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CAPIIO LU L I

PRIMUL SECRET:
SECRETUL PIERDUT

AL RUGACIUNII
,,Forta c^re a creat splendori inimaginabile

" si orori inimaginabile s*a refugiat in noi
si va urma poruncile noastre."

Sr. EcernnrNe on SrnNa

Exist[ ceva acolo. Dincolo de percepgiile noastre des*

pre lumea cotidiani existi o prezentd" sau fo{I care este

atit misterioas[, cit si reconfortanti. Vorbim despre ea.

O simlim. Credem in ea si ne rugim la ea, poate chiar ftrd.

a lntelege cu exactitate ce este!

Cu nume carcvariazd.de la,,Releaua Creagiei" la,,Spi-

ritul lui Dumnezeu", tradigiile strivechi gtiau ci aceast5

prezentd, existi. De asemenea, stiau cum si o aplice in
vialh. in cuvintele epocii 1or, strimosii nogtri au lisat
instrucfiuni detaliate pentru oamenii din viitor, descriind

cum putem folosi aceastd forfd, invizibili pentru a ne
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vindeca trupurile 9i relaflile si pentru a aduce pacea in
lumea noastri. Astdir gtim ci limbajul le conecteaz[ pe
toate cele trei, ca un mod pierdut d,e ane ruga.

Cu toate acestea, spre deosebire de rugdciunile tra-
di,tionale pe care, poate,le-am folosit in trecut, aceasti
tehnicd. de rugd.ciune nu se bazeazd pe cuvinte. Ea se

bazeazd.pe limbajul tlcut al emogiilor umane. Ea ne in-
vitd s[ simgim recunostint[ si apreciere ca si cum a/n.]t
primit deja rdspuns la rugdciunile noastre. prin aeeastd. ca_
litate a emogiilor, anticii credeau ci avem acces direct la
puterea creatiei: Spiritul lui Dumnezeu.

In secolul )C(, este posibil ca stiinta moderni s[ 6
redescoperit Spiritul lui Dumnezeu, sub forma unui
cdmp de energie care difer[ de orice aiti formi de ener-
gie. Pare si fie peste tot, intotde aufla',si si fi existat inci
de la inceputul timpului. Max Planck, persoana conside-
rat[, in general, ca pirintel e fizicii cuantice, a declarat c[
existenta Cimpului sugereazd, ci. o inteligentd superioari
este responsabili pentru lumea noastri fizic6,.,,tebuie
si presupunem cL, in spatele acestei forte,existl o minte
constientd si inteligente." El a concluzionat, spunand pur
si simplu:,,Aceasti minte este matricea intregii materii.,,1

l Laureat al Premiului Nobel, frncianurMax pranck a socat rumea
{hcand aceaste referire la puterea fortelor nevlzute ale naturii, in tim-
pul.unui discurs celebru tinut in Florenra, Italia, in 1977.inmod clar
un om inaintea vremurilor sale, planck si-a exprimat ideile au apd.rut
cu aproape 80 ani inainte ca fizica cuanticr si demonstreze existenta
unui cAmp unificat, in conditii de raborator.John Davidson , The secret
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Referindu-se la ea in alli termeni, cum ar fi Cimp Uni-
ficat, studiile contemporane au ariltat cd. matricea lui
Planck are, de fapt, inteligenfe. La feI cum au sugerat si

cei din vechime, CAmpul reacttoneazd.la emogiile umane!
Indiferent cum il numim sau cum il definesc gtiinEa gi

religia, este clar ci acest ceva existi - o fortd,,un cimp, o

prezentd,- gi ci este mare/e magnet ce ne atrage in mod
constant unul fati de celilalt gi ne conecteazl.lao putere
superioard. Stiind c[ aceasti fort[ existi, este cd.t se poate
de logic ci vom fi capabili si comunicim cu ea intr-un
mod semnificativ gi util pentru viafa noastri. in ceie din
urm5., am putea descoperi c5. aceeasi putere care vindecl
suferintele noastre cele mai profunde si creeazd pacea
intre natiuni detine cheia supraviefuirii noastre ca specie.

Se crede c5. recens5.mintul mondial care a fost reaJizat

in anul2000 este evidenta cea mai exacti a lumii noastre
din istoria consemnati. Printre statisticile fascinante pe
care sondajul le-a relevat despre familia noastrd. globald,
gi probabil cea mai elocventi, este senzatia aproape uni-
versali cL ne aflIm aici cu un scop si cL nu suntem sin-
guri. Peste 950/o din.populatia lumii crede in existenta
unei puteri superioare. Din acest procent, peste jumitate
numesc aceastd. putere,,Dumnezeu".

intrebarea care se pune nu este daci existd ceva. acolo

sau nu, ci ce anume inseamni acest ce,ua pentru viafa

of the Creatizte [/acuunt lSecretul vacuumului ceator], Londra, C.W. Da-
niel Company,1,989. (n. aut.)
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noastre. Cum ii putem vorbi puterii superioare in care

atit de mul1i dintre noi cred? Aceleasi tradifli care au
descris secietele naturii cu mii de ani in urmi au rispuns
si la aceasti intrebare. Asa cum te-ai putea agtepta,lim-
bajul care ne conecte azd, cu Dumnezeu se gdsegte intr-o
experient5. foarte obisnuitd. pentru noi toti. Este experi-
enta sentimentelor si emotiilor noastre.

Atunci c6.nd ne concentrlm pe o anumitd, calitate a

emotiei in inimile noastre, folosim, de fapt, modul de
rugdciune c^re 

^ 
fost in mare parte uitat dupi modifici-

rile biblice din secolul IV, foarte mediatizate acum. pen-

tru a folosi sentimentele ca limbaj al rugiciunii noastre,
trebuie pur si simplu s[ ingelegem cum functioneazd
rugiciunea. in cele mai indepirtate si izolate sanctuare
rS.mase pe Pimdnt astilzi, cel mai pulin tulburate de
civilizatia moderni., gisim unele dintre cele mai bine
conservate exemple in ceea ce priveste modul in care
putem vorbi cu prczenta despre care 95o/o dintre noi cred
ci exist[.

Sentimentul este rugdciunea

Md gdndeam la ceea ce tocmai auzisem. Rdceala ce
venea de la podeaua de piatrd. de sub genunchi pitrun-
sese prin umezeala celor doui straturi de haine pe care
le purtam in dimineat^ 

^ceea. 
in fiecare zi, pe platoul

tibetan este atat vard., cdt si iarni: vard,in soarele direct

Secretele pierdute ole rugociunii

de la mare altitudine si iarni cind soarele dispare in
spatele vd.rfurilor zimtate ale muntilor Himalaya sau

in spatele zidr:r:ilor inalte ale templului in care mi aflam.

Aveam senzatia cI nu existi nimic intre pielea mea gi

pietrele antice ale pardoselii, dar nu puteam sd. plec.
Acesta a fost motivul pentru care invitasem alti 20 de

oameni si mi se ald.ture intr-o cd.lXtorie care ne-a con-

dus de partea cealaltd,a lumii. in aceast[ zi eramin unul
dintre cele mai indep5.rtate,izolate, magnifice si sacre

locuri ale cunoasterii iS.mase pe P[mAnt astdzi: md.nis-

tirile de pe platoul tibetan.
Timp de 74 zlle,ne-am aclimatizat corpurile Ia alti-

tudini de peste 4 800 m deasupra nivelului mi.rii. Tra-
versaserd.m un riu inghetat, in barje de lemn cioplite
manual, si condusesem ore in sir, uitindu-ne unul la
altul pe deasupra migtilor chirurgical e, c re actionau ca

filtre pentru praful ce intra prin podele vechiului autobvz
chinez. Cu toate ci autobuzul pdrea la fel de vechi ca si

templele, traducitorul nostru m-a asigurat cL nu era!

Tinandu-ne de scaunele din jurul nostru gi chiar unul de

ce15.1alt, am trecut curajosi peste po.duri spdlate de ape 9i
prin deserturi frril cli rutiere, pe misurS. ce vibram de la
interior spre exterior, doar pentru a fi exact in acest loc,

exact in acest moment. imi ziceam:,,Astilzinu mi g6.n-

desc la cilduri. Astdzi este o it a rdspunsurilor."

Mi-arn concentrat atentia direct pe ochii frumosi ai

birbatului fhrd virsti care stXrea in pozitta de lotus in
fata mea: staretul mini.stirii. Prin traducitorul nostru,
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tocmai ii puseserim aceeasi intrebare pe care i-am adre-

sat-o fieci.rui cd.lugir si fieclrei cilugirile cu care ne-am
intilnit de-a lungul pelerinajului nostru:

- Cind vi vedem in rugiciune, am intrebatrcefacefi?
Cnnd vI vedem incantdnd si recitAnd rugiciuni 14 p6,nd

la 16 ore pe zi, atunci cind vedem clopote, boluri, gon-
guri, clopotei, mudre si mantre la exterior, ce se intdmp/d
Ia interior?

in timp ce traducitorul imi spunea rispunsul staretu-

lui, un fior puternic mi-a stribetut corpul si am stiut cI
acesta este motivul pentru care am ajuns in acest loc.

- Tu nu aivdzut niciodati. rugiciunile noastre, a rIs-
puns el, pentru ci o rugiciune nu poate fivdzutd..

AgezAndu-si roba grea de ldni sub picioare, staretul a

continuat.

- Ce ai vilzut este ceea ce facem pentru a crea senti-
mentul in corpurile noastre. Sentimentul este rugdciunea!

Claritatea rispunsului staretului m-a pus pe gdnduri.
Cuvintele lui erau similare cu ideile care fuseseri con-
semnate de traditiile gnostice si crestine antice, cu peste

2 000 de ani in urmi. in traducerile timpurii ale cirgii
biblice a lui Ioan (capitolul 16, verserul24, de exemplu),
suntem invitagi si le dim putere ruglciunilor noastre
inconjurdndu-ne de sentimentul c[ dorintele noastre s-au
implinit, exact a;a cum a sugerat staretul:

- Cere f}rd. motiv ascuns sifi inconjurat de rdspun-
sul t,iu.

Secrelele pierduie ole rug0ciunii

Pentru ca rug[ciunile noastre si primeasci. rispuns, tre-

buie s[ transcendem indoiala care insole9te adesea carlc-
tens,I poziil al dorinlei noastre. Reprezentind o scurtd

invdlilturd. despre puterea de a depflgi astfel de polaritigi,

cuvintele lui Iisus consemnate in Biblioteca de la Nag
Hammadi ne amintesc c[, atunci cdnd facem acest lucru

gi ii spunem muntelui,,Munte, mut5.-teo', el se va muta.l

Daci aceste pilde de inlelepciune au fost atit de re-

levante ati,,t de muit timp, atunci ne sunt, probabil, utile

gi astdzi! Folosind un limbaj aptoape identic, atAt stareprl,

cit gi pergamentele au descris o formi de rugiciune care

a fost in mare parte uitati in Occident.

Lectii sacre din trecut

Rugiciunea este, probabil, una dintre cele mai vechi

si mai misterioase experiente umane. Este, de asemenea,

una dintre cele mai personale. Chiar inainte sd. apard.

cuvAntul,,rugdciune" in practicile spirituale, cele mai vechi

consemndri a1e lumii crestine 9i tradigiile gnostice folo-
seau cuvinte cum ar fi ,,comuniune" pentru a descrie

capacitatea noastrd de a vorbi cu fortele nevilzute ale

Universului. RugXciunea este unici pentru fiecare dintre

l 
James M. Robinson (editor), 'Ihe Nag Hammadi Library (Biblio-

teca de la Nag Hammadi), Er.,anghelia dupd Toma, Claremont, Cali-
Fornia (HarperSanFrancisco,l990). (n. aut.)
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cei care o triiesc. Unii estimeazd, cd.modurile de a te ruga
sunt la fel de multe ca numirul oamenilor care se roag6!

Astdzi,cercetitorii moderni ai ruglciunii au identifi-
cat patru mari categorii, care, se pare, cuprind toate mo-
durile in care ne ruglm. Fi.ri a le prezentaintr-o ordine
speciali, acestea sunt: (1) ruglciuni colocviale sau infor-
male,(2) rugiciuni petitionare, (3) rugiciuni ritualice si
(4) rugiciuni meditative.l Cdnd ne rugd.m, cercetd.torii
sugereazd s[ folosim unul dintre aceste patru moduri -
sau o combinafie. '

Oricdt de bune ar fi aceste descrieri si oricAt de bine
par sd. functioneze fiecare &ntre aceste rugd.ciuni, a exis-
tat dintotdeauna un alt mod de rug[ciune, pe care aceast[
listi nu l-a luat in considerare. Acest al cincilea mod de

1 Rugiciunile colocviale sunt rugiciuni informale, fhcute in limbajul
popular. Un exemplu:,,Doamne, dacd de data asta ajung la benzindrie
inainte si rim6.n ftribenzind.,iti promit cL n-o si mai ajung niciodati
in aceasti situatie!" Rugfciunile petilionare sunt cererile fhcute lui
Dumnezeu, cum ar fi: ,,Dumnezeule mare, iti cer sL mi. vindeci acum
si in toate manifestirile trecute, prezente si viitoare." Rugiciunile ri-
tualice sunt, probabii, cele mai cunoscute. Ele cuprind cuvinte specifice,
rostite la un anumit moment aI z;.lei sau al anului. Doui. exemple:
,,Aseazd.-i pe ei, Doamne, in locuri de odihnI...,, si,,Dumnezeu este
mare, Dumnezeu este bun...". unii oameni fac o distinctie intre
meditatie si rugdciune, considerand ci prin rugi.ciune ztorbesc cuDum-
nezeu si prin meditatie i7 ascultd pe Dumnezeu. in timpul meditatiei,
suntem constienti de obicei de o prezenld, sacri care pItrunde in lumea

9i in fiinfa noastrr si aplicdm tehnici din diferite invdtdturi pentru a
experimenta ce inseamni aceasti prezenti,in viafa noastri si cum si o
sti.pinim. (n. aut.)
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rugiciune,,,modul pierdut", este o rugiciune care se ba-

zeazd" exclusiv pe emotie. in locul sentimentului de

neputintfl, care ne determin[ de multe ori s[-i cerem

ajutor unei puteri superioare, ruglciunea bazatd.pe emo-

fie recunoa;te capacitatea noastri. de a comunica cu forla
inteligenti in care 95o/o dintre noi cred gi de a participa

Ia rezultat.

Firi cuvinte, fdrd. sd tinem miinile intr-o anumiti
pozitie gi {Xrn o expresie frzicd, exterioard., acest mod de

rugi.ciune ne inviti pur 9i simplu sd. aaem sentimentul
clar gi puternic c[ rugiciunea noastrf a primit deja rispuns.

Prin acest ,,Iimbaj" intangibil, participim la vindecarea

trupurilor noastre,la abunden+a carcvine,Ia prietenii si

familiile noastre si la pacea dintre na,tiuni.

IJneori vedem referiri'la acest mod de ruglciune fXri
sI recunoastem ceea ce ni se atatl..in sud-vestul Ame-
ricii de Nord, de exemplu, structuri vechi din piatri au

fost create in desert de citre constructorii lor pe post de

capele,locuri sacre unde intelepciune^ er^ impirtisiti si

oamenii se rugau. Aceste cl[diri din piatr6, perfect cir-
culare, unele ingropate adAnc in pimint, erau cunoscute

sub numele de kivas (pronuntat Ki-vus). Pe peretii unor
kivas exist[ indicii gr^v^te,sculptate 9i pictate cu privire
la felul in care era folosit modul pierdut de rug[ciune in
tradipile native.

in interiorul construcflilor kivas restaurate din zona

Four-Corners existi ri.m5.sitele tencuielii de lut care aco-

perca- structurile de piatri cu mult timp in urmi. I-Isor
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gr^vate in tencuiala de lut, putem vedea in continuare
imaginile estompate cu nori de ploaie ;i fulgere deasupra
unor cdmpuri abundente de porumb. in alte locuri, zi_
durile prezintd. contururi care sugere azd, teme din fauna
silbaticl, cum ar fi elani si cerbi, odinioari tri.ind in nu-
mir mare in acele vii. in acest fel, artigtii antici au con_
semnat secretul modului pierdut de rugXciune.

in locurile unde se fhceau rugiciuni, cei care se rugau se
inconjurau exact cu imaginile lucrurilor pe care au ales si
le experimentezeinviata lor! Lafelca scenere Minuniror
gi invierii pe care le vedem intr-o biserici sau templu astdzi,
imaginile ii inspirau pe cei care se rugau cu sentimentur cd.

rugiciunile lor au fost ascultate. pentru ei, rugiciun ev er^
o experienti ce implica intregul colp si toate simturile.

A te ruga ,Vloaie,,

Orice incertitudine pe care as fi putut si o am in ceea
ce priveste modul in care actioneazd" acest principiu a
dispirut intr-o zi de la inceputul anilor Ig90. F.usese o
perioadi de seceti extremr in degerturile inalte din nordul
statului NewMexico, cdnd prietenul meu nativ american
David (nu este numele siu real) m-a invitat la un cerc de
piatrd. veche, pentru a ne ,,trtgaploaie,,. Dupi ce ne_am
intilnit intr-un loc prestabilit,l-am urmat intr-o drume-
tie dimineata deweme, printr-o vale in care peste 400 km2
erau acoperigi de salvia inalti de depert. Dupn ce am mers
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pe,jos cdteva ore, cili.toria noastrS. ne-a condus intr-un
loc in care David fusese de mai multe ori gi pe care il cu-

nostea {oartebine. Era un cerc realnatdin pietre annjate

perfect geometric, sub form[ de linii si s[ge,ti, exact as,a

cum creatorul lor le*a asezat cu mult timp in urm[.

- Ce locul istai l-am intrebat.

- Acesta este motivul pentru care am venlt, a ris David.

Acest cerc din piatril este o roatd. a medicinii si este aici

dintotdeauna.

Apoi a continuat:

- Roata in sine nu are nicio putere. Serveste ca un loc

de {ocalizare pentru cel care invoci rugXciunea. Te-ai

putea gdndi Ia ea cala ohart6,o hart[ care aratd, drumul

intre oameni si fortele acestei lumi.

Anticipdnd urmS.toarele mele intrebi.ri, David mi-a
descris modul in care fusese invd"tat limbajul acestei hb.rti

inc[ de cAnd era doar un copil.

- Astdzi,mi-azis,voi merge pe o cale veche care duce

spre alte lumi. Din aceste lumi voi face ceea ce am venit

aici sd. facem. Astilzi ne rugim ploaie.

Nu eram pregitit pentru ce am vdztrt in continuare.

Am privit cu atenlie cum David si-a scos pantofii, si-a

pus incet picioarele goale in cerc si a onorat cele patru

direclii 9i pe tofi strflmo;ii s'ii. incet, si-a pus miinile in

fagd,,Ianivelul capului, intr-o pozife de rugiciune, a inchis

ochii ;i a rlmas nemigcat.Ignordnd cd.ldura soarelui de

amiazS. in degert, ritmul respiratiei lui a incetinit gi a
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