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ADAM ªI EVA

Povestea lui Adam ºi a Evei privitã dintr-o
perspectivã diferitã

Una din cele mai frumoase legende strãvechi, pe
care aproape toatã lumea a auzit-o, este cea a lui
Adam ºi a Evei. Este una din legendele mele preferate,
întrucât explicã într-o manierã simbolicã ceea ce voi
încerca sã explic eu cu ajutorul cuvintelor. Povestea
lui Adam ºi a Evei are la bazã un adevãr absolut, pe
care nu l-am înþeles însã pe vremea când eram copil.
Este una din învãþãturile cele mai profunde care ni
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s-au dat vreodatã, dar cred cã majoritatea oamenilor
nu o înþeleg. De aceea, mi-am propus sã vã spun
aceastã poveste dintr-o perspectivã diferitã, în speranþa
cã aceasta a fost perspectiva realã a celui care a creat-o.

Povestea celor doi este povestea mea ºi a voastrã.
Ea se referã la noi toþi, la întreaga umanitate. Aºa
cum ºtiþi, umanitatea nu reprezintã decât o singurã
fiinþã vie, la fel cum, atunci când se unesc, bãrbatul
ºi femeia devin o singurã entitate. Povestea noastrã se
referã la oamenii primordiali, la noi înºine, aºa cum
am arãtat la începuturi.

Istoria începe într-o perioadã în care umanitatea
era inocentã, în care oamenii nu-ºi închiseserã încã
ochii spirituali, adicã acum mai multe mii de ani. Ei
trãiau în Paradis, sau în Grãdina Edenului, care era
chiar raiul pe pãmânt. Raiul apare oriunde ne aflãm,
dar numai atunci când ne deschidem ochii spirituali.
Este un loc al pãcii ºi al fericirii, al libertãþii ºi iubirii
eterne.

Pentru oamenii din acele timpuri, adicã pentru
Adam ºi Eva, tot ce exista se învârtea în jurul iubirii.
Ei se iubeau ºi se respectau reciproc, trãind într-o
armonie perfectã cu întreaga creaþie. Relaþia lor cu
Creatorul, cu Dumnezeu, reprezenta o relaþie perfectã

de comuniune prin iubire, ceea ce înseamnã cã ei se
aflau tot timpul la unison cu Dumnezeu, la fel cum
Acesta se afla la unison cu ei. Era ceva de neconceput
sã-þi fie fricã de Dumnezeu, cel care i-a creat pe
oameni. Creatorul era privit ca un Dumnezeu al iubirii
ºi al dreptãþii, iar oamenii aveau o încredere
nestrãmutatã în El. Dumnezeu le-a dãruit o libertate
deplinã, iar oamenii primordiali ºi-au folosit liberul
arbitru pentru a iubi ºi pentru a se bucura de întreaga
creaþie. Viaþa în Paradis era cu adevãrat frumoasã.
Oamenii acelor timpuri priveau totul prin prisma
adevãrului, a realitãþii, pe care o iubeau mai presus
de orice. Aºa se trãia pe vremea aceea, ºi asta fãrã
nici cel mai mic efort.

Legenda continuã spunând cã în mijlocul acestui
Paradis se aflau doi copaci. Unul era Arborele Vieþii,
care dãdea viaþã tuturor fiinþelor care existau în creaþie,
ºi celãlalt era Arborele Morþii, cunoscut astãzi sub
numele de Arborele Cunoaºterii. Era vorba de un
copac superb, care fãcea fructe minunate – o mare
tentaþie pentru oricine. Dumnezeu le-a spus oamenilor:
„Nu vã apropiaþi de Arborele Cunoaºterii, cãci dacã
veþi mânca din fructele sale, veþi muri“.
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Oamenii au fost de acord, dar natura lor era una
curioasã, aºa cã, mai devreme sau mai târziu, ei au
ajuns în preajma copacului respectiv. Dacã vã mai
amintiþi povestea, vã aduceþi cu siguranþã aminte ºi
cine locuia în acel copac. În Arborele Cunoaºterii îºi
fãcuse sãlaº un ºarpe uriaº, extrem de otrãvitor. Unul
din simbolurile conceptului toltec de Parazit este
ºarpele, ºi vã puteþi imagina cu uºurinþã de ce.

Legenda afirmã cã ºarpele care trãia în Arborele
Cunoaºterii era un înger cãzut care fusese pe timpuri
cel mai frumos între toþi. Dupã cum ºtiþi, un înger
este un mesager al învãþãturii lui Dumnezeu, o
învãþãturã referitoare la adevãr ºi iubire. Dintr-un
motiv sau altul, îngerul respectiv a refuzat sã mai
transmitã acest mesaj al adevãrului, ceea ce înseamnã
cã a trecut în extrema cealaltã, transmiþând un mesaj
al minciunii. În acest mesaj, iubirea a fost înlocuitã
cu teama, iar adevãrul cu iluzia. Legenda îl numeºte
chiar pe îngerul cãzut Prinþul Minciunii, ceea ce
înseamnã cã el este un mincinos etern. Orice cuvânt
care provine din gura lui reprezintã o minciunã.

Potrivit acestei legende, Prinþul Minciunilor trãia
în Arborele Cunoaºterii; de aceea, fructul acelui copac,
respectiv cunoaºterea, a fost contaminat de minciunã.

Oamenii primordiali au ajuns aºadar la copac ºi au
avut o conversaþie incredibilã cu Prinþul Minciunii.
Erau oameni inocenþi, care nu cunoºteau nimic; de
aceea, ei aveau încredere în orice li s-ar fi spus. Iar
în faþa lor se afla tocmai Prinþul Minciunii, primul
povestitor, prima fiinþã inteligentã. Povestea devine
acum din ce în ce mai interesantã, cãci ºarpele
reprezintã o mare provocare.

Îngerul cãzut le-a vorbit oamenilor, iar aceºtia
au continuat sã-l asculte cu gurile cãscate. Dupã cum
ºtiþi, orice copil adorã poveºtile bunicilor sãi. Acestea
sunt extrem de seducãtoare, iar dorinþa copiilor de a
afla mai multe este nelimitatã. Din pãcate, cel care le
vorbea oamenilor primordiali era tocmai Prinþul
Minciunilor. Tot ce spunea el erau numai minciuni,
iar oamenii au fost seduºi de acestea. Ei au crezut în
poveºtile îngerului cãzut, iar aceastã greºealã s-a
dovedit fatalã pentru ei. Asta înseamnã sã mãnânci
din fructele Arborelui Cunoaºterii. Oamenii au fost
de acord cu el ºi au acceptat cuvintele sale,
considerându-le drept adevãruri. Ei au crezut
minciunile sale, confirmându-le prin credinþa lor.

Când au muºcat din mãr, ei s-au hrãnit practic
cu minciunile care au venit o datã cu acea cunoaºtere.
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Ce înseamnã atunci când te hrãneºti cu minciuni?
Ajungi sã crezi în ele, ºi pac! Ajungi sã trãieºti practic
în minciunã. Nu este deloc greu sã înþelegem acest
proces. Mintea reprezintã un sol fertil pentru orice
concepte, idei ºi opinii. Dacã cineva ne spune o
minciunã ºi noi o acceptãm, aceasta se înrãdãcineazã
în mintea noastrã. Ea prinde puteri ºi începe sã creascã,
la fel ca un copac care se hrãneºte din sol. O minciunã
cât de micã poate deveni foarte contagioasã,
rãspândindu-ºi seminþele din om în om, pe mãsurã ce
o împãrtãºim cu alþii. Ei bine, chiar acest lucru s-a
întâmplat: minciunile au pãtruns în minþile oamenilor,
reproducând întregul Arbore al Cunoaºterii în aceste minþi.
În traducere: aproape tot ceea ce ºtim noi sunt minciuni!

Arborele Cunoaºterii reprezintã un simbol foarte
puternic. Legenda spune cã oricine mãnâncã din
fructele sale va putea face diferenþa dintre bine ºi rãu,
dintre adevãr ºi minciunã, dintre ceea ce este frumos
ºi ceea ce este urât. El acumuleazã toatã aceastã
cunoaºtere ºi începe sã emitã judecãþi. Ei bine, chiar
acest lucru s-a întâmplat cu oamenii acelor timpuri.
Simbolismul mãrului este urmãtorul: orice concept,
orice minciunã, este precum un fruct care conþine
seminþe. Dacã plasãm aceste seminþe într-un sol fertil,

ele dau naºtere unui alt copac. Acesta va face noi
fructe, cu ajutorul cãrora cunoaºterea se amplificã din
ce în ce mai tare.

Orice om a ajuns astãzi sã deþinã propriul sãu
Arbore al Cunoaºterii, care nu este altceva decât
propriul sãu sistem de convingeri. Arborele Cunoaºterii
se referã la acea structurã în care credem fãrã rezerve.
Fiecare concept, fiecare opinie în care credem
alcãtuieºte o ramurã în acest copac, pânã când ne
trezim în cap cu întregul Arbore al Cunoaºterii. De
îndatã ce acesta ajunge la maturitate în mintea noastrã,
noi auzim vocea puternicã a îngerului cãzut vorbind
în interiorul nostru. Prinþul Minciunilor ajunge sã
trãiascã astfel în capul nostru. Toltecii afirmã cã mãrul
cu care s-au hrãnit primii oameni era putred: în el
trãia un Parazit. Mâncând fructul, ei au asimilat
inclusiv Parazitul, care a ajuns sã trãiascã viaþa în
locul lor. Marele Povestitor, Parazitul, se naºte în
mintea noastrã ºi se hrãneºte cu credinþa noastrã,
crescând din ce în ce mai mare.

Povestea lui Adam ºi a Evei explicã felul în care
umanitatea a cãzut din visul raiului în cel al iadului.
Aºa se face cã am ajuns unde am ajuns. Legenda
afirmã cã oamenii nu au mâncat decât o singurã


