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NOI TOTI SUNTEM UNA

red

cI niciun

mesaj nu este mai important pentru
- deci qi pentru instruirea copiilor
noqtri - decdt enunful formulat in patru cuvinte qi oferit lumii
in primul capitol al primei cdr{i din seria de peste 3 000 de
pagini a Conversaliilor cu Dumnezeu;

viitorul omenirii

Cei mai mulli dintre noi, au primit o oarecare educafie
despre Dumnezeu, qi au fost invlfa{i cd Dumnezeu este
,,Atotcupri nzdtot'',,,Miqcdtorul Nemi qcat" qi,,Alfa gi Ome ga".
Ni se spune c[ Dumnezeu este Atoateqtiutor, Atotputernic
qi Omniprezent.
DacE accept[m aceste ?nvd{dturi - adicl dacd accept[m
ideea cE ceea ce s-a spus mai sus este adev[rat -, atunci ajungem imediat la doud concluzii.
1. Suntem tofi parte din Dumnezeu

;i nu putem fi separafi

de Dumnezeu.

2. Suntem, de asemenea, tofi parte unul din altul qi nu
putem fi separafi unul de altul.
Oricdt de logice ar fi, s-a dovedit c[ ambele concluzii au
ajuns s[ fie foarte controversate - desi nu erau deloc contestate
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primii oameni. Faptul cd ne-am indepdrtat de conEtiinla intuitive primordiald a Unimii noastre este o ironie a ,,dezvoltdnr" omenirii.
de

Cum a inceput Povestea Separirii noastre
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Separarea a apErut ca rezultat al primelor experien{e despre ceea ce am perceput drept ,,altcineva" - qi al ,,separdrii"
noastre de acel altcineva.
Povestea iniliald a separdrii iqi avea originile in primele
incercdri ale speciei noastre de a inlelege viala pe care o trdiam.
Ceea ce numim asthzi,,congtiinfd de sine" a ap5rut in
momentul in care am inceput s[ ne vedem sau sd ne cunoaqtem
pe noi inqine ca indivizi. Poate cd vederea reflexiei propriei
imagini intr-o bdltoacd de l6ngd peqterS a reprezentat scinteia
cs a aprins aceastd perceplie. Am ridicat mdna sd ne scdrpindm
in cap qi am vdzut c[,,omul din bdltoact' face acelaqi lucru; qi,
ou dupd mult timp, am inceput sI ne imagin[m,,Sinele".
U.*6toru1 pas in crearea percep{iei separ[rii a fost, proUatrit, momentul in care st5team injurul focului aprins de clanul
*.* qi ne-am speriat de lumina puternicd a unui fulger pe cerut nopfii, urmatd de un trdsnet asurzitor. Ne-am uitat ingrijorali
h cei din jurul focului qi am intrebat, cu gesturile qi limbajul de
mrnci: ,,Tu ai fdcut asta?" $i, pentru cI to{i membrii clanului
ar dat din cap, panica{i, in semn c6,,Nu", am ajuns brusc la o
concluzie uluitoare: existd ;i Altceva fn afard de Noi.
Acest Altceva pdrea, aqa cum aveau s[ arate evenimencle ulterioare, qi mult maiputernic decdtnoi. El puteaproduce
rtnt, ploaie qi furtuni violente, perioade de c[ldur[ 9i secetd ce
pr.uu cd nu se mai terminS, o cutremurare inspdimdntdtoare
$ chiar deschiderea pdm6ntului pe care mergeam. Putea chiar
aprinde focuri in p6dure de Unul Singur.
Ne-a devenit atunci clar cd trebuia sd g6sim o cale de a
controla acestAltceva; altfel, vielile noastre aveau sI fie pentru
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totdeauna la mila Lui. Dar nu puteam concepe, nu ne puteam
imagina cum am putea face aqa ceva. Am incercat totul. $tiam
cd trebuia sd gdsim o modalitate de a-i impdca pe zei.
Binein{eles cd nu le spuneam ,,2e7" elementelor vie{ii.
Cuv6ntul a apdrut mult mai tdrziu. Ne-am g0ndit insd la acest
Altceva ca la un aspect al existenlei noastre, dar care era qi
puternic, qi imposibil de controlat.
$tiam cd qi printre membrii clanului nostru exist[ exact
acelagi tip de atitudine. Cei mai mari, mai puternici qi mai sdlbatici dintre noi dddeau iama cu sdlbdticie in viala colectivd
a clanului qi se ftceau eforturi continue pentru a-i domoli. Li
se aduceau ofrande de tot felul, de la fecioare nubile pdnd la
hrand din plin gi lucruri minunate dintre bog[fiile pdmdntului.
Odatd, cdnd cei mai necruptori dintre noi au devenit mai
ameninldtori qi mai furiogi dec6t de obicei din catza unei secete care flu se mai termina gi a sacrificiilor pe care aceastd
situalie le impunea lor qi intregului clan, ne-am aldltrat altora
din micul nostru grup pentru aface tot ceea ce ne stdtea in putere ca s6-i linigtim; altfel, qi-ar fi vdrsat mdnia pe noi - ceea
ce mai fbcuserl qi altddatd.
Le-am otgarl'zat o ,petrecere" in tabIr;, am cdntat qi am
dansat pentru ei. Cineva di, grop a rupt o creang[ uscat5 dinf-un
copac din apropiere, a agitat-o in fitmul dansului, iar frunzele ei
uscate au scos un sunet ritmic ce se potrivea cu rotaliile pe care
le ficea omul acela in timp ce se invfirtea ?n jurul focului.
Din intimplare, exact in acel moment, cerul s-a deschis
gi o ploaie torenfiald a inundat brusc tot locul. Toat[ lumea era
;ocat6! $i, avdnd in vedere dezvoltarea intelectual[ limitati a
clanului la aceavreme, Dansului cu Creanga i s-a atribuit meritul de a fi adus apa din cer.
Se descoperise o modalitate de a fi pe plocul acelui
Altceva ;i de aJ tmpdco! Se descoperise o modalitate prin
care Altceva sd facd ceea ce ne doream! To{i eram teribil dd
entuziasmali! ,,Omul care aduce ploaia" a fost ridicat la mare
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rang. Se crease un ritual gi o clasd in interiorul clanului Celor
Care Au Realizat Asta.
Clanul credea c[ Dansul cu Creanga al Omului Care
Aduce Ploaia adusese, de fapt, ploaia, ceea ce s-a;i tntdmplat,
de obicei, dupd aceea. $i nu era o coinciden!6' Conform metzfizic7i, formula a funcfionat! Pentru cd procesul metaf,rzic modern sau antic - produce in lumea fizicd ceea ce se crede cu
tlrie cd va produce.
La inceput, rezultatul a fost generat fir6 indoiald de
speranla arzdtoare,constantE, de dorinla profund sincerd aclanului ca seceta sd ia sffirqit. Dar coincidenla ca ploaia sd cadd
exact in momentul dansului zgomotos nu putea fi ignoratd.
Povestirea de mai sus este, binein{eles, rezultatul imaginafiei mele. A fost o viziune a ,,ceea ce ar fi putut s6 fie",
poate o reprezentare fantezist5 - poate chiar o inspiralie a ceva
posibil - pe care am primit-o pe cdnd aveam conversaliile
mele cu Dumnezeu. Poate ci povestea nu e adevlrat[; dar cred
cd ori asta, ori ceva asem[ndtor s-a intimplat cu adevlrat la
inceputul vielii omenirii qi a generat sentimentul de separare,
sentimentul cd existd Altceva qi sentimentul c6, p6n6 la urmd,
ar putea exista o modalitate de a controla - sau mdcar de a
in/luenla - acest Altceva.
Mie mi-e foarte clar c[ primii oameni aveau de-a face cu
alchimia Universului,lar5sd conqtientizeze acest lucru. Aqa s-a
ndscut ceea ce maitdrziu avea sd se numeasc[,,religie".
Pe mdsur[ ce specia noastrd qi-a dezvoltat puterea de
infelegere, devenind mai complexd, am cIutat qi metode mai
complexe de ,,a-i imbuna pe 2e7", iar mai tdrziupe Dumnezeul
unic care - a hotdrat, in cele din urm6, majoritatea covarqitoare
dintre noi - existd cu siguranlE.
Cei mai mulli dintre noi credem aqa qi azi. Am avut gi avem - dreptate in aceastS privin!6' Existd acest lucru pe
care il numim in prezent Adonai, Akshar, Allah, Brahma,
Divinitate, Domnul, Dumnezeu, Eckankaq Elohim, Hari,
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Indra, Iehova, Kriqna, Maheq, Mama Divin[, Manitu, Ormuzd,
Parameshwara, Purusha, Purushottam, Radha Soami, Ram,
Rama, Theos, Thor, Varuna, Viqnu, Yahve, Zeus- qi intr-o sutd
de alte feluri, nume cunoscute doar de aceia care le folosesc.
$i totuqi, ideea noastrd de Dumnezeu - acoea cI El este
Altceva - a fost qi este incorectd. Ea este moqtenirea Poveqtii
primordiale pe care ne-am spus-o despre Puterea Mai Mare
DecdtNoi. Aceastdprim6 conceptualizare a minlii noastre inc[
nedezvoltate pe deplin este cea care a creat ceea ce eu am numit Teologia Separ6rii.

Produsele teologiei noastre timpurii
Teologia Separirii este un fel de abordare a lui Dumnezeu
ce insistl pe faptul cd noi suntem ,,aici", iar El este ,,acolo".
Problema care se pune in cazul Teologiei Separdrii este
cd ea genereazd o Cosmologie a Separdrii. Adicd un tip de
abordare a intregii viefi ce spune cE fiecare lucru este separat
de celelalte.
Iar o Cosmologie a Separlrii genereazd o Psihologie a
Separdrii. Adici un punct de vedere psihologic ce spune cd eu
sunt aici, iar tu eqti acolo.
Iar Psihologia Separdrii genereazl o Sociologie a Separ[rii.
Adic[ un tip de socializare intre oameni ce incurajeazdintreaga
societate umand s[ ac{ioneze ca entitdli separate care iqi urmSresc propriile interese separate.
Iar o Sociologie a Separdrii genereazdo Patologie a Separdrii, ce conduce la comportamente patologice autodistructive,

individuale sau colective, ce genereazd suferin{[, conflicte, violenfE qi moarte de m6na noastrd - aga cum s-a demonstrat pe
?ntreaga planetd de-a lungul istoriei omenirii.
Este evident cd mintea noastrd incl nu este dezvoltat[ pe
deplin. Aceia care se pricep la astfel de lucruri ne spun cd pdnd
qi acum, dupd ce am parcurs mii gi mii de ani de evolufie, ne
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folosim de numai vreo 10olo din capacitatea creierului. Prin urmare, nu este deloc surprinzdtor cI cei mai mu[i dintre noi nu
amvdzut, nu am recunoscut r[ul fbcut de Teologia Separdrii.
Acest lucru ne-a impiedicat s[ accept5m singura idee ce
poate modifica in bine, ireversibil, viafa pe Pdmdnt: ideea cd
Noi Tofi Suntem Una. Suntem una cu cel6lalt, una cu viafa qi
una cu Dumnezeu.
Tot ceea ce pretindem cI am crede despre Dumnezeu
(aceia dintre noi care pretind cE cred in Dumnezeu) pare sd nu
contrazicdin niciun fel ideea de Unitate cu Divinitatea.
DacI Dumnezeu este Prezent Peste Tot (qi spunem cE noi
credem asta), inseamnd cd Dumnezeu se afl[ in fiecare fiin{d
umand. $i dac[ Dumnezeu este prezent in fiecare fiin!5 uman[,
inseamn[ c[ qi noi, ta fel, suntem prezenli in Dumnezeu.
Dacd Dumnezeu este Totul pentru Tot, atunci fiin(ele
umane ar trebui sd nu fre parte din Tot, ca sd nu flre parte din
Dumnezeu. ins[ fiinlele umane sunt,inmod cert, parte din tot
ceea ce exist6. Prin urmare, suntem Una cu Dumnezeu.
Ceea cene impiedicl sE acceptdm aceastd 1ogic6, de altfel evident5 qi de netlglduit, sunt vechile noastre credinle. Ah,
da, qi frica. Frica noastrl ca nu cumva si ne pierdem sinele.

Aceeaqi ,rchestie" nu este acelaEi lucru
cu Acelaqi Lucru
Mul,ti oameni fac greqeal a de apresupune cd, deoarece
Conversaliile cu Dumnezeu afirmd c[,,Dumnezeu qi noi suntem LJnao', asta inseamn[ cd Dumnezeu Ei noi suntem acela;i
Iucru. Evident cd nimeni nu poate fi de acord cu o astfel de
afirmafie, a$a cum nimeni nu ar fi de acord cu faptul cL, dacd
oceanul qi pic6tura din ocean sunt aceeaqi ,,chestie'., picdtura
5i oceanul sunt acelaqi lucru.
45

Neelp DoNArp Warscu

Noi suntem,,chestia" care este Dumnezeu, iar Dumnezeu
a" care suntem noi - asta e adevdrat-, dar Dumnezeu
este totalitatea intregii ,,chestii" care exist6, in timp ce noi suntem o singurd individualizare, o expresie specificd a acesteia.
Prin urmare, sd ?nvefi un copil ce inseamnI unitatea noastr6 cu Dumnezeu este un demers foarte delicat, pentru cE nu
vrem sd-i kansmitem o idee falsd sau posibil periculoasd. Vrem
ca ai noqtri copii sI qtie cd esenla lor este Divin6 ;i vrem sd qtie
gi tot ce inseamnd asta. Dar mai vrem sd gtie qi ce nu inseamn6.
Acest lucru nu inseamni, de exemplu, c[ putem sdri de
pe o clddire qi zbura. Nu inseamnd nici cd nu putem in niciun
ftl sE fim rinifi sau sd fim fHcufi sd suferim. Nu inseamni cd
este ,,chesti

suntem ca Superman.

Acest lucru ?nseamnd cd Dumnezeu este intotdeauna prezentin^noi pentru a ne oferi ajutor qi indrumare in fiecare zi a
vie{ii. Inseamnd cd ni s-au pus la dispozilie aceleaqi Instrumente
ale Creafiei pe care le folosegte qi Dumnezeu; si, dac[ invd{5m
s5le folosim, putem genera rczlultate minunate in viafa noastr6.
Mai inseamnd qi cd, dacd suferim, suntem r5nif; in vreul fel sau
trecem prinff-o perioadd cu probleme sau greutili, dacd Ii cerem
ajutorul lui Dumnezeu, vom reuqi sd frecem cu bine de toate.
In esen{6, inseamnd cd nu suntem ,,singuri" in viald.
Chiar qi cdnd ne simfim singuri - poate mai ales cdnd ne
simfim singuri -, prezenfa lui Dumnezerlrrc poate vindeca de
singurdtate qi ne poate oferi compania bl6nd[ qi curajul ascuns
de a merge mai departe.
Eu consider cI tradilia cregtind ne invafd acest adevdr
despre Iisus cdnd il citeazd p" ,""rtu spunfind ,,Eu gi Tatdl una
suntem1." $i in altd parte ,,Eu am zis: dumnezei sunte{i2." Insd
doctrina oficiald a Bisericii creqtine nu ar fi de acord cu interpretarea mea, ci ar spune cI Iisus qi Tat61 sunt Una - dar noi
ceilalli qi Tat6l rz suntem Una.

I

Evanghelia dupd loan,10,30. (n. red.)
7 Evanghelia dupd loan,10,34. (n. red.)
46

Conversalii cu Dumnezeu pentru pdrinli

Atunci ce inseamni, de fapt,
,rNoi Tofi Suntem Una66?
' Pentru mine, mesajul CcD

cd

Noi To{i Suntem Una in-

seamn6 exact asta. Conversa{ia detaliazd ideea, spundndu-ne
c6,,Toate Lucrurile sunt Un Lucru. Nu existi decdt Un Singur
Lucru qi toate lucrurile sunt parte din Singurul Lucrul care este'..
Asta inseamnd cd suntem Una cu celdlalt, Una cu Yia\a
qi Una cu Dumnezeu. Aqa cum v6d eu lucrurile, nu existd altd

interpretare posibil6.
CcD ne spun c5 eu sunt tu, iar fu eqti eu; cd suntem parte
integrantd din Tot. Suntem amestecali, interconecta{i, ca niqte
forme de energie diferite in cadrul unei Forme Supreme care
include Tot Ce Este. Astfel, nu suntem numai Una cu ce161alt,
ci qi Una cu P[mdntul qi cu tot ce e viu pe Pdmdnt. Una, de
asemenea, cu Universul. $i, aqa cum am spus, Una cu Esenfa
Divin6 pe care o numim Dumnezeu.
Implica{iile acestui fapt pentru omenire sunt uluitoare.
Dacd am crede c[ acesta este adevIrul, s-ar schimba totul in
viala noastr6. S-ar schimba totul in religiile noastre, in politic6, in economie, in educa(ie qi in construcliile sociale. $i s-ar
schimba totul gi in viala personald.
in religie am asista la incheierea competitiei aparent fir[
sfhrqit pentru c6qtigarea c0t mai multor suflete. Religiile ar inceta
sI mai insiste si se declare, fiecare in parte, Singura Cale cdtre
Dumnezeu. Ele ne-ar ajuta qi indruma pe fiecare pe calea noastr[
proprie, dar nu ar mai pretinde cd ele sunt Calea" $i ar inceta sd
mai foloseascd Frica drept principala armd din arsenalul lor.
Ar inceta s[ ne mai invele cd, dacd nu le urmdm doctrinele, vom petrece restul vegniciei in focul Gheenei. Ele ar
deveni o surs[ de mOngdiere qi indrumare, de ajutor permanent
qi de putere la nevoie. Astfel, religia qi-ar indeplini rolul sdu
suprem qi qi-ar atinge cel mai inalt !el.
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in politic[ am asista la sffirgitul planurilor ascunse $i al
jocurilor de putere, precum gi la sffirqitul demonizdrii celor
cu puncte de vedere opuse. Partidele politice ar inceta sd mai
suslind c[ singura cale este cea pe care merg ele. $i ar colabora pentru a g6si solulii pentru problemele cele mai presante
qi pentru progresul societ[fii, prin identifrcarea unei baze comune. Ar cduta sd pun[ de acord cele mai bune idei ale lor cu
cele mai bune idei ale adversarilor. Astfel, politica qi-ar indeplini rolul suprem qi qi-ar atinge cel mai inalt 1el.
in economie am asista la sfrrqitul lui Mai Mare Mai
Bun - Mai Mult ca mdsur[ internaf;onald a Succesului. Am crea
un Nou Standard, in care am redefini ,productivitateamaximd"
qi in care ambi{ia noastr6 nestlp6nit[ de a crea profit-profit-profit ar fi inlocuitl cu un sentiment de veneralie qi uimire
in Univers, o venerare a tot ceea ce inseamnd vial[ qi o angajare in crearea unei lumi in care fiecare persoand sd poatl trli
cu demnitate, satisfrcfindu-qi nevoile de baz[. Astfel, economia
qi-ar indeplini rolul suprem qi gi-ar atinge cel mai inalt !el.
In educalie am asista la sf*arqitul inlocuirii istoriei cu propaganda gi la sfhrqitul programelor axate pe diferite materii, in
cadrul cirora se pune accentul pe memorarea faptelor, qi nu pe
conceptele fundamentale ale viefii pe care le dorim inlelese de
copiii noqtri: conqtien!5, sinceritate, responsabilitate.
Am avea atunci o gcoal5 democraticl, in care copiii ar
avea aceeagi putere de decizie ca qi profesorii cu privire la
ceea ce urmeazd sd inve{e qi cum anume sd invefe qi in care
nu ne-am folosi de mediu pentru a le turna cunoqtinle tn cap,
ci pentru a scoate tnlelepciunea din ei. Astfel, educalia qi-ar
indeplini rolul suprem qi qi-ar atinge cel mai inalt 1el.

-

Ce nu inseamnii rrNoi To{i Suntem IJna66
Noi Tofl Suntem Unanuinseamndcdce e al meu e qi al tdu
tiu e qi al meu. Nu ?n sensul obiqnuit, a$a cum in(eleg

qi ce e al
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