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REALITATEA IMPUSĂ

Ecaterina Bargan

mare angoasă de care nu ne putem debarasa,
orice am face, este legată de micimea importanţei pe care o avem în această lume. Oricât
am munci, oricât de dedicaţi, dăruiţi sau talentaţi am fi, oricât de complexă ne-ar fi gândirea și oricâte
biblioteci am fi citit, mai mult de 90% din populaţia acestei planete adoarme fără a se gândi la noi. Sunt foarte
puţini cei care ne iubesc sau cei care ne urăsc. Celor mai
mulţi pur și simplu nu le pasă. Există o mare frustrare
generală legată de limitele noastre umane, de ceea ce
am reușit să obţinem, dar mai ales, de ceea ce nu am
reușit să obţinem.
Dacă eu sunt gunoier, iar tu ești directorul unei mari
companii farmaceutice de cercetare a medicamentelor,
voi fi umil și smerit în faţa ta. În cazul în care îmi vei
spune că ceea ce faci tu în lume este mai important și
mai prestigios (ce ridicol cuvânt!) decât ceea ce fac eu,
inevitabil îţi voi da dreptate. Firește că eu mi-aș dori ca
echipa ta imensă de cercetători să pună odată și-odată
capăt cancerului, care s-ar putea să îmi ia oricând viaţa
mie sau familiei mele; în același timp, tu nu ai nimic împotrivă să mergi pe stradă fără să te-mpiedici de sacii de
gunoi. Utilitatea meseriei mele, ca și utilitatea meseriei
tale, este reală, dar importanţa noastră fizică în univers
este aceeași.
Tu, ca fiinţă umană, ești constituit din aceleași elemente chimice ca și ceilalţi oameni. Din punct de vedere constituţional, nu există nicio diferenţă între noi, iar
după moartea noastră, aceste elemente, pe care le-am
căpătat prin moștenirea unei gene care a devenit în timp
„gânditoare”, se vor întoarce în universul din care am
provenit, multe secole înaintea nașterii noastre. Vor fi
unite. Lucrurile despre care pot vorbi cu certitudine,
pentru că atâta îmi este dat să văd, sunt legate de materia fizică. Suntem creaţi din aceleași elemente din care
este creat universul și ne aflăm în acea etapă evolutivă a sa, în acea stare din care avem capacitatea de a-i
conștientiza măreţia și totodată, făcând parte din el, de
a ne autoconștientiza măreţia. Orice profesie ai avea în
această lume, dacă o faci cu plăcere, dacă îi vezi și îi
simţi utilitatea, este bine, pentru că motivul pentru care
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exiști, în sensul lui profund, nu are legătură cu ce faci.
Cel mult, ar putea avea legătură cu cine ești. Fiind un om
bun, degaji, cu ajutorul corpului tău, o energie pozitivă
în univers. Tot ce faci e bine să faci cu plăcere, simplitate, smerenie și încredere în faptul că rostul tău în lume
este unul mult mai mare decât îţi poţi închipui, așa cum
măreţia spaţiului în care ne aflăm este situată mult deasupra capacităţii noastre de înţelegere.
Există planete mai mari și planete mai mici. Există
stele care luminează cu o intensitate mai mare sau mai
mică. Există diverse galaxii. Ele sunt frumoase privit
împreună. La fel e și cu oamenii, al căror câmp energetic
este asemănător planetelor. Frumuseţea de ansamblu
este dată de toată complexitatea și diversitatea omenirii, nu izolat, de cei puternici, virtuoși și înţelepţi. Dacă
ar exista numai soarele, Eta Carinae și alte stele asemănătoare, ce pustiu și inutil ar fi spaţiul acesta vizibil
pe care-l numim univers! Dacă ar fi numai stele imense,
fără micile planete care creează ansamblul, nici nu am
mai exista!

