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e infinit încă de la început. Ceea ce a evoluat, de fapt, este înţe -
legerea omenească. De mii de ani, poate chiar începând cu oa -
menii cavernelor, mintea umană deţine capacitatea unei realităţi
mai înalte. Desenele şi statuile sacre sunt vechi de când lumea,
anterioare limbajului scris şi, probabil, chiar practicilor agricole.

Apropierea de Dumnezeu este o constantă nu doar a istoriei
omenirii, ci a naturii umane. Dacă suntem în legătură cu sufletul
nostru, această legătură e permanentă, chiar dacă ne scapă
atenţiei. Credem că Dumnezeu se schimbă pentru că propria
noastră percepţie are suişuri şi coborâşuri. Cu toate acestea,
mesajele continuă să vină, iar Dumnezeu continuă să-şi arate
diversele Sale chipuri. Uneori, întregul concept al divinului
rămâne ascuns, când forţele laice pun mâna pe volan şi încearcă
să conducă singure. Dar forţa spiritualităţii nu cedează niciodată
de tot. Dumnezeu înseamnă nevoia noastră de a ne cunoaşte pe
noi înşine şi, pe măsură ce înaintăm întru cunoaştere, şi Dum -
nezeu înaintează. Această călătorie este fără de sfârşit. În această
clipă, undeva în lume, cineva se trezeşte în toiul nopţii auzind
un mesaj straniu ce pare că vine dintr-o altă lume. De fapt, în
fiecare noapte, există multe astfel de apariţii, iar cei care fac un
pas în faţă şi povestesc despre ce au auzit formează o mulţime
pestriţă de nebuni, artişti, avataruri, rebeli şi sfinţi.

Mi-am dorit dintotdeauna să mă alătur acestei mulţimi pes -
triţe, iar în paginile ce urmează îmi imaginez că fac parte dintre
ei. Într-un fel sau altul, nu vrem oare cu toţii să ne alăturăm
acestor excluşi? Poveştile lor ne frâng inimile şi ne înalţă
sufletele. Lecţiile pe care le-au învăţat ei au mânat rasa umană
pe drumuri necunoscute. Se poate şi mai rău decât să te abaţi de
la rutina vieţii de zi cu zi şi să-i urmezi pe ei.

Deepak Chopra
Aprilie 2012
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1
IOV

„Eu sunt Domnul Dumnezeul tău!”

– Unde e capătul lumii? întrebă tatăl.
Iov, fiul său, nu era pregătit să fie luat la întrebări. Era

primăvară. Afară din cort, primele adieri călduţe aduceau cu ele
zvon plăcut de păsărele şi miei zburdalnici. Prietenii săi băteau
mingea peste câmpuri.

– Te-am întrebat ceva!
Iov se trase încurcat de baretele sandalelor şi se uită la co -

vorul aşternut direct peste pământul bătătorit.
– Capătul lumii e la zidurile cetăţii, unde demonii sunt

lăsaţi pe dinafară.
Aşa i se părea normal unui copil de zece ani. Fusese avertizat

în privinţa demonilor de foarte timpuriu, iar numele lor — Moloh
şi Astarot — îi rămăseseră în minte. Ghearele şi colţii exercitau
asupra lui o fascinaţie înspăimântătoare. Când gerul iernii îi
readucea pe ciobani între zidurile cetăţii, Iov se simţea prizo -
nier, dar îi era interzis să se aventureze în locuri de unde ar fi
putut inhala un demon cu aceeaşi uşurinţă cu care ar fi inhalat
o gâză.

Tatăl clătină din cap.
– Mai încearcă. Unde e capătul lumii?
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Bărbat masiv, tatăl lui Iov se apropie încolţindu-l; avea o
privire ameninţătoare, fapt neobişnuit pentru un ţesător care
se purta cu copiii săi la fel de frumos ca o femeie. De astă dată
însă, Iov ştiu instinctiv că înfăţişarea lui aducea a primejdie.

– Capătul lumii e acolo unde Iudeea se învecinează cu ţinu-
tul războinic, răspunse. Acum trebuia să fie corect. Valea lor
cea înverzită, numită Uţ, dădea în deşertul arămiu şi dogoritor,
asemenea laptelui vărsat din urcior ce se întinde până când e
absorbit în nisip. Diferenţa era că ţinutul războinic se hrănea
cu sânge.

Dar tatăl continua să vină spre el.
– O ultimă încercare, băiete! Unde e capătul lumii?
Acum Iov amuţise, confuz. Îşi plecă privirea. Deodată simţi

o lovitură peste cap, suficient de puternică încât să-l arunce la
pământ, unde rămase nemişcat. Când încetă să mai vadă stele
verzi, se uită la tatăl său care stătea aplecat deasupra lui, cerce -
tân du-l aşa cum faci cu o capră rănită, să vezi dacă a făcut viermi.

– Capătul lumii e aici, mormăi el, ridicându-şi braţul ară -
miu în dreptul feţei lui Iov. Să nu uiţi niciodată de pumnul meu!

Oare de ce se purta aşa? Sub nicio formă Iov nu ar fi plâns.
Lovitura fusese pe nedrept. Ca orice copil, simţi cum se revoltă
în el mândria. Fusese jignit, iar jignirilor li se răspunde cu
dispreţ, nu cu lacrimi. Dar pumnul tatălui rămânea încleştat,
iar Iov nu ar fi riscat o a doua lovitură. Îşi muşcă buza şi arboră
o mască până când tatăl, demonstrând ce avea de demonstrat,
se îndreptă de spate şi ieşi agale din cort, fără un cuvânt.

Îi scăpase ceva pe care nu-l mai ridicase. O bucată de cârpă,
de lână albă şi moale, cu o dungă purpurie. Iov o observă abia
când mama lui dădu buzna înăuntru, frângându-şi mâinile ude,
abia scoase din ligheanul cu apă. Nu era vreme să-i povestească
ceea ce tocmai se petrecuse. De fapt, nu era vreme să schimbe
nici măcar o vorbă, căci femeia scoase un ţipăt şi faţa i se schi -
monosi. Apucă bucata de cârpă şi şi-o lipi de obraz.
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Iov era împietrit. Mama lui era o femeie demnă, genul de fe -
meie care prefera să se ferească decât să fie privită alăptându-şi
pruncul. Iov nu o văzuse niciodată altfel decât îmbrăcată din cap
până-n picioare. Brusc, îşi sfâşie pieptarul negru şi aproape şi-l
smulse de pe ea. Dură câteva clipe până când suspinele ei între -
tăiate se închegară într-un cuvânt pe care băiatul să-l poată înţelege.

– Rebeca!
Sora lui? De ce îi striga mama numele? Iov era pierdut în con -

fuzia lui până când un gând îi fulgeră prin minte, un gând sim -
plu şi întru totul înfricoşător. Sora lui mai mare purta o lenjerie
de corp albă şi moale. Vopseaua purpurie din Tir era scumpă,
dar ea era logodită, iar mama promisului ei fusese în vizită.
Cele două familii era mulţumite de aranjament şi, înainte să
plece, mama promisului îi făcuse cadou mamei lui Iov un ghem
purpuriu, cu care Rebecăi i-a fost imediat împletit un tiv la că -
maşă, pentru ca, atunci când păşea, o dungă purpurie să-i joace
în jurul gleznelor.

– A murit? murmură Iov, temându-se să pună întrebarea,
dar temându-se şi mai tare să nu ştie. Sora lui — sau altcineva —
sfâşiase o bucată din hainele ei.

Mama îl trase spre ea şi-l strânse tare la piept. El se fâstâci,
simţindu-i pielea încinsă sub bluză. Abia mai putea respira,
dar ea nu-i dădea drumul; băiatul începu să suspine.

– Iov! auzi vocea tatălui său strigându-l. 
În acelaşi timp, zgomotul paşilor unor femei care zoreau

spre cort o făcu pe mamă să se prăbuşească. Acestea intrară în
fugă. Deodată, Iov se simţi înecat în bocete.

Tatăl îl strigă din nou, iar Iov se eliberă. Alergând afară din
cort, se uită peste umăr. În întunericul cortului, mama lui era
îm brăţişată de zeci de braţe care o ţineau strâns, asemenea unui
copil prins ferm de moaşe după o naştere grea. Iov voia să-şi ocro-
tească mama. Dacă tatăl nu l-ar fi chemat, ar fi alergat înapoi
să o elibereze din mâinile care o strângeau ca nişte gheare.
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