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Înainte de a încerca sã-mi dau seama în ce privinþe m-am
schimbat, sã vorbim mai întâi despre Timp.

Acesta este un lucru important, pentru cã face parte din
cunoaºterea de sine.

Cum totul se schimbã, pe dinãuntru ºi pe dinafarã, ar trebui sã
ºtiu nu doar cine sunt, ci ºi în ce punct mã aflu.

Trecut, Prezent ºi Viitor: aceasta este direcþia Timpului.
Dar din ce cauzã?
Expresii precum „doar aºa“ sau „aºa-i normal“, nu existã pentru

cel care gândeºte.
Nici mãcar în lucrurile de cãpãtâi.
Rãspunsul la întrebare a fost dat cândva de cea de-a doua lege

a termodinamicii. Aceasta vorbeºte despre entropie, ceea ce înseamnã
cã ordinea oricãrui sistem închis al universului tinde spre dezordine
ºi dezagregare. Dacã pui o picãturã de cernealã într-un pahar cu apã,
conturul picãturii se destramã, se întinde treptat ºi în final se dizolvã:
moleculele stropului de cernealã duc o luptã pierdutã cu moleculele
apei, pânã când picãtura se descompune ºi moare, iar apa din pahar
va cãpãta o nuanþã de albastru pal. Structura moleculelor care
alcãtuiesc picãtura albastrã se destramã ºi în locul ei ia naºtere un
lichid unitar, omogen: acest fenomen a fost denumit entropie maximã.
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Aºa se dezagregã un grup de molecule, o fiinþã, un obiect, pietrele,
stelele, pânã ºi universul. Totul este trecãtor, nimic nu se poate
autoconserva: mic ºi mare se îndreaptã spre descompunere. Nici corpul
nostru nu se poate menþine decât ºaizeci-ºaptezeci, în cel mai bun caz
o sutã de ani: pânã la urmã se descompune, se desface în elementele
lui constitutive; ceea ce „s-a nãscut din þãrânã“ devine din nou þãrânã
– materia Pãmântului nostru este alcãtuitã din moleculele descompuse
ale bilioanelor de morþi. Chiar ºi durata vieþii Pãmântului nostru ºi
a sistemului solar este limitatã, pentru cã legea entropiei duce tot ce
existã spre desfiinþare.

Experienþa noastrã ancestralã a vãzut ºi a trãit aceastã entropie
din interior ºi din exterior ºi a numit-o Timp. Direcþia lui progreseazã
dinspre ordinea interioarã spre dezagregarea exterioarã, dinspre cosmos
spre haos. Ceea ce s-a nãscut în trecut, în prezent se luptã amarnic
pentru a se menþine ºi, pânã la urmã, va fi înghiþit de viitor. Acesta este
destinul trupului nostru, al eului nostru terestru, al tuturor dorinþelor,
speranþelor noastre – ºi acesta este destinul întregului univers.

Tot ce este material, existã în timp.
Îmbãtrânim, prietene, ºi pânã la urmã pierim cu toþii: aceasta

este entropia.
Cu alte cuvinte: este Timpul, care, din trecut, prin prezent, trece

spre viitor.
Dacã vezi într-un film cum, într-un pahar cu apã coloratã în

albastru pal, apa ºi lichidul albastru se despart, dacã vezi cum cerneala
se separã treptat de apã, pânã când se îngroaºã ºi devine o picãturã
rotundã pe suprafaþa acesteia, ºtii sigur cã pelicula a fost montatã pe
dos: ai cãlãtorit din prezent spre trecut, în sensul opus entropiei aflate
în progres, pe un drum invers, pe care încã nu ai pãºit.

Vremelnicia este tema principalã nu numai pentru ºtiinþã, ci ºi
pentru artã. Pãrerea multor gânditori iluºtri este aceea cã opera de
artã nu este decât un act de împotrivire în faþa pieirii.

Este oare chiar adevãrat?
Dacã lumea nu ar fi fost creatã de Dumnezeu, rãspunsul ar fi

afirmativ, pentru cã zi de zi constatãm acest lucru.

Însã, în acelaºi timp ºtim cã natura nu doar îmbãtrâneºte ºi piere,
ci, odatã cu primãvara, renaºte. Mai mult, zi de zi ºi clipã de clipã,
se regenereazã! Celule moarte ale trupului tãu sunt înlocuite de celule
noi, tinere, tu însuþi renaºti în fiecare zi; în mai tulpina uscatã
înverzeºte, câmpia moartã se îmbracã în verde, în galben-auriu,
pãmântul înfloreºte, crengile cenuºii înmuguresc ºi înfrunzesc, printre
frunzele nou-nãscute cântã pãsãrile, cimitirele se coloreazã, deasupra
mormintelor adie miresme proaspete, îmbãtãtoare: în locul Morþii,
Viaþa începe sã trãiascã din nou, în tine se nasc dorinþe ºi credinþe
noi: din trecut simþi renãscând în tine copilul pur, adolescentul, tânãrul
care ai fost cândva.

Mintea omului se izbeºte mereu de faptul pieirii, dar ºi de cel
al vieþii renãscute.

În secolul douãzeci fizica a surprins lumea cu descoperirea
senzaþionalã cã, în lumea atomilor subdivizaþi, mai mici decât
moleculele, cea de-a doua lege a termo-dinamicii, entropia, nu
este valabilã! Dupã cum se spune, la nivelul cuantic, noþiunile de
trecut, prezent, viitor nu sunt aplicabile. Astfel, se poate întâmpla
ca efectul sã preceadã cauza sau ca ceva, care acolo se produce
concomitent, sã fie desfãcut de conºtiinþa noastrã în trecut, prezent
ºi viitor, pentru cã noi suntem cei care le percepem în aceastã
ordine. Cu alte cuvinte, timpul nu existã în eveniment, ci doar în
conºtiinþa noastrã limitatã.

Aici se îmbinã fizica cu psihologia, cea din urmã sesizând de
mult caracterul relativ al timpului. De exemplu, visãm cã a luat foc
casa, cãrãm apã cu gãleata ºi cana, strigãm dupã ajutor, chemãm
disperaþi pompierii, dar aceºtia nu vin, acoperiºul este deja în flãcãri,
ne salvãm avutul, aruncãm pe fereastrã saltele fumegânde, când, dupã
foarte mult timp, auzim talanga vechii maºini de pompieri: un pompier
cu coif bate în clopotele de alamã aflate deasupra motorului... Atunci,
brusc, ne trezim ºi auzim cã cineva sunã la uºã. Sub efectul unui
singur zgomot extern „real“, am trãit în vis o poveste lungã, cu trecut,
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prezent ºi viitor, iar ceea ce în stare de veghe a durat douã secunde,
în dimensiunea vieþii onirice a devenit o lungã poveste.

Fiinþa noastrã are trei straturi.
Primul strat este cel al conºtiinþei eului propiu, aflat în conexiune

cu spaþiul-timp, în care se aplicã entropia, iar trecutul, prezentul ºi
viitorul se scurg în sens unic, lent ºi mortal.

Al doilea strat este nivelul psihic, care – dupã exemplul visului
– poate interschimba oricând prezentul cu trecutul, cauza cu efectul,
ºi care poate accelera sau încetini, dupã propriul sãu ritm, chiar ºi
senzaþia timpului confuz.

Al treilea strat este cel al EU-lui nostru nemuritor, care nu
cunoaºte Timpul.

Timpul ºi moartea sunt noþiuni înrudite.
Cel Veºnic nu ºtie nimic despre Timp.
De remarcat cã timpul este valabil numai cu privire la

formaþiunile preexistente: molecule, celule, obiecte, fiinþe din sfera
lumii corporale – când intri în creuzetul misterios al lumii atomilor
subdivizaþi care au dat fiinþã lumii corporale noþiunea de timp îºi
pierde înþelesul.

Straniu, dar aºa este: cel ce a dat naºtere materiei, acel ceva nu
este materie ºi cel care a creat lumea materialã, experimentabilã prin
simþuri, odatã cu Timpul, acela nu trãieºte în timp.

De ce este necesar ca toþi oamenii sã cunoascã acest adevãr
abstract?

Pentru cã fãrã aceastã revelaþie nu existã autocunoaºtere
autenticã.

Acea parte a sufletului nostru, care s-a identificat cu trupul,
trãieºte în Timp: celulele care pier, pielea plinã de riduri, corpul nostru
îmbãtrânit sãdesc în noi amãrãciunea vremelniciei; viitorul ne aduce
moartea ineluctabilã, falimentul tuturor dorinþelor ºi strãdaniilor
noastre.

Cum spune Machbeth înaintea bãtãliei decisive:

Dar mâine ºi iar mâine, tot mereu
Cu pas mãrunt se-alungã zi de zi,
Spre cel din urmã semn din cartea vremii,
ªi fiecare „ieri“ a luminat
Nebunilor pe-al morþii drum de colb
Te stinge, lumânare de o clipã!
Ni-e viaþa doar o umbrã cãlãtoare,
un biet actor, ce-n ceasul lui pe scenã
se grozãveºte ºi se tot frãmântã.
ªi-n urmã nu mai este auzit.
E o poveste spusã de-un nãtâng,
Din vorbe-alcãtuitã ºi din zbucium
ªi neînsemnând nimic.*

Este confirmarea tristã a adhyasei, a poruncii magice, care spune:
„Trupul meu sunt eu“.

Sufletul nostru mai are însã o altã parte, inconºtientã, care se
aflã în contact permanent cu lumea creatoare a Veºniciei, acolo îºi are
rãdãcinile ºi de acolo îºi extrage forþa.

Nu numai noi, fãpturi însufleþite, dar pânã ºi fiecare moleculã
a acestei cãrþi, pe care o þii în mânã, se aflã în legãturã cu nivelul
cuantic regenerator al atemporalitãþii; extrage forþa necesarã menþinerii
propriei existenþe din acest creuzet ancestral, invizibil, care nu
cunoaºte timpul ºi, pe când moleculele hârtiei pier necontenit,
concomitent apar altele noi, care le înlocuiesc; mâine sau chiar în
clipa urmãtoare nu vei mai þine în mânã aceeaºi carte ºi totuºi ea va
fi aceeaºi, pentru cã, în timp ce legea entropiei distruge în pãrþi
componenete fibrele cãrþii, în acelaºi timp o altã lege creeazã altele
noi în locul lor; aceasta este legea veºniciei, care funcþioneazã

* În româneºte de Ion Vinea  (nt. tr.).
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