimilate. 
Cuvintele din pagini î�t�i pot î�nălt�a cons�tiint�a pentru a-t�i î�n-
trezări potent�ialul maxim s�i a vedea ce este posibil, dar nu-
mai folosind efectiv î�nvăt�ăturile s�i stabilindu-t�i o practică 

*  Volum apărut sub acest titlu la Editura Fundația pentru Pace Lăuntri-
că, 2009. (n.tr.)
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zilnică vei avea parte de o transformare reală s�i te vei bucu-
ra de o mai mare vivacitate, bunăstare s�i î�mplinire.

Această carte este structurată astfel î�ncât fiecare capi-
tol se bazează pe cel precedent, as�adar ar fi bine să o cites�ti 
mai î�ntâi de la cap la coadă, pentru a î�nt�elege conceptele s� i 
principiile generale. Odată ce deprinzi elementele de bază, 
pot�i să parcurgi orice parte care te inspiră s� i să reiei trea-
ba. O sugestie, totus� i, este să nu te grăbes�ti. Pe măsură ce 
cites�ti fiecare capitol, fii cons�tient de ideile sau de frazele 
care te pun pe gânduri. Acesta este un indiciu din partea 
intuit�iei tale că mai este ceva acolo, ceva de citit printre 
rânduri. Linis�tes�te-te, conectează-te la acea parte a ta care 
are deja toate răspunsurile s� i deschide-te spre î�nt�elepciu-
nea profundă care î�ncearcă să iasă la suprafat�ă. I�n acest fel, 
poate că nu vei citi cartea pe cât de repede es�ti obis�nuit, 
dar odată terminată, nu vei mai fi persoana care erai la î�n-
ceputul acestei călătorii.

S� i, î�n sfârs� it, iată ce este acest lucru: o călătorie, nu o 
destinat�ie. Când î�t�i dai seama că î�ntr-adevăr nu există timp 
sau spat�iu – că totul se î�ntâmplă aici s� i acum –, î�nt�elegi că 
nu există niciun loc unde să ajungi s� i niciun scop final de 
realizat. Există numai descoperirea continuă s� i exprima-
rea potent�ialului tău infinit î�n momentul prezent. Aceasta 
este singura materie primă cu care trebuie să lucrezi; doar 
cu asta va trebui să ai de-a face mereu – cu clipa de fat�ă. S� i, 
as�a cum sper că vei descoperi prin acest proces, este mai 
mult decât suficient.
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