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CAPITOLUL 1
TEMPERATURA CREŞTE

În inocenţa lor iniţială, auzeau norii vorbindu-le. Erau 
dornici să audă şi să creadă, fiindcă nu fuseseră educaţi 
să nu creadă în visele şi viziunile lor.

Stând întinşi pe spate, într-o zi de vară, cu iarba gâdilându-le 
picioarele, au auzit norii vorbitori. În acel moment divin al 
lipsei de îndoială, a început totul…

Ashley şi Brian erau cei mai buni prieteni. Copilăroşi în 
adâncul inimii şi infinit de curioşi, creativitatea lor era jucău-
şă, iar ei credeau în conexiunea lor cu lumea minunată din jur. 
Dar aceasta nu era o zi obişnuită. Schimbarea era în aer.  

Deşi scufundaţi în inocenţa lor, nu erau naivi; erau conşti-
enţi de problemele lumii lor,  auziseră asta de la părinţii lor, 
de la prieteni, din ziare, din reviste, de la televizor şi de pe 
internet. O simţeau în aer şi o vedeau gravată pe feţele oame-
nilor. Totuşi, inocenţa lor îi ancora în speranţă. 

Ashley privea în sus la norii albi ce se rostogoleau, cu o 
încântare aproape extatică. Gândurile îi veneau în cap ca 
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şoapte dulci, delicate ca ceaţa, precum un gâdilat din inimă. 
Neputând să reziste gândului ei fermecător, un zâmbet i se 
agăţă de buze. 

- Tocmai am avut o viziune că putem salva lumea, rosti 
Ashley cu bucurie şi pe nerăsuflate.

- Cum? întrebă Brian, ispitit de bucuria pe care o văzuse 
pe faţa lui Ashley.

- Nu ştiu… E o nebunie, nu-i aşa? Ashley privea în sus la 
nori, uimită.

- De ce nu? spuse Brian, speranţa crescând în el ca un val 
mareic de neoprit… Dacă am putea? Asta ar fi tare.

Gândurile lor dansau de încântare, mişcate de această po-
sibilitate. Priveau vrăjiţi cum norii albi de deasupra se ondu-
lau în acelaşi ritm captivant precum gândurile ce le sculptau 
visurile. Visurile lor se avântau şi ridicau pânzele spre ţinu-
turi ale posibilităţilor magice şi nelimitate, iar lumina le 
scânteia în ochi de la această viziune.

Când mâinile lor se întinseră deasupra pământului răcoros, 
îndoind fire de iarbă, degetele lor simţiră cum roua umedă şi 
atingerea senzuală le coborâră gândurile din nori.

- Ştii cum? Cum salvăm lumea? se întrebă Ashley.

- Sigur… ei bine… Brian nu era chiar atât de sigur. Bănu-
iesc că ei ar putea crede…

- Că noi nu contăm, spuse Ashley, fiindcă suntem… doar noi.

- Mda, încuviinţă Brian. Suntem doar copii.

Un ameninţător nor negru care plana greoi deasupra lor 
spuse:  

- Aproape oricine crede cu disperare în sfârşitul lumii… şi 
acesta este un punct de vedere despre care i-aţi auzit pe pă-
rinţii voştri discutând.
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Un agitat nor alb îşi undui sinele mătăsos chiar deasupra 
masei negre şi spuse: 

- Tot ce spune el ar putea fi adevărat; totuşi, de aici de sus 
pot vedea posibilităţi pentru un mâine nou şi mai bun. 

Ashley şi Brian erau diferiţi de părinţii lor, deoarece nu au 
gândit nici măcar o dată: Îmi vine greu să cred acest lucru. Nici 
nu spuneau că Este imposibil. Nu pot auzi un nor gândind, 
vorbind, dând sfaturi sau să îl văd unduindu-se, toate acestea 
întâmplându-se în acea zi fatidică. 

Lumina soarelui ţâşni prin gura zâmbitoare a norului alb 
atunci când spuse, cu bună ştiinţă: 

- Aşa cum l-am învăţat pe Einstein, nimic nu se întâmplă 
până nu se mişcă ceva. Vedeţi voi, impulsul trebuie să înceapă 
undeva. Undeva în mintea voastră. 

Tunând dezaprobator şi accentuând cu un fulger, norul în-
tunecat răcni: 

- Problema nu este în mintea ta, este în buzunarul tău! Iar 
acolo nu a rămas prea mult! Asta este o problemă mult mai 
mare decât tine! În timp ce vorbea, norul întunecat se mută în 
faţa soarelui şi copiilor li se făcu dintr-odată frig. 

Băieţelul şi fetiţa se uitară unul la altul. Senzaţia era alta şi 
nu una bună. Pentru prima oară, se întrebau cum ar putea scă-
pa de acest sentiment negativ. El acoperea lumina zâmbitoare. 
Era înspăimântător, iar ei se pomeniră că respirau mai repede. 

- Nu vreau să fiu aici, vreau să fiu în altă parte, insistă Brian. 

- Cum ajungem în altă parte? Nu ştiu cum putem face asta! 
exclamă Ashley.

Norul alb râse şi un jet de lumină solară alungă în tunericul. 

- VOI SUNTEŢI unde trebuie să fiţi, pentru că VOI SUN-
TEŢI aici pentru a salva lumea şi pentru a aduce schimbarea 
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care aduce schimbarea. Soluţiile sunt pretutindeni în jurul 
vostru, dar nu le vedeţi fiindcă trebuie să priviţi lucrurile dife-
rit. Aşa cum i-am spus lui Albert cu mult timp în urmă, nu poţi 
rezolva problema la nivelul problemei; trebuie să te ridici dea-
supra problemei, aşa că aveţi nevoie de o soluţie de genul 
MacGyver. Vă amintiţi de acel personaj de televiziune care 
scăpa de probleme folosind orice lucru se afla în jurul lui, în 
moduri infinit de inventive?

Brian oftă, gândindu-se la tatăl său. 

- Tatăl meu spune că o agrafă de hârtie, un ambalaj jalnic de 
gumă de mestecat şi nişte bandă adezivă nu ne vor scoate, în 
stil MacGyver, din această mizerie economică.

Ashley interveni: 

- Da, am auzit-o pe mama spunând că am făcut-o de oaie şi 
noi nici măcar nu avem o oaie!

- Ei bine, cred că ea nu i-a auzit niciodată pe oamenii care 
mă citează în domeniul informaticii, râse norul alb. Trebuie să 
treci dincolo, să pătrunzi în cloud*, spun ei! Acela ar fi, apropo, 
un nor al gândirii corecte, creative. Acolo se află soluţiile, nu la 
nivelul problemei. Şi de data aceasta problema este atât de 
mare, încât este nevoie de gândirea corectă, creativă, a tuturor 
pentru a ne conduce la soluţii.

- Atunci nu veţi reuşi niciodată! strigă norul întunecat. Cu-
vintele grele căzură ca nişte globule umede de întuneric care 
aterizau peste tot în jurul lui Ashley şi lui Brian, în timp ce ei 
se dădeau în lături şi se lăsau în jos.

- Gândurile tuturor nu au, în niciun caz, un loc unde să 
meargă. Nu faceţi decât să umblaţi pe întuneric, dând unul 
peste altul şi împotmolindu-vă!

*  Autorul realizează un joc de cuvinte făcând referire la tehnologia cloud com-
puting – nor informaţional. (n. red.)
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Învolburatul nor negru mai scuipă nişte mâzgă lipicioasă 
de întuneric, prinzându-i pe Ashley şi pe Brian, astfel încât 
să nu se mai poată mişca. Ashley privi cu ochi mari cum un 
bulgăre de întuneric topea pământul… lăsând în urmă o gaură 
ce picura, plină cu cerneală roşie.

Pe când cei doi copii se agăţau unul de altul, norul cel alb 
continuă pur şi simplu: 

- Soluţiile au fost deja create. Sunteţi aici să le descoperiţi 
şi să deveniţi conştienţi de ele. Principiile matematicii au fost 
întotdeauna la îndemână, chiar şi atunci când rătăceam prin 
peşteri. Doi ori doi întotdeauna face patru; asta nu poate pu-
trezi, nu se poate degrada, nu poate obosi sau deveni speriat, 
nici nu poate pleca în concediu. Este un concept. Este o conşti-
enţă. Sunteţi aici pentru a deveni conştienţi.

Fata şi băiatul erau emoţionaţi. Seminţele visului lor în-
cepură să capete o formă. 

În timp ce meditau, nu au observat norul întunecat coborând 
încet printre copaci, din ce în ce mai aproape de ei, „sorbindu-şi” 
drumul ca o ceaţă lipicioasă. Forma sa rotitoare şi răsucită se 
preschimbă într-o formă nouă şi plăcută – un nou prieten, 
exact ca ei.

El spuse că se numea Tommy şi că îi plăcea ce spuneau ei. 
Îşi puse mâinile reci pe umerii lor şi spuse:

- Aţi văzut norul acela întunecat planând acolo? Acela e un 
nor de furtună serioasă şi ar putea spulbera totul. Dintr-odată, 
înspăimântaţi, băiatul şi fata priviră în jurul lor. Tommy adău-
gă ameninţător: 

- Se va înrăutăţi dacă nimeni nu va face nimic în privinţa 
lui. Ar fi bine să mergem să găsim pe cineva. Pe cineva mai mare 
decât noi. Pe cineva care ştie mai bine. 

Pe când îl ascultau, o ceaţă îi înconjură. Acum nu mai ştiau 
pe ce drum să o ia. Erau pierduţi. În vreme ce Tommy mergea în 
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faţa lor, ei se simţeau singuri şi speriaţi, pierzând, cu fiecare 
pas, din ce în ce mai multă încredere.

În timp ce îl urmau pe Tommy, nedorindu-şi să fie cu totul 
singuri şi crezând că noul lor prieten avea răspunsurile, pielea 
li se făcu de găină, iar sistemele lor interne de ghidare strigau 
Nu mergeţi cu Tommy! Totuşi, se întrebau unde ar fi putut 
merge dacă nu mergeau cu Tommy, deoarece era clar că se 
apropia o furtună serioasă.

Tommy spuse: 

- Priviţi, nu-i aşa că-i tare? El arătă spre o potecă de frunze 
pe care fiecare frunză părea perfect conectată cu celelalte.

- Priviţi cum totul se potriveşte atât de perfect. Să mergem! 
Această potecă există de multă vreme. Puteţi vedea unde au 
păşit toate urmele mai înainte? Doar puneţi-vă picioarele în 
acelaşi loc. E uşor.

Într-un puseu de emoţie, Ashley şi Brian au luat-o la fugă pe 
potecă, până ce picioarele lor se afundară, în mod neaşteptat, 
în frunzele subţiri.

Icniră neajutoraţi… şi plonjară în întuneric. 



Problemele tale încep atunci când crezi că 
eşti separat de Sursa ta Divină.





CAPITOLUL 2
COLAPSUL

Căderea în întuneric era ca şi când ar fi înotat prin pene 
sau s-ar fi căţărat pe un perete de aer – atât era de 
derutantă. Ashley şi Brian simţeau că respiraţia li se 
scurgea prin degetele de la picioare şi că pielea li se 
întindea în pliuri groase de unsoare tremurândă. 

Cu ochii închişi, înspăimântaţi până în esenţa fiinţei lor, ei 
se întinseră în cădere unul către celălalt. Pe când mâinile lor 
se prindeau una de cealaltă, se loveau de bulgări groşi, invizi-
bili de întuneric şi continuară să cadă până ce aterizară cu o 
buşitură dureroasă.   

La început nu erau deloc siguri că aterizaseră pe ceva. 
Sentimentul căderii era atât de prezent în gândirea lor, în-
cât erau încă ameţiţi de nebunia mişcării. 

În fine, îndrăzniră să îşi deschidă ochii. Se uitară cu aten-
ţie unul la celălalt, aşteptându-se, pe jumătate, ca celălalt să 
arate ca o bezea strivită. Era ciudat şi tulburător să vadă că 
sunt bine. Erau siguri că trebuie să fie răsuciţi precum covri-
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geii sau că membrele li se vor desprinde în orice secundă. 
Fiecare îşi făcu o radiografie completă a corpului, ochii lor 
holbându-se de mirare că nu erau frânţi, răniţi sau terminaţi.  

- Eu sunt bine, tu eşti bine? rosti Brian.

- Da, cred că sunt bine. Ashley îşi privi corpul, perplexă. 
Cum de am căzut atât de mult şi nu ne-am frânt?

Se uitară unul la altul, neştiind ce să facă în con tinuare.

- Ridică-te tu primul, îndrăzni Ashley.

- Nu am putea să stăm aici până ne găseşte cineva? 

Brian nu era sigur dacă pământul pe care şedeau era chiar 
atât de solid. 

- Nu vreau să mai cad prin nimic altceva.

- Nu vrei să ştii unde suntem? Eu vreau să ştiu unde suntem. 
Ashley privi încrezătoare peste umăr. Poate că nu este chiar 
atât de rău.

- Mda, i-o reteză Brian, aşa spunea mama mea când tata 
zicea că totul s-a prăbuşit. Apoi îi arăta contul lor sau aşa ceva 
şi ea pur şi simplu se aşeza şi plângea. Nici măcar nu punea 
masa în acea seară.

Ashley se miră: 

- Ce se întâmpla, nu se mişca deloc?

- Nu, doar stătea acolo, cu totul gârbovită. Tatăl meu chiar 
nu se pricepe să fiarbă apă, aşa că trebuia să sun şi să comand 
pizza, ceea ce era distractiv, până când mama mea începea să 
plângă şi nu se mai oprea. Brian se uită în altă parte, sperând 
că amintirea va dispărea. 

Propria amitire a lui Ashley nu era departe de gândurile ei 
şi se ivi repede: 

- Ştiu, tata se holba întruna şi mama pur şi simplu începea 
să cureţe casa – ea chiar urăşte să cureţe casa – şi niciodată nu 
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îmi cerea să fac nimic. Era cu adevărat ciudat. Nu îmi plăcea. Şi 
de-asta nu mai vreau să stau aici. 

Ridicându-se, Ashley îşi dădu seama că ar trebui să plece, 
şi asta cât de curând: 

- Suntem într-o peşteră, spuse ea. Şi chiar erau. Întinşi 
într-un mic crater de întuneric vâscos, nu ştiau cât de aproape 
erau pereţii şi că se aflau la doar câţiva paşi de ieşire. 

- O, ce tare! Acum Brian era emoţionat. Ashley arătă emfa-
tic spre marginea peretelui, către ieşire. În piatra stâncoasă 
erau gravate cuvintele Peştera Calamităţii. Brian o luă pe 
Ashley de mână şi împreună păşiră repede şi cu îndrăzneală 
afară din Peştera Calamităţii, nevrând să mai stea nici măcar 
un minut într-un loc numit Peştera Calamităţii.

Spre încântarea şi surprinderea lor iniţială, ei descoperiră 
că se aflau într-un mediu ceţos, umed, care părea că seamănă 
cu Irlanda primăvara. Frunzele picurau pe când ei păşeau cu 
ochii mari în acest nou mediu. Atunci când priveau în urmă, 
nu puteau vedea de unde veniseră; nu ştiau unde erau şi cu 
siguranţă nu ştiau unde se duceau. Nici măcar intrarea în Peş-
tera Calamităţii nu se mai vedea nicăieri. 

Ashley şi Brian îl căutară în jurul lor pe Tommy, dar erau 
singuri. Absolut singuri. În spatele lor, auziră deodată o voce: 

- Amintiţi-vă, puteţi întotdeauna alege cum să priviţi lucrurile.

Se întoarseră spre voce şi nu văzură nimic, în afară de o 
mică veveriţă cu blană albă şi ochi roz, acoperită de dungi mă-
tăsoase de ceaţă albă, sclipitoare, holbându-se intens la ei. 
Ashley se uită la Brian şi întrebă: 

- Cine a spus asta? Brian nu avea nicio idee. Amândoi se 
uitară la veveriţă, care se holba şi ea la ei, apoi îşi frecă micile 
ei lăbuţe, inundând pământul din faţa ei cu rotocoale de ceaţă 
albă. 
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