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PREFAŢĂ

Unele dintre rezultatele explorării mele timpurii cu 
privire la o nouă înţelegere a realităţii întemeiată pe 

fizica cuantică au fost publicate cu mai mult de 10 ani în urmă 
într-o carte numită Creativitate cuantică. Ea a fost scrisă pen-
tru savanţi, cu scopul de a-i invita pe cercetătorii universitari 
să ia în considerare gândirea cuantică în propria explorare a 
creativităţii. Această carte duce mai departe acel volum ante-
rior, de unde şi titlul; dar de data aceasta am scris-o pentru 
o persoană obişnuită, interesată de abordarea creativităţii, şi 
include felul în care ne modelăm experienţa de viaţă într-o ma-
nieră cu totul nouă. Devenind conştienţi de rolul nostru într-un 
univers creator întemeiat pe conştiinţă, ne putem alinia cu evo-
luţia conştiinţei într-un moment în care viaţa pe planeta noas-
tră este plină de constrângeri.

Prima mea experienţă adultă în legătură cu creativitatea 
a apărut la un an după ce m-am mutat din India la Universitatea 
Case Western Reserve, din Cleveland, Ohio, ca tânăr instructor 
şi cercetător postdoctoral în fizică teoretică. Lucram din greu 
la o cercetare despre un nou tip de fenomene interactive cu 
privire la nucleele atomice, dar nu făceam niciun progres.

În acea zi discutasem subiectul cu mentorul meu, care gă-
sise lipsuri serioase în cercetarea mea, ce nu se susţinea nici mă-
car în ochii mei părtinitori. Descurajat, m-am retras la Snakepit, 
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cantina cu autoservire de la subsolul facultății, aproape gata 
să renunţ cu totul la cercetarea mea. Apoi, soluţia mi-a venit 
dintr-odată, cu o asemenea claritate, încât am ştiut pe loc că 
este corectă. Am alergat pe scări către mentorul meu, iar el i-a 
observat imediat pertinenţa. Îmi amintesc şi acum zăpăceala 
euforică în care mi-am petrecut restul acelei după-amieze.

După acel eveniment, mi-am continuat cercetarea în fi-
zica nucleară timp de încă 10 ani; am rezolvat multe alte pro-
bleme şi am scris multe articole ştiinţifice, dar redescoperirea 
bucuriei acelei zile părea că îmi scapă. Treptat, am devenit pu-
ţin cinic. Am presupus, ca majoritatea colegilor mei, că şi cer-
cetarea ştiinţifică poate fi creativă, dar creativitatea nu aduce 
neapărat şi satisfacţii. Oamenii care au relatat o asemenea bu-
curie au exagerat probabil; propria mea experienţă memora-
bilă s-a datorat, poate, exuberanţei naive a începătorului. Am 
început să cred că munca plină de creativitate aduce doar satis-
facţia matură pe care o simţeam de fiecare dată când reuşeam 
să găsesc soluţia unei probleme aparent de nerezolvat sau să 
scriu o altă lucrare care să-mi promoveze cariera.

Apoi a avut loc o schimbare majoră în viaţa mea, din 
cauza unui divorţ şi a pierderii unei burse de cercetare, urmate 
de o nouă căsătorie şi de decizia mea de a părăsi câmpul fizicii 
nucleare. Am scris un manual despre bazele fizicii, urmat de o 
carte ce explora fizica ştiinţifico-fantastică. La un moment dat 
mi-am schimbat câmpul de cercetare către interpretarea meca-
nicii cuantice.

Mecanica cuantică, noua paradigmă a fizicii secolu-
lui XX, ce a înlocuit fizica „clasică“ a lui Sir Isaac Newton, 
este folosită mai mult pentru a calcula mişcarea obiectelor sub-
atomice (precum atomi, nuclee şi particule elementare); însă, 
în fapt, se aplică tuturor obiectelor materiale. În lumea fizicii, 
cuvântul „cuantic“ înseamnă o cantitate distinctă; o cuantă de 
energie reprezintă un pachet indivizibil de energie, de exemplu.
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Mecanica cuantică a apărut la orizont prin anii 1920 şi, 
de atunci, această nouă fizică a ameninţat viziunea generală 
asupra ştiinţei întemeiată pe ideea că tot ceea ce este real e 
constituit din materie (orice fenomen care nu este material fi-
ind iluzoriu). Dar încercarea de a explica fenomenele cuantice 
agăţându-ne de acest materialism strict a fost zădărnicită de 
paradoxuri. Exact aceste paradoxuri m-au determinat să încep 
o nouă cercetare. 

După ani de interpretări şi începuturi false, mi-am dat 
seama, într-o seară, în timpul conversaţiei mele cu un prie-
ten, că unicul mod în care puteam rezolva paradoxul cuantic 
era să mă eliberez complet de paradigma materialistă actuală, 
deja avariată ireparabil de mecanica cuantică. O nouă premisă 
alcătuită din ideea conform căreia conştiinţa – nu materia – re-
prezintă adevărata fundaţie a fiinţei ar da naştere unei ştiinţe 
revigorate, capabilă să treacă dincolo de limitările ei anteri-
oare, în teritorii noi, captivante. Am observat, de asemenea, că 
această descoperire mi-a creat aceeaşi bucurie intensă pe care 
o experimentasem în autoservirea Snakepit.

Pe măsură ce extindeam această nouă paradigmă bazată 
pe conştiinţă, am înțeles că dezvoltarea unei abordări compa-
rabile asupra creativităţii, o abordare care să inspire pe ori-
cine să-şi transceandă limitările autoimpuse, ar urma să aibă o 
importanţă extremă. Creativitatea – precum iubirea, bucuria, 
pacea interioară şi multe alte lucruri intangibile ce ne fac viaţa 
să merite a fi trăită – reprezintă un fenomen ce a fost privit cu 
suspiciune de către materialişti, care consideră că tot ceea ce se 
petrece are o legătură cauzală cu trecutul şi nimic cu adevărat 
nou nu este posibil. Experienţele mele personale îmi arătaseră 
deja contrariul, deci am întâmpinat călduros provocarea de a 
depăşi limitele materialismului şi a le transcende.

Curând, împreună cu o colegă, Nora Cohen, am fondat 
un grup de cercetare a creativităţii la Universitatea din Oregon 
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(acolo unde lucrez) şi am început să ţinem întâlniri regulate. 
Puţin după aceea, s-au alăturat grupului un psiholog compor-
tamental, Shawn Boles, şi un antropolog, Richard Chaney. Eu, 
Nora, Shawn şi Richard am creat o legătură ce s-a întărit atunci 
când am căzut de acord să scriem împreună o carte despre cre-
ativitate. Deşi cartea nu a fost terminată niciodată (diferenţele 
noastre în abordare au fost prea mari ca să putem găsi un teren 
comun), am învăţat din această colaborare enorm de mult des-
pre teoriile şi informaţiile referitoare la fenomenul creativităţii.

Shawn şi cu mine am căzut de acord asupra unui as-
pect important în tratarea şi clasificarea diverselor informaţii 
cu privire la creativitate. Amândoi credeam că munca în sfera 
creativităţii trebuie clasificată în două categorii de bază: una 
mai apropiată de rezolvarea problemelor (înrudită cu invenţia 
tehnologică) şi o alta ce implică descoperirea unui adevăr mai 
profund. Multe dintre diferenţele din domeniul cercetării creati-
vităţii apar întrucât numai una dintre aceste două categorii este 
abordată. Dar, de-a lungul procesului, am recunoscut creşterea 
spirituală ca pe o creativitate „interioară“, prin contrast cu crea-
tivitatea în arte şi ştiinţe, ce constituie creativitate „exterioară“.

Între timp, Nora a organizat două conferinţe de cerce-
tare cu privire la teoriile creativităţii. Am întâlnit acolo mulţi 
reprezentanți ai cercetării în domeniul creativităţii şi am fost 
martor la diviziunea profundă ce există între ei. Totuşi, realiza-
rea unei sinteze a acestor idei disparate trebuia să aştepte până 
când noua paradigmă bazată pe conştiinţă s-ar fi dezvoltat mai 
mult. Atunci când contribuţia mea la acel efort, o carte numită 
Universul conştient de sine, a ajuns la tipar, am putut în sfârşit  
să lucrez cu implicare deplină la diferitele căi în care privim 
creativitatea şi modul în care o abordăm, atât din punct de ve-
dere personal, cât şi social. Cartea de față reprezintă rezultatul 
acelei munci. 
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Când recunoaştem conştiinţa ca fiind tema centrală a 
universului, devine clar cum creativitatea reprezintă „colacul 
nostru de salvare“ către acea conştiinţă. Apoi începem să ve-
dem modul în care fiecare dintre tipurile diferite de creativitate 
are un rol important de jucat în acceptarea întregului nostru 
potenţial. Şi, da, vedem clar cum creativitatea nu este doar 
apanajul geniilor; cu toţii avem potenţialul de a fi creativi, la 
orice vârstă.

În mod tradiţional, Occidentul a favorizat creativitatea 
exterioară, iar Orientul a preferat-o pe cea interioară. Poate că 
societăţile din trecut au subestimat invenţia ca modalitate de a 
atinge schimbarea socială, dar societăţile prezente, cu orien-
tarea lor către consumerism, au accentuat prea mult invenţia. 
O asemenea polarizare ne împiedică să ne atingem potenţialul 
deplin, fără a menţiona că niciuna dintre aceste căi individu-
ale de a primi beneficiile creativităţii nu ar fi suficientă pentru 
provocările secolului XXI. Deci, tema cărţii este, în esență, 
cântecul creativ cu toate armoniile sale diferite. Când intonăm 
această muzică a creativităţii, folosind orice armonie potrivită 
unei încercări anume, atunci vocile noastre individuale devin 
parte din multiversul cosmic atotcuprinzător.

În afara persoanelor deja menţionate, care au jucat un 
rol important în cercetările mele, le sunt recunoscător lui Paul 
Ray, Howard Gruber, Kathy Juline, Robert Tompkins, Shawn 
Boles, Jean Burns şi Ligia Dantes pentru citirea minuţioasă a 
manuscrisului. Mulţumiri, de asemenea, şi lui Ann Sterling, 
Michael Fox şi Anna St. Clair, pentru comentariile lor folo-
sitoare. Ajutorul lui Maggie Free în ceea ce priveşte editarea 
a fost esenţial, iar toate poemele de la sfârşitul capitolelor, cu 
excepţia unuia, sunt produsul colaborării noastre. Ajutorul în 
ceea ce priveşte cifrele, oferit de Don Ambrose, Joe Giove şi 
Nan Robertson, este şi el apreciat pe deplin. 
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Doresc să-i mulţumesc şi lui Ri Stuart pentru unele dis-
cuţii folositoare, ce au dus la revizuirea unora dintre propri-
ile mele doctrine. Mulţumiri speciale lui Renee Slade pentru 
revizuirea minuţioasă preliminară şi pentru multe alte su-
gestii folositoare la îmbunătăţirea manuscrisului. Mulţumiri 
soţiei mele Uma pentru contribuţia sa permanentă la propri-
ile mele strădanii în ceea ce priveşte creativitatea interioară. 
Mulţumirile mele deosebite lui Peter Guzzardi pentru redac-
tarea sa înţeleaptă. Mulţumesc lui Patty Gift de la Hay House 
pentru dedicarea faţă de munca mea şi sfaturile sale editoriale 
înţelepte şi, bineînţeles, întregii echipe de producţie de la Hay 
House, fără a cărei cooperare atentă această nouă carte nu ar fi 
putut să vadă lumina tiparului.

z
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CAPITOLUL 1

Există o ştiinţă a creativităţii umane?

Imaginează-ţi că mergi pe o plajă pustie într-o zi senină 
de primăvară, cufundat în gânduri. Te lupţi cu întrebă-

rile esenţiale ale vieţii. De departe vezi venind un om îmbrăcat 
în haine colorate şi, pe măsură ce se apropie, observi că are o 
conduită distinsă ce îi conferă un aer de înţelepciune, iar stră-
lucirea din ochi îl face să pară abordabil.

Jenat, îi arunci întrebarea pe care ţi-ai pus-o ţie însuţi: 
– Am citit despre felul în care fizica cuantică a schimbat 

tot ceea ce ştiam despre modul în care funcţionează lucrurile. 
Dar cum poate cunoaşterea particulelor subatomice să-mi in-
flu enţeze alegerile pe care le fac în modul în care îmi trăiesc 
viaţa?

În mod surprinzător, străinul nu pare să considere că eşti 
nebun. De fapt, el se opreşte pentru a reflecta la întrebare, iar 
apoi îşi aşază un scaun pe o dună de nisip din apropiere. După 
câteva momente de reflecţie, el răspundecu gravitate: 

– Fizica cuantică este fizica posibilităţilor. Şi nu doar a 
posibilităţilor materiale, ci şi a posibilităţilor de înţelegere, de 
simţire, de intuiţie. Alegi tot ceea ce experimentezi din aceste 
posibilităţi, astfel încât fizica cuantică să fie o modalitate de 
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a-ţi înţelege viaţa ca pe o lungă serie de alegeri care, prin ele 
însele, să reprezinte acte supreme de creativitate.

Pentru un motiv anume, nu pare ciudat că te-ai anga-
jat într-o conversaţie metafizică profundă cu un tip complet 
necunoscut. 

Dar asta sună ca un alt mod de a spune „Noi ne creăm 
propria noastră realitate“. Nu mă înţelege greşit. Şi mie îmi 
plac sloganurile ce ne fac să ne simţim bine, dar nu am găsit o 
cale de a-l face pe acesta să funcţioneze pentru mine. 

– Ai dreptate, nu e chiar aşa de simplu. Dar iată cum stau 
lucrurile. Fizica cuantică explică modul în care procesul nostru 
creativ implică atât tărâmul conştient al realităţii manifeste – 
ceea ce vedem atunci când privim în jur –, cât şi tărâmul po-
sibilităţii, al potenţialităţii pure. Iar posibilităţile inconştiente 
dau şi ele naştere expresiei creative. Acesta este motivul pen-
tru care unele experienţe creative sunt numite „momente aha“. 
Dar nu vorbim despre un proces linear. Motivul pentru care 
oamenii atribuie un asemenea mister abilităţii de a crea ceva 
nou poate fi privit în contextul unui salt cuantic – acel tip de 
discontinuitate pe care îl vedem atunci când electronii sar de 
la o orbită atomică la următoarea. Însă ceea ce găsesc cel mai 
uluitor este promisiunea că, îndată ce vom înţelege procesul 
creativ ca pe o expresie a fizicii cuantice, vom fi găsit un por-
tal pentru a accesa creativitatea extraordinară în fiecare aspect 
al vieţii. Oricine ar trebui să fie capabil să manifeste orice ar 
alege; cel puţin aşa consider eu.

Începi să capeţi speranţă. 
– Vreau să te cred, dar nu cunosc multe despre fizică. 

Aceste idei sunt susţinute şi de o cercetare ştiinţifică?
– Da. Teoria creativităţii cuantice este susţinută de dovezi 

empirice ample – la fel și impactul pe care îl are asupra propriei 
vieţi. Ai şi alte întrebări? Formulează-le pe scurt şi îţi promit că 
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îţi voi oferi răspunsuri pe măsură. Şi, dacă eşti interesat, îţi ofer 
o copie a cărţii mele dacă îmi promiţi că o vei citi. 

– În regulă. Prima întrebare. Ştiu, creativitatea înseamnă 
să vii mereu cu ceva nou, dar asta sună îngrozitor de simplu. 
Tu cum ai defini-o?

– Ei bine, aş spune că ea implică trei lucruri: descoperi-
rea sau inventarea unei noi semnificaţii ce are valoare – nouă 
sau veche, în contexte noi sau vechi – ori o combinaţie a aces-
tora. Gândeşte-te la surâsul Mona Lisei.

– În regulă, dar atunci când vorbeşti despre semnifica-
ţie te referi la ştiinţă, matematică, filosofie, artele frumoase 
şi altele de acest gen? Doar învăţarea bazelor în oricare dintre 
aceste domenii ar necesita ani întregi, fără a lua în calcul faptul 
că ar trebui să devii expert. De ce ar investi cineva atât de mult 
timp şi efort, fără nicio garanţie că ar reuşi să contribuie cu un 
nou înţeles?

– Asta este o întrebare bună. Când civilizaţia noastră era 
tânără, explorarea înţelesului producea aproape întotdeauna 
ceva nou. Pe atunci, viaţa, aproape a tuturor, era creativă; pre-
cum copiii, neîncetat descopeream sau inventam. Pe măsură ce 
toate civilizaţiile s-au maturizat, sistemele noastre de cunoaş-
tere au devenit mai sofisticate, dar încă este adevărat că, ori de 
câte ori intrăm în teritorii contextuale necartografiate, simplita-
tea se întoarce. După cum vei vedea citindu-mi cartea, noua vi-
ziune cuantică asupra vieţii se bazează pe întâietatea conştiinţei 
în faţa materiei; aceasta este o schimbare atât de dramatică a 
perspectivei, încât până şi cele mai sofisticate domenii pe care 
le-ai menţionat sunt acum deschise către explorarea creativă.

– Am citit puţin despre ideea că trăim cu toţii într-o mare 
a conştiinţei, intervii tu.

– Mă bucur, deoarece avem nevoie ca toţi să participe în 
această nouă modalitate de a vedea lucrurile; este unica noas-
tră şansă de a face faţă crizei globale cu care ne confruntăm. 
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Crizele au fost permanent o chemare puternică şi clară spre tre-
zire către potenţialul nostru creativ. Eşti pregătit să ajuţi?

– Da, sunt.
– Einstein a spus odată ceva legat de faptul că nu ne pu-

tem rezolva probemele de pe acelaşi nivel de înţelegere la care 
au fost create. Deci avem nevoie de o schimbare în viziunea 
asupra vieţii. Şi o putem găsi în fizica cuantică.

– Înţeleg ce vrei să spui. Când paradigma se schimbă, ne 
întoarcem la lucrurile esenţiale, ceea ce înseamnă că este mai 
uşor, pentru oamenii obişnuiţi ca mine, să contribuie cu ceva.

– Exact. Am să-ţi spun o poveste. Un erudit angajează 
un barcagiu ca să-l ducă peste un râu lat. Expert în hinduism, 
eruditul nu se poate abține să nu-şi demonstreze superiorita-
tea. „Ai învăţat gramatică, dragul meu?“, îl întreabă pe barca-
giu. „Nu, domnule“, răspunse acesta. „În acest caz, jumătate 
din viaţa ta este pierdută“, declară pompos eruditul. Barcagiul 
continuă să vâslească, iar curând eruditul observă că pantofii 
îi sunt uzi. Atunci barcagiul îl întreabă: „Aţi învăţat să înotaţi, 
domnule?“ „Nu“, răspunde eruditul. „În acest caz, întreaga 
dumneavoastră viaţă este pierdută“, conchide barcagiul. „Ne 
scufundăm.“ Ce încerc eu să spun cu această poveste este că 
suntem cu toţii egali în această nouă ştiinţă şi, de fapt, înseşi va-
lorile arhetipale sunt deschise pentru explorare creativă. Ceea 
ce numim, istoriceşte, explorare spirituală reprezintă doar o 
altă formă a creativităţii, în acest caz creativitate interioară. 
Nu are nevoie de sisteme de cunoaştere sofisticate, deşi unele 
pot fi folositoare, dar necesită un angajament în dezvoltarea 
propriei inteligenţe emoţionale, ce a fost mult timp subevalu-
ată. Atunci când aplicăm fizica cuantică la propria persoană, 
una dintre surprizele pe care le descoperim este că deprinderile 
noastre nu mai sunt limitate la efectele geneticii sau ale mediu-
lui, deoarece înclinaţiile noastre moştenite nu sunt stocate doar 
ca memorie a creierului; ele sunt stocate şi în afara spaţiului şi a 
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timpului, nonlocal, într-un asemenea mod încât putem continua 
să le folosim pe măsură ce ne încarnăm din nou. Adevărul este 
că eu şi cu tine am avut la dispoziţie multe vieţi pentru a ne dez-
volta inteligenţa emoţională şi raţională pe care o avem astăzi.

– Am fost întotdeauna fascinat de reîncarnare, afirmi tu.
– Şi pe bună dreptate. Există atât teorie, cât şi informaţie 

pentru a o susţine.
– Mă faci din ce în ce mai curios în legătură cu cartea ta.
– Atunci nu voi mai pierde timp pentru a-ţi explica, zice 

omul, zâmbind. O să-ţi spun o ultimă idee. Evoluţia este crea-
tivă în mod fundamental, iar atunci când ne aliniem la mişcă-
rile evoluţionare ale conştiinţei, universul însuşi ne dă curaj. 
Gândirea cuantică merge dincolo de gândurile de care suntem 
conştienţi; ea include procesarea inconştientă, care nu doar că 
ne extinde graniţele, dar ne poate, de asemenea, elibera de su-
ferinţa pe care o creează procesarea conştientă (uneori cunos-
cută şi ca „mintea de maimuţă“). 

– Presupun că în carte explici toate acestea în detaliu. 
Abia aştept să o citesc, spui tu şi speri că aşa va fi. 

z
Depinde de cum vezi tu lumea, 
De viziunea ta asupra ei – lentilele tale conceptuale.
Fii atent, prietene.
Dacă lentilele nu îţi sunt centrate în adevăr,
Lumea îţi poate apărea mecanicistă sau dualistă.
Cu asemenea viziune asupra vieţii,
Creativitatea păleşte, nebăgată în seamă.
Curăţă-ţi lentilele cu ajutorul conştiinţei cuantice
Şi priveşte încă o dată prin ochii creativului.

z
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