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Trecerea peste prag
Dacă [profesorul] este într-adevăr înțelept, el nu vă invită să intrați
în casa înțelepciunii sale, ci vă călăuzește spre pragul minții voastre.
– Kahlil Gibran

Î�n toate religiile, pe toate căile spirituale, unul dintre
cele mai sacre ș� i mistice locuri din planul fizic este pragul
pe care î�l treci pentru a intra î�ntr-un templu, o catedrală,
o sală de rugăciune, o sinagogă sau un loc de î�nchinare. Un
prag este o uș� ă î�ntre lumi, o graniț�ă mistică î�ntre lumea
de zi cu zi ș� i cea divină ș� i, prin urmare, un loc de putere ș� i
graț�ie divină.
Î�n majoritatea culturilor răsăritene, oamenii onorează
această semnificaț�ie a pragului necălcând niciodată direct
pe el, ci trecând î�ntotdeauna peste ș� i lăsându-ș� i î�ncălț�ămintea afară, î�n semn de reverenț�ă ș� i respect. Î�n pelerinajele mele la templele indiene, am văzut adesea un om stând
ghemuit lângă pragul uș� ii, pentru a se asigura că nimeni,
î�n special niciun turist occidental neavizat, nu face teribila
greș� eală de a călca pe această zonă despărț�itoare.
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Acum mulț�i ani, când mi-am î�nceput călătoria spirituală,
am fost î�nvăț�ată ca ori de câte ori intru î�ntr-un templu sau
î�ntr-o sală î�n care se află profesorul, să mă aplec pentru a
atinge pragul cu mâna dreaptă ș� i apoi să-mi duc mâna la
inimă. Mi s-a mai spus să fac la fel ș� i la ieș� irea din templu
sau din sala de rugăciune. Nimeni nu mi-a explicat semnificaț�ia acestui lucru, dar m-am conformat oricum, pentru
că asta făceau toț�i ceilalț�i – ș� i pentru că am fost mereu o
elevă foarte conș� tiincioasă!

Cu toate acestea, î�n timp, pe măsură ce profesorul î�mi
oferea darul de a pătrunde î�n cele mai intime tărâmuri ale
conș� tiinț�ei mele, am î�nț�eles acest gest de respect ș� i de ce
trebuia să-mi duc mâna de la podea la inimă. Pentru mine
a devenit o modalitate de a spune: Fie ca ceea ce mă așteaptă
în această cameră, peste acest prag, să-mi meargă direct în
inimă. La ieș� ire, era o modalitate de a spune: Sunt recunoscătoare pentru harul pe care l-am primit în acest loc sacru!
Fie ca el să se manifeste pe deplin în mine.
Această metaforă de a trece pragul este o reflectare a
călătoriei tale de transformare personală ș� i spirituală: ai
fost pe calea asta din momentul în care ai venit pe lume
și ai traversat deja, curajos, multe praguri semnificative. Toț�i căutătorii trebuie să meargă pe aceste drumuri invizibile din interiorul lor, distanț�e care nu pot fi măsurate
î�n kilometri, dar care, cu toate astea, reprezintă cea mai
dificilă ș� i mai solicitantă parte a aventurii umane: distanț�a
de la obiceiul de a da î�napoi la stăruinț�a de a merge î�nainte;
distanț�a de la acea parte î�nspăimântată a ta, care spune:
Nu vreau să mă uit la mine, nu vreau să mă confrunt cu nimic, nu vreau să simt nimic, până la acea parte neî�nfricată
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din tine care, î�n cele din urmă, proclamă: Voi face tot ce este
necesar pentru a fi liber.

Trecem peste pragul rezistenț�ei noastre, î�napoi î�n spaț�iul sacru al î�ncrederii.

Trecem peste pragul temerilor noastre, î�napoi î�n spaț�iul sacru al viziunii.
Trecem peste pragul confuziei noastre, î�napoi î�n spaț�iul sacru al adevărului.
Trecem peste pragul uitării noastre, î�napoi î�n spaț�iul
sacru al amintirii.

Ș� i, cu fiecare pas î�ndrăzneț� , curajos, ne apropiem tot
mai mult de marea reunire cu plenitudinea sinelui nostru
conș� tient.
Te afli în fața acestui prag al metamorfozelor sufletului și îți urez bun venit în pelerinaj.
Te întâmpin ca pe un mare căutător.
Îți ofer o ghirlandă virtuală de flori și ți-o pun cu
respect la gât, așa cum faci cu un oaspete mult așteptat
și venerat, care a sosit în sfârșit.
Intră…
Când îți dai seama că ești adormit,
în acel moment ești deja pe jumătate treaz.
– P. D. Ouspensky
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Pentru toate ființ�ele umane, viaț�a este o lungă serie de
î�ntrebări. Este î�n natura noastră să ne dorim mai mult ș� i să
ne î�ntrebăm cum obț�inem acele lucruri. Aceste î�ntrebări
există din momentul î�n care putem vorbi ș� i evoluează odată
cu noi.
Când suntem copii, î�ntrebările noastre se concentrează
asupra confortului ș� i plăcerii proprii:

Poți să mă iei în brațe? Îmi mai dai bomboane? De ce trebuie să mă spăl pe dinți? De ce trebuie să merg la școală? De ce
nu-mi iei jucăria aia? De ce nu pot să mă mai uit la televizor?

Pe măsură ce ne apropiem de adolescenț�ă, î�ntrebările
noastre nu se mai concentrează pe lumea noastră izolată,
ci include ș� i lumea din jurul nostru:

De ce nu pot să dorm la prietena mea? De ce mă urăște
profesorul acela? Cum pot să-l fac pe băiatul ăla să mă placă?
De ce este acea persoană atât de rea cu mine? Oare dacă mă
înscriu în acel grup, oamenii vor crede că sunt un tocilar? Ce
trebuie să fac pentru a intra la facultate? De ce nu-mi place
niciodată cum arat? Ce vreau să devin când voi fi mare?
Vârsta adultă vine cu î�ntrebări mai serioase:

Unde vreau să locuiesc? Este aceasta persoana potrivită
pentru mine? Cum pot să-mi deschid propria afacere? Oare
suntem pregătiți să ne întemeiem o familie? Cheltuiesc prea
mulți bani? De ce nu mă înțeleg cu fiul meu? Ar trebui oare
să renunț la acest loc de muncă și să-mi caut altceva? De ce
nu reușesc să slăbesc? Fac oare destule economii?
Uneori, î�ntrebările noastre sunt greș� ite, pentru că nu
sunt î�ntrebări reale, ci lamentări deghizate î�n î�ntrebări care
nu aș� teaptă de fapt un răspuns:
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De ce mi se întâmplă asta? De ce e așa de ticălos? Când o
să se termine cu toate astea? De ce copiii mei nu se pot comporta civilizat? De ce totul merge mereu prost? De ce mă dezamăgește toată lumea? De ce oamenii nu se înțeleg între ei?
O modalitate de a ști că ți-ai început cu adevărat
drumul de căutător este să-ți dai seama că întrebările
pe care ți le puneai până acum s-au schimbat. Începi
să-ți pui „întrebări sacre“, după cum le numesc eu, adică
acele întrebări care nu se mai concentrează pe exteriorul vieții tale, ci pe tărâmul din interior:
Care este menirea mea în această viață? De ce este atât
de greu să mă iubesc pe mine însumi și să îi las pe ceilalți să
mă iubească? De ce nu trăiesc așa cum ar trebui? De ce reacționez la oameni și situații în moduri care știu că nu vin de
la Sinele meu Suprem? Care este adevărul despre existență?
Cum pot găsi un refugiu de pace înăuntrul meu? Care este
Sursa a tot ce există și cum sunt conectat la ea?
Ș� i, poate cea mai importantă î�ntrebare dintre toate:
Ce trebuie să fac pentru a găsi răspunsurile la aceste
întrebări?
Unii dintre voi ș� i-au pus aceste î�ntrebări toată viaț�a, aș� a
cum am făcut eu. Alț�ii au î�nceput să reflecteze asupra lor
abia î�n ultimii ani sau luni. Aceste î�ntrebări provin din
adâncul ființ�ei tale ș� i, fie că î�ț�i dai seama, fie că nu, sunt un
indiciu că ceva profund a avut deja loc î�n interiorul tău.
Curajul de a-ți pune întrebări sacre este ceea
ce face din tine un căutător al adevărului și
este un semn că ai pornit deja pe drumul spre
trezirea spirituală.
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E TIMPUL SĂ TE TREZEȘTI:
A PORNIT ALARMA CEASULUI TĂU COSMIC
Ce este această î�ntorsătură interioară de evenimente
care te face să porneș� ti pe drumul creș� terii spirituale? Eu o
numesc ceas cosmic deș� teptător. Este ca ș� i cum o alarmă se
declanș� ează brusc î�n interiorul tău ș� i î�ț�i dai seama că ai
fost adormit toată viaț�a ș� i că trebuie să te trezeș� ti. Adesea
tresari ca din somn: Oh, am dormit? Ia stai puțin… Ce caut
eu aici, pe această planetă? Oare nu trebuia să fac ceva?
Mă simt așa de confuz… Nu pot să mai pierd timp! Trebuie
să mă trezesc acum!
Treaba cu ceasul cosmic deș� teptător este că, odată ce
porneș� te alarma, indiferent de câte ori apeș� i butonul de
snooze ș� i î�ncerci să o ignori, ea va continua să sune până î�i
vei acorda atenț�ie. Poate unii dintre voi citesc acum această carte pentru că ș� i-au dat î�n sfârș� it seama că nu au cum să
tot amâne deș� teptarea!
Asta ne aduce la următoarea î�ntrebare importantă:
Cine a setat alarma de la bun început?
Răspunsul, desigur, este: Tu!

Sinele tău Suprem, sufletul tău, a setat o alarmă
cosmică pentru a se asigura că te trezești la timp ca să
participi la marea schimbare care are loc pe planeta
noastră. Ai stabilit să te trezești acum, în acest moment, în această viață, într-un moment în care mulți
alții se trezesc și în care mulți alții au nevoie să fie treziți de cei care s-au trezit primii.
Recent, î�n studiile mele spirituale, am fost uimită să
descopăr că acest concept despre care tot vorbesc de ceva
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timp, cu ceasul cosmic deș� teptător din interiorul nostru,
este descris î�n textele vechi ale Shaivismului din Kashmir,
o filosofie hindusă care a luat naș� tere î�n secolul al IX-lea î�n
Kashmir, regiune aflată î�n partea de nord-vest a ceea ce numim astăzi India. Aceste texte au fost scrise cu peste o mie
de ani î�n urmă ș� i explică faptul că vine un moment profund
î�n viaț�a unui suflet când individul î�ncepe brusc să aibă
ceea ce ei descriu ca fiind un „gând de trezire spirituală”:

Ar trebui să aflu mai multe despre adevărul vieții. Cred
că sunt aici pentru ceva, pentru a face ceva, pentru a căuta
ceva. Trebuie să aflu. Am nevoie de un profesor. Am nevoie
de înțelepciune. Trebuie să mă trezesc.
Aceste gânduri apar, spun textele, pentru că o revelație
interioară s-a petrecut deja spontan, ca un eveniment
cosmic în cele mai adânci regiuni ale individualității tale,
o trezire care te face să te îndrepți spre iluminare, spre
înțelepciune, spre libertate. Acest eveniment se manifestă
î�n interiorul tău ca un impuls de a î�ncepe să cauț�i adevărul,
iar asta te face să te î�ndrepț�i spre un ghid sau un profesor,
spre scopuri spirituale sau religioase, spre citire, spre studiu
ș� i, î�n final, spre atingerea scopului.
Așa cum un cutremur din adâncul oceanului
duce la un tsunami la suprafață, un „cutremur“ la nivel sufletesc duce brusc la întrebări,
dorințe, căutări și, în cele din urmă, la găsirea
a ceea ce cauți.

Î�mi amintesc cât de emoț�ionată am fost atunci când
am auzit pentru prima dată aceste versete antice, deoarece semnificaț�ia lor e răvăș� itoare: ele spun că o întâlnire cu
un profesor, un ajutător, un preot, un vindecător, o cale, un
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eveniment transformator sau chiar o carte ca aceasta nu
este niciodată întâmplătoare. Nu ai fi intrat î�n contact cu
astfel de experienț�e dacă î�n interiorul tău nu ar fi avut deja
loc o schimbare profundă, chiar dacă nu-ț�i aminteș� ti sau
nu-ț�i dai seama! Datorită acestei schimbări interioare la
nivelul sufletului, eș� ti apoi atras, ghidat sau „condus“ î�n mod
magic de indivizi, profesori, î�nvăț�ături sau situaț�ii care te
vor ajuta să te trezeș� ti spiritual.
Dacă ai pornit pe drumul spre trezirea spirituală, înseamnă că ai avut deja o revelație
interioară.

Personal, am avut primele „frânturi de revelaț�ie“ conș� tiente la o vârstă foarte fragedă, chiar dacă la acea vreme
nu î�nț�elegeam ce trăiam. Î� mi amintesc că aveam 10 sau
11 ani, scriam poezii frumoase, dar deprimante, ș� i mă î�ntrebam ce î�nseamnă viaț�a ș� i unde aș� putea găsi pe cineva
care să mă ajute să descopăr adevărul, convinsă fiind că era
ceva î�n neregulă cu mine, pentru că nimeni altcineva dintre cei cunoscuț�i nu părea să-ș� i pună aceste î�ntrebări.
Î�mi aduc aminte cum credeam, î�ntr-o oarecare măsură
cu naivitate, că, cu cât î�nvăț� mai mult, cu atât ajung mai
repede la iluminare. Mergeam la biblioteca locală î�n fiecare săptămână ș� i î�mprumutam 10-15 cărț�i despre filosofie.
Noaptea, când mama credea că dorm, eu citeam cu lanterna. Î�ncă simt mirosul vechilor volume legate cu sfoară, văd
legitimaț�ia de bibliotecă cu titlurile scrise de mână ș� i ș� tampila cu data ș� i simt entuziasmul de a î�ncepe primele călătorii
î�mbătătoare î�nspre î�nț�elepciune. Ș� i atunci speram cu disperare să găsesc niș� te răspunsuri la î�ntrebări pe care nu ș� tiam
cum să le articulez î�ncă.
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Asta se î�ntâmpla pe la î�nceputul anilor ‘60, când nu
exista nicio miș� care de creș� tere personală, nici literatură
de self-help, nici seminarii de transformare ș� i nici o conș� tientizare la nivel de populaț�ie cu privire la lucrurile care azi
sunt la ordinea zilei. Mama ș� i-a făcut atâtea griji din cauza
mea, că m-a trimis la un psihiatru pediatru, care, desigur,
nu putea î�nț�elege căutările mele sufleteș� ti ș� i le-a catalogat
drept „tulburări preadolescentine“. Totuși, trezirea interioară nu dispare cu timpul, și din fericire, nu e reversibilă. Ș� i, după cum am ajuns să î�nț�eleg citind textele acelea
vechi, 40 de ani mai târziu, drumul meu spre spiritualitate
ducea inevitabil către o î�ntâlnire cosmică, binecuvântată.
Î�n toamna lui 1969, când am î�mplinit 18 ani, am părăsit
cuibul părintesc pentru a urma o facultate la Universitatea
din Wisconsin. Eram acolo de numai două săptămâni când,
î�ntr-o după-amiază, am văzut un afiș� pe care scria Î�NVAȚ� Ă�
SĂ� MEDITEZI, ș� i fotografia unui indian frumos, zâmbitor,
î�mbrăcat î�ntr-o robă albă. Nu aveam habar despre ce era
meditaț�ia, cine era acel indian, ș� i nici nu citisem vreodată
ceva despre filosofia orientală. Totuș� i, î�n acel moment, inima mea a recunoscut cumva că ceea ce vedeam era ceea ce
căutam ș� i n-am avut niciun dubiu că î�ncepuse călătoria
mea spirituală.

Poate î�ț�i aminteș� ti primul gând care te-a î�ndemnat să
mergi pe calea transformării. Pentru unii dintre voi, poate
a fost cu mult timp î�n urmă ș� i v-aț�i transformat conș� tient
î�ncă de atunci. Alț�ii, poate, au descoperit doar recent că doresc să î�nț�eleagă mai mult, că vor mai multă î�nvăț�ătură ș� i
mai multe experienț�e spirituale profunde. A trecut peste
jumătate de secol de când mi-am î�nceput căutarea de sens,
iar acum, î�n secolul XXI, există multe feluri prin care
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căutătorii pot porni pe drumul de explorare. Una dintre
cele mai mari realizări ale mele din această viaț�ă este faptul că am fost printre primele persoane care au popularizat ideea de self-help, î�ncă de la î�nceputul anilor ‘80, ș� i că
am scris cărț�i ș� i am realizat programe de televiziune care
aș� teaptă să pornească alarma ceasului cosmic deș� teptător
al oamenilor.
Nu î�ntâmplător m-am î�nscris chiar la acea universitate
sau am văzut acel afiș� ș� i am decis să particip la conferinț�a
care avea să mă ducă spre primul meu î�nvăț�ător spiritual ș� i
pe o cale profundă, mistică, de trezire spirituală, fără de
care nu aț�i citi acum aceste cuvinte. Nu î�ntâmplător ai
ajuns poate să deschizi un e-mail care să anunț�e un seminar de dezvoltare personală la care ai decis să participi ș� i
care te-a dus pe o cale cu totul nouă de î�nț�elegere. Nu î�ntâmplător ai î�nceput poate o relaț�ie cu cineva care practică
meditaț�ia ș� i ai decis să î�ncepi ș� i tu, ceea ce te conduce la o
profundă explorare de sine. Nu î�ntâmplător te-ai accidentat la spate ș� i ai decis să urmezi un curs de yoga, curs care
ulterior te va face să devii chiar tu instructor de yoga. Nu
întâmplător citești această carte.
Acesta este un moment minunat de sărbătoare
pentru călătoria sufletului tău. Prima ta
metamorfoză sufletească și cea mai importantă
s-a produs deja: n-ai uitat că aveai o programare de aducere aminte. Și ai respectat-o!

Acordă-ț�i un minut pentru a î�ncerca să î�nț�elegi asta cu
adevărat ș� i să-ț�i dai seama cât e de minunat. Cea mai grea
parte din călătoria ta s-a î�ncheiat deja. Te-ai trezit! Acum
trebuie doar să-ți amintește ce ai uitat.

