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INTRODUCERE

Poate să existe o ştiinţă pierdută care să ne permită să 
transcendem tiparele războiului, distrugerii şi suferin-

ţei, demult prezise pentru momentul nostru istoric? Este oare 
posibil ca undeva, în ceaţa memoriei, să se fi petrecut un eve-
niment care să fi lăsat un spaţiu gol în capacitatea noastră de 
a înţelege cum trebuie să relaţionăm cu lumea noastră şi unul 
faţă de celălalt? Dacă aşa stau lucrurile, putem noi oare ca prin 
umplerea acestui spaţiu să preîntâmpinăm cele mai mari tragedii 
care se anunţă pentru omenire? Texte vechi de 2 500 sute de ani 
și datele adunate de ştiinţa modernă sugerează că răspunsul la 
aceste întrebări şi la altele asemănătoare este un vibrant DA! În 
plus, în limbajul specific vremii lor, cei care au vrut să ne aten-
ţioneze ne-au vorbit despre tehnologii puternice aflate în directă 
legătură cu viața noastră de astăzi. Prima este cea reprezentată 
de ştiinţa profeţiei, care ne permite să întrevedem consecinţele 
viitoare ale alegerilor pe care le facem în prezent. Cea de-a doua 
este sofisticata tehnică a rugăciunii, care ne permite să alegem 
ce profeţie referitoare la viitor vrem să transformăm în realitate.

Secretele ştiinţei noastre pierdute par a fi constituit un lu-
cru împărtăşit tuturor în mod deschis de către unele societăţi şi 
tradiţii ale trecutului. Ultimele rămăşiţe ale acestei înţelepciuni 
dătătoare de putere s-au pierdut în tradiţia occidentală prin dis-
pariţia unor texte rare în secolul al IV-lea. Anul 325 d.Hr. este 
acela în care elementele-cheie ale moştenirii noastre deja vechi 
la această dată au încetat să mai fie o comoară la îndemâna 
tuturor şi au fost încredinţate tradiţiilor ezoterice ale şcolilor 
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misterelor, înaltei preoţimi şi ordinelor monahale. Privite prin 
ochii ştiinţei moderne, traduceri recente ale unor texte precum 
Pergamentele de la Marea Moartă şi ale documentelor de fac-
tură gnostică din bibliotecile Egiptului au adus o înţelegere 
nouă şi au deschis uşile spre înfăptuirea lucrurilor la care se 
face aluzie în folclorul străvechi şi în basme. Abia acum, la 
aproape două milenii după ce au fost scrise, suntem în măsură 
să adeverim existenţa unei forţe care există în interiorul nos-
tru, o forţă foarte reală care poate să pună capăt suferinţei şi să 
aducă o pace durabilă în lumea noastră.

Autorii din Antichitate ne-au lăsat un puternic mesaj plin 
de speranţă, scris în cuvintele vremii lor. Viziunile profetului 
Isaia, de exemplu, au fost consemnate cu 500 de ani înainte de 
venirea lui Hristos. Pergamentul lui Isaia este singurul manu-
scris descoperit în stare intactă și integrală între Pergamentele 
de la Marea Moartă în 1946, montat pe un cilindru vertical 
care face posibilă desfăşurarea lui. Acum este expus în Altarul 
Muzeului Cărţii din Ierusalim. Considerat de neînlocuit, ex-
ponatul este protejat printr-un sistem care permite să fie retras 
înăuntrul unei bolţi acoperite cu uşi de oţel în eventualitatea 
unui atac nuclear, astfel încât pergamentul să se păstreze şi 
pentru generaţiile viitoare. Vechimea, caracterul integral şi 
forma scrisă a Pergamentului lui Isaia ne asigură oportunitatea 
unică de a-l putea considera un document ce înglobează multe 
profeţii cu privire la vremurile noastre istorice. În afară de 
faptul că se referă în termeni specifici la anumite evenimente 
precise, el ne dezvăluie o perspectivă generală asupra vechilor 
profeţii prin care descoperim o temă comună. Ori de câte ori 
se face referire la viitorul corespunzând timpului actual, profe-
ţiile urmează un model clar: descrierea catastrofelor este ime-
diat urmată de o viziune legată de viață, bucurie şi speranţă.

În cel mai vechi manuscris de acest gen cunoscut, Isaia 
îşi începe viziunea asupra variantelor de viitor posibile vorbind 
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în amănunt despre o vreme în care se va produce o distrugere 
globală la un nivel fără precedent. El descrie ameninţătorul mo-
ment ca pe un timp în care „pământul va fi pustiit, el va fi jefuit“ 
(Isaia 24, 31). Privirea sa asupra unui timp ce va să vină oglin-
deşte îndeaproape descrierea multor altor profeţii aparţinând unor 
tradiţii diferite, incluzându-le pe cele ale amerindienilor hopi şi 
navajo, ca şi pe cele ale mayaşilor din Mexic şi Guatemala.

În versetele care urmează după această descriere a pră-
pădului asistăm însă la o schimbare totală a viziunii lui Isaia, 
care se referă acum, parcă în mod neaşteptat, la pace şi la vin-
decare: „Că izvoare de apă vor curge în pustiu şi pâraie în pă-
mânt însetat. [...] Pământul cel fără de apă se va preface în bălţi 
şi ţinutul cel însetat va fi izvor de apă.“ (Isaia 35, 6–7) Isaia 
adaugă că „cei surzi vor auzi cuvintele cărţii şi ochii celor orbi 
vor vedea fără umbră şi fără întuneric“ (Isaia 29, 18). 

Vreme de aproape douăzeci şi cinci de secole, savanţii au 
interpretat în mare măsură aceste viziuni ca reprezentând descri-
erea unor evenimente ce urmează să se întâmple în exact ordinea 
în care sunt descrise în papirusul lui Isaia: la început distrugerea, 
după care un timp al păcii şi al vindecării. Este oare posibil ca 
aceste viziuni aparţinând altui timp să se refere la altceva? Se 
poate ca percepţiile profeţilor să reflecte capacităţile unor maeş-
tri iniţiaţi de a se strecura între lumile corespunzând mai multor 
variante de viitor şi de a înregistra experienţele caracterizând 
aceste variante pentru a le prezenta generaţiilor următoare? 

Dacă da, detaliile acestor călătorii pot oferi indicii im-
portante asupra unui timp ce încă n-a venit.

Împărtăşind credinţa fizicienilor din secolul XX, vechii 
profeţi au văzut timpul şi cursul istoriei ca pe o cărare ce poate 
fi străbătută în două direcţii, înainte şi înapoi. Au recunoscut că 

1 Pentru traducerea pasajelor biblice s-a folosit ediția Biblia sau 
Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Orto-
doxe Române, București, 1997. (n. red.)
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viziunile lor descriu doar posibilităţi în legătură cu un anume 
moment, şi nu certitudini, iar fiecare posibilitate lua în cal-
cul condiţiile existente în momentul în care era emisă profeţia. 
Când condiţiile se schimbau, rezultatul profeţiilor se schimba 
şi el în consecinţă. De exemplu, viziunea despre război a unui 
profet putea fi văzută ca un viitor posibil numai dacă circums-
tanţele sociale, politice şi militare ale timpului aferent profeţiei 
rămâneau aceleaşi.

Aceeași linie de argumentare ne reaminteşte că schimba-
rea cursului acţiunii noastre la un moment dat, uneori cu doar 
foarte puţin, poate să ne redirecţioneze întregul viitor. Principiile 
se aplică unor circumstanţe cum ar fi sănătatea, relaţiile sau, 
într-un context mai larg, bunăstarea lumii ca atare. În cazul 
războiului, ştiinţa profeţiei i-ar putea permite unui vizio nar 
să-şi proiecteze capacitatea de a vedea într-un moment al vii-
torului şi să-i avertizeze pe contemporani cu privire la conse-
cinţele acţiunilor lor. De altfel, multe profeţii sunt însoţite de 
rugăminţi pătimaşe prin care profeţii le cer oamenilor să se 
schimbe pentru a se evita ceea ce ei au văzut. 

Percepţia profetică asupra unor evenimente ce s-ar putea 
produce în viitor ne stimulează în a face o analogie cu dru-
murile paralele, cărări ale posibilului ce se îndreaptă atât spre 
viitor, cât şi spre trecut. Uneori, traseele drumurilor par a urma 
o curbă, astfel încât fiecare cărare se apropie foarte mult de 
cea vecină ei. Exact acestea sunt punctele în care profeţilor din 
Antichitate li s-a părut că vălurile dintre lumi devin foarte sub-
ţiri. Cu cât vălurile sunt mai subţiri, cu atât devine mai uşor să 
alegi traiectorii noi pentru viitor, sărind de pe o cărare pe alta. 

Oamenii de ştiinţă din prezent studiază cu atenţie ase-
menea posibilităţi, creând chiar denumiri pentru evenimente 
ca atare şi fiind uneori aproape siguri că pot determina locu-
rile unde se interconectează lumile. Folosind expresii de genul 
„unde temporale“, „trasee cuantice“ şi „puncte de alegere“, 
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profeţii ca acelea aparţinând lui Isaia capătă semnificații noi şi 
foarte importante. Ele înseamnă mai mult decât nişte prognoze 
privind evenimente ce s-ar putea produce într-un viitor oare-
care și devin o anticipare a consecinţelor la care pot duce ale-
gerile adoptate în prezent. O asemenea descriere ne trimite de 
multe ori cu mintea la imaginea unui mare simulator cosmic, 
care ne permite să fim martori la efectele posibile pe termen 
lung ale acţiunilor noastre.

Surprinzător de similar principiilor cuantice, care suge-
rează că timpul este o colecţie de rezultate diverse şi modi-
ficabile, Isaia merge un pas mai departe, reamintindu-ne că 
eventualităţile viitoare sunt de fapt determinate de alegerea 
colectivă făcută în prezent. Împărtăşind o alegere, mulţi oa-
meni amplifică efectele şi accelerează producerea rezultatului. 
Un exemplu foarte clar cu privire la acest principiu al fizicii 
cuantice îl reprezintă rugăciunile în masă prin care se cere un 
miracol și când survin salturi bruşte de la un rezultat viitor la 
altul prin transformarea realităţii prezente. La începutul ani-
lor 1980, efectele rugăciunii concentrate erau analizate prin 
prisma experimentelor efectuate în zonele urbane cu rate înalte 
ale infracționalității.1 Prin asemenea studii a fost consemnat în 
literatura de specialitate – şi nu numai – efectul dirijat al rugă-
ciunii. Oare se aplică aceleaşi principii şi în cazul unor supra-
feţe mai mari, poate chiar la scară globală?

Pe 13 noiembrie 1998, s-a convenit ca pe întreaga pla-
netă să se desfăşoare rugăciuni colective ca alternativă pașnică 
într-un moment în care tensiunile politice atinseseră cote foarte 
înalte în multe părţi ale Globului. Este deosebit de interesant 
că această zi a reprezentat data la care a expirat ultimatumul 

1 Michael C. Dillbeck, Garland Landrith III și David W. Orme John-
son, „The Transcendental Meditation Program and Crime Rate Change in 
a Sample of Forty-Eight Cities“, Journal of Crime and Justice 4 (1981), 
pp. 25–45.
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adresat Irakului în ceea ce priveşte conformarea sa faţă de de-
cizia ONU de a verifica situaţia armamentului din această ţară. 
După luni de negocieri fără niciun rezultat care au vizat obţi-
nerea accesului în zone sensibile, naţiunile occidentale şi-au 
exprimat clar poziţia conform căreia, dacă Irakul refuza să se 
supună, aliaţii urmau să lanseze o campanie masivă şi inten-
sivă de bombardamente menită să distrugă locurile suspectate 
că ar adăposti un anumit gen de arme. O asemenea campanie 
ar fi produs cu siguranţă mari pierderi de vieţi omeneşti, atât în 
rândul militarilor, cât şi al civililor.1

Conectaţi prin reţeaua de comunicare mondială, mai multe 
sute de mii de oameni s-au pronunţat pentru pace într-o rugă-
ciune colectivă sincronizată cu grijă la nivel de secundă în acea 
seară. În timpul rugăciunii s-a petrecut un eveniment pe care 
mulţi îl consideră un miracol. Cu treizeci de minute înainte de 
atacul aerian, preşedintele Statelor Unite a primit o scrisoare de 
la oficiali irakieni prin care aceștia declarau că vor coopera acum 
cu inspectorii ONU, permiţând verificarea de către aceştia a ar-
mamentului țării. Ca urmare, preşedintele Statelor Unite a emis 
un ordin rar primit de către forţele americane: acela de a „rămâne 
la sol“, termen militar pentru abandonarea unei misiuni.2 

Şansele ca un asemenea eveniment să se producă printr-o 
coincidenţă, simultan cu rugăciunea globală, sunt mici. Scepticii 
au considerat acest sincronism drept „întâmplare“. Totuşi, date fi-
ind rezultatele similare înregistrate anterior în locuri precum Irak, 
Statele Unite şi Irlanda de Nord, un număr tot mai mare de fapte 
concrete sugerează că efectul rugăciunii colective reprezintă mai 

1 David W. Orme-Johnson, Charles N. Alexander, John. L. Davies, 
Howard M. Chandler și Wallace E. Larimore, „International Peace Project 
in the Middle East“, The Journal of Conflict Resolution 32, nr. 4 (decem-
brie 1988), pp. 776–812.

2 John F. Harris, „U.S. Launches, Then Aborts Airstrikes after Iraq 
Relents on U.N. Inspections“, Washington Post, 15 noiembrie 1998.
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mult decât o coincidenţă. Confirmând un crez descoperit în texte 
vechi de sute de ani, evidenţa arată cât se poate de clar că ale-
gerea mai multor oameni, concentrată într-un anume fel, are un 
efect direct şi măsurabil asupra calităţii vieţii noastre.

Chiar dacă multe schimbări nu pot fi explicate prin mij-
loace obişnuite, principiile din fizica cuantică văd în ele rezul-
tatul acţiunii forţei interioare a unei alegeri colective sau de 
grup. Poate încifrată în tradiţii străvechi până când gândirea 
din zilele noastre a putut-o recunoaşte, ştiinţa pierdută a rugă-
ciunii oferă calea spre evitarea bolilor, distrugerilor, războiului 
şi morţii prognozate pentru viitorul nostru. Alegerile noastre 
individuale fuzionează, producând un răspuns colectiv faţă de 
prezent, cu implicaţii care pot afecta câteva zile, dar şi viitorul 
a multe generaţii de acum încolo. În prezent deținem limbajul 
prin care să aducem acest mesaj de speranţă şi promisiune a 
împlinirii în fiecare moment al vieţii noastre.

Deşi mai este până să se împlinească în totalitate vizi-
unile sumbre ale lui Isaia, un număr tot mai mare de oameni 
de ştiinţă, filosofi şi cercetători consideră că asistă la semnele 
premergătoare multor evenimente pe care profetul le-a prezis 
pentru acest moment al existenţei noastre istorice. Se poate 
oare ca străvechi chei de descifrare a secretelor, precum papi-
rusul lui Isaia, să fi supravieţuit vreme de peste două milenii 
purtând un mesaj atât de puternic fără să nu fi fost recunoscute 
până când n-a fost înţeleasă natura în sine a lumii noastre? 
Voinţa noastră de a accepta o asemenea posibilitate poate de-
veni harta noastră pentru evitarea suferinţei prezise de o serie 
întreagă de viziuni referindu-se la viitorul nostru.

„Şi am văzut cer nou şi pământ nou. [...] Şi am auzit, 
din tron, un glas puternic care zicea: [...] moarte nu va 

mai fi; nici plângere, nici strigăt, nici durere nu vor mai fi, 
căci cele dintâi au trecut.“ 

Apocalipsa Sf. Ioan Teologul 21, 1 – 4 
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CAPITOLUL 1

TRĂIM ZILELE DESCRISE 
DE PROFEŢII

Miza poveștii

Dintr-un anumit motiv, omul mi-a trezit atenţia în 
timp ce traversam holul, trecând pe lângă toaletă 

şi telefoane. Poate că era vorba de lucrările sale de artă, ex-
puse pe perete. Poate că erau bijuteriile, ce se arătau vederii, 
modest, dintr-o ladă sculptată manual, aşezate pe o bucată de 
fetru. Mai degrabă nu, totuşi. Cred că au fost cei trei copii care 
îl înconjurau. Neavând eu însumi copii, cu timpul am ajuns să 
estimez din ce în ce mai bine vârstele copiilor altora. Cel mai 
mare dintre cei trei avea aproape opt ani. Mezinul să fi avut 
vreo şase. Ce copii frumoşi, m-am gândit în timp ce îi admi-
ram în holul restaurantului. 

Tocmai îmi luasem masa de seară, una foarte încărcată 
şi mult prelungită, împreună cu nişte prieteni lângă un orăşel 
de litoral situat la nord de San Francisco. Mă pregăteam să 
ţin un seminar care avea să se desfăşoare în următoarele trei 
zile şi ştiam că fusesem cam distant în timpul cinei. Stând în 
capul mesei, conversaţiile parcă ar fi avut loc fără mine. Mă 
simţisem ca un observator. Toţi ceilalţi îşi găsiseră repede câte 
un partener de discuţie şi se angrenaseră în dialoguri despre 
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carieră, dragoste şi planuri de viitor. Îmi amintesc că m-am 
întrebat dacă mi-am ales intenționat acel loc la masă, ca mod 
de a evita participarea directă, dar de a mă bucura totuşi de 
prezenţa unor prieteni vechi. Nu o dată m-am trezit privind 
prin ferestrele înalte şi dreptunghiulare care mă despărţeau de 
marea ce se izbea de dig. Mintea îmi era concentrată asupra 
prezentării pe care aveam s-o susțin în seara următoare. Ce 
cuvinte trebuia să aleg pentru deschidere? Cum să determin un 
public atât de variat, cu credinţe atât de variate, să-mi acorde 
atenţie în legătură cu un străvechi mesaj dătător de speranţă 
pentru momentul istoric pe care îl trăim?

– Hei, cum merge treaba? m-a întrebat omul cu copiii şi 
bijuteriile când m-am îndreptat spre el. 

Salutul neaşteptat al unui străin m-a readus în prezent. 
Am zâmbit şi am dat din cap.

– Nemaipomenit, am răspuns fără să stau pe gânduri. Se 
pare că aveţi nişte ajutoare pe cinste, am spus, arătând spre copii.

Omul a râs, apoi ne-am pomenit vorbind despre bijuteri-
ile lui, despre lucrările de artă ale soţiei sale şi despre cei patru 
copii ai lor.

– Am fost moaşă pentru fiecare dintre copiii mei, mi-a spus. 
Am fost primii ochi pe care i-au văzut când au venit în această 
lume. Mâinile mele au fost primele care le-au atins trupurile. 

Ochii îi străluceau în timp ce îmi vorbea despre cum au 
crescut copiii. În câteva clipe, acest om pe care îl întâlneam 
pentru prima dată mi-a descris miracolul naşterii pe care el 
şi soţia sa îl experimentaseră împreună de patru ori. Am fost 
imediat emoționat de încrederea pe care mi-o arăta şi de since-
ritatea vocii cu care îmi împărtăşea detaliile intime ale naşterii.

– Este uşor să aduci un copil pe lume, a adăugat. 
„Este uşor pentru tine s-o spui“, m-am gândit. „Ce-ar 

spune soţia ta dacă aş întreba-o despre cum este să naşti?“ 
Imediat după ce am avut acest gând, s-a apropiat de noi o 
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doamnă. Mi-am dat seama că este soția lui. Erau genul acela 
de parteneri de cuplu care arată de parcă fac parte unul din 
celălalt. Doamna mi-a aruncat un zâmbet călduros în vreme ce 
îşi petrecea braţul pe după mijlocul soţului său. I-aș fi admirat 
operele artistice expuse pe pereţii holului chiar dacă nu m-aş fi 
oprit să vorbesc cu soțul ei. Ştiind deja răspunsul la întrebarea 
pe care intenţionam s-o pun, am vorbit primul.

– Sunteţi mama acestor copii frumoşi?
Mândria din ochii săi a vorbit în locul ei înainte de a fi 

deschis gura.
– Da, sunt. Sunt mama tuturor celor cinci.
Cu zâmbetul larg pe care îl naşte privilegiul de a fi petrecut 

ani de zile împreună cu o persoană, ea a râs şi şi-a îmbrăţişat soţul. 
M-am prins imediat. Cel de-al cincilea copil era chiar el. Apoi l-a 
luat în braţe pe cel de-al patrulea şi cel mai mic dintre copii, un 
băieţel de probabil doi ani. Întrucât acesta se agita, mama l-a aşe-
zat în picioare pe podeaua de la intrarea în restaurant. Copilul s-a 
apropiat de tată, care l-a ridicat cu o singură mişcare şi a început 
să-l legene. Băieţelul îşi ţinea trunchiul vertical pentru a-şi putea 
privi tatăl direct în ochi şi a rămas aşa pe tot timpul conversaţiei. 
Evident că mai făcuseră asta de multe ori. 

– E uşor să ai băiat, a zis el pentru a relua conversaţia de 
acolo de unde o lăsasem înainte de apariția soţiei. De obicei, a 
adăugat. Când sunt gata, nu prea mai poţi face multe pentru a-i 
opri. Ţâşnesc afară!

Încă ţinând copilaşul în braţe, omul a făcut un gest prin 
care imita un jucător ce prinde o minge.

Am râs cu toţii când el şi soţia s-au privit unul pe ce-
lălalt. Apoi, un aer de linişte i-a înveşmântat pe cei doi şi pe 
copiii lor. Există situații când exact la momentul potrivit ne 
iese în cale cineva care spune exact cuvintele menite să aducă 
la suprafaţă amintiri şi să trezească posibilităţi care dormitează 
în fiecare dintre noi. Eu cred că, la niveluri nonverbale, fiecare 
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