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un poten]ial emotiv care nu mai are decît un efect slab
asupra cititorului contemporan. Ele sînt monumente
funerare amintind de conven]iile mentale ale unei
epoci r`posate. {i cum schimbarea modei atrage
schimbarea tiparului în virtutea c`ruia un cuvînt declan[eaz` o anumit` reprezentare, uzura moral` a textelor înseamn` uzura lor fantasmatic`. Fantezia noastr` nu se mai mul]ume[te cu litera lor, [i atunci le d`m
uit`rii.
Dar dac` limbile î[i pierd cu timpul poten]ialul
emotiv, ce viitor mai poate avea scrisul? Unul pe cît de
sumbru, pe atît de sigur. Exitusul. Degradarea limbilor
nu e rezultatul unei involu]ii mentale a omenirii, ci
este repunerea cuvîntului la locul lui firesc: cuvîntul
este un declan[ator de fantasme care a fost surclasat de actuala mod` a transmiterii intui]iilor: imaginea televizat`.
S-a inventat deci un mod mai rapid de transmitere a
emo]iilor. În compara]ie cu viteza ecranului colorat,
cuvîntul are ceva din încetineala unui melc.
Nu exist`, a[adar, nici un motiv s` credem c`, în
forma actual`, cartea nu va disp`rea. Statistic vorbind,
vor disp`rea mai toate c`r]ile pe care ne-am obi[nuit a
le privi drept opere clasice ale umanit`]ii. De altminteri, bibliotecile au c`p`tat deja aerul unor muzee
destinate conserv`rii relicvelor: mausolee livre[ti

ad`postind volume pe care nu le mai consult` nimeni.
{i atunci? Atunci nu vor supravie]ui decît c`r]ile care vor
fi obiectul unor acte de credin]`. Lectura va deveni luxul
ritualic al celor care au nevoie de înt`rirea unor
fluxuri fantasmatice. Dar ace[tia vor fi foarte pu]ini.
Pentru ei, lectura va sem`na cu rug`ciunea: iscarea
unor fantasme prin intermediul cuvintelor. Lectura, în
plus, va fi un act de libertate în virtutea c`ruia un om
î[i va între]ine fantasmele recurgînd la forma grafic` a
ideilor, [i nu la forma lor televizat`. A[adar, un act al
singur`t`]ii libere într-o lume în care cuvîntul va deveni o unealt` arhaic`, ineficient` [i consumatoare de
timp, în plus o lume în care oamenii vor putea fi manipula]i prin inducerea subliminal` a unor intui]ii
televizate. Lucrul acesta se întîmpl` chiar în zilele
noastre.
Singura opozi]ie fa]` de cutuma oficial` a culturii
televizate va veni din partea acestei minorit`]i eretice
[i înc`p`]înate, în ochii c`reia cartea va r`mîne obiectul unui act de credin]`. Doar ei vor gîndi liber [i doar
ei vor putea reprezenta un pericol pentru ordinea televizat`. A[a cum c`lug`rii se vor izola în chilii
rumegîndu-[i neîncetat rug`ciunile sacre, tot a[a intelectualii se vor claustra între pere]ii casei spre a g`si
acolo, în paginile c`r]ilor, o libertate pe care nu o vor

mai putea gusta în re]eaua planetar` a televiziunii
ubicuitare. {i indiferent c` obiectul credin]ei lor va fi
Luther, Dostoievski, Eminescu sau Rilke, prin cuvintele lor oamenii vor evada dintr-o lume în care totul va
fi televizat. Abia atunci cultura cuvîntului va deveni o
adev`rat` evaziune.
Miza cultural` a viitorului va fi aceasta: cine va
reu[i s` paraziteze mintea celuilalt cu propriile fantasme, acela va conduce; a[adar, cine va fi fecundatorul ale c`rui fantezii vor g`si adeziunea cît mai multor fecunda]i. Perspectiva cea mai plauzibil` e cea în
care tocmai intelectualii care vor ignora unghiul mort
al scrisului vor fi cei care vor tr`i cu iluzia c` exist`
texte durabile purt`toare de valori perene, fiind astfel
pasibili de a fi fecunda]i de cei care [tiu c` via]a unei
c`r]i dureaz` atît cît dureaz` spiritul epocii în care a
fost scris`. Cealalt` perspectiv` are alura nefireasc` a
miracolului: revoltat de figura jalnic` pe care a f`cut-o
în istoria omenirii, Dumnezeu va reveni ca s`-[i reîntroneze cuvîntul. j

Criza con[tiin]ei [i
mentalitatea New Age
o TEREZA-BRÎNDU{A PALADE o

Status quaestionis
„Con[tiin]a este nucleul cel mai
tainic [i sanctuarul omului, în care
omul se afl` singur cu Dumnezeu, al
c`rui glas îi r`sun` în str`funduri.“
Aceast` fraz` apar]ine Conciliului Vatican II [i este inclus` în capitolul despre
demnitatea persoanei umane din Constitu]ia pastoral` privind Biserica în
lumea contemporan` Gaudium et spes.
Fragmentul despre demnitatea
con[tiin]ei morale (în care apare
aceast` defini]ie) porne[te de la premisa
c` în inima fiec`rui om se afl` înscris` o
lege pe care acesta nu [i-o poate da sie[i
de unul singur. Împlinirea acestei legi,
înscris` în inima uman` de Dumnezeu,
nu se poate actualiza decît prin ascultarea fidel` a glasului con[tiin]ei,
care îndeamn` inima s`-[i iubeasc` Creatorul [i s` fie solidar` cu aproapele.
Omul nu-[i poate g`si, a[adar, acest
loc sacru al con[tiin]ei, în care se afl`
singur cu Dumnezeu, decît „intrînd în
sine“ (Luca 15, 17). „Fiul risipitor“ nu a
putut auzi glasul l`untric al con[tiin]ei,
care îl îndemna s` revin` la tat`l
p`r`sit, decît în momentul în care s-a
întors în sine, reg`sindu-[i interiori-

tatea. Întoarcerea la tat`l, care simbolizeaz` întoarcerea la Dumnezeu
(convertirea), începe, a[adar, prin
reg`sirea vie]ii interioare a con[tiin]ei.
Cultura consumist` contemporan`
plaseaz`, în schimb, omul în exterioritatea radical` a obiectelor. Ea pare chiar
c` se bazeaz` pe o supravalorizare a exteriorit`]ii omului [i pe o idee de fericire care postuleaz` dependen]a acestuia fa]` de obiecte. Omul este redefinit
aici mai curînd prin ceea ce posed`
decît prin personalitatea sa. Hypermarketul, locul prin excelen]` al consumului [i al divertismentului prin consum,
a devenit astfel spa]iul preferat de petrecere a timpului liber pentru omul modelat de cultura consumist`. În acest
paradis artificial, omul î[i urm`re[te
bun`starea numai prin cultivarea lumii
exterioare a obiectelor.
În marile supermarketuri, muzica ce
stimuleaz` nervii care incit` la
urm`rirea bun`st`rii prin consum este
una repetitiv` [i relaxant` – o muzic`
ce face parte din aceea[i categorie cu
muzica New Age, prin care se urm`re[te
o „dilatare a con[tiin]ei“ [i o stare de
bun`stare psihic` realizat` prin acordarea psihicului la „vibra]iile cosmice“

ale armoniei [i iubirii universale. Ne
putem întreba de ce apare aceast` coinciden]` între tehnicile prin care este
stimulat consumul [i cele care
urm`resc autoinducerea st`rilor psihice
„spirituale“, prin muzica New Age. Ce
au în comun consumismul [i mentalitatea New Age [i de ce par s` împiedice,
în egal` m`sur`, întoarcerea omului la
interioritatea con[tiin]ei?

Mentalitatea New Age
În 1937, esoteristul francez Paul Le
Cour publica o carte cu inten]ii profetice, intitulat` L’Ere du Verseau, în care
anticipa trecerea iminent` la o nou` er`
astrologic`, cea a V`rs`torului. Urmînd
modelul circularit`]ii indiene a
vîrstelor cosmice, astrologii au construit un model „universal“, bazat pe
supozi]ia c` ar exista ni[te epoci astrologice care ar dura aproximativ 2000 de
ani, urmînd în ordine invers` simbolurile zodiacale. Este modelul New
Age. Dup` „epoca Berbecului“, care ar fi
fost epoca religiei ebraice, ar fi urmat
„epoca Pe[tilor“, sau epoca religiei
cre[tine. Civiliza]ia ar fi urmat s` intre,
în jurul anului 2000, într-o nou` epoc`

astrologic`, numit` „a V`rs`torului“ –
epoca unei religii mondiale, caracterizat` printr-o abunden]` material` [i spiritual` f`r` precedent. Noua religie a
epocii V`rs`torului ar urma s`
dep`[easc` diviziunile, dezbin`rile [i
s`r`cia care au caracterizat perioada
dominat` de „paradigma“ cre[tin`.
Aceast` „nou` er`“ promite o nou`
„spiritualitate mistic`“ [i esoteric`, caracterizat` prin fuziunea deliberat` a
con[tiin]ei l`rgite cu Sinele absolut,
prezent în toate lucrurile [i fiin]ele din
univers1.
Programul New Age încorporeaz`
elemente care ]in de gnoz`, misticism,
terapie [i c`utare imanent` a fericirii,
recurgînd, pe deasupra, [i la seduc]iile
doctrinelor milenariste care promit
dep`[irea crizelor spirituale [i materiale
printr-o înnoire a lumii, care ar coincide
cu o nou` paradigm` religioas`2. Aceasta ar urma s` fie epoca în care toate religiile lumii s-ar contopi într-o singur`
religie mondial` [i în care fiecare om
s-ar putea recunoa[te, prin tehnici care
urm`resc expansiunea con[tiin]ei (rebirthing, biofeedback, recitarea de mantra,
medita]ie transcendental` etc.), ca o
particul` a „con[tiin]ei cosmice“.
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Aceast` con[tiin]` holist` nu este altceva decît o energie impersonal` a iubirii
universale – un Dumnezeu impersonal,
prezent în tot ceea ce exist`.
Cum poate fi îns` definit New Ageul, avînd în vedere complexitatea sa?
New Age seam`n` în multe privin]e,
prin caracteristicile sale oculte, cu
sectele gnostice din trecut, cu manihei[tii, montani[tii, catarii, bogomilii,
albigenzii, alchimi[tii Rena[terii, rozacrucienii, masonii, teozofii, magicienii
[.a.m.d. Totu[i, New Age con]ine [i ceva
nou, prin asimilarea unor elemente [i
practici religioase orientale care nu
existau în curentele oculte din Europa.
De asemenea, New Age-ul a încorporat
[i psihologia profund` a lui C.G. Jung, [i
psihologia transpersonal`, dup` care
omul poate experimenta o unire „mistic`“ cu Totul prin transcenderea persoanei sale individuale.
New Age-ul este astfel un curent spiritual ocult [i mistic care propune o
serie de experien]e transpersonale ce au
drept scop „cufundarea într-o stare de
armonie“ cosmic` prin transcenderea
„enstatic`“ a propriului sine. Spiritualitatea New Age este, a[adar, în primul
rînd „psihic`“, fiind bazat` pe tehnici
care urm`resc în`l]area la divinitate cu
for]ele imanente ale psihicului omenesc3.
Cosmosul este pentru New Age un
„ocean de energie“ care se manifest`
sub forma unei re]ele de unde aflate în
leg`tur` unele cu altele. Intrarea în rezonan]` cu acest vast ocean de energie
ar integra individul în atmosfera de
pace, iubire, în]elegere [i armonie ce ar
fi produsul unei anumite combina]ii a
planetelor pe cerul zodiacal. Aceast`
stare de armonie ar fi menit` s`
cuprind` întreaga lume, eliberînd-o de
diviziunile [i de suferin]ele Epocii
Pe[tilor. New Age respinge astfel, prin
programul s`u unificator, polarit`]ile
instituite de ra]ionalitatea cre[tin`, care
au condus la opozi]ie, la conflict [i la
suferin]`: cele dintre Dumnezeu [i
lume, dintre b`rbat [i femeie, dintre
spirit [i materie, dintre trup [i suflet,
dintre ra]iune [i sentiment, dintre
con[tiin]` [i incon[tient, dintre oameni
[i animale, dintre oameni [i plante etc.
Toate aceste elemente ale cosmosului
sunt în realitate o unic`, imens`
vibra]ie energetic`. Totul este interconectat de New Age într-un univers
conceput holist [i energetic.
Desigur, New Age-ul bazat pe energii
impersonale nu poate accepta Dumnezeul personal [i treimic al cre[tinismului. Dumnezeu, privit ca o energie
cosmic` omniprezent`, ar urma s` ia
locul Persoanelor divine ale Sfintei
Treimi. Deloc surprinz`tor, acest concept postmodern de divinitate coincide
în fapt cu abandonarea metafizicii
tradi]ionale în filozofia postmodern`
care con]ine reflec]ii teologice. A spune
c` „dac` Dumnezeu este iubire, atunci
Dumnezeu iube[te înainte de a fi“, a[a
cum face, de pild`, Jean-Luc Marion în
Dieu sans l’être, pare s` fie destul de
aproape de ideea c` Dumnezeu, mai
înainte de a fi o fiin]` (ca în metafizic`)
sau o persoan` (ca în teologia cre[tin`),
este o „energie“ sau o „vibra]ie“ impersonal`4.
Negînd [i dizolvînd dualismul
gîndirii cre[tine, New Age-ul acuz`
cre[tinismul c` ar fi principalul responsabil pentru suferin]ele provocate în is-

torie de opozi]iile instituite prin gîndirea sa ra]ional`. Cauza acestor suferin]e
s-ar afla chiar în miezul doctrinei sale.
Cre[tinismul ar fi golit lumea de transcenden]`, prin doctrina sa despre transcenden]a absolut` a lui Dumnezeu. Ar
fi instituit o diviziune conflictual` între
b`rbat [i femeie, între spirit [i materie [i
între oameni [i animale, prin doctrina
sa masculinist`, prin spiritualismul [i
prin antropocentrismul s`u. New Age,
în schimb, este adeptul feminismului
radical, este panteist, animalist, vegetarian [i biocentric (promovînd „ecologia
profund`“, bazat` pe un biologism absolut, care pune semnul egal între drepturile oamenilor [i cele ale animalelor).
Dar poate cea mai serioas` vin` a
cre[tinismului ar fi, dup` teoreticienii
New Age-ului, aceea c` a propus o doctrin` moral` atît de sever`, întemeiat`
pe no]iunea de p`cat (care este iluzorie,
pentru New Age). Moralismul [i legalismul cre[tinismului, pe lîng` faptul c`
ar fi produs numai suferin]`, i-ar fi blocat omului accesul la experien]e spirituale [i mistice – adic` la fuziunea cu
Sinele Absolut – [i la spiritualitatea
abundent`, care îi va fi oferit`, în
schimb, sub forme esoterice de c`tre
noua „epoc` a V`rs`torului“.
New Age anun]`, de aceea, la fel ca [i
Nietzsche, o dep`[ire a epocii conflictelor [i a culpabilit`]ilor (generate de religia cre[tin`) [i promite o „redivinizare“ a lumii, în totalitatea ei. Monismul spiritualist al New Age-ului, care d`
substan]` doctrinei metafizice a
mi[c`rii, este conjugat cu panteismul,
care sus]ine prezen]a Spiritului universal în toate fiin]ele din univers.
Afirmînd c` realitatea are în totalitatea
ei o natur` spiritual`, New Age este nu
doar monist [i panteist, ci [i postmaterialist (uneori chiar direct opus marxismului). Pe de alt` parte, sus]inînd c`
orice lucru este, în realitatea lui profund`, Dumnezeu, metafizica New Ageului nu las` loc pentru Dumnezeul
transcendent care poate fi privit, ca în
metafizica [i în teologia cre[tin`, ca
bun`tatea în sine. Concep]ia despre r`u a
New Age-ului se bazeaz`, de aceea, pe o
suspendare necritic` a dualismului
imanent-transcendent: dat fiind c` nu
tolereaz` o concep]ie metafizic` despre
fiin]a increat` [i fiin]a creat` ([i despre
libertatea acordat` fiin]ei create), New
Age nu poate r`spunde decît într-un
mod confuz întreb`rilor despre existen]a r`ului [i a suferin]ei în lume.

Misticismul profitabil al
bun`st`rii
David Spangler, unul dintre principalii exponen]i ai doctrinei New Age,
care s-a îndep`rtat în ultimele sale
lucr`ri de esoterismul acestui curent
spiritual, observ` c`, în formele sale
cele mai populare, New Age-ul permite
realizarea unor fantezii egoiste de prosperitate [i de putere care îmbrac`, de
obicei, o form` ocult` [i milenarist`.
Prin expansiunea con[tiin]ei, datorat`,
de pild`, tehnicilor de channeling, aceasta intr` în contact cu tot felul de fiin]e
plasate la toate nivelele de existen]`
(mineral, vegetal, animal, uman, cosmic
[i divin) [i „rezoneaz`“ cu o serie de
„spirite“ care apar]in „naturii“, sau unor
mae[tri spirituali, sau unor entit`]i
colective. Dar aceste practici conduc de
multe ori, cum observ` Spangler, la un

narcisism spiritual bazat pe anularea
discern`mîntului [i pe suspendarea
ra]ionalit`]ii. Omul „iese din sine“ prin
intermediul acestor tehnici, f`r` a mai
avea repere ra]ionale [i f`r` a [ti, în realitate, „unde se duce“. Confuzia dintre
fenomene psihice [i cunoa[terea obiectiv` a realit`]ii ascunse se bazeaz` pe o
nerespectare a limitelor omene[ti [i pe
o exaltare ira]ional` a con[tiin]ei.
Con[tiin]a este deposedat` de ra]iune [i,
din acest motiv, discern`mîntul este
suspendat. Confuzia generat` de o
asemenea exaltare a ira]ionalit`]ii nu
poate decît s` blocheze, în realitate, accesul la natura obiectiv` a realit`]ii.
Seduc]iile misticismului ira]ional [i ale
gnozei conduc, a[adar, la cultivarea
unui narcisism supradimensionat [i la
retragerea eului din realitate.
New Age promoveaz` o ideologie a
bun`st`rii, care trebuie realizat` prin
„armonia cu natura [i cu cosmosul“, atît
la nivel fizic, cît [i spiritual. Bun`starea,
privit` ca idealul suprem al omului,
este sus]inut` de o doctrin` mistic` [i
spiritual` ([i, a[a cum am v`zut, [i de o
metafizic` monist`, panteist` [i
holist`). New Age „respect` armonia
cosmosului“, dar propune totu[i c`i
oculte [i esoterice de autorealizare a
omului în raport cu aceast` armonie. El
atrage, prin toate aceste seduc]ii, consumatorii marca]i de lupta dur` pentru
supravie]uire dintr-o societate individualist`, care sunt în mod explicabil
atra[i de mirajele armoniei [i
bun`st`rii. Pentru ace[ti consumatori,
New Age propune o serie de tehnici, servicii [i produse naturale ca acupunctura, homeopatia, cristaloterapia, muzicoterapia, aromaterapia etc. Înso]ite de
multe ori [i de divina]ia astrologic`,
aceste servicii [i produse abund` în
comer]ul contemporan [i produc cifre
de afaceri semnificative.
O mare parte din serviciile [i produsele comerciale ajung astfel s` fie
înv`luite de seduc]iile New Age-ului.
Omul poate fi men]inut, astfel, în atmosfera confuz` a New Age-ului [i „în
afara“ con[tiin]ei sale ra]ionale, chiar [i
numai prin consumul pasiv al acestor
produse. De multe ori, produsele [i serviciile New Age (care includ, de pild`, [i
„gîndirea pozitiv`“ orientat` spre succesul în afaceri) sunt asociate [i cu spiritul
umanismului secular prezent ast`zi în
„etica afacerilor“ (idealul managerului
mai uman [i mai autentic, care este, în
acela[i timp, mai prosper [i mai realizat).
Cu ajutorul publicit`]ii orientate
spre hedonism [i bun`stare, New Age
devine, chiar [i f`r` avizul con[tient al
consumatorilor, ideologia cea mai
r`spîndit` a lumii de azi. Aceast` ideologie poate fi întîlnit` în cele mai diverse medii, care includ [i cercurile
intelectuale sofisticate [i chiar pe unii
cre[tini. Lipsa inform`rii [i a discern`mîntului cu privire la produsele New
Age explic` atrac]ia fa]` de ele, încrederea ira]ional` în divina]ia astrologic`,
„gîndirea pozitiv`“ sau dorin]a de ascensiune spiritual` cu propriile for]e [i
propensiunea c`tre misticismul
ira]ional [i agnostic.
Visul bun`st`rii oculte [i ira]ionale,
dar armonizate cu cosmosul [i cu natura, pare s` fie, a[adar, favorabil societ`]ii
de consum. Revenind la întrebarea
ini]ial`, s-ar p`rea c` expansiunea
con[tiin]ei [i narcisismul care procur`

pl`cerea psihic` prin evadarea eului din
realitate favorizeaz` consumul individualist. Comer]ul [i paradisurile
artificiale create de hypermarketuri
propun o bog`]ie [i o abunden]` a
bun`st`rii care nu poate fi decît
sus]inut` de con[tiin]a narcisic` a New
Age-ului, care combin` bun`starea spiritual` cu succesul [i prosperitatea material`.
Totu[i, aceast` orientare comun` a
New Age-ului [i a spiritului consumist
care valorizeaz` bun`starea individual`
ca pe un scop în sine, sporind astfel
profiturile firmelor comerciale, afirm`
acest program împotriva suferin]ei, a
durerii [i a limitelor omene[ti. Aceast`
caracteristic` comun` New Age-ului [i
consumismului este în sine interesant`
[i merit` s` fie abordat` separat.

Criza con[tiin]ei
în societatea
contemporan`
Interesele economice, financiare,
politice [i sociale apar ast`zi drept cele
mai legitime priorit`]i ale omului.
Aceste interese, ce ]in de via]a exterioar` a omului, provoac` de obicei pasionalitatea ra]iunii [i inspir` o atitudine care ignor` sfera con[tiin]ei
morale [i reduce la pasivitate
întreb`rile con[tiin]ei. Criz` actual` a
con[tiin]ei este, desigur, cauzat` [i de
faptul c`, în cultura actual`, examinarea con[tiin]ei este privit` ca o practic` moralist` rigid` sau ca un ascetism
sever, inaccesibil oamenilor obi[nui]i.
La aceast` devalorizare a priori a examin`rii con[tiin]ei se adaug` îns` [i mentalitatea la care m-am referit pîn` acum,
care sus]ine bun`starea individual` ca
pe scopul esen]ial al omului [i care
elimin` valoarea suferin]ei [i a gre[elii
din sfera a ceea ce îl poate conduce pe
om la împlinirea destinului s`u. Iar
orientarea consumist` a omului c`tre
obiectele exterioare [i crearea unei dependen]e fa]` de acestea împiedic`, la
rîndul ei, „intrarea în sine“, care poate
conduce la reg`sirea sanctuarului intim
al con[tiin]ei.
În parabola fiului risipitor [i a
tat`lui milostiv din Luca 15, fiul nu
ajunge la dorin]a – salutar` pentru el –
de a se întoarce la tat`l decît dup` ce a
„intrat în sine“. El „aude“ aceast`
dorin]` în str`fundul inimii lui, dup` ce
suferin]a [i disperarea îl fac s` caute o
solu]ie [i s` „asculte“ cu aten]ie glasul
(probabil ignorat pîn` atunci) care îi
sugereaz` posibilitatea de a se întoarce
acas`, reconciliindu-se cu tat`l p`r`sit.
Omul contemporan, ispitit de o exterioritate care pare s` con]in` toate promisiunile de fericire [i fascinat de idealul bun`st`rii [i armoniei, nu poate
decît s` amîne, uneori la nesfîr[it, acest
exerci]iu al intr`rii în sine. Mentalitatea
New Age, la fel ca [i ideologiile individualiste care predomin` în lumea contemporan`, îl îndeamn`, în plus, ca în
orice situa]ie, chiar [i în cele mai disperate, s` se încread` numai în el însu[i [i
în for]ele omene[ti. Astfel, omul de ast`zi recurge mult mai u[or la tehnici de
relaxare sau la terapie decît la ajutorul
oferit de Dumnezeu în Biserica lui Cristos, prin Duhul s`u Sfînt. M`rturisirile
f`cute în [oapt` lui Dumnezeu, în confesionalele bisericilor, se aud mult mai rar
ca în trecut – în schimb, a crescut considerabil num`rul psihoterapeu]ilor.
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la rîndul ei, propriile sale servicii [i produse comerciale. A între]ine aceast` criz`, orientînd omul numai spre exterioritatea obiectelor, spre tehnici de relaxare [i spre reverii narcisice ale eului
„contopit cu energiile divine“, este,
a[adar, profitabil pentru to]i cei care investesc, direct sau indirect, în industria
New Age.

Criza con[tiin]ei
în Biseric`
Aceast` criz` nu ar putea totu[i s` se
manifeste cu o asemenea amploare
dac` nu ar exista, în paralel, [i o criz` a
în]elegerii a ceea ce înseamn`, de fapt, o
spiritualitate autentic`. Criza direc]iei
spirituale, care este acut` în lumea de
ast`zi, fiind prezent` [i în Biseric`, conserv` la rîndul ei multe confuzii introduse de New Age. New Age-ul este anticre[tin, ocult [i milenarist; la fel, consumismul se bazeaz` pe hedonismul [i
individualismul care au înflorit într-o
societate postcre[tin`. Totu[i, ascensiunea lor spectaculoas` în lumea de azi
nu ar fi posibil` dac` aceast` criz` a

înseamn` a distorsiona în]elegerea
con[tiin]ei ca loc de întîlnire a omului
cu Dumnezeu [i a promova implicit o
concep]ie juridic` [i legalist` despre
Dumnezeu. Nu întîmpl`tor, parabola
fiului risipitor este numit` [i „a tat`lui
milostiv“ – îndurarea divin`, care este
accentuat` de aceast` parabol` mai
mult decît gre[elile [i r`t`cirile fiului,
este recunoscut` în teologie ca fiind
calitatea cea mai sublim` a lui Dumnezeu. Numai în lumina acestei
îndur`ri, omul î[i poate reg`si demnitatea pierdut`. Simpla „ie[ire din sine“
în lumea obiectelor de consum sau în
sfera st`rilor psihice transindividuale
nu poate, în schimb, decît s`-l
îndep`rteze de Dumnezeu.
Criza con[tiin]ei este [i o criz` a
tr`irii religioase autentice. Ea poate
conduce [i în Biseric` la situa]ia în care
glasul con[tiin]ei – care invit` nu la o
retragere în eul propriu, ci la un exod al
eului c`tre „tu“-ul lui Dumnezeu [i la
solidaritatea profund` cu ceilal]i oameni – nu mai este de fapt auzit. Falsa
solidaritate [i comuniunea nesincer`
sunt efectele imediate ale acestei

dac` a respectat cu rigoare porunca
tat`lui (Luca 15, 29), el însu[i este invitat în finalul parabolei s` „intre în sine“,
pentru a-[i con[tientiza filialitatea: „Fiule, tu e[ti cu mine totdeauna [i toate ale
mele sunt ale tale“ (Luca 15, 31). Tat`l îi
adreseaz` de fapt aici chiar cuvintele
rostite de Isus în Ioan 17, 10. Dar filialitatea con[tientizat` implic` [i comuniunea cu fratele reîntors acas` (Luca 15,
32); implic` solidaritatea [i iubirea care
în]elege [i vindec` r`nile trecutului.
Legalismul [i moralismul nu sunt,
prin urmare, suficiente, pentru a face
din con[tiin]` locul sacru de întîlnire a
omului cu Dumnezeu. Consumismul [i
mentalitatea New Age îl îndep`rteaz` pe
om, la fel ca pe fiul risipitor, de Tat`l,
care poate fi reg`sit prin reintrarea în
sanctuarul con[tiin]ei. Totu[i, criza actual` a con[tiin]ei îl poate atinge [i pe
fratele conformist al fiului risipitor,
men]inîndu-l într-un cre[tinism exterior, redus la norme morale [i orgolios
în privin]a „mo[tenirii p`strate“ – o
mo[tenire ascuns` totu[i sub p`mînt (cf.
Matei 25, 24–40), din teama paralizant`
fa]` de Dumnezeul Legii. Opusul „paradigmei“ New Age nu este, a[adar, un
cre[tinism care pretinde s` domine
omul prin evocarea continu` a culpabilit`]ilor sale în raport cu o lege sever`,
care conduce numai la suferin]` degradant` [i la neîncredere în for]ele proprii.
New Age pare c` se opune mai curînd
spiritualit`]ii autentice a cre[tinismului,
care respect` omul, cu demnitatea sa de
fiin]` inteligent` [i liber`, dar [i capabil`
de întîlnirea cu Creatorul s`u. Contest`
în mod programatic persoana uman` [i
persoana lui Dumnezeu. Prin aceasta, se
opune, de fapt, comuniunii de iubire
personal` pe care omul o poate cultiva
cu Dumnezeu, „intrînd în sine“.
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con[tiin]ei nu s-ar fi extins [i în Biseric`. Trebuie s` admitem cu obiectivitate c` Biserica îns`[i nu cultiv` întotdeauna discern`mîntul pascal, bazat pe
necesitatea suferin]ei [i a mor]ii care fac
posibil` Învierea, [i c` examinarea
con[tiin]ei nu î[i are totdeauna relieful
cuvenit în via]a spiritual` a cre[tinilor
de ast`zi.
În momentul în care aceast` criz` a
con[tiin]ei a luat amploare, în joc este
de fapt demnitatea omului. Integritatea
omului depinde de adev`rul con[tiin]ei
sale [i de dialogul s`u intim [i liber cu
Dumnezeu în rug`ciune. Dialogul cu
Dumnezeu în sanctuarul con[tiin]ei
umane nu are astfel ca miz` atît moralitatea, cît demnitatea [i libertatea omului. A pune accentul pe moralism

situa]ii. A spune c` New Age-ul [i ideologia consumului individualist ar
influen]a în mare m`sur` orientarea
omului de ast`zi ar fi incomplet, dac`
nu am aminti [i „universul închis“ în
care risc` s` se izoleze cre[tinii în[i[i,
dac` nu-[i cultiv` sanctuarul
con[tiin]ei.
Fratele mai mare al fiului risipitor
din parabol` este blocat în evaluarea exterioar` a fastului cu care a fost primit
fratele s`u risipitor [i indignat de dispropor]ia dintre osp`]ul oferit [i
„meritele“ acestui frate (Luca 15, 30). El
are, de asemenea, nevoie de o convertire
a inimii, pentru a putea în]elege din interior compasiunea tat`lui pentru
suferin]ele îndurate de fratele mai tîn`r
dup` ce [i-a irosit mo[tenirea. Chiar

1 Aceste caracteriz`ri sunt preluate din articolul „Una riflessione cristiana sul New Age“,
din La Civiltà Cattolica, 1/2003, pp. 455–465.
2 V. [i analiza mi[c`rii New Age din punctul de vedere al doctrinelor milenariste din
Jean Delumeau, Une histoire du paradis, II: Mille
ans de bonheur, Paris, Fayard, 1995, pp. 393–403
[i din cartea mea Renovatio mundi. Eseu despre
Mileniu între tradi]ii apocaliptice [i modernitate,
Bucure[ti, Persona, 1998, pp. 86–88.
3 În articolul din La Civiltà Cattolica citat
mai sus, New Age este definit nu doar ca o spiritualitate, ci [i ca o ideologie [i un ansamblu
de practici (yoga, medita]ia transcendental`,
recitarea de mantra etc.).
4 Dac`, la Sfîntul Augustin, Sfînta Treime
apare ca un a-fi-în-comuniune, care confer` un
sens trinitar autorevel`rii lui Dumnezeu ca
„Eu sunt Cel ce sunt“ din Exodul 3, 14, a pune
iubirea divin` înaintea fiin]ei divine, în spiritul postmodern al lui Jean-Luc Marion,
dobînde[te un cu totul alt sens decît în teologia trinitar` a Sfîntului Augustin. Dup` Sfîntul Augustin, fiin]a divin` trebuie în]eleas` ca
o comuniune de iubire între persoane sau ca
un a-fi-unul al celor trei Persoane divine în
unitatea iubirii intratreimice. A spune c` via]a
intim` a Sfintei Treimi [i fundamentul
unit`]ii sale este iubirea nu înseamn` totu[i,
în metafizica augustinian`, a abandona primordialitatea metafizic` a fiin]ei care exist` ca
Trei în Unul, la fel ca în filozofia postmodern`
[i postmetafizic` a lui Jean-Luc Marion.
Nivelul metafizic primordial pe care este
situat` fiin]a nu este dizolvat de Sfîntul Augustin printr-o teologie trinitar` bazat` pe iubirea intratreimic` (ce nu este, a[adar, posibil`, decît în interiorul fiin]ei divine). j

DEZBATERI

Psihoterapia nu poate oferi decît un
ajutor omenesc – care, în plus, spore[te
veniturile profesioni[tilor din acest domeniu. Sacramentul sau taina m`rturisirii [i a milostivirii divine este, în
schimb, ajutorul gratuit oferit de Isus
Cristos omului, indiferent de veniturile
[i de pozi]ia lui în societate. Aceast` tain` a Bisericii este un dar f`cut omului
prin Isus de c`tre Tat`l milostiv la care
se refer` alegoric parabola din Luca 15.
Desigur, revizuirea con[tiin]ei, care
precede întoarcerea la Tat`l [i m`rturisirea, îl pune inevitabil pe om în fa]a
propriilor sale limite, gre[eli [i imperfec]iuni. Dar ea îl pune în primul rînd
în fa]a Tat`lui, care este plin de îndurare [i care „îl vede de departe“ (Luca
15, 20) pe fiul care l-a p`r`sit; îi alearg`
în întîmpinare [i îl îmbr`]i[eaz` cu o
tandre]e care apar]ine mai curînd, dup`
cum afirm` exege]ii acestui text
evanghelic, inimii materne a lui Dumnezeu. Dumnezeu se afl`, desigur, dincolo de categoriile noastre de tat` [i de
mam`. Totu[i, în acest episod, Tat`l
apare ca manifestînd c`ldura [i generozitatea afectiv` a mamei. În ce-l prive[te
pe fiu, dup` întoarcerea acas` el î[i redobînde[te demnitatea pierdut` (simbolizat` în parabol` prin îmbr`carea lui
cu cele mai bune haine [i prin inelul
pus de servitori pe degetul s`u – cf. Luca
15, 22). Fiul care fusese pierdut reintr`
astfel în circuitul iubirii divine [i poate
dobîndi în]elepciunea inimii, care îl
înva]` s` investeasc`, de acum înainte,
în lucrurile esen]iale. Mesajul parabolei
este, astfel, acela c` omul este într-adev`r finit [i failibil – dar c` filialitatea lui
este mai presus de aceast` condi]ie
omeneasc` fragil`; [i c`, fiind fiu, el este
mereu înv`luit de iubirea unui tat` care
are [i o inim` de mam`.
Aceast` posibilitate de întoarcere la
Tat`l, prin investigarea con[tiin]ei, dispare din orizontul omului contemporan, provocat mai degrab` s` priveasc`
în afara lui, din perspectiva unui eu dilatat, ira]ional [i narcisic care este stimulat s` ia în posesie numai „st`rile
spirituale bogate“ [i obiectele. Omul
care ader`, în plus, la ideologiile individualiste din lumea contemporan`
simte mai multe afinit`]i cu voluntarismul autosuficient al spiritualit`]ii New
Age [i cu invita]ia de a se realiza spiritual cu propriile sale for]e decît cu
cre[tinismul, care sus]ine c`, de[i omul
este liber, este totu[i limitat [i
condi]ionat de p`catul originar [i de cel
personal [i nu se poate deschide fa]` de
Dumnezeu decît în urma recunoa[terii
acestui adev`r despre el însu[i.
Desigur, un Dumnezeu impersonal,
privit ca o simpl` energie ascuns` în
psihicul uman ([i în toate lucrurile din
jur), nu ofer` motive pentru ca omul s`
se simt` responsabil pentru ceea ce face.
Omul nu mai are nici nevoie s` caute,
„intrînd în sine“, o lege înscris` de un
Altul în propria lui inim`, din moment
ce poate deprinde tehnici care l-ar ajuta
s` ac]ioneze în mod spontan ca un iluminat spiritual, prin conectarea la „vibra]iile cosmice ale iubirii [i armoniei“.
Criza con[tiin]ei, atît de acut` ast`zi,
pare c` provine în primul rînd din
„ie[irea din sine“ a omului, care este
men]inut` [i încurajat` atît de consumism, cît [i de mentalitatea New Age.
Aceast` criz` pare convenabil` atît pentru profiturile firmelor comerciale, cît [i
pentru mi[carea New Age, care î[i ofer`,
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