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Introducere

C ând scriu aceste rânduri, lumea este cuprinsă de
manifestări cataclismice crescânde de perturbare şi

distrugere a proceselor, de altfel ordonate, ale naturii. Din
rapoartele şi relatările pe care le primim aproape zilnic,
atât din ţară, cât şi din străinătate, reiese că trebuie să
devenim conştienţi de anumite dereglări periculoase în
funcţionarea naturii. În aproape toate ţările se înregistrează
catastrofe nemaiîntâlnite, tot mai violente şi mai extinse:
tornade, ploi torenţiale, inundaţii, secetă, cutremure, căderi
de zăpadă în anotimpuri nepotrivite şi valori termice
extreme. Toate acestea sunt însoţite de pierderi enorme şi
de multă suferinţă. Lupta pentru supravieţuire şi foametea
sunt în creştere; lor li se adaugă apariţia unor boli despre
care nu s-a mai auzit până acum. Cele mai multe dintre
aceste evenimente care pun în pericol viaţa omului,
aşa-numitele „dezastre naturale”, nu sunt opera naturii.
Dimpotrivă, ele sunt rezultatul nemijlocit al greşelilor pe care
le fac oamenii, care repudiază cu aroganţă sau neso cotesc
de-a dreptul legile sublime ale naturii şi interac ţiunile subtile
care au loc la toate nivelurile între elementele care alcătuiesc
viaţa.

La toate tulburările climatice trebuie să adăugăm şi factorii
în mod evident creaţi de om. Râurile şi oceanele lumii
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decad treptat din cauza poluării cu substanţe chimice.
Peştii şi alte vietăţi acvatice mor. Alte animale sunt pe cale
de dispariţie sau au dispărut deja. Presiunea la care este
supus mediul înconjurător creşte în ritm rapid, prin
defrişarea excesivă a terenurilor, incendierea necontrolată
a pădurilor, scăderea – din cauza poluării atmosferice –
a calităţii luminii care ajunge pe suprafaţa Pământului şi
prin saturarea tuturor fiinţelor vii, până la cele mai mici
orga nisme celulare, cu un cocteil de emisii electromag -
netice cunoscut sub denumirea de „electrosmog”. Toţi aceşti
factori au, fără îndoială, un efect negativ asupra informa -
ţiilor bioelectrice şi biomagnetice care răspund de buna
funcţionare a metabolismului delicat al celulelor, fapt care
conduce la disfuncţii fizice şi la anomalii. Acest lucru nu ne
afectează doar bunăstarea fizică, ne afectează comporta -
mentul şi abilităţile mentale, iniţiind astfel un declin al
moravurilor şi al capacităţii noastre de a gândi creativ. În
opinia lui Viktor Schauberger, un creier căruia constituţia
fizică şi puterea intelectuală i-au fost afectate în acest fel
este incapabil să înţeleagă interdependenţele cauzale
dinamice care au loc în natură.

Prin acţiunile nesăbuite ale oamenilor, Pământul devine tot
mai instabil, iar această instabilitate se reflectă în insta bili -
tatea crescândă a instituţiilor umane. Aceste evenimente
alarmante vor continua totuşi să se extindă şi să se
intensifice într-o manieră greu de conştientizat în prezent
dacă nu se instituie măsuri de remediere pe scară largă şi
cât mai curând posibil.

Întrucât procesele din natură sunt interdependente, efectul
sinergetic al tuturor activităţilor distructive care au loc în
prezent poate să atingă o magnitudine care să depăşească
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inimaginabil de mult forţa stimulilor individuali. Dacă
presupunem că Pământul este o sferă cu diametrul de un
metru (1 000 de milimetri), atunci mezosfera, care defi -
neşte în mare parte spaţiul nostru vital, va avea o înălţime
de aproximativ 10 mm. Fiind un organism viu, Pământul
respiră şi pulsează. Ca la toate celelalte fiinţe vii, convulsiile
fizice pot să constituie simptome ale unor boli, prin urmare
nu trebuie neglijate. În concluzie, la această scară, o undă
aproape imperceptibilă, cu o înălţime de 1 mm, care se
rostogoleşte pe tot globul nu e ceva de neconceput. În
termeni reali, aceasta ar reprezenta un val de flux cu o
înălţime de aproximativ 6,5 km. Un asemenea tsunami ar
însemna dispariţia Pământului.

Este necesar să scriu aceste lucruri pentru a scoate în
evidenţă situaţia precară în care ne aflăm astăzi şi pentru
a spori interesul public pentru remedierea urgentă a aces -
tei situaţii. Dacă vrem să schimbăm într-un mod durabil
cursul descendent al lucrurilor, trebuie să reînvăţăm să
simţim natura, să îi ascultăm vocea şi să fim atenţi la miş -
cările ei subtile. O parte din această conectare la natură, de
mult uitată, trebuie să o învăţăm de la început. „Trebuie”,
aşa cum spune Viktor Schauberger, „să percepem lumea nu
ca pe o acţiune, ci ca pe o reacţiune”1, pentru că numai aşa
vom putea să ajungem la adevăratele cauze ale lucrurilor
şi să înţelegem pericolele care ne ameninţă astăzi. Deşi
unele cauze au început să fie descoperite, motivele care
stau la baza lor, cele mai importante şi cu cea mai mare
influenţă asupra rezultatelor, nu au fost cercetate până în
prezent.
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Cum am ajuns însă în această situaţie precară? În
secolul al XVI-lea, înainte de dezvoltarea ştiinţei şi teh no -
logiei, oa menii trăiau într-o mai mare armonie cu ciclurile,
pulsaţiile şi mişcările mai subtile ale energiilor din natură.
Dispunând de puţine obiecte şi mijloace tehnice, societatea
avea un caracter mai organic şi se încadra în lumea naturală
mai bine decât societatea contemporană. Oamenii erau mai
sensibili la evenimentele şi mişcările energiilor din natură.
Odată cu dezvoltarea treptată a ştiinţei, această legătură
strânsă cu fenomenele naturale şi cu cauzele percepute ale
acestora s-a pierdut tot mai mult, pe măsură ce metodolo -
gia materialistă a ştiinţei a dobândit amploare şi a fost
aplicată pe scară largă. Ştiinţa nu s-a interesat decât de
cauzele fizice ale unui fenomen, de ceea ce putea fi observat
direct. Atribuia unor evenimente cauze care, în realitate,
erau efectele unor cauze nevăzute. Pe măsură ce ştiinţa a
devenit mai sofisticată, ea s-a înstrăinat de natură şi a
început să aprecieze tot mai puţin tiparele fundamentale
ale acesteia. În contextul acestei abordări raţionale, mate -
rialiste, au apărut un limbaj şi o terminologie tehnică apte
să descrie cu mare precizie efectele mecanice şi fizice
studiate, dar incapabile să redea adevăratele concordanţe
intrinseci legilor naturale. În concluzie, ştiinţa putea să
descrie efectele externe, dar nu şi cauzele interne reale ale
fenomenelor naturale. Unul dintre principalele neajunsuri
ale acestei inabilităţi este neînţelegerea naturii esenţiale a
apei – ca sursă a vieţii – şi a modului în care aceasta ar
trebui tratată. Totuşi, prin prisma dezastrelor menţionate
mai sus, publicul a început să conştientizeze importanţa
apei, să se preocupe de existenţa resurselor de apă şi, mai
ales, de calitatea apei.
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Paradigma pur economică, produs al unei ştiinţe materia -
liste, care guvernează toate activităţile prezente ale
omenirii nu va rezista pe termen lung, pentru că nicio
economie, de orice tip ar fi ea, nu se poate susţine decât
dacă există din belşug apă curată, nepoluată şi o vegetaţie
viguroasă. Aceste elemente au reprezentat dintotdeauna
baza existenţei şi a evoluţiei. Dezvoltarea paradigmei
economice a dus la extinderea şi impulsionarea comuni -
caţiilor, cu ajutorul cărora oamenii reuşesc să afle rapid
despre evenimentele care au loc la nivel global, dar
dezavantajul este că lumea a ajuns să fie fascinată şi să aibă
încredere totală în puterea tehnologiei.

Goana permanentă după tehnologia şi ştiinţa de ultimă
generaţie a condus la ignorarea crescândă a energiilor şi
proceselor naturale. Din acest motiv, limbajul nostru nu a
creat niciodată expresii care să definească lucrurile natu -
rale intuite, simţite sau percepute în alt mod de persoanele
aflate în armonie cu natura. În ciuda mult-trâmbiţatei
noastre tehnici – sofisticată, dar unilaterală –, adevărul este
că am devenit mai primitivi decât populaţiile aşa-zis „pri -
mitive” din pădurile străvechi, care trăiesc în strânsă legătură
şi armonie cu natura. Această inadecvare a limba jului i-a
creat lui Viktor Schauberger probleme considerabile în
încercarea de a descrie cu acurateţe tot ce percepea, pentru
că, spune el, „este extrem de greu să distingi conceptele
contemporane de cele necesare aici, pentru care nu există
termeni tehnici. […] Întrucât nu există o terminologie exactă,
este nevoie de o parafrazare complicată pentru a descrie
originile şi cauzele de ordin superior ale mişcării şi formării.
[…] În consecinţă, suntem nevoiţi să folosim terminologia
modernă (şi adesea inadecvată). Dacă apelăm la ghilimele,
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termenii capătă alte sensuri sau înţelesuri. În această privinţă
nu pot face nimic. Vor trebui să fie creaţi termeni elocvenţi care
să descrie aceste concepte noi”.2

Deşi s-a străduit să fie cât se poate de clar în explicaţii,
Schauberger a recunoscut: „Puţini vor înţelege sensul afir -
maţiilor mele! Unii îşi vor face o idee vagă3 […] Doar cei care
au abilităţi intuitive excepţionale, deci cei cu înclinaţii ar -
tistice, vor putea să înţeleagă acest mod de gândire extrem
de complicat”.4 Unele dintre aceste cuvinte noi au fost deja
create şi vor fi explicate în momentul în care apar în text.

Reabilitarea acestei planete cât încă mai e timp reprezintă
o chestiune urgentă. În acest scop este necesară o cu noaş -
tere nouă şi profundă a naturii, astfel încât orice acţiune de
remediere să fie în armonie cu legile naturii. Din fericire,
un segment considerabil din acest drum nou şi fascinant a
fost deja parcurs; în paginile următoare vom putea să îl
însoţim pe Viktor Schauberger în călătoria sa iniţiatică în
zona unor energii şi fenomene naturale care până acum au
scăpat simţurilor noastre. Cu cât mai mulţi oameni con -
ştientizează aceste noi posibilităţi şi li se dedică activ, cu
atât va fi mai mare forţa de a le pune urgent în practică,
pentru că situaţia este într-adevăr disperată.

Aşadar, din paginile care urmează vom dobândi cunoştinţe
complet noi despre lucrările misterioase ale naturii. Ele ne
vor deschide o multitudine de posibilităţi noi pentru a
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înţelege cum să ne reorganizăm activităţile în aşa fel încât
ele să fie în armonie cu legile naturii. Vom vedea cum Viktor
Schauberger a fost îndrumat ca să fie exact în locul potrivit
şi la momentul potrivit pentru a vedea desfăşurarea unor
evenimente altminteri de neimaginat. Participând la aceste
evenimente, el a reuşit treptat să perceapă şi să înţeleagă
energiile superioare de formare şi control care organizează
şi dinamizează existenţa fizică. În felul acesta, Viktor
Schauberger a reuşit să alcătuiască, bucată cu bucată, o
paradigmă complet nouă despre mediu, paradigmă care ne
va ajuta foarte mult să stopăm un declin altfel ireversibil.

Revelaţia treptată a acestor noi concepte pe care am avut-o
pe măsură ce traduceam m-a motivat să traduc toate
materialele pe care le-am avut la dispoziţie. Am simţit că
nu e totul pierdut în mod ireversibil, că există o soluţie
pentru a scăpa din situaţia dificilă în care ne aflăm la nivel
mondial. În sfârşit, se pare că există răspunsuri la multe
dintre problemele cu care se confruntă omenirea. Dorinţa
de a descoperi mai mult mi-a alimentat în permanenţă
entuziasmul. Am devenit însetat de acest nou tip de
cunoaştere şi sper din tot sufletul să îl stimuleze şi pe cititor
aşa cum m-a stimulat pe mine.

Callum Coats,
mai 1998
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