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Introducere

Veni\i pân[ la margine.
Am putea c[dea.

Veni\i pân[ la margine.
Este prea sus!

VENI|I PÂN{ LA MARGINE!
Ei au venit,

Noi i-am împins,
Iar ei =i-au luat zborul.

Prin aceste cuvinte ne este oferit un minunat exemplu
despre puterea care a=teapt[ s[ o trezim, atunci când ne ho -
t[ râm s[ ne aventur[m dincolo de limitele reprezentate de
ceea ce am crezut întotdeauna c[ este adev[rat în via\a
noastr[. În acest scurt pasaj, scris de poetul Christo pher
Logue, un grup de ini\ia\i ajunge s[ aib[ o experien\[ foarte
diferit[ de cea la care se a=teptau ini\ial.1 În loc de a fi doar
la margi ne, încuraja\i de maestru, ei au ajuns dincolo de
aceasta, în tr-un mod care a fost atât surprinz[tor, cât =i
d[t[tor de pu te  re. În acest teritoriu necunoscut, ei au avut
o experien\[ ine di t[ în leg[tur[ cu propria lor persoan[ – =i,
în cadrul acestei noi descoperiri, =i-au g[sit o nou[ libertate.

În multe privin\e, paginile care urmeaz[ se aseam[n[
cu a ajunge la margine, din poezia despre ini\ia\i. Ele
descriu exis ten\a unui câmp energetic – Matricea Divin[ –
care ofer[ un recipient, dar =i o punte =i o oglind[, pentru
tot ceea ce se în tâmpl[ între lumea din interiorul nostru =i
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cea din afara cor pu rilor noastre. Faptul c[ acest câmp
exist[ în toate – de la cele mai mici particule ale atomului
cuantic =i mer  gând pân[ la galaxiile îndep[rtate, a c[ror
lumin[ de-abia acum ajunge la ochii no=tri, precum =i la tot
ce exist[ de acolo pân[ aici – ne schimb[ concep\ia despre
rolul nostru în Cre a \ie.

Pentru unii dintre voi, materialul pe care urmeaz[ s[
îl citi\i reprezint[ un concept nou =i foarte diferit despre
felul în care func\ioneaz[ totul în via\[. Pentru al\ii, el este
o sinte z[, încurajatoare a ceea ce =tiau deja sau m[car
b[nuiau c[ ar fi adev[rat. Dar pentru to\i, existen\a unei
re\ele energetice fun damentale, care conecteaz[ corpurile
voastre, lumea =i tot ceea ce exist[ în Univers, deschide o
u=[ c[tre o posibilitate pu ternic[ =i misterioas[.

Aceast[ posibilitate sugereaz[ ideea c[ noi am putea
fi mult mai mult decât ni=te simpli observatori, care, pen-
tru un scurt interval de timp, trecem printr-o Crea\ie ce
deja exist[. Când privim „via\a“ – bog[\iile noastre spiri-
tuale =i materia le, rela\iile =i cariera, iubirile cele mai pro-
funde =i realiz[rile cele mai mari, fricile noastre dar =i lipsa
tuturor acestor lu cruri – noi privim exact în oglinda cre -
din\elor noastre cele mai adev[rate =i, uneori, cele mai pu -
\in con=tientizate. Le ve dem în ceea ce ne înconjoar[, în tru -
cât ele au ajuns s[ fie ma ni  festate prin intermediul esen\ei
misterioase a Matricei Di vi ne =i, pentru ca acest lucru s[ fi
fost posibil, îns[=i con =tii n \a trebuie s[ joace un rol cheie în
existen\a Universului.

Suntem arti=tii, dar suntem totodat[ =i arta

Oricât de for\at[ le-ar putea p[rea multor oameni
aceas   t[ idee, ea constituie exact punctul crucial al unora
dintre cele mai aprinse controverse care exist[ în vremurile
noas tre, expuse de cele mai str[lucite min\i. De exemplu,
într-un frag ment din notele sale autobiografice, Albert
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Einstein î=i m[r turisea credin\a c[, de fapt, noi suntem
ni=te observatori pa sivi, care tr[im într-un univers care
este deja bine a=ezat la lo cul lui =i asupra c[ruia se pare c[
avem prea pu\in[ influen \[:„În exterior se afl[ aceast[
lume imens[“, spunea el, „care exis t[ independent de noi,
fiin\ele umane, =i care st[ înaintea noas tr[ precum o mare
=i etern[ enigm[, cel pu\in par\ial ac ce sibil[ gândirii =i
investiga\iilor noastre.”
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În contrast cu punctul de vedere al lui Einstein, care
este înc[ larg acceptat de mul\i oameni de =tiin\[ din ziua
de as t[zi, John Wheeler, fizician de la Princeton =i coleg cu
Ein stein, sus\ine o viziune radical diferit[, cu privire la
rolul pe care îl avem noi în Crea\ie. Folosind ni=te termeni
explici\i, Whe eler spune: „Pân[ acum, am avut de-a face cu
vechea idee, conform c[reia acolo «sublinierea autorului»
exist[ Uni ver sul, iar aici se afl[ omul, observatorul, prote-
jat fa\[ de Uni vers printr-o plac[ de sticl[ groas[ de cincis-
prezece centi me tri”. Referindu-se la experimentele reali -
zate spre sfâr=itul se co lului al XX-lea, care arat[ c[ simplul
fapt de a privi un lucru mo dific[ acel lucru, Wheeler conti -
nu[: „Acum înv[\[m de la lu mea cuantic[ faptul c[, pân[
=i pentru a observa un obiect atât de minuscul cum este un
electron, trebuie s[ spargem aceas t[ plac[ de sticl[: trebuie
s[ ajungem în[untru... De aceea, cuvântul observator tre-
buie, pur =i simplu, s[ fie eli mi nat din c[r\i =i în locul lui s[
fie pus noul cuvânt, partici pant.”
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Ce întors[tur[! Interpretând rela\ia noastr[ cu lumea
în care tr[im, într-un mod radical diferit, Wheeler afirm[
c[ ne este imposibil s[ urm[rim, pur =i simplu, cum uni-
versul se în tâmpl[ în jurul nostru. De fapt, experimentele
din fizica cu an t i  c[ ne dovedesc chiar c[ simplul fapt de a
privi ceva atât de mic cum este un electron – doar concen-
trându-ne aten\ia asu pra a ceea ce face el, chiar =i numai
pentru o clip[ – îi schim b[ acestuia propriet[\ile, în inter-
valul de timp cât îl pri vim. Experimentele sugereaz[ ideea

__________________________Gregg Braden __________________________
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CAPITOLUL ÎNTÂI

ÎNTREBARE: CE SE AFL{ 
ÎN SPA|IUL INTERMEDIAR?

R{SPUNS: MATRICEA DIVIN{

„+tiin\a nu poate dezlega misterul suprem al naturii, din
cauz[ c[, într-o ultim[ analiz[, noi în=ine suntem... o parte
din misterul pe care ne str[duim s[ îl dezleg[m.”

– Max Planck (1858-1947), fizician

„Dac[ ne în\elegem pe noi în=ine, con=tiin\a noastr[, atunci
în\e legem =i ce este universul, iar separarea dispare.”

– Amit Goswami, fizician

Exist[ un loc unde încep toate lucrurile, o loca\ie a pu -
rei energii care, pur =i simplu, „este”. În acest incubator
cuantic pentru realitate, toate lucrurile sunt posibile. În ce -
pând cu suc cesul nostru personal, cu prosperitatea =i vin-
decarea =i mer gând pân[ la e=ecul nostru, la lipsuri =i boli...
totul – de la cele mai mari frici =i pân[ la dorin\ele noastre
cele mai pro fun de – începe în aceast[ „sup[” de poten\ial.

Prin intermediul agen\ilor ce creeaz[ realitatea – care
sunt imagina\ia, a=tept[rile, judec[\ile, pasiunea =i ru g[ -
ciu  nea – noi „însufle\im” fiecare posibilitate =i o aducem în
exis ten \[. Prin credin\ele noastre referitor la cine suntem,
ce avem =i ce nu avem, la ce trebuie =i ce nu trebuie s[ fie,
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noile in su fl[m via\[ celor mai mari bucurii, dar =i celor mai
în tu ne cate momente ale noastre. 

Cheia pentru a st[pâni acest loc al energiei pure este
fap tul de a =ti c[ el exist[, a în\elege cum func\ioneaz[ =i, în
fi nal, a vorbi în limbajul pe care el îl recunoa=te. Toate lu -
 cru ri l e devin disponibile pentru noi, arhitec\ii realit[\ii din
acest loc unde începe lumea: spa\iul pur al Matricei Divine.

Cheia 1: Matricea Divinã este recipientul care con -
\ine Universul, puntea dintre toate lucrurile
=i oglin   da care ne aratã ce am creat.

La sfâr=itul unei dup[-amiezi de octombrie, când f[ -
ceam o plimbare printr-un canion îndep[rtat din zona
Patru Col \uri, în partea de nord-vest a statului New
Mexico, ulti mul lucru pe care m[ a=teptam s[-l v[d era un
amerindian p[s tr[ tor al în\elepciunii, venind c[tre mine pe
aceea=i po te c[. Acum era chiar acolo, stând în vârful unei
pante mici care ne des p[r\ea, în locul în care drumurile
noastre se întâlneau.

Nu =tiu sigur de cât timp era acolo. Când l-am v[zut,
el a= tepta, m[ urm[rea cum p[=eam cu b[gare de seam[,
prin tre pietrele rare de pe drum. Soarele aproape de asfin -
\it crea o lumin[ ce arunca o umbr[ intens[ pe corpul ace -
lui om. |i nân du-mi mâna sus, pentru ca lumina s[ nu-mi
bat[ în ochi, am putut vedea câteva =uvi\e de p[r, lungi
pân[ la um[r, pe care de vântul i le sufla pe fa\[. P[rea tot
atât de surprins ca =i mine. +i-a pus palmele ca un c[u= la
gur[ =i vântul i-a purtat sunetul vocii, pân[ la mine. 

„Hello!”, a strigat el.
„Hello”, am r[spuns eu. „Nu m[ a=teptam s[ v[d pe

ci ne va aici, la aceast[ or[ a zilei.” Apropiindu-m[ ceva mai
mult, l-am întrebat: „De cât timp m[ urm[reai?” 

„Nu de mult timp”, a r[spuns el. „Am venit aici ca s[
as cult vocile str[mo=ilor mei, în aceste pe=teri”, a spus el =i
a în tins un bra\ c[tre cealalt[ parte a canionului. 
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