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MEDITAȚIA

Învață să taci.
Lasă-ți 
mintea liniștită
să asculte și să absoarbă.

PITAGORA
(580 î.Hr.–500 î.Hr.)

Filozof și matematician grec, Pitagora a fost interesat în 
special de studiul matematicii în legătură cu greutăţile și 
unităţile de măsură și de teoria muzicală.

*

Toate nenorocirile omului vin din inabilitatea de a 
sta tăcut, singur într-o încăpere.

BLAISE PASCAL
(1623–1662)

Blaise Pascal a fost un filozof, om de știinţă, matematician 
și scriitor francez, ale cărui tratate au contribuit la dome-
niile hidraulicii și geometriei pure.

Este singura dată î�n această colect�ie de mari î�nvăt�at�i 
când am ales să evident�iez doi scriitori pe aceeas� i temă. 
Am optat pentru doi oameni ale căror viet�i au fost despăr-
t�ite de mai bine de două milenii, amândoi fiind considerat�i 
la vremea lor drept cei mai buni cunoscători î�n domeniile 
rat�ionale ale matematicii s� i s� tiint�ei.
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Pitagora, ale cărui scrieri au influent�at gândirea lui 
Platon s� i Aristotel, a contribuit major atât la dezvoltarea 
matematicii, cât s� i a filozofiei rat�ionale occidentale. Blaise 
Pascal, matematician francez, fizician s� i filozof al religiei, 
care a trăit la douăzeci s� i două de secole după Pitagora, 
este considerat una dintre mint�ile s�tiint�ifice originale. El este 
responsabil pentru invent�ia seringii, a presei hidraulice s� i 
a primului calculator digital. Legea lui Pascal este predată 
s� i astăzi la orele de s�tiint�ă din toată lumea. 

Luând î�n considerare î�nclinat�iile s� tiint�ifice, cu domi-
nantă î�n emisfera stângă a creierului, ale acestor doi oa-
meni de s� tiint�ă, recitit�i cele două citate ale lor. Pascal: 
„Toate nenorocirile omului vin din inabilitatea de a sta tăcut, 
singur î�ntr-o î�ncăpere.” Pitagora: „I�nvat�ă să taci. Lasă-t�i 
mintea linis�tită să asculte s� i să absoarbă.” Amândouă vor-
besc despre important�a tăcerii s� i despre valoarea medita-
t�iei î�n viat�ă, chiar dacă es� ti contabil sau avatar. Ele ne 
transmit un mesaj valoros despre un mod de a fi î�n viat�ă, 
care î�n general nu este î�ncurajat î�n cultura noastră: acela 
că există o valoare enormă î�n a vă face timp î�n viat�ă î�n care 
să fit�i singuri, să stat�i î�n tăcere. Dacă vret�i să scăpat�i de 
suferint�ele voastre, î�nvăt�at�i să stat�i tăcut�i î�ntr-o î�ncăpere, 
singuri, s� i să meditat�i.

S-a estimat că o persoană obis�nuită are î�n fiecare zi 
s�aizeci de mii de gânduri diferite. Problema este că avem 
astăzi aceleas� i s�aizeci de mii de gânduri pe care le-am avut 
ieri, s� i mâine le vom repeta din nou. Mint�ile noastre sunt 
pline de aceeas�i sporovăială, zi de zi. Să î�nvăt�at�i să tăcet�i s� i 
să meditat�i implică găsirea unei căi de a intra î�n spat�iile 
dintre gândurile voastre; sau î�n abis, după cum î�i spun eu. 
I�n acest spat�iu gol s� i tăcut dintre gândurile voastre, putet�i 



19MEDITAȚIA

găsi o senzat�ie de pace totală, î�ntr-o sferă care este necu-
noscută î�n mod obis�nuit. Aici, orice iluzie privitoare la se-
pararea voastră e sfărâmată. Cu toate acestea, dacă avet�i 
s�aizeci de mii de gânduri diferite î�ntr-o zi, efectiv nu mai 
există timp disponibil pentru a intra î�n spat�iul dintre gân-
durile voastre, deoarece acel spat�iu nu există.

Cei mai mult�i dintre noi au o minte care funct�ionează 
la turat�ie maximă s� i ziua, s� i noaptea. Gândurile noastre 
sunt o amestecătură de dialog continuu despre orare, griji 
financiare, fantezii sexuale, liste de cumpărături, probleme 
cu draperiile, preocupări legate de copii, planuri de vacant�ă 
s� i as�a mai departe, ca un carusel care nu se opres�te nicio-
dată. Aceste s�aizeci de mii de gânduri sunt de obicei des-
pre activităt�i zilnice obis�nuite s� i creează un tipar mental 
care nu lasă spat�iu pentru tăcere.

Acest tipar ne reî�ntăres�te convingerea culturală con-
form căreia toate pauzele î�n conversat�ie (tăcerea) trebuie 
umplute repede. Pentru mult�i, tăcerea reprezintă o rus� ine 
s� i un defect social. I�nvăt�ăm, as�adar, să intervenim numai-
decât pentru a umple aceste spat�ii, indiferent dacă materialul 
nostru de umplutură are sau nu substant�ă. Perioadele de 
tăcere din mas�ină sau de la cină sunt percepute ca momen-
te jenante, iar cei care stăpânesc arta conversat�iei s�tiu cum 
să umple acele spat�ii cu zgomot.

La fel stau lucrurile s� i cu noi; nu avem niciun fel de 
pregătire î�n domeniul tăcerii s� i o privim ca fiind stângace 
s� i derutantă. Continuăm, as�adar, dialogul interior, la fel ca 
pe cel exterior. Totus�i, î�n acel loc linis�tit, î�n care mentorul 
antic Pitagora ne spune să ne lăsăm mintea tăcută să asculte 
s� i să absoarbă, acolo va dispărea confuzia s� i ne vom primi 
călăuzirea luminată. Meditat�ia afectează, î�nsă, s� i calitatea 
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activităt�ilor noastre care nu se desfăs�oară î�n tăcere. 
Practica zilnică a meditat�iei este singurul lucru din viat�a 
mea care î�mi oferă o senzat�ie superioară de bine, o energie 
sporită, o productivitate mai bună la un nivel mai cons�ti-
ent, relat�ii mai satisfăcătoare s� i o legătură mai strânsă cu 
Dumnezeu.

Mintea e ca un iaz. La suprafat�ă vedet�i toate tulburări-
le, cu toate că suprafat�a reprezintă numai o parte din iaz. 
Dincolo de suprafat�a apei, î�n adânc, acolo unde e nemis�ca-
re, vet�i ajunge să cunoas� tet�i adevărata esent�ă a iazului, 
precum s� i propria minte. Trecând dincolo de suprafat�ă, 
ajunget�i î�n spat�iile dintre gândurile voastre, de unde putet�i 
să intrat�i î�n abis. Abisul reprezintă golul s� i tăcerea supre-
mă, iar aceasta este indivizibilă. Nu contează de câte ori 
tăiat�i î�n două linis�tea, tot linis�te obt�inet�i. Asta se î�nt�elege 
prin momentul prezent. Poate că reprezintă esent�a lui 
Dumnezeu, ceea ce nu poate fi despărt�it de unitate.

Aces�ti doi pionieri ai s� tiint�ei, care sunt î�ncă citat�i as-
tăzi la cursurile universitare, studiau natura universului. 
Se luptau cu misterele energiei, presiunii, matematicii, 
spat�iului, timpului s� i adevărurilor universale. Mesajul lor 
pentru noi, tot�i cei de-aici, este simplu. Dacă vret�i să î�nt�e-
leget�i universul sau universul vostru personal, dacă vret�i 
să s�tit�i cum funct�ionează toate, atunci fit�i tăcut�i s� i î�nfrun-
tat�i-vă frica de a sta singuri î�ntr-o î�ncăpere s� i de a vă cu-
funda adânc î�n straturile mint�ii voastre.

Spat�iul dintre note este cel care face muzica. Fără acel 
gol, fără linis� tea dintre ele, nu există muzică, numai zgo-
mot. S� i voi suntet�i, î�n miezul vostru, un spat�iu tăcut s� i gol, 
î�nconjurat de o formă. Pentru a răzbate prin acea formă s� i 
pentru a vă descoperi natura cu adevărat creatoare aflată 
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î�n centru, trebuie să vă facet�i timp pentru a deveni tăcut�i î�n 
fiecare zi s� i pentru a intra î�n acel spat�iu î�ncântător dintre 
gândurile voastre. Oricât as�  scrie eu despre valoarea medi-
tat�iei zilnice, nu vet�i fi vreodată convins� i. Nu vet�i cunoas�te 
niciodată valoarea acestei practici dacă nu vă luat�i angaja-
mentul de a o adopta.

Scopul meu î�n scrierea acestui scurt eseu asupra valo-
rii meditat�iei nu este să vă spun cum să meditat�i. Există 
multe cursuri de studiu, manuale s� i ghiduri audio bune, 
care să vă ofere instruct�iuni. Scopul meu aici este să subli-
niez că meditat�ia nu este ceva doar pentru căutătorii spiri-
tuali care vor să-s� i petreacă ceasurile s� i zilele viet�ilor lor 
cufundat�i î�n contemplat�ie profundă, care uită de producti-
vitate s� i responsabilitate socială. Meditat�ia este o practică 
î�n favoarea căreia pledau cei care trăiesc după credint�a lor 
î�n rat�iune, cei care fac calcule complexe, autorii de teoreme 
s� i cei care cred î�n Legea lui Pascal. Poate vă simt�it�i as�a cum 
s-a simt�it Blaise Pascal când a scris: „Linis� tea eternă a 
acestor spat�ii infinite mă î�ngrozes�te.”

Iată câteva sugestii pentru a vă depăs�i groaza s� i pentru 
a î�nvăt�a să fit�i tăcut�i s� i să stat�i î�n linis� te, singuri î�ntr-o 
î�ncăpere:
• Exersat�i respirat�ia cons�tientă ca pe un mod de a vă cul-

tiva î�ntoarcerea către interior, spre sinele tăcut. Putet�i 
face acest lucru î�n mijlocul s�edint�elor, al conversat�iilor, 
chiar al petrecerilor. Observat�i-vă s� i urmărit�i-vă respi-
rat�ia pentru câteva clipe, de multe ori î�n timpul zilei.

• Facet�i-vă timp astăzi pentru a sta pur s� i simplu singuri 
î�ntr-o î�ncăpere s� i observat�i-vă mintea. T� inet�i evident�a 
diverselor gânduri care apar, dispar s� i conduc la ur-
mătorul gând. Cons�tientizarea activităt�ii frenetice din 
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mintea voastră vă va ajuta să vă depăs�it�i ritmul nebun 
al gândurilor.

• Citit�i o carte despre meditat�ie pentru a î�nvăt�a cum 
poate fi init�iată practica sau alăturat�i-vă unui grup de 
meditat�ie. Mult�i profesori s� i organizat�ii locale vă pot 
init�ia pe această cale. Chopra Center for Well-Being 
din La Jolla, California, condus de prietenul s� i colegul 
meu Deepak Chopra predă meditat�ia ca parte a unei 
palete largi de oferte de servicii. 

• Sunt disponibile multe CD-uri s� i casete pentru a vă î�n-
druma î�n meditat�ie. Găsit�i un ghid care să vă placă. Eu 
am publicat unul numit Meditation for Manifesting 
(Meditaţii pentru manifestare*), î�n care predau un fel 
special de meditat�ie, numită JAPA. Vă î�ndrum printr-o 
meditat�ie de dimineat�ă s� i de seară, pentru a vă ajuta să 
repetat�i sunetele divine. Profitul merge spre acte de 
caritate.

*Audiobook apărut în limba română sub acest titlu, la Ed. ACT și Poli-
ton, București, 2016. (n.red.)



CUNOAȘTEREA

Să nu crezi ceea ce ai auzit.
Să nu crezi în tradiție pentru că e transmisă peste 

generații.
Să nu crezi în nimic despre care s-a vorbit de multe ori. 
Să nu crezi deoarece afirmațiile scrise vin de la vreun 

înțelept bătrân.
Să nu crezi în ipoteze.
Să nu crezi în autoritate sau în învățători sau în bătrâni.
Ci numai după o cercetare și o observație atente, dacă 

e în acord cu rațiunea și va fi spre beneficiul tu-
turor, atunci acceptă și trăiește în concordanță.

BUDDHA
(563 î.Hr.–483 î.Hr.)

Fondator al budismului, una dintre religiile fundamentale 
ale lumii, Buddha s-a născut în nord-estul Indiei, la grani-
ţa cu Nepalul, sub numele de prinţul Siddhartha Gautama. 
Văzând nefericirea, boala și moartea cărora chiar și cei mai 
bogaţi și mai puternici le sunt supuși în această viaţă, la 
vârsta de douăzeci și nouă de ani, el a abandonat viaţa pe 
care o trăia, în căutarea unui adevăr superior.

Numele Buddha este de fapt un titlu care se traduce prin 
„cel trezit” sau prin „cel iluminat”. Acesta este titlul dat lui 
Siddhartha Gautama, care a lăsat î�n urmă viat�a princiară la 
vârsta de douăzeci s� i nouă de ani s� i a pornit î�ntr-o căutare 
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de o viat�ă pentru o î�nt�elegere religioasă s� i o cale de elibe-
rare din condit�ia umană. Se spune că a renunt�at la î�nvăt�ă-
turile contemporanilor săi s� i, prin meditat�ie, a obt�inut 
iluminarea sau î�nt�elegerea supremă. De aici î�nainte, el s� i-a 
asumat rolul de î�nvăt�ător, instruindu-s�i adept�ii î�n „dharma” 
sau adevăr.

I�nvăt�ăturile lui au devenit baza pentru practica religi-
oasă a budismului, care a jucat un rol important atât î�n 
viat�a spirituală, culturală s� i socială a lumii orientale, cât s� i 
î�ntr-o mare parte a lumii occidentale. Am ales intent�ionat 
să nu scriu î�n acest eseu despre canoanele doctrinei bu-
diste, ci să iau mai degrabă acest pasaj al lui Buddha, citat 
adeseori, s� i să î�i discut semnificat�ia actuală pentru noi, la 
aproximativ douăzeci s� i cinci de secole după moartea celui 
iluminat.

Cuvântul-cheie din pasaj este „a crede”. De fapt, expresia- 
cheie este „să nu crezi”. Tot ceea ce purtat�i cu voi s� i consi-
derat�i a fi o credint�ă v-at�i î�nsus� it î�n mare măsură pe baza 
experient�elor s� i mărturiilor altor oameni. S� i, dacă ajunge 
la voi dintr-o sursă din exteriorul vostru, indiferent de cât 
de convingător ar fi procesul de condit�ionare s� i de cât�i oa-
meni la fel ca voi s-au străduit să vă convingă de adevărul 
acestor credint�e, faptul că acesta este adevărul altcuiva î�n-
seamnă că î�l primit�i cu câteva semne de î�ntrebare sau 
î�ndoieli.

Dacă as�  î�ncerca să vă conving de gustul delicios al unui 
pes�te, poate că at�i asculta, dar at�i avea î�ncă î�ndoieli. Dacă 
v-as�  arăta imagini cu acest pes�te s� i as�  pune sute de oameni 
să vină să confirme veridicitatea afirmat�iilor mele, poate 
vet�i deveni mai convins� i. Un minimum de î�ndoială va ră-
mâne î�nsă, deoarece nu at�i gustat din pes�te. Poate că vet�i 



25CUNOAȘTEREA

accepta adevărul gustului său delicios pentru mine; î�nsă 
până când papilele voastre gustative nu experimentează 
pes�tele, adevărul vostru nu e decât o credint�ă bazată pe 
adevărul meu, pe experient�a mea. S� i la fel stau lucrurile s� i 
cu tot�i membrii bine intent�ionat�i ai familiilor voastre s� i cu 
strămos�ii lor.

Doar pentru că at�i auzit-o s� i e o tradit�ie î�ndelungată, 
transmisă peste secole, s� i cei mai mari î�nvăt�ători ai lumii 
au sust�inut-o, acestea tot nu sunt motive pentru a accepta 
o credint�ă. Amintit�i-vă, „să nu crezi”, după cum ne î�nvat�ă 
Buddha. 

I�n loc să folosit�i termenul „credint�ă”, î�ncercat�i să tre-
cet�i la cuvântul „cunoas�tere”. Când avet�i experient�a directă 
a gustării pes�telui, aceea este cunoas�tere. Avet�i, adică, un 
contact cons�tient s� i putet�i determina adevărul pe baza ex-
perient�ei voastre. S� tit�i cum să î�notat�i sau să merget�i pe bi-
cicletă nu pentru că avet�i o credint�ă, ci pentru că at�i avut o 
experient�ă directă.

Vi se reamintes�te, direct de către „cel iluminat”, care a 
trăit acum două mii cinci sute de ani, să aplicat�i aceeas� i 
î�nt�elegere î�n practica voastră spirituală. Există o diferent�ă 
fundamentală î�ntre a cunoas�te ceva s� i a cunoas�te despre 
ceva. „Cunoas�terea despre” este un alt termen pentru cre-
dint�ă. „Cunoas�tere” e un termen rezervat exclusiv experien-
t�ei directe, care î�nseamnă absent�a î�ndoielii. I�mi amintesc 
de un bine cunoscut vindecător Kahuna răspunzând la î�n-
trebarea mea despre cum ajunge un Kahuna vindecător. 
Mi-a spus: „Atunci când o cunoas�tere se confruntă cu o cre-
dint�ă î�n procesul unei boli, cunoas�terea va triumfa î�ntot-
deauna. Kahuna”, mi-a explicat el, „au fost crescut�i să 
abandoneze toate î�ndoielile s� i să cunoască.”
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Când mă gândesc la parabolele cu Iisus Hristos ca 
mare vindecător, nu pot invoca niciun fel de î�ndoială. Când 
Hristos î�ntâlnea un lepros, nu spunea: „N-am avut cine s�tie 
ce succes cu lepra î�n ultima vreme. Dar, dacă î�mi urmezi 
sfatul, vei avea o s�ansă de supraviet�uire de treizeci la sută 
î�n următorii cinci ani.” Putet�i vedea î�ndoiala prezentă 
î�ntr-o asemenea atitudine. El afirma, î�n schimb, dintr-o 
stare de cunoas�tere absolută: „Es�ti vindecat.” Aceasta este 
aceeas�i stare de contact cons�tient cu cunoas�terea din care s�i 
Sf. Francisc s� i-a î�ndeplinit toate miracolele de vindecare.

S� i totus� i, persuasiunea influent�elor sistemului tribal 
este extrem de puternică. Vi se reamintes�te mereu î�n ce ar 
trebui sau nu să credet�i s� i de ceea ce au crezut î�ntotdeauna 
membrii tribului nostru s� i de ceea ce se va î�ntâmpla dacă 
ignorat�i aceste credint�e. Frica devine î�nsot�itorul constant 
al credint�elor voastre s� i, î�n ciuda î�ndoielilor pe care le-at�i 
putea simt�i î�n interior, adesea adoptat�i aceste credint�e s� i le 
transformat�i î�n cârje î�n viat�a voastră, î�n timp ce s�chiopă-
tat�i prin ea, căutând o cale de ies� ire din capcanele î�ntinse 
cu grijă de generat�ii de credincios� i î�naintea voastră.

Buddha vă oferă un mare sfat s� i putet�i vedea că din 
concluzia lui lipses�te cuvântul „credint�ă”. El spune că atunci 
când e î�n acord cu rat�iunea – adică atunci când voi s� tit�i 
care e adevărul, pe baza propriei voastre cercetări s� i ob-
servat�ii – s� i e î�n beneficiul tuturor, atunci s� i numai atunci 
trăit�i î�n concordant�ă!

De-a lungul acestei cărt�i vă ofer o î�nsumare a celor mai 
celebre s� i mai creative mint�i geniale ale tuturor timpurilor. 
Ele vă dau sfaturi din alte timpuri, iar eu vă î�ncurajez să 
facet�i cu toate cuvintele care ajung la voi de dincolo de 
această lume contemporană acelas� i lucru pe care î�l facet�i 
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cu cuvintele care au fost transmise de-a lungul multor ge-
nerat�ii. I�n primul s� i î�n primul rând, î�ncercat�i sfaturile din 
această carte. I�ntrebat�i-vă cum se potrivesc cu propria 
voastră rat�iune s� i cu bunul-simt� s� i, dacă sunt î�n beneficiul 
vostru s� i al celorlalt�i, atunci trăit�i î�n concordant�ă. Facet�i, 
as�adar, din ele, cunoas�terea voastră.

Rezistent�a î�n fat�a influent�elor tribale e percepută adesea 
ca fiind dură sau ca o dovadă de indiferent�ă la experient�ele 
s� i î�nvăt�ăturile celorlalt�i, î�n special ale celor care t�in cel mai 
mult la voi. Vă sugerez să citit�i î�ncontinuu cuvintele lui 
Buddha, dacă aceasta este concluzia voastră. El nu vorbes�-
te despre respingere, ci numai despre a fi destul de adult s� i 
de matur î�ncât să vă hotărât�i singuri s� i să trăit�i mai degra-
bă după ceea ce cunoas�tet�i voi, decât după experient�ele s� i 
mărturiile altora.

Nu putet�i î�nvăt�a nimic prin eforturile celorlalt�i. Cei 
mai mari î�nvăt�ători ai lumii nu vă pot î�nvăt�a absolut nimic, 
dacă nu suntet�i dispus�i să aplicat�i ceea ce au ei de oferit pe 
baza cunoas�terii voastre. Aces� ti mari î�nvăt�ători vă oferă 
numai alegeri din meniul viet�ii. Le pot face să sune foarte 
ispititor s� i î�n cele din urmă vă pot ajuta să î�ncercat�i acele 
articole din meniu. Pot chiar să scrie ei meniul. Dar meniul 
nu poate fi niciodată totuna cu masa.

Pentru a pune î�n act�iune această î�nt�elepciune, vă ofer 
aceste aperitive din meniul meu:

• Facet�i un inventar al cât mai multor credint�e ale voastre 
la care vă putet�i gândi. Includet�i lucruri precum ati-
tudinea voastră fat�ă de religie, pedeapsa capitală, dreptu-
rile minorităt�ilor, reî�ncarnare, tineri, bătrâni, medicina 


