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Ce-i Cu spiritualitatea 
asta până la urmă?

Nici o îndoială că acolo, undeva, este o lume 
nevăzută. Problema este cât de departe este de 
centrul orașului și până la ce oră este deschis?
Woody Allen, Without Feathers

Pe când aveam nouăsprezece ani și zbu
ram către  Mexico City pentru a face uceni
cie pe lângă un renumit șaman aztec, visând 



că sunt un fel de neoCarlos Castaneda, am 
scris în jurnal: „Sunt sigură că, dacă o să 
practic la greu, o să învăț toate ritualurile și 
o să fac tot ceea cemi va spune șamanul o să 
ating iluminarea în trei ani.“

Dincolo de faptul că ma supus unor pu
ternice ritualuri aztece și ma prezentat unor 
oameni excepționali, șamanul meu, Kuiz, 
sa dovedit a fi un alcoolic care încerca în 
mod repetat și agresiv să obțină favoruri 
sexuale de la mine în schimbul învățăturilor 
sale. Când lam fă cut să înțeleagă că sigur 
nu doresc să plătesc astfel, a încercat să mă 
constrângă săi dau cei trei sute de dolari pe 
carei păstrasem pentru a petrece în Mexic 
restul vacanței de vară. Nu mai trebuie să 
spun că în acea călătorie am învățat mai 
multe despre „întunecarea“ spirituală decât 
despre iluminarea spirituală, și că era numai 
începutul.

Kuiz a fost primul meu profesor la modul 
oficial. Din fericire, nu am renunțat la profe
sori după această  deziluzie șocantă, nu am 
cedat nici după următoarea dezamă gire, și 



nici după altele care au urmat. Am studiat cu 
psihologi transpersonali, autoproclamate 
zeițe și vrăjitoare, evrei, budiști, hinduși și 
amerindieni. Chiar și fiind eu atât de tânără 
și de lipsită de experiență, știam că psihicul 
și spi ri tul uman sunt vaste, complexe, și că 
ai nevoie de un ghid pentru a te descurca în 
acest labirint al lumii interioare și a deveni 
un om cu cunoaștere și înțelepciune.

Chiar dacă nui spuneam pe nume, înțele
geam că trebuie să învăț ceea ce mai târziu 
am înțeles că este nevoia de ați cultiva dis
cernământul. Am aflat că există școli și 
metode bine dezvoltate de a parcurge calea 
evoluției spi ri tuale. Dar ca orice tânăr 
flămând să afle, nu aveam harta care mar fi 
condus la nebuloasa destinație la care do
ream să ajung, deși nici ea nu purta un nume. 
Nu aveam nici un manual care să mă ajute să 
învăț ce trebuie făcut cu viața mea. Ilumin
area era o noțiune care circula la liber în cer
cul meu de cunoscuți, dar ce era ea, cine pu
tea să mă ajute să o ating, unde era mai bine 
să o caut, ce trebuia să evit pe drum și ce 



capcane subtile se aflau chiar în mine, toate 
astea rămâneau un mister. Discernământul 
este ceva ce descoperi prin încercări succe
sive.

Au trecut douăzeci de ani de la acea 
primă călătorie în Mexic și, până la urmă, 
am găsit maestrul spiritual de o mare inte
gritate cu care am studiat aproape toată 
această perioadă. Pentru că am analizat în
cer cările prin care trecusem, am învățat ceva 
despre discernământ și despre cum să faci 
diferența între diversele căi, tehnici, școli și 
fenomene interioare. Deși suntem unici și ni
meni nu poate merge pentru altul pe această 
cale, nici nul poate păzi de a face propriile 
greșeli pentru ași învăța propriile lecții, 
putem învăța să ne cultivăm discernământul. 
Făcând astfel, învățăm să facem alegeri tot 
mai inteligente pentru noi și să evităm oco
lișurile și suferințele inutile provocate de 
lipsa educației și a conștienței. „Sabia 
discernă mântului“, descrisă de numeroase 
tradiții spirituale, este cea mai mare  protecție 
pe care o avem pe calea evoluției spirituale.



Cum mișcările spirituale contemporane 
continuă să evo lueze în spațiul cultural occi
dental, apar tot mai multe școli și abordări ale 
diferitelor aspecte ale integrării spirituale. 
Bazânduse pe înțelepciunea multor tradiții și 
practici, cartea oferă un model integrat al 
transfor mărilor  aplicabil practicanților tutu
ror religiilor și tradițiilor spirituale, un model 
ce ține cont de vremurile pline de pro vo cări 
pe care le trăim, de subtilitățile pe care le pre
supune lucrul cu egoul și psihologia occi
dentală și de imperativul integrării trans
formării noastre pe toate nivelurile.

Pe parcursul cărții o să luăm în consider
are numeroase procese, puncte de vedere și 
principii pe care le vor întâlni după o vreme 
cei angajați pe calea evoluției spirituale. In
diferent de tradiția de care ține, aspirantul la 
viața spi rituală va înfrunta autodecepția, pră
bușirea, crizele de vin decare și deziluzia față 
de visul iluminării și față de profesorul care 
susține că este iluminat. Sarcina de a na vi ga 
în lumea complexă a vieții psihice presu
pune un fin discernământ.



„Percepție și judecată pătrunzătoare“, 
„capa citatea de a selecta și înțelege cei ob
scur“, „judecata înțeleaptă și obiecti vă“ sunt 
câteva din definițiile de dicționar ale dis cer
nă mântului. Misiunea noastră în calitate de 
 per soane interesate de spiritualitate este aceea 
de a învăța să vedem limpede, de a căsca 
bine ochii, de a separa ade vărul de neadevăr 
și de a scoate la lumină conștiența de care nu 
suntem conștienți încă.

În aceste vremuri, a merge pe calea evo
luției spirituale cu mintea limpede și cu ju
decata întreagă poate fi o sar cină descura
jantă, iar fiecare călătorie începe cu specifi
cul ei. Supermarketul spiritual este bine lu
minat și aprovizionat cu tot felul de mărfuri. 
Poate fi o grea încercare să faci în orice mo
ment alegeri potrivite și rentabile. Chiar și 
cei angajați de mai mulți ani pe cale trebuie 
să facă proba discernământului în fața nenu
măratelor practici ale nenu mă raților maeștri 
disponibili, aceasta fiind singura meto dă de 
a merge mai departe la un moment dat.



Înainte de a discuta despre discernământ 
ca principală unealtă pe calea evoluției spi
rituale, să începem cu schița rea unei imagini 
a spiritualității în lumea occidentală contem
porană. Cum a ajuns spiritualitatea și ilumi
narea de la o căutare a sufletului la o afacere 
de mari dimensiuni? Ce materiale de propa
gandă despre spiritualitate și iluminare sunt 
de vânzare pe piață? De ce atâția guru au 
apărut, au devenit faimoși, apoi au generat 
un scandal lă sânduși deziluzionați disci po
lii? De ce Dalai Lama capti vează pe toată 
lumea și de ce budismul este o cale atât de 
atractivă și de populară? Ce este până la 
urmă ilumina rea? Și ce ne dorim noi de fapt?

Sufletul însetat al omului. Setea de cu
noaștere și nă zuința către spiritualitate pe 
calea împlinirii umane sunt adânc înrădăci
nate, chiar dacă mulți nu recunoasc asta din 
teama de a nui mistui cu totul. Un vulcan de 
po ten țialitate ascunsă care clocotește sub 
conștiența noastră. Știm că acest univers 
 există în noi. Intuim prezența lui în subteran. 
De abia așteptăm să ne naștem pentru a 



 eli bera potențialul nevalorificat, pentru a 
transcende limitele, pentru a descoperi un 
loc foarte intim al cărui gust lam simțit în 
urma experiențelor vieții sau lam intuit în 
vise. După asta tânjește fiecare celulă a cor
pului nostru.

Nu suntem capabili nici măcar să dăm un 
nume do rinței noastre, cei mai mulți o su
primăm și mergem mai departe prin viețile 
noastre previzibile, automate. Cum prietenul 
meu, Zak, producător de film la Bollywood, 
mia spuso: „Nu îndrăznesc să pun prima 
întrebare refe ritoare la mine pentru că știu că 
va deschide calea pentru mii, milioane de 
alte întrebări, șimi este frică sămi distrug 
viața așa cum este ea acum“. 

Și se prea poate să fie așa. Dar pentru unii 
dintre noi vine momentul în care setea nu 
mai poate fi oprită. Sufe rința este prea mare. 
Mintea ne torturează, viețile  noastre nu sunt 
așa cum neam imaginat sau sunt la nivelul 
obișnu it, dar nu am descoperit bucuria 
 pro fundă pe care o simțim a fi posibilă. 
Conști ența ne roade pe dinăuntru și nu mai 



putem nega potențialul nedescătușat ce zace 
în noi. Așa că pornim în căutarea unei în
drumări, a unei practici care să ne ajute să 
potolim sufletul însetat și ne trezim pe ceea 
ce numim în general „calea evoluției spiri
tuale“.

Pentru alții, calea pare să vină în întâmpin
area noastră, inserânduse singură în viața 
noastră. Ne vedeam liniștiți de viața noastră 
când o persoană, o carte, o întâmplare apare 
și lumea noastră este răsturnată pentru că ni 
se adresează în așa fel încât nu mai poate fi 
ignorată. O mare revelație pe care o simți cât 
se poate de intim. Adeseori așa apare calea 
spirituală. Ceva „nou“ apare în viața noas
tră, dar simțim că a fost mereu acolo.

Fie că o căutăm conștienți sau nu, desco
perirea căii evoluției spirituale este adeseori 
un moment de sărbătoare în sufletul nostru. 
Ca un ritual de trecere personal, intim: am 
descoperit! Adeseori sosește cu momente de 
ilumi na re sau de intuiție deosebită. Calea 
pare ușoară și evidentă. Tot ceea ce trebuie 
să faci este să studiezi, să înțelegi, săți 



liniștești mintea și să practici anumite lu
cruri, iar în timp autocunoașterea și pacea 
minții vor sosi.

„Și Dumnezeu de amuză atunci când 
încerci să fii un sfânt“, scria misticul persan 
Hafiz. Dacă avem noroc, starea inițială, luna 
de miere a spiritualității, durează cât durează 
ea întro poveste de iubire: luni, poate câțiva 
ani. La un moment dat, ne luăm un angaja
ment față de noi înșine sau în fața divinității, 
sau a adevărului, și abia de atunci începe 
munca adevărată pe calea evoluției spiri
tuale.

Magazinul spiritual
Când devenim interesați de evoluția spiri

tuală, este bine să ținem cont de anunțul „În 
atenția cumpărătorilor“, pentru că spirituali
tatea autentică este adeseori manipulată și 
încorporată întro marfă vândută și cumpă
rată ca la piață. Spiritualitatea nu este doar o 
cale către eliberare, adevăr și compasiune, 
este și o mare afacere. Spiritualitatea sa 
amestecat cu cultura capitalistă întro atât de 



mare măsură încât acum există la propriu o 
„afacere spirituală“ ușor de confundat cu 
adevărata spiritualitate.

În articolul „Yogis Behaving Badly“ 
(„Yoghini cu com por tament greșit“), jurna
listul Paul Keegan scria în 2002 că sunt circa 
18 milioane de practicanți de yoga în Statele 
Unite, iar piața pentru produse sănătoase și 
care nu dăunează mediului este de circa 230 
de miliarde de dolari. Saltele pentru yoga 
pot fi cumpărate de la Kmart și WalMart, ba 
chiar și în diverse alte supermaketuri și chiar 
în stațiile de benzină – poate pentru cei care 
doresc să practice asanele în mașină? Multe 
centre de terapii spirituale oferă cursuri în 
orice domeniu, de la divorțul conștient la tri
cotatul conștient și au bugete de multe mili
oane de dolari. Poți câștiga un Buddha din 
plastic la automatele de gumă de mestecat 
din Sedona, Arizona, iar negustori pricepuți 
afirmă că au îmbuteliat energiile din  vortexul 
spiritual despre care se spune că a fost găsit 
aco lo. Ca urmare a întâlnirii OrientOcci
dent și a trendului către globalizare, ajutate 



de consumerismul caracteristic culturii ame
ricane și de impactul crescând pe carel are 
pe tot globul, nenumărate mișcări spirituale 
au apărut și sau răspândit în lume la fel de 
rapid ca McDonald’s și Starbucks.

Dacă nu ești conștient de dimensiunea 
pieței spirituale, mergi la o conferință de tip 
mindbodyspirit sau la o expoziție New 
Age, și o să fii șocat, entuziasmat, îngrozit și 
ademenit de miile de produse mai mult sau 
mai puțin surprinzătoare pe care le vei găsi 
acolo. O piață enormă de articole pentru 
zeițe, haine „spirituale“, acce sorii pentru 
medi tație și yoga, inclusiv ceasuri deșteptă
toare zen, piramide de cristal de pus pe cap 
pentru activarea chakrelor și depărtătoare 
din plastic pentru degetele de la picioare 
utile în practica yoga. Lista este infinită, dar 
urmează piața de carte spirituală, suprasatu
rată cu tot ce țiai dori, de la romane de dra
goste și de  aventuri cu tentă spirituală la 
cărți de autodezvoltare ceți promit să te 
învețe totul, de la cum să devii șaman la cum 
să faci sex spiritual.



„Turismul“ spiritual a devenit și el o mare 
afacere – nu numai cel care te duce în Maui 
să studiezi tantra delfinilor sau în jungla bra
ziliană să participi la ritualuri șama nice, ci și 
din ce în ce mai multe tururi pe la școli, 
maeștri și seminarii. Este la modă să te ocu
pi de chestii spiri tua le și e bine să realizăm 
măsura în care facem asta pentru a fi în ton 
cu ceilalți, ca hobby, sau pentru că dorința 
vine dintro sete interioară, asta nu pentru că 
una ar fi mai nobilă decât cealaltă, ci pentru 
că ne va ajuta să ne orien tăm mai bine pe 
piața spirituală.

Așa cum este înțelept și atunci când 
cumpă răm un lucru valoros șil integrăm în 
viața noastră, să devii un consumator cu dis
cernământ este esențial în domeniul spiri
tualității. Doar pentru că un guru charisma
tic utilizează cu îndemânare limbajul ilu
minării pentru a se vinde pe el și învățăturile 
lui, asta nu înseamnă că produsele pe care le 
oferă sunt autentice sau de bună calitate. 
Francizele fastfood vând „mâncare“, dar 
pentru sănătatea nutriției oferă puține 



 beneficii față de ceea ce consumatorul capă
tă consumând păsări de curte, vite hrănite cu 
iarbă și fructe și legume organice. Când in
trăm în magazinul spiritual trebuie să fim la 
fel de informați și cu discernământ ca atunci 
când intrăm în supermarket. Echivalentul 
spiritual pentru fastfood este strigător afișat 
și ușor disponibil – de la seminarii de un 
weekend ce promit transformări pe viață la 
așanumiții maeștri „iluminați“ care declară 
că zeci sau sute din discipolii lor sau ilumi
nat la primul semn al unei trăiri spirituale 
interioare.

Nu toate căile, școlile și maeștrii oferă 
aceeași calitate a pregătirii spirituale. Anu
mite practici și procedee pot fi de ajutor la 
un anumit moment dat pe calea evoluției 
voastre spirituale – ele poate chiar vă dumi
resc că există o cale, un drum de parcurs –, 
dar este important ca în timp să faci o dis
tincție între căile, tehnicile și maeștrii dis
ponibili. Este, de asemenea, important să 
analizezi motivul pentru care te apropii de 
tematica spirituală. Dacă speri să descoperi 



ce are de oferit o adevărată practică spiritu
ală, trebuie mai întâi să înveți să separi grâul 
de neghină în ceea ce privește cărțile, căile, 
practicile și maeștrii care îți solicită atenția. 
„Există aurul prostului“, spune Rumi, „pen
tru că există și aurul adevărat“.


