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Prefaþã

Atunci când am reeditat aceastã carte minunatã, nu am
fãcut decât foarte puþine modificãri faþã de textul original. M-am
limitat doar sã fac anumite schimbãri ale semnelor de punctuaþie
ºi sã corectez greºelile de tipar apãrute. Nu am modificat în
nici-un fel ideile domnului Haanel. Am acceptat inclusiv apariþia
în text a celor mai controversate afirmaþii ale sale. Pe scurt,
aceastã carte este întru totul opera lui. De prea multe ori se
întâmplã ca un editor cu pretenþii sã schilodeascã într-o aseme-
nea mãsurã manuscrisul original al autorului încât din acesta sã
nu mai rãmânã aproape nimic autentic. În ceea ce priveºte cartea
domnului Haanel, te asigur cã aceasta este prezentatã integral în
aceastã ediþie, exact aºa cum a scris-o autorul. 

Singura libertate pe care mi-am luat-o a fost sã numesc
capitolele „sãptãmâni”. Mi-a plãcut ideea de a echivala capi-
tolele cu niºte „sãptãmâni”, întrucât consider cã fiecare dintre ele
are într-adevãr nevoie de o sãptãmânã pentru a fi studiat ºi inte-
grat. În forma ei originalã, lucrarea Sistemul Maestrului le-a fost
trimisã studenþilor de la facultãþile tehnice. Aºa cum vei putea
citi în text, domnul Haanel afirmã de multe ori: „Ca exerciþiu
pentru aceastã sãptãmânã…”; de aceea, mi s-a pãrut logic sã
numesc aceste secþiuni: „sãptãmâni”, pentru o mai mare claritate
a expunerii.

În timp ce citeºti ºi studiezi aceastã carte, bucurã-te de ea.
Mai mult decât atât, îþi doresc sã te bucuri de succes!

Anthony R. Michalski
Editorul american

Ianuarie 2000
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INTRODUCERE

„Este plãcerea mea sã îþi ofer în continuare…”.
În timp ce vei citi aceastã carte minunatã, vei întâlni frecvent

aceastã frazã. Aºa cum domnul Haanel are plãcerea deosebitã de a-þi
oferi în fiecare sãptãmânã noi ºi noi idei pe care le poþi studia ºi 
exerciþii pe care le poþi aplica în vederea atingerii succesului, la fel de
mare este plãcerea mea de a publica ºi de a-þi oferi aceastã carte.

Influenþa domnului Haanel asupra ºtiinþei minþii este puþin cunos-
cutã la ora actualã, dar dacã vei citi printre rânduri majoritatea cãrþilor
de specialitate din acest domeniu, vei regãsi în mod evident aceastã
influenþã. Personal, am remarcat pentru prima datã aceastã influenþã
când am citit cartea Magia credinþei, scrisã de Claude M. Bristol, una
din cãrþile mele favorite din toate timpurile. În cartea lui Bristol existã
numeroase pasaje care par sã fie citate integral din lucrarea de faþã.
Acelaºi lucru este valabil ºi pentru cãrþile lui Napoleon Hill, W.
Clement Stone ºi Norman Vincent Peale. Nu afirm acest lucru pentru
a-i discredita în vreun fel pe aceºti mari gânditori ºi autori, ci doar pen-
tru a ilustra cât de mare a fost influenþa pe care a exercitat-o Charles H.
Haanel asupra acestei ºtiinþe a minþii ºi a gândirii focalizate.

Am citit numeroase cãrþi pe tema succesului ºi a realizãrii, disponi-
bile pe scarã largã, precum ºi câteva care nu sunt disponibile pentru
toatã lumea. Practic, colecþionez cãrþi din acest domeniu. Napoleon
Hill, W. Clement Stone, Tony Robbins, Claude M. Bristol ºi mulþi alþi
autori de acelaºi profil m-au învãþat lecþii valoroase, motiv pentru care
le recomand tuturor sã investeascã o parte din timpul lor în lectura
lucrãrilor acestor autori minunaþi, marii precursori ai literaturii 
motivaþionale moderne. În felul lor, fiecare dintre ei ºi-a adus o 
contribuþie importantã la dezvoltarea ºtiinþei minþii. Dacã un cititor
descoperã mãcar o perlã de înþelepciune citind aceste cãrþi, el poate
spune cã nu a pierdut timpul degeaba; mai mult, câºtigul sãu va fi 
considerabil. 

Deºi am citit foarte mult în acest domeniu, îþi mãrturisesc cã nu am
citit nimic care sã se compare, mãcar pe departe, cu cartea lui Charles
M. Haanel, Sistemul Maestrului. Consider cã aceasta este cea mai
lucidã, cea mai coerentã ºi cea mai profundã analizã a legii succesului
ºi a puterii minþii pe care am citit-o vreodatã.

Sistemul Maestrului, de Charles M. Haanel, analizeazã succesul ºi
maniera concretã în care poate fi obþinut acesta. Domnul Haanel
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defineºte succesul prin obþinerea tuturor lucrurilor pe care þi le doreºti
de la viaþã. Nu conteazã dacã îþi doreºti sã slãbeºti câteva kilograme sau
sã devii multimilionar. Definiþia succesului este întotdeauna strict 
personalã, dar Sistemul Realizãrii creat de Charles M. Haanel te învaþã
cum sã obþii ceea ce îþi doreºti într-o manierã ºtiinþificã.

Sistemul Maestrului nu este o simplã carte care te învaþã cum sã fii
un bun angajat sau un patron eficient. Ea te învaþã mult mai multe
lucruri, nu doar cum sã te descurci din ce în ce mai bine din punct de
vedere financiar. Sistemul Realizãrii îþi poate deschide uºile pentru a
obþine un succes total, deopotrivã în domeniul trupului, minþii ºi 
sufletului. Scopul lui este sã te ajute sã îþi descoperi adevãrata mãreþie
interioarã. Ideile ºi observaþiile domnului Haanel nu diferã în esenþã de
cele care i-au ghidat pe Van Gogh, pe Carnegie, pe Gates ºi pe Buffet.
Sistemul Realizãrii te poate ajuta sã îþi descoperi propriul geniu.

Dacã vei citi ºi dacã vei integra principiile descrise în cartea lui
Charles M. Haanel, Sistemul Maestrului, vei obþine urmãtoarele 
beneficii:

•Vei învãþa secretele care îþi vor permite sã scapi pentru 
totdeauna de temerile ºi de grijile care îþi dominã la ora actualã
viaþa.
• Îþi vei dezvolta încrederea în sine, puterea ºi cunoaºterea 
„acþiunii juste”.
• Îþi vei realiza potenþialul ascuns.
• Vei atrage în viaþa ta acei oameni ºi acele evenimente care te
vor ajuta sã îþi îndeplineºti visele ºi obiectivele.
• Vei învãþa cum sã gândeºti constructiv.
• Vei putea înþelege cum gândesc toate marile genii, toþi marii
finanþiºti ºi toþi marii oameni de afaceri care au trãit vreodatã. 
• Vei cãpãta un „magnetism” care îþi va permite sã atragi în viaþa
ta o sãnãtate perfectã, abundenþã ºi un mediu ideal.
• Vei învãþa cum sã rezolvi problemele cu care te confrunþi ºi
cum trebuie sã procedezi pentru a nu te mai confrunta niciodatã
pe viitor cu astfel de probleme.
• Îþi vei putea dezvolta „conºtiinþa milionarului”, care îþi va per-
mite sã acumulezi din ce în ce mai mulþi bani.

În timp ce vei citi ºi vei studia aceastã lucrare minunatã, te invit sã
îþi iei notiþe, sã practici exerciþiile indicate la sfârºitul fiecãrui capitol ºi
sã crezi cã sistemul va funcþiona inclusiv în cazul tãu. Nu face greºeala
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sã rãsfoieºti cartea timp de câteva minute, sperând apoi cã aceasta va
face minuni în cazul tãu! Nu te vei putea bucura de succes decât 
printr-un studiu ºi printr-un efort perseverent. Dupã ce vei citi pentru
prima datã cartea, vei începe probabil sã observi mici schimbãri în viaþa
ta. Dacã vei continua sã o studiezi ºi sã o aprofundezi, visele ºi obiec-
tivele tale þi se vor pãrea din ce în ce mai clare ºi mai uºor de atins.
Dacã vei persevera ºi mai mult, va veni o zi în care vei putea spune cã
ai atins tot ce þi-ai propus!

Vei gãsi în paginile acestei cãrþi toate informaþiile de care ai nevoie
pentru a obþine succesul. Dacã vei pune în practicã ce ai învãþat, vei
constata cã eºti de neoprit ºi cã tot ce ai visat vreodatã tinde sã devinã
realitate în viaþa ta. Crede-mã cã nu exagerez deloc atunci când spun cã
aceasta va fi cea mai importantã carte pe care ai citit-o vreodatã. Mai
mult decât atât, va fi cartea pe care o vei reciti cel mai des ºi la care te
vei raporta cel mai frecvent. Atât de mare este importanþa ei!

De aceea, nu doresc sã mai adaug nimic în aceastã introducere. În
încheiere, îþi spun acelaºi lucru cu care am început: „Este plãcerea mea
sã îþi ofer în continuare…” Sistemul Maestrului, de Charles F. Haanel.

Anthony R. Michalski
Editorul american

Ianuarie 2000
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SCURTÃ BIOGRAFIE A LUI 
CHARLES F. HAANEL (1866-1949)

Charles F. Haanel s-a nãscut pe data de
22 mai 1866 în Ann Arbor, Michigan.
A fost fiul lui Hugo ºi Emeline Haanel.

ªi-a început cariera lucrând pentru o companie
din St. Louis, post pe care l-a pãstrat timp de 15
ani. La sfârºitul perioadei, ºi-a dat demisia ºi 
ºi-a înfiinþat propria companie, sperând într-o
viaþã mai bunã.

În anul 1898, domnul Haanel a convins mai
mulþi investitori cã Tehuantepee, New Mexico,
reprezintã un loc ideal pentru a cultiva trestie de zahãr ºi cafea. A
devenit astfel preºedintele noii companii înfiinþate, care a avut succes
de la bun început. Valoarea companiei a crescut de nenumãrate ori ºi
toþi cei care au investit în ea s-au îmbogãþit. 

În anul 1905, domnul Haanel a creat o nouã companie, Continental
Commercial Company, care includea plantaþia de trestie de zahãr ºi de
cafea, la care se adãugau însã alte ºase companii noi. La acea vreme,
noul conglomerat era unul dintre cele mai mari din lume ºi avea o 
valoare de piaþã estimatã la 2,5 milioane de dolari.

Continuând sã construiascã pe temelia acestor succese, domnul
Haanel a înfiinþat numeroase alte companii, care au contribuit din plin
la rotunjirea averii sale: Sacramento Valley Improvement Company,
mai multe vii ºi o companie minierã. A fost preºedintele tuturor 
acestor companii ºi a fost direct responsabil pentru succesul lor.

Domnul Haanel s-a cãsãtorit cu Esther M. Smith în anul 1885 ºi a
avut împreunã cu aceasta un fiu ºi douã fiice. Soþia lui a murit în anul
1901, aºa cã în anul 1908 s-a recãsãtorit cu Margaret Nicholson. Se
spune cã fiicele lui încã mai sunt în viaþã.

În afara afacerilor, domnul Haanel a fost membru al lojii Keystone,
al Ligii Autorilor din America, al Societãþii Americane pentru Cercetãri
Psihice, al Societãþii Umane St. Louis, al Camerei de Comerþ din St.
Louis ºi al Ligii Oamenilor de ªtiinþã din America. A fost un mason de
grad 32, dar ºi un membru al Clubului Atletic din Missouri. Într-o
scurtã biografie (din care s-a inspirat inclusiv cea de faþã) apãrutã în 
St. Louis – Istoria celui de-al patrulea oraº, de Walter B. Stevens, 
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domnul Haanel este descris astfel: „Este un bãrbat cu o judecatã
maturã, capabil sã evalueze cu luciditate viaþa ºi oportunitãþile ei, 
posibilitãþile, cererile ºi obligaþiile sale”.

Domnul Haanel a murit pe data de 27 noiembrie 1949, la vârsta de
83 de ani. A fost înmormântat în Cimitirul Bellefontaine din St. Louis.

Oricine citeºte biografia domnului Haanel îºi dã cu uºurinþã seama
cã acesta a aplicat toatã viaþa principiile pe care le descrie în Sistemul
Maestrului. Practic, aceastã carte nu descrie doar anumite principii
asupra cãrora a reflectat domnul Haanel, ci chiar principiile pe care 
le-a aplicat cu succes toatã viaþa.



Prima 
sãptãmânã

Introducere în Sistemul Maestrului



SINTEZA PRINCIPIILOR CARE TREBUIE ÎNÞELESE
ªI APLICATE ÎN PRIMA SÃPTÃMÂNÃ 

Este privilegiul meu sã îþi prezint în continuare principiile care
trebuie înþelese ºi aplicate în prima sãptãmânã, în cadrul
Sistemului Realizãrii. Doreºti sã obþii mai multã putere? Tot ce

ai de fãcut este sã îþi cultivi conºtiinþa puterii. Doreºti sã te bucuri de o
stare de sãnãtate mai bunã? Tot ce ai de fãcut este sã îþi cultivi
conºtiinþa unei stãri de sãnãtate perfecte. Doreºti sã fii mai fericit? Tot
ce ai de fãcut este sã îþi cultivi conºtiinþa fericirii. Cultivã spiritul
lucrurilor pe care þi le doreºti, pânã când acestea devin parte integrantã
din viaþa ta. În acest fel, va fi imposibil sã nu te bucuri de ele. Tot ce
existã în aceastã lume ascultã de o putere inerentã a omului, cu ajutorul
cãreia acesta le poate controla.

Tu nu trebuie sã dobândeºti aceastã putere, întrucât dispui deja de
ea. Trebuie însã sã o înþelegi, sã o aplici, sã o controlezi ºi sã te impreg-
nezi cu ea, astfel încât sã poþi avansa ºi sã îþi poþi îndeplini toate dorin-
þele.

Dacã vei continua sã acumulezi aceastã putere, sã îþi aprofundezi
inspiraþia, sã îþi cristalizezi planurile ºi sã dobândeºti o înþelegere din ce
în ce mai profundã, vei începe sã realizezi cu fiecare zi care trece cã
aceastã lume nu este alcãtuitã din lucruri moarte, ci este vie! Este o
lume alcãtuitã din bãtãile inimilor tuturor oamenilor, o fiinþã de o mare
frumuseþe.

Desigur, este nevoie de un anumit efort pentru a înþelege aceastã
imagine, dar toþi cei care vor ajunge la ea vor fi inspiraþi de o luminã
nouã, de o forþã pe care nu au avut-o pânã în prezent. Ei vor dobândi
din ce în ce mai multã încredere ºi din ce în ce mai multã putere cu
fiecare zi care trece. Mai mult decât atât, ei vor vedea cum dorinþele lor
devin reale sub ochii lor. Viaþa lor va cãpãta o semnificaþie nouã, mai
profundã, pe care pânã atunci nu au sesizat-o.
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1. Orice acumulare tinde sã conducã la o acumulare din ce în ce mai
mare. În mod similar, orice pierdere tinde sã conducã la o
pierdere din ce în ce mai mare. Acest principiu este valabil pe
toate planurile existenþei.

2. Mintea este un principiu creator. Condiþiile, mediul exterior ºi
toate experienþele vieþii sunt rezultatul atitudinii noastre mentale
obiºnuite sau predominante.

3. Atitudinea mentalã depinde prin natura lucrurilor de gândurile
noastre. De aceea, secretul oricãrei puteri, al oricãrei realizãri ºi
al tuturor posesiunilor este modul nostru de a gândi.

4. Acest principiu este adevãrat, cãci noi trebuie sã „fim” înainte de
a „face” ceva. Altfel spus, noi nu putem „face” decât în mãsura în
care „suntem”, iar ceea ce „suntem” depinde de ceea ce
„gândim”. 

5. Noi nu putem manifesta o putere pe care nu o avem. Singura
manierã prin care putem dobândi o putere constã în a deveni
conºtienþi de ea. Noi nu vom putea deveni niciodatã conºtienþi de
o anumitã putere pânã când nu vom înþelege cã orice putere se
aflã în interiorul nostru, nu în afarã.

6. Existã în interiorul nostru o lume formatã din gânduri, din emoþii
ºi din puteri, din luminã, viaþã ºi frumuseþe. Deºi este invizibilã
pentru ochiul liber, forþa acestei lumi este covârºitoare.

7. Lumea din interiorul nostru este guvernatã de minte. Dacã vom
descoperi aceastã lume, noi vom putea gãsi soluþii pentru orice
problemã cu care ne confruntãm. Altfel spus, vom putea gãsi
cauza oricãrui efect. Dat fiind cã aceastã lume interioarã poate fi
controlatã de noi, toate legile puterii ºi posesiunii pot fi controlate
la rândul lor de noi.

8. Lumea exterioarã nu este altceva decât o reflectare a lumii din
interiorul nostru. Tot ce vedem în afara noastrã reflectã lumea
noastrã lãuntricã. În aceastã lume interioarã se aflã o Înþelepciune
infinitã, o Putere infinitã, un Depozit infinit în care se aflã toate
lucrurile de care avem nevoie. Acestea nu aºteaptã altceva decât
sã le permitem sã devinã manifeste ºi sã se dezvolte. Dacã vom
recunoaºte în noi înºine aceste potenþialitãþi, ele vor cãpãta viaþã
inclusiv în lumea exterioarã.

9. Armonia din lumea interioarã se reflectã inevitabil în lumea exte-
rioarã prin apariþia unor condiþii mai armonioase, a unui mediu

Prima sãptãmânã: Introducere în Sistemul Maestrului
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exterior mai agreabil, a unei îmbunãtãþiri generale a vieþii, pe
toate nivelele. Ea reprezintã fundamentul unei stãri de sãnãtate
perfecte, dar ºi ingredientul esenþial al oricãrei realizãri, al
oricãrei puteri, al mãreþiei ºi al succesului în toate domeniile.

10. Armonia din lumea interioarã are la bazã capacitatea de a ne con-
trola gândurile ºi de a stabili singuri în ce fel ne va afecta o expe-
rienþã sau alta.

11. Armonia din lumea interioarã conduce la optimism ºi la abun-
denþã. Altfel spus, abundenþa interioarã conduce la abundenþã
exterioarã.

12. Lumea exterioarã reflectã circumstanþele ºi condiþiile conºtiinþei
lãuntrice.

13. Dacã vom descoperi înþelepciunea în lumea noastrã interioarã,
noi vom învãþa sã discernem posibilitãþile minunate care zac
într-o stare latentã în aceastã lume ºi vom cãpãta puterea de a
materializa aceste posibilitãþi în lumea noastrã exterioarã.

14. Pe mãsurã ce devenim conºtienþi de înþelepciunea lumii inte-
rioare, noi ne asumãm mental aceastã înþelepciune, ºi astfel
dobândim efectiv puterea ºi înþelepciunea necesare pentru a
manifesta în lumea exterioarã tot ce avem nevoie pentru a ne dez-
volta în mod complet ºi armonios.

15. Lumea interioarã este atelierul în care oamenii puternici îºi cul-
tivã curajul, speranþele, entuziasmul, încrederea ºi credinþa cu
ajutorul cãrora acced la acea inteligenþã superioarã care le
lãrgeºte viziunea ºi le oferã mijloacele practice necesare pentru a
materializa aceastã viziune.

16. Viaþa este o desfãºurare, o evoluþie, nu un proces de acumulare.
Noi nu putem atrage în lumea exterioarã decât acele lucruri de
care dispunem deja în lumea noastrã interioarã.

17. Orice posesiune îºi are sursa în conºtiinþã. Orice câºtig este rezul-
tatul unei conºtiinþe a acumulãrii. În mod similar, orice pierdere
este rezultatul unei conºtiinþe a sãrãciei.

18. Eficienþa mentalã depinde întru totul de armonia interioarã.
Discordia echivaleazã cu confuzia. De aceea, cel care doreºte sã
obþinã puterea trebuie sã se punã la unison cu Legea Naturii.

19. Puntea de legãturã cu lumea exterioarã este mintea noastrã obiec-
tivã. Organul acestei minþi este creierul, iar sistemul cerebro-
spinal al nervilor ne permite comunicarea conºtientã cu fiecare
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parte a corpului nostru. Sistemul nervos reacþioneazã la orice sen-
zaþie oferitã de luminã, de cãldurã, de mirosuri, sunete ºi gusturi.

20. Dacã mintea gândeºte corect ºi înþelege adevãrul, trimiþând cãtre
corp (prin sistemul nervos cerebrospinal) impulsuri constructive,
aceste senzaþii sunt plãcute ºi armonioase.

21. Consecinþa acestui proces este acumularea de putere, de vitalitate
ºi de forþã constructivã la nivelul corpului. Prin acelaºi instrument
al minþii obiective pãtrund însã în viaþa noastrã ºi toate lipsurile,
toate neplãcerile vieþii, toate bolile, toate limitãrile ºi toate
formele de dizarmonie ºi de discordie. Altfel spus, noi atragem
cãtre noi forþele distructive prin intermediul gândurilor noastre
greºite, generate de aceeaºi minte obiectivã. 

22. Puntea de legãturã cu lumea interioarã este mintea subconºtientã.
Organul acestei minþi este plexul solar. Sistemul nervos simpatic
guverneazã toate senzaþiile subiective, cum ar fi bucuria, teama,
iubirea, emoþiile, respiraþia, imaginaþia ºi toate celelalte fenomene
subconºtiente. Acelaºi subconºtient reprezintã puntea noastrã de
legãturã cu Mintea Universalã ºi cu forþele constructive infinite
ale universului. 

23. Marele secret al vieþii constã în buna coordonare a acestor doi
centri ai fiinþei noastre ºi în înþelegerea corectã a funcþiilor lor. Cu
ajutorul acestei cunoaºteri, noi putem stabili o cooperare
conºtientã între mintea noastrã obiectivã ºi cea subiectivã, coor-
donând astfel lumea noastã finitã cu universul infinit. Viitorul
nostru poate fi în întregime controlat de noi. El nu depinde în
niciun caz de capriciile unei puteri exterioare nesigure.

24. Toatã lumea este de acord cã nu existã decât un singur Principiu
sau o singurã Conºtiinþã care penetreazã întregul univers, care
ocupã întregul spaþiu ºi care este în esenþã aceeaºi în toate
punctele prezenþei sale. Este o Conºtiinþã atotputernicã,
omniprezentã ºi atotºtiutoare, care include în sine toate gândurile
ºi tot ceea ce existã. Ea este totul în toate.

25. În întregul univers nu existã decât o singurã Conºtiinþã capabilã
sã gândeascã, iar gândurile sale se obiectiveazã ºi capãtã viaþã.
Fiind omniprezentã, aceastã Conºtiinþã se aflã în fiecare dintre
noi. Altfel spus, fiecare individ uman este o manifestare a acestei
Conºtiinþe omnipotente, omnisciente ºi omniprezente.
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26. De vreme ce în univers nu existã decât o singurã Conºtiinþã capa-
bilã sã gândeascã, rezultã în mod necesar cã propria noastrã
conºtiinþã este identicã cu aceastã Conºtiinþã Universalã. Altfel
spus, rezultã cã toate minþile fac parte integrantã din aceeaºi
minte unicã. Nimeni nu poate contesta aceastã concluzie.

27. Conºtiinþa care guverneazã celulele noastre cerebrale este aceeaºi
conºtiinþã care guverneazã celulele cerebrale ale tuturor celorlalþi
oameni. Indivizii umani nu sunt decât individualizãri ale acestei
Minþi Cosmice sau Universale.

28. Mintea Universalã reprezintã o energie staticã sau potenþialã. Ea
este, pur ºi simplu. Ea nu se poate manifesta decât printr-un prin-
cipiu individual, la fel cum principiul individual nu se poate
manifesta decât prin Principiul Universal. Cele douã principii
sunt de fapt unul ºi acelaºi lucru.

29. Capacitatea de a gândi a individului nu reprezintã altceva decât
capacitatea sa de a se conecta la Principiul Universal, mani-
festând gândurile acestuia. Conºtiinþa umanã nu este altceva decât
capacitatea omului de a gândi. Dupã cum spune Walker: „Se
crede cã mintea în sine nu este altceva decât o formã subtilã de
energie staticã din care se naºte o activitate numitã gândire“, care
reprezintã faza dinamicã a minþii. Aºadar, mintea este o energie
staticã, în timp ce gândirea este o energie dinamicã; cele douã
reprezintã faze ale aceluiaºi principiu”. Altfel spus, gândirea este
acea forþã vibratorie rezultatã din convertirea minþii statice într-o
minte dinamicã.

30. De vreme ce Mintea Universalã conþine în sine toate atributele,
întrucât este omnipotentã, omniscientã ºi omniprezentã, aceste
atribute sunt prezente în orice individ, în forma lor potenþialã. De
aceea, ori de câte ori un individ gândeºte, gândul sãu are tendinþa
– prin însãºi natura sa – sã se materializeze într-o formã obiectivã,
care corespunde cu forma sa originalã (vibratorie).

31. Cu alte cuvinte, orice gând reprezintã o cauzã ºi orice condiþie
reprezintã un efect. Din acest punct de vedere, este absolut
esenþial sã îþi controlezi gândurile, dacã doreºti sã controlezi
condiþiile în care trãieºti.

32. Orice putere se naºte în interiorul fiinþei ºi se aflã sub controlul
absolut al acesteia. Ea se naºte întotdeauna din cunoaºterea pre-
cisã ºi prin exersarea voluntarã a unor principii exacte.
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33. Dacã înþelegi aceastã lege în toatã profunzimea ei ºi dacã ajungi
sã îþi controlezi gândurile, tu poþi aplica acest mecanism oricãrei
condiþii exterioare. Altfel spus, tu poþi coopera în mod conºtient
cu legea omnipotentã, care reprezintã baza fundamentalã a
oricãrei realitãþi.

34. Mintea Universalã reprezintã principiul vital al oricãrui atom care
existã. Fiecare atom încearcã în permanenþã sã manifeste cât mai
plenar acest principiu. Toþi atomii sunt inteligenþi ºi toþi urmãresc
sã îndeplineascã scopul pentru care au fost creaþi.

35. Marea majoritate a oamenilor trãiesc exclusiv în lumea exte-
rioarã. Puþini dintre ei au descoperit lumea interioarã. ªi totuºi,
fãrã lumea interioarã, cea exterioarã nu ar putea exista. Lumea
interioarã este creatoare ºi tot ceea ce se aflã în lumea ta exte-
rioarã a fost creat mai întâi în cea interioarã. 

36. Sistemul descris în aceastã carte te poate conduce la o realizare a
puterii tale lãuntrice, dar numai dacã vei înþelege relaþia care
existã între lumea interioarã ºi lumea exterioarã. Lumea interioarã
reprezintã cauza, iar cea exterioarã efectul. Dacã doreºti sã
schimbi efectul, trebuie sã schimbi mai întâi cauza lui.

37. Dupã cum îþi poþi da seama probabil, aceastã viziune este complet
diferitã de cea pe care o adoptã marea majoritate a oamenilor. Cei
mai mulþi dintre oameni încearcã sã schimbe efectele lucrând
asupra lor, fãrã sã-ºi dea seama cã procedând în acest fel, nu fac
decât sã schimbe o formã de nemulþumire cu o alta. Pentru a
elimina o sursã de nemulþumire trebuie sã elimini mai întâi cauza
ei, iar aceastã cauzã nu poate fi descoperitã decât în lumea inte-
rioarã.

38. Creºterea se produce întotdeauna din interior. Acest principiu este
evident în întreaga naturã. Fiecare plantã, fiecare animal ºi fiecare
om reprezintã o dovadã vie a acestei legi universale. Marea
greºealã pe care au fãcut-o dintotdeauna oamenii a fost sã caute
sursa puterii în afara lor.

39. Lumea interioarã reprezintã Izvorul Universal care poate îndepli-
ni orice dorinþã, în timp ce cea exterioarã nu reprezintã decât o
supapã prin care acest izvor poate þâºni în afarã. Capacitatea
noastrã de a primi depinde de recunoaºterea acestui Izvor
Universal, a acestei Energii Infinite care se manifestã prin fiecare
individ în parte, fiind însã sursa tuturor indivizilor.

Prima sãptãmânã: Introducere în Sistemul Maestrului

7



40. Recunoaºterea este un proces mental. De aceea, acþiunea mentalã
reprezintã o interacþiune între individ ºi Mintea Universalã, ºi
întrucât Mintea Universalã reprezintã o inteligenþã care pene-
treazã întregul spaþiu ºi care animã toate lucrurile vii, aceastã acþi-
une ºi reacþie mentalã reprezintã însãºi legea cauzalitãþii.
Principiul cauzalitãþii nu rezidã însã în individ, ci în Mintea
Universalã. El nu este o facultate obiectivã, ci un proces subiec-
tiv, iar rezultatele sale pot fi vãzute în imensa varietate a condi-
þiilor ºi a experienþelor.

41. Viaþa nu poate fi exprimatã în absenþa minþii. De altfel, nimic nu
poate exista în absenþa minþii. Tot ceea ce existã reprezintã o
manifestare a acestei substanþe unice din care ºi cu ajutorul cãreia
au fost create toate lucrurile, care sunt re-create apoi în perma-
nenþã.

42. Noi trãim cu toþii într-un ocean insondabil alcãtuit din aceastã
substanþã plasticã a minþii, care este de-a pururi vie ºi activã. Ea
este de o sensibilitate extremã, luând diferite forme, în funcþie de
cererile minþii. Gândul reprezintã matricea sau tiparul prin care se
exprimã aceastã substanþã.

43. Marea valoare a acestei legi rezidã exclusiv în înþelegerea ºi apli-
carea ei practicã, ce poate înlocui sãrãcia cu abundenþa, ignoranþa
cu înþelepciunea, discordia cu armonia ºi tirania cu libertatea. Cu
siguranþã, din punct de vedere material ºi social nu poate exista
binecuvântare mai mare decât cea oferitã de aceste patru calitãþi.

44. Urmeazã acum aplicaþia practicã: retrage-te într-o camerã în care
poþi rãmâne singur ºi netulburat de alte persoane. Stai cu coloana
vertebralã dreaptã, cât mai confortabil, dar nu culcat. Lasã-þi gân-
durile sã rãtãceascã în voie, dar rãmâi liniºtit timp de 15-30 de
minute. Continuã sã practici acest exerciþiu timp de trei-patru
zile, sau chiar o sãptãmânã întreagã, pânã când dobândeºti con-
trolul deplin asupra corpului tãu fizic.

45. Mulþi oameni considerã acest exerciþiu extrem de dificil. Alþii îl
pot practica însã cu uºurinþã. Înainte de a merge mai departe, este
absolut esenþial sã îþi asiguri controlul perfect asupra corpului tãu.
În sãptãmâna urmãtoare vei primi instrucþiuni care te vor conduce
mai departe, permiþându-þi sã progresezi cu încã un pas. Pânã
atunci, trebuie sã înveþi însã sã îþi controlezi pe deplin corpul fizic.

8

Sistemul Maestrului de Charles F. Haanel



Întrebãri ºi rãspunsuri care te pot ajuta 
de-a lungul practicii

1. Care este relaþia dintre lumea exterioarã ºi cea interioarã?
Lumea exterioarã reprezintã o reflectare a celei interioare.

2. Care este principiul care stã la baza oricãrei posesiuni?
Principiul care stã la baza oricãrei posesiuni este conºtiinþa.

3. În ce constã relaþia dintre individ ºi lumea obiectivã?
Individul este legat de lumea obiectivã prin mintea sa obiectivã.
Organul acestei minþi este creierul.

4. În ce constã relaþia dintre individ ºi Mintea Universalã?
Individul este legat de Mintea Universalã prin mintea sa subiec-
tivã. Organul acestei minþi este plexul solar.

5. Ce este Mintea Universalã?
Mintea Universalã este principiul vital care stã la baza tuturor
atomilor din existenþa realã.

6. În ce fel se poate racorda un individ la Mintea Universalã?
Individul se poate racorda la Mintea Universalã, materializân-
du-ºi astfel dorinþele, prin procesul de gândire.

7. Care este rezultatul acestui proces de acþiune ºi reacþie?
Rezultatul acestui proces de acþiune ºi reacþie este cauza ºi efec-
tul (cauzalitatea). Orice gând reprezintã o cauzã ºi orice condiþie
exterioarã reprezintã un efect.

8. Cum îºi poate asigura un individ condiþii de viaþã sigure ºi
armonioase?
Printr-o gândire justã.

9. Care este cauza tuturor dizarmoniilor, discordiei, 
lipsurilor ºi limitãrilor?
Aceste patru condiþii negative sunt consecinþa unei gândiri
greºite.

10. Care este sursa tuturor puterilor?
Sursa tuturor puterilor este lumea interioarã, Izvorul Universal
care asigurã împlinirea tuturor dorinþelor, Energia Infinitã care se
manifestã prin fiecare individ în parte.
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Sãptãmâna
a doua

Principiile fundamentale ale minþii



SINTEZA PRINCIPIILOR CARE TREBUIE ÎNÞELESE
ªI APLICATE ÎN SÃPTÃMÂNA A DOUA

Dificultãþile cu care ne confruntãm sunt datorate în mare
mãsurã ideilor noastre confuze ºi ignorãrii adevãratelor noas-
tre interese. Marea noastrã menire constã în a descoperi care

sunt legile naturii pe care trebuie sã le urmãm, adaptându-ne la ele. În
acest scop, gândirea lucidã ºi viziunea moralã au o valoare inestima-
bilã. Toate procesele, inclusiv cel al gândirii, trebuie sã aibã la bazã un
fundament solid.

Cu cât sensibilitatea noastrã devine mai rafinatã, cu cât judecata
noastrã devine mai lucidã, cu cât gustul nostru devine mai delicat,
emoþiile noastre mai subtile, inteligenþa mai ascuþitã ºi aspiraþia mai
înaltã, cu atât mai pure ºi mai intense devin binecuvântãrile pe care le
revarsã asupra noastrã existenþa. Rezultã cã plãcerea supremã în viaþã
este asiguratã de studierea gândurilor cele mai elevate pe care le-au
creat vreodatã oamenii.

Puterile ºi posibilitãþile minþii depãºesc cu mult chiar ºi cele mai
extravagante realizãri materiale. Gândul este înainte de toate energie.
Din acest punct de vedere, gândul activ reprezintã o energie activã, iar
cel concentrat o energie concentratã. Mai mult, gândul concentrat
asupra unui scop bine definit se transformã în putere. Aceasta este
marea putere de care se folosesc cei care nu cred în virtutea sãrãciei sau
în frumuseþea negãrii de sine. Ei îºi dau imediat seama cã cei care
vorbesc de aceste virtuþi sunt cei slabi.

Capacitatea de a recepta ºi de a manifesta aceastã putere depinde
de capacitatea de a recunoaºte Energia Infinitã care sãlãºluieºte în om,
creându-i ºi recreându-i constant corpul ºi mintea, ºi gata oricând sã se
manifeste prin el în orice manierã pe care acesta o considerã necesarã.
Manifestãrile din viaþa exterioarã a individului vor fi direct propor-
þionale cu recunoaºterea de cãtre acesta a adevãrului exprimat mai sus. 

Principiile descrise în Sãptãmâna a Doua vor explica metoda prin
care individul poate aplica aceastã putere interioarã.
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1. Operaþiile mentale sunt realizate prin douã modalitãþi paralele de
gândire, una conºtientã ºi cealaltã subconºtientã. Profesorul
Davidson spune în aceastã direcþie: „Cine încearcã sã ilumineze
întreaga gamã a activitãþilor sale mentale cu lumina conºtiinþei
sale de veghe nu diferã cu nimic de cel care încearcã sã ilumineze
universul cu ajutorul unei brichete”.

2. Procesele logice subconºtiente sunt realizate cu o regularitate ºi
cu o certitudine care ar fi imposibile dacã ar exista chiar ºi cea
mai micã posibilitate de eroare. Mintea noastrã este astfel 
conceputã încât sã ne asigure cele mai importante fundamente ale
cunoaºterii, fãrã ca noi sã înþelegem însã felul în care opereazã
ea.

3. La fel ca un strãin binevoitor, sufletul subconºtient lucreazã ºi
strânge provizii de dragul nostru, dupã care ne dãruieºte rezul-
tatele finale (fructele coapte) ale activitãþii sale. Analiza detaliatã
a procesului de gândire aratã cã subconºtientul este teatrul celor
mai importante operaþiuni mentale.

4. Numai cu ajutorul subconºtientului putea percepe Shakespeare
marile adevãruri care le rãmân de regulã ascunse minþii obiºnuite
a oamenilor obiºnuiþi; numai cu ajutorul lui ºi-a putut crea Fidias
superbele sale statui în marmurã ºi în bronz. Numai cu ajutorul
subconºtientului ºi-a putut picta Rafael Madonele sale ºi ºi-a
putut compune Beethoven cele nouã simfonii.

5. Uºurinþa ºi perfecþiunea realizãrii depind în întregime de gradul
în care noi încetãm sã mai depindem de conºtiinþa noastrã
obiºnuitã. De pildã, cântatul la pian, patinatul, bãtutul la maºinã
ºi toate celelalte talente deprinse depind de procesele minþii sub-
conºtiente pentru a putea fi executate perfect. Miracolul cântatu-
lui la pian în timp ce susþii o conversaþie interesantã demon-
streazã pe deplin mãreþia puterilor noastre subconºtiente.

6. Cu toþii suntem conºtienþi cât de dependenþi suntem de
subconºtientul nostru, ºi cu cât gândurile noastre sunt mai ele-
vate, mai nobile ºi mai geniale, cu atât mai evident ne devine fap-
tul cã originea lor nu se aflã în mintea noastrã conºtientã, ci în cea
subconºtientã. Tactul, instinctele, simþul estetic ºi artistic – toate
îºi au originea în mintea noastrã subconºtientã.

7. Valoarea subconºtientului este enormã. El ne inspirã, ne aver-
tizeazã, ne aminteºte diferite nume, fapte ºi evenimente din trecutul
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nostru, de care am uitat de mult, ne guverneazã gândurile ºi gus-
turile, ºi realizeazã sarcini atât de complexe încât nicio minte
conºtientã nu le-ar putea duce vreodatã la bun sfârºit, chiar dacã ar
dispune de puterea necesarã.

8. Noi putem vorbi oricând dorim. Ne putem ridica braþele la voinþã,
fãrã sã ne concentrãm în mod conºtient asupra acestei acþiuni. Ne
putem focaliza atenþia exclusiv prin filtrul ochilor sau al urechilor
asupra oricãrui subiect dorim, dar nu ne putem opri bãtãile inimii
ºi circulaþia sângelui, nici procesul de creºtere în timpul
copilãriei, sau formarea nervilor ºi þesuturilor musculare, ori con-
strucþia oaselor ºi toate celelalte procese vitale pentru organism.

9. Dacã ar fi sã comparãm aceste douã tipuri de acþiuni – cele contro-
late de voinþa conºtientã ºi cele care se deruleazã în ritmul lor
maiestuos, fãrã sã devieze niciodatã de la acesta – nu putem decât
sã ne minunãm de procesele subconºtiente, întrebându-ne în ce
constã misterul lor. Dacã analizãm aceste procese, ne dãm imediat
seama cã ele guverneazã toate funcþiile vitale ale vieþii noastre fi-
zice ºi nu putem decât sã tragem concluzia cã aceste funcþii atât de
esenþiale au fost puse în mod deliberat sub controlul unei puteri
lãuntrice permanente ºi pe care ne putem baza, întrucât nu depinde
în niciun fel de voinþa noastrã exterioarã aflatã veºnic în schimbare.

10. Dintre aceste douã puteri, cea exterioarã ºi schimbãtoare a fost
numitã „Minte conºtientã” sau „Minte obiectivã” (în sensul cã se
ocupã de obiectele lumii exterioare). Puterea interioarã a fost
numitã „Minte subconºtientã” sau „Minte subiectivã”. Pe lângã
numeroase alte activitãþi mentale, aceasta din urmã controleazã
toate funcþiile regulate care fac posibilã viaþa fizicã.

11. Este foarte important sã înþelegem exact funcþiile corespondente
ale acestor douã tipuri de minþi, îndeosebi în planul mental, dar ºi
alte principii elementare care stau la baza funcþionãrii lor. Mintea
conºtientã percepe ºi opereazã prin intermediul celor cinci simþuri
fizice, depinzând întru totul de impresiile ºi de obiectele lumii exte-
rioare.

12. Ea are facultatea de a discrimina, ºi implicit responsabilitatea
alegerilor fãcute. Este înzestratã cu puterea de a raþiona, de a
deduce ºi de a analiza, iar aceastã putere trebuie dezvoltatã în cel
mai înalt grad. Mintea conºtientã reprezintã sediul voinþei ºi al
tuturor energiilor care derivã din aceasta.
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13. Ea poate nu doar sã impresioneze alte minþi conºtiente, dar poate
chiar direcþiona mintea subconºtientã. Din acest punct de vedere,
mintea conºtientã devine gardianul ºi stãpânul responsabil al celei
subconºtiente. Aceastã funcþie este extrem de importantã ºi are
puterea de a schimba dramatic viaþa oricãrei persoane.

14. Adeseori, teama, grijile, sãrãcia, bolile, dizarmoniile de tot felul
ºi celelalte necazuri ajung sã ne domine viaþa din cauza suges-
tiilor greºite acceptate de mintea subconºtientã de la cea conºtien-
tã. Dacã este antrenatã corect, mintea conºtientã poate preveni
acest proces, printr-o acþiune protectoare ºi vigilentã. Pe bunã
dreptate, ea poate fi consideratã „Paznicul de la poarta” marelui
domeniu al subconºtientului.

15. Un autor a exprimat principala distincþie dintre cele douã tipuri de
minte astfel:

16. „Mintea conºtientã este voinþa raþionalã. Cea subconºtientã este
dorinþa instinctivã rezultatã dintr-o voinþã raþionalã anterioarã”.

17. Mintea subconºtientã trage concluzii juste ºi corecte pornind de la
premisele furnizate de diferite surse exterioare. Dacã premisele
sunt adevãrate, concluziile ei sunt impecabile, dar dacã premise-
le sau sugestiile sunt greºite, întregul eºafodaj se prãbuºeºte.
Mintea subconºtientã nu încearcã niciodatã sã demonstreze ade-
vãrul concluziilor sale. În acest scop, ea depinde întru totul de
mintea conºtientã, de „Paznicul de la poartã”, care are datoria sã
o fereascã de impresii greºite.

18. De îndatã ce recepteazã o anumitã sugestie, considerând-o corec-
tã, mintea subconºtientã trece imediat la acþiune, folosindu-ºi în
acest scop puterea uriaºã. Sugestiile minþii conºtiente pot fi însã
adevãrate sau false. Dacã ele sunt greºite din start, omul îºi taie
singur craca de sub picioare, punându-ºi în pericol întreaga fiinþã.

19. Mintea conºtientã ar trebui sã îºi pãstreze luciditatea de-a lungul
întregii zile (atât timp cât se aflã în stare de veghe). Dacã
„paznicul” lipseºte de la datorie sau emite judecãþi de valoare
greºite, din diferite cauze, mintea subconºtientã rãmâne practic
nepãzitã ºi poate cãdea pradã oricãror sugestii venite din varii
surse exterioare. Acest mecanism se dovedeºte cu deosebire pe-
riculos în timpul emoþiei intense a panicii generalizate, a mâniei
nestãpânite, atunci când omul se aflã în mijlocul unei mulþimi
iresponsabile sau în orice alte momente de pasiune necontrolatã.

Sãptãmâna a doua: Principiile fundamentale ale minþii
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În astfel de momente, mintea subconºtientã este deschisã în faþa
sugestiilor de teamã, de urã, de egoism, de lãcomie, de pierdere a
încrederii în sine ºi a altor sugestii negative preluate de la per-
soanele din jur sau datoritã circumstanþelor exterioare.
Rezultatele în astfel de cazuri sunt dintre cele mai dezastruoase,
efectele lor putând dura foarte mult timp. De aici ºi marea impor-
tanþã a feririi minþii subconºtiente de impresiile greºite.

20. Mintea subconºtientã percepe cu ajutorul intuiþiei. De aceea, pro-
cesele ei mentale sunt foarte rapide. Ea nu aºteaptã niciodatã con-
cluziile lente ale raþiunii conºtiente. De altfel, nici nu le-ar putea
folosi.

21. Mintea subconºtientã nu doarme ºi nu se odihneºte niciodatã, la
fel cum nu o face nici inima. Cercetãtorii au descoperit cã dacã în
mintea subconºtientã sunt introduse sugestii ale unor obiective
specifice care trebuie realizate, ea pune în miºcare anumite forþe
care conduc în timp la rezultatul dorit. Aici sãlãºluieºte sursa de
putere care ne poate pune în contact cu omnipotenþa. De aceea,
meritã sã studiem în mare detaliu ºi cu cea mai mare atenþie acest
principiu profund.

22. Modul de operare al acestei legi este cât se poate de interesant.
Cei care o aplicã descoperã cã dacã se duc sã se întâlneascã cu o
persoanã cu care în mod normal nu ar fi crezut cã se pot înþelege,
o forþã le-a luat-o înainte, netezindu-le calea ºi dizolvând presu-
pusele dificultãþi. Totul se schimbã ºi interviul se desfãºoarã cât
se poate de armonios. Ei descoperã cã dacã se confruntã cu o
problemã economicã dificilã, îºi pot permite sã întârzie fãrã pro-
bleme livrarea pânã când gãsesc soluþia la problema respectivã.
Totul pare sã fie aranjat dinainte. Pe scurt, cei care învaþã cum sã
se foloseascã de subconºtientul lor descoperã cã au la dispoziþie
resurse infinite de care se pot folosi.

23. Mintea subconºtientã este sediul tuturor principiilor ºi aspiraþiilor
noastre, dar ºi al idealurilor noastre artistice ºi altruiste. Aceste
instincte nu pot fi descãtuºate însã decât în urma unui proces ela-
borat ºi gradat de revelare a principiilor interioare.

24. Mintea subconºtientã nu cunoaºte limbajul argumentelor pro ºi
contra. De aceea, dacã a acceptat deja anumite sugestii greºite,
cea mai bunã metodã de a le contracara constã în a-i inocula alte
sugestii, contrare ºi mai puternice, repetate cât mai des, pânã când
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mintea ajunge sã le accepte, formându-ºi astfel noi obiºnuinþe de
gândire ºi de viaþã, mai sãnãtoase. Într-adevãr, mintea
subconºtientã este sediul Obiºnuinþelor. Procesele pe care le
repetãm foarte des devin mecanice. Ele nu mai sunt controlate de
raþiunea curentã, ci se insinueazã în cotloanele profunde ale
minþii subconºtiente. Dacã obiceiul astfel format este benefic,
acest mecanism se dovedeºte cât se poate de favorabil. Dacã este
însã greºit, cel mai bun remediu constã în a recunoaºte
omnipotenþa minþii subconºtiente, sugerându-i eliberarea de el.
Fiind un principiu creator care îºi are sursa în esenþa noastrã di-
vinã, subconºtientul va asculta noua sugestie ºi ne va crea liber-
tatea doritã.

25. Pentru a recapitula: funcþiile normale ale subconºtientului în plan
fizic guverneazã procesele vitale ale corpului, contribuind astfel
decisiv la prezervarea vieþii ºi la restabilirea stãrii de sãnãtate.
Subconºtientul se îngrijeºte inclusiv de prezervarea speciei, asi-
gurându-le indivizilor instinctul de supravieþuire, de reproducere
ºi de a cãuta condiþii de viaþã mai bune.

26. În plan mental, subconºtientul reprezintã depozitul memoriei,
înmagazineazã toate acele gânduri minunate care lucreazã nes-
tingherite de timp ºi de spaþiu ºi este izvorul tuturor iniþiativelor
practice ºi al forþelor vitale constructive. În plus, este sediul
obiºnuinþei, aºa cum spuneam.

27. Din punct de vedere spiritual, subconºtientul este sursa tuturor
idealurilor, a aspiraþiei, a imaginaþiei, dar ºi canalul prin inter-
mediul cãruia ne putem recunoaºte Sursa Divinã. Pe mãsurã ce ne
recunoaºtem aceastã divinitate interioarã, noi începem sã
înþelegem ºi care este adevãrata sursã a puterii noastre lãuntrice.

28. Unii cititori se vor întreba probabil: „Cum poate schimba sub-
conºtientul condiþiile de viaþã?” Rãspunsul este simplu: el poate
schimba aceste condiþii deoarece face parte integrantã din Mintea
Universalã, ºi orice parte are aceeaºi calitate ca ºi întregul; sin-
gurele diferenþe þin de grad. Aºa cum se ºtie, întregul este prin
excelenþã creator. De fapt, el reprezintã singurul principiu creator
care existã. În consecinþã, mintea noastrã este la rândul ei cre-
atoare, iar cum gândirea este singura activitate a minþii, ea trebuie
sã fie de asemenea creatoare.

Sãptãmâna a doua: Principiile fundamentale ale minþii
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29. Aºa cum vom vedea în continuare, existã o mare diferenþã între
gândirea obiºnuitã ºi direcþionarea conºtientã, sistematicã ºi con-
structivã a gândurilor. Atunci când ne focalizãm mintea, noi o
punem automat la unison cu Mintea Universalã, cu infinitatea,
declanºând astfel cea mai puternicã forþã din câte existã: puterea
creatoare a Minþii Universale. La fel ca orice alt proces, ºi acesta
este guvernat de o lege a naturii, iar aceastã lege poartã numele
de „Legea Atracþiei”. Potrivit acestei legi, mintea este un prin-
cipiu creator, atrãgând cãtre sine toate elementele necesare pentru
materializarea obiectului asupra cãruia se concentreazã.

30. Sãptãmâna trecutã þi-am dat un exerciþiu al cãrui scop era sã îþi
asigure controlul asupra corpului fizic. Dacã ai obþinut acest con-
trol, înseamnã cã eºti pregãtit sã mergi mai departe. De data
aceasta, scopul exerciþiului de faþã este de a te ajuta sã îþi con-
trolezi mintea. Dacã este posibil, retrage-te întotdeauna în aceeaºi
camerã, pe acelaºi scaun ºi în aceeaºi poziþie. Dacã nu este posi-
bil, foloseºte cât poþi mai bine condiþiile de care dispui. În con-
tinuare, aºeazã-te în aceeaºi poziþie confortabilã ºi urmãreºte sã îþi
blochezi complet gândirea. În acest fel, vei ajunge în timp sã îþi
controlezi aºa cum doreºti toate grijile ºi temerile, cultivând
numai gândurile pe care le doreºti. Continuã acest exerciþiu pânã
când ajungi sã îl stãpâneºti perfect.

31. La început nu vei reuºi sã îþi blochezi mintea mai mult de câteva
momente, dar exerciþiul este oricum valoros, întrucât reprezintã o
demonstraþie practicã a nenumãratelor gânduri care încearcã sã
pãtrundã în mintea ta ºi în universul tãu mental.

32. Sãptãmâna viitoare vei primi instrucþiuni referitoare la un exer-
ciþiu ceva mai interesant, dar pe care nu îl vei putea aplica dacã
nu ai ajuns sã îþi controlezi cât de cât mintea.

Principiul cauzalitãþii (al cauzei ºi efectului)
este la fel de absolut ºi de imuabil în domeniul
ascuns al gândirii cum este ºi în lumea vizibilã
a lucrurilor materiale. Mintea este un maestru
þesãtor; ea þese deopotrivã veºmântul interior al
caracterului ºi cel exterior al circumstanþelor.

- James Allen
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Întrebãri ºi rãspunsuri care te pot ajuta 
de-a lungul practicii

11. Care sunt cele douã tipuri de activitate mentalã?
Activitatea conºtientã ºi cea subconºtientã.

12. De ce depind uºurinþa ºi perfecþiunea?
Acestea depind în întregime de gradul în care încetãm sã mai
depindem de mintea noastrã conºtientã.

13. În ce constã valoarea minþii subconºtiente?
Valoarea minþii subconºtiente este enormã: ea ne ghideazã, ne
avertizeazã, controleazã procesele vitale ºi reprezintã sediul
memoriei.

14. Care sunt funcþiile minþii conºtiente?
Printre acestea se numãrã: facultatea discriminãrii ºi puterea raþi-
unii. Ea reprezintã sediul voinþei ºi poate influenþa 
subconºtientul. 

15. Cum poate fi exprimatã distincþia dintre mintea conºtientã
ºi cea subconºtientã?
„Mintea conºtientã este voinþa care raþioneazã. Mintea
subconºtientã este dorinþa instinctivã rezultatã dintr-o voinþã
raþionalã anterioarã”.

16. Ce metodã este absolut necesarã pentru a putea influenþa
mintea subconºtientã?
Afirmarea mentalã a dorinþei noastre.

17. Care este rezultatul aplicãrii acestei metode?
Dacã dorinþa noastrã se aflã în armonie cu miºcarea marii
Totalitãþi, aceasta din urmã va pune în miºcare o serie de forþe
care vor conduce la rezultatul dorit.

18. Care este consecinþa operãrii acestei legi?
Mediul nostru reflectã condiþiile care corespund atitudinii noastre
mentale predominante.

19. Ce nume a fost dat acestei legi?
I s-a spus: Legea Atracþiei.

20. Cum poate fi descrisã aceastã lege?
Gândirea este o energie creatoare. Ea atrage toate elementele
necesare pentru materializarea obiectului asupra cãreia se foca-
lizeazã.

Sãptãmâna a doua: Principiile fundamentale ale minþii
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Sãptãmâna
a treia

Realizeazã-þi potenþialul mental



SINTEZA PRINCIPIILOR CARE TREBUIE ÎNÞELESE
ªI APLICATE ÎN SÃPTÃMÂNA A TREIA

Aºa cum ai vãzut, individul se poate pune la unison cu
Principiul Universal, rezultatul acestei acþiuni ºi reacþii fiind
principiul cauzalitãþii (al cauzei ºi efectului).

Pe scurt, gândirea reprezintã cauza, iar experienþele cu care te
confrunþi în viaþã reprezintã efectele.

De aceea, renunþã la tendinþa de a te plânge de condiþiile cu care
te confrunþi, întrucât nu depinde decât de tine sã le schimbi cu acele
condiþii pe care þi-ai dori sã le experimentezi.

Focalizeazã-þi eforturile cãtre realizarea potenþialului tãu mental,
care îþi stã tot timpul la dispoziþie ºi din care se naºte orice putere realã
ºi durabilã.

Persevereazã cu aceastã practicã pânã când vei ajunge sã înþelegi
cã tu poþi realiza absolut tot ceea ce îþi doreºti, singura condiþie nece-
sarã fiind aceea de a-þi înþelege propria putere ºi de a continua sã te con-
centrezi asupra obiectului dorit. Forþele minþii sunt întotdeauna dornice
sã se punã în slujba unei voinþe focalizate, care nu îºi doreºte altceva
decât sã îºi cristalizeze gândurile ºi dorinþele în acþiuni, condiþii ºi
evenimente.

Dacã la început fiecare funcþie a vieþii ºi fiecare acþiune reprezintã
rezultatul unui gând conºtient, acþiunile repetate tind sã devinã auto-
mate, iar gândul care le controleazã se scufundã în lumea subconºtien-
tului. Asta nu înseamnã însã cã el îºi pierde inteligenþa creatoare. El
devine automat numai pentru ca mintea subconºtientã sã se poatã ocupa
ºi de alte lucruri. Noile acþiuni vor deveni la rândul lor obiºnuinþe, apoi
procese automate ºi subconºtiente, astfel încât mintea sã se poatã eli-
bera de aceste detalii ºi sã se poatã focaliza asupra altor activitãþi noi.

Dacã vei înþelege acest mecanism, vei descoperi o sursã de putere
care îþi va permite sã faci faþã cu succes tuturor situaþiilor care pot
apãrea în viaþa ta.
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1. Interacþiunea necesarã dintre mintea conºtientã ºi cea
subconºtientã presupune o interacþiune similarã între sistemele
nervoase corespondente. Judecãtorul Troward* explicã minunat
cum se efectueazã aceastã interacþiune: „Sistemul nervos cere-
brospinal este organul minþii conºtiente, iar cel simpatic reprezin-
tã organul minþii subconºtiente. Sistemul cerebrospinal reprezin-
tã canalul care ne permite sã receptãm percepþiile conºtiente de la
organele noastre de simþuri ºi sã exercitãm un control conºtient
asupra miºcãrilor corpului nostru. Acest sistem nervos îºi are
sediul în creier.

2. Sistemul nervos simpatic îºi are sediul în acel nod de ganglioni
situat în partea din spate a stomacului ºi cunoscut sub numele de
Plexul Solar. El reprezintã canalul acelor activitãþi mentale care
susþin în mod inconºtient funcþiile vitale ale corpului.

3. Legãtura dintre cele douã sisteme se realizeazã prin intermediul
nervului vag, care iese din regiunea cerebralã (unde face parte din
sistemul voluntar) ºi ajunge în zona toracicã, de unde trimite mai
multe ramificaþi cãtre inimã ºi cãtre plãmâni. Strãpunge apoi
diafragma, renunþã la înveliºul sãu exterior ºi se identificã cu
nervii sistemului simpatic, formând astfel o punte de legãturã
între acesta ºi cel parasimpatic. În acest fel, omul devine din
punct de vedere fizic o singurã entitate”.

4. Aºa cum am vãzut, fiecare gând este receptat de creier, care
reprezintã organul sistemului nervos conºtient, fiind supus puterii
noastre raþionale. Dacã mintea obiectivã considerã cã acest gând
este autentic, ea îl trimite cãtre plexul solar, respectiv cãtre
creierul minþii subiective, pentru ca aceasta sã îl transforme în
realitate. La acest nivel, el nu mai poate fi contracarat prin argu-
mente opuse. Mintea subconºtientã nu cunoaºte limbajul argu-
mentelor pro ºi contra. Ea nu face altceva decât sã acþioneze,
acceptând de bune concluziile la care a ajuns mintea conºtientã.

Sãptãmâna a treia: Realizeazã-þi potenþialul mental
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5. Plexul solar a fost numit de unii soarele corpului uman, întrucât
reprezintã punctul central de acumulare ºi redistribuire a energiei
pe care o genereazã în permanenþã corpul fizic. Aceastã energie
este cât se poate de realã, la fel cum acest soare este cât se poate
de autentic. Energia este distribuitã prin diverºi nervi cãtre toate
pãrþile corpului, fiind difuzatã apoi în aura care învãluie întregul
corp.

6. Dacã aceastã radiaþie este suficient de puternicã, individul devine
înzestrat cu un fel de magnetism personal sau carisma. Puterea lui
de a face bine este enormã. Adeseori, simpla lui prezenþã este
suficientã pentru a aduce alinare minþilor tulburate cu care intrã
în contact.

7. Dacã plexul solar este activ ºi iradiazã viaþã, energie ºi vitalitate
cãtre toate pãrþile corpului ºi cãtre toþi oamenii cu care individul
intrã în contact, senzaþiile sunt cât se poate de plãcute. Corpul se
simte sãnãtos ºi toþi oamenii care intrã în contact cu individul
experimenteazã senzaþii plãcute.

8. Dacã aceastã emanaþie se realizeazã cu întreruperi ºi cu sincope,
senzaþiile devin neplãcute. Fluxul de energie vitalã este blocat în
anumite locuri, nemaiputând ajunge în toate pãrþile corpului, fapt
care conduce la boalã: fizicã, mentalã ºi chiar a mediului încon-
jurãtor (dacã fenomenul este global).

9. La nivel fizic, boala se declanºeazã datoritã faptului cã soarele
corporal nu mai poate genera suficientã energie pentru a susþine
din punct de vedere vital toate pãrþile corpului. La nivel mental,
boala se declanºeazã deoarece mintea conºtientã depinde de cea
subconºtientã pentru a-ºi procura vitalitatea de care are nevoie
pentru susþinerea activitãþilor sale mentale. În sfârºit, mediul
înconjurãtor se poate îmbolnãvi la rândul lui, deoarece puntea de
legãturã dintre mintea subconºtientã a omului ºi Mintea
Universalã este întreruptã. 

10. Plexul solar este punctul în care partea se întâlneºte cu întregul,
în care finitul devine infinit, în care principiul necreat devine
creat, cel universal devine individualizat, iar cel invizibil devine
vizibil. Acesta este punctul în care se naºte viaþa. Practic, nu
existã nicio limitã pentru cantitatea de energie vitalã pe care indi-
vidul o poate genera la nivelul acestui plex solar.
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11. Acest centru energetic este omnipotent, întrucât reprezintã puntea
de legãturã între toate formele de viaþã ºi între toate inteligenþele.
De aceea, el poate realiza tot ceea ce este pus sã realizeze de cãtre
mintea conºtientã. Tocmai în acest mecanism rezidã marea putere
a minþii conºtiente. Subconºtientul poate transpune în practicã
toate planurile ºi toate ideile pe care i le sugereazã mintea
conºtientã.

12. În aceste condiþii, rezultã cã gândirea conºtientã este adevãratul
stãpân al acestui centru solar din care emanã întreaga energie
vitalã ce alimenteazã corpul fizic. Calitatea gândurilor pe care le
cultivãm determinã calitatea energiilor pe care le va emana acest
soare interior. În mod similar, caracterul ºi natura gândurilor pe
care le cultivã mintea noastrã conºtientã determinã caracterul ºi
natura gândurilor pe care le emanã acest soare interior, ºi implicit
natura experienþelor pe care le trãim.

13. Este evident, aºadar, cã tot ce avem de fãcut este sã lãsãm lumi-
na acestui soare interior sã strãluceascã. Cu cât emanãm mai
multã energie, cu atât mai uºor ne va fi sã transmutãm condiþiile
nedorite de viaþã în surse de plãcere ºi de profit pentru noi.
Singura chestiune care mai rãmâne de lãmurit este cum putem
face aceastã luminã sã strãluceascã; altfel spus, cum putem ge-
nera aceastã energie vitalã.

14. Gândurile care nu opun rezistenþã dilatã plexul solar, în timp ce
cele care opun rezistenþã îl contractã. În mod similar, gândurile
plãcute îl dilatã, în timp ce cele neplãcute îl contractã. Gândurile
de curaj, de putere, de încredere în sine ºi de speranþã genereazã
stãri corespondente la nivelul plexului solar. În schimb, marele
duºman al plexului solar, care împiedicã acest soare interior sã
strãluceascã ºi care trebuie distrus cu orice preþ, este teama. Acest
duºman trebuie eliminat fãrã scrupule, o datã pentru totdeauna,
întrucât el reprezintã norul care întunecã soarele nostru interior,
fãcându-ne morocãnoºi ºi lipsiþi de strãlucire.

15. Acest demon personal stã la baza fricii noastre de trecut, de
prezent ºi de viitor, de noi înºine, de semenii noºtri, de tot ºi de
toate. Lumina noastrã interioarã nu va putea strãluci decât atunci
când teama va dispãrea pentru totdeauna din fiinþa noastrã.
Numai atunci se vor dispersa norii, iar noi vom descoperi sursa
puterii ºi energiei vitale.
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16. Dacã vei descoperi cã eºti una cu puterea infinitã ºi cã poþi pune
în aplicare oricând doreºti aceastã putere, demonstrându-þi astfel
capacitatea de a depãºi orice condiþie adversã prin simpla
focalizare a gândurilor tale, tu nu vei mai avea de ce sã te temi.
Acesta este singurul mecanism prin care teama poate fi distrusã ºi
prin care omul poate intra în posesia dreptului sãu prin naºtere.

17. Toate experienþele cu care ne confruntãm sunt determinate de ati-
tudinea noastrã în faþa vieþii. Dacã nu ne aºteptãm sã primim
nimic, nu vom avea nimic. În schimb, dacã vom cere foarte mult
de la viaþã, vom primi darurile acesteia într-o proporþie directã cu
cerinþele noastre. Lumea nu este durã decât cu cei care nu reuºesc
sã se afirme. Criticile celorlalþi oameni nu li se par amare decât
celor care nu reuºesc sã îºi goleascã mintea pentru propriile lor
idei. Foarte multe idei de succes nu vãd niciodatã lumina zilei
tocmai din cauza fricii de critici.

18. Omul care ºtie cã dispune de un soare interior (plexul solar) nu se
teme nici de critici ºi nici de altceva. El este mult prea ocupat cu
emanarea curajului, a încrederii în sine ºi a puterii. Prin atitudinea
sa mentalã, el nu anticipeazã altceva decât succesul. În acest fel,
el distruge cu uºurinþã toate obstacolele care îi apar în cale ºi sare
fãrã probleme peste mlaºtina îndoielilor ºi ezitãrilor pe care i-o
scoate în cale teama.

19. Cunoaºterea capacitãþii noastre de a emana în mod conºtient
sãnãtate, putere ºi armonie ne ajutã sã înþelegem faptul cã nu
avem de ce sã ne temem, întrucât avem acces la Puterea Infinitã.

20. Aceastã cunoaºtere nu poate fi dobânditã decât prin aplicarea
practicã a informaþiilor oferite în aceastã secþiune. La fel ca un
sportiv care nu devine puternic decât prin antrenamentele sale, ºi
noi putem învãþa aceastã putere punând în practicã ceea ce am
învãþat.

21. Dat fiind cã afirmaþia care urmeazã este de o importanþã capitalã,
o voi exprima în mai multe maniere, astfel încât sã îi poþi înþelege
pe deplin întreaga semnificaþie. Dacã eºti înclinat cãtre religie,
þi-aº spune sã îþi laºi lumina interioarã sã strãluceascã; dacã eºti
înclinat mai degrabã cãtre ºtiinþa fizicã, þi-aº spune sã îþi trezeºti
plexul solar. Dacã preferi o interpretare strict ºtiinþificã, þi-aº su-
gera sã îþi impresionezi mintea subconºtientã.
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22. Þi-am explicat deja în ce constã rezultatul acestei impresionãri.
Aceasta este metoda care te intereseazã. Ai învãþat deja cã sub-
conºtientul este inteligent, creativ ºi cã rãspunde la voinþa minþii
conºtiente. În acest caz, care este cea mai naturalã metodã de
impresionare a minþii subconºtiente? Este simplu: concen-
treazã-te mental asupra obiectului dorinþei tale. Ori de câte ori te
vei concentra în acest fel, tu îþi vei impregna subconºtientul cu
vibraþia doritã.

23. Aceasta nu este singura modalitate de impregnare a subconºtien-
tului, dar este cu siguranþã una dintre cele mai simple ºi mai efi-
ciente, poate chiar cea mai directã. De aceea, ea conduce cel mai
rapid la rezultatele dorite. De fapt, metoda genereazã rezultate
atât de ieºite din comun încât mulþi oameni le considerã chiar
miracole.

24. Aceasta este metoda pe care au aplicat-o toþi marii inventatori,
toþi marii finanþiºti ºi toþi marii oameni de stat pentru a converti
forþa subtilã ºi invizibilã a dorinþelor lor, a credinþei ºi încrederii
pe care ºi le-au cultivat, într-o realitate tangibilã ºi concretã din
lumea obiectivã.

25. Mintea subconºtientã a omului face parte integrantã din Mintea
Universalã. Aceasta din urmã reprezintã principiul creator al uni-
versului. Orice parte a unui ansamblu trebuie sã aibã aceeaºi
naturã ºi aceeaºi calitate ca ºi întregul. Altfel spus, aceastã putere
creatoare este practic nelimitatã. Ea nu poate fi limitatã de niciun
fel de precedent, adicã de niciun tipar anterior care sã îi modeleze
principiul constructiv.

26. Am descoperit aºadar cã mintea subconºtientã reacþioneazã la
voinþa noastrã conºtientã, ceea ce înseamnã cã puterea creatoare
nelimitatã a Minþii Universale poate fi controlatã de mintea
conºtientã a individului.

27. Atunci când vei aplica practic acest principiu prin exerciþiile indi-
cate în lecþiile care urmeazã, este bine sã reþii cã nu este necesar
sã precizezi metoda prin care subconºtientul tãu va genera rezul-
tatele dorite de tine. Un principiu finit nu poate structura nicio-
datã un principiu infinit. Tot ce trebuie sã faci este sã precizezi ce
anume îþi doreºti, nu ºi cum urmeazã sã obþii acest lucru.

28. Tu eºti un canal prin care energia nediferenþiatã se diferenþiazã,
iar aceastã diferenþiere se realizeazã prin asumare. Ea nu necesitã
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altceva decât un proces de recunoaºtere care sã punã în miºcare
acele cauze care vor produce rezultatele dorite de tine. Acest
lucru este posibil tocmai datoritã faptului cã principiul universal
nu poate acþiona decât prin intermediul individului, la fel cum
individul nu poate acþiona decât prin intermediul principiului uni-
versal, cu care este una.

29. Ca exerciþiu pentru aceastã sãptãmânã, îþi recomand sã reiei exer-
ciþiul de sãptãmâna trecutã, mergând însã un pas mai departe. La
fel ca data trecutã, pãstreazã-þi corpul perfect nemiºcat ºi
blocheazã-þi toate gândurile. De data aceasta, ai grijã însã sã te
relaxezi. Lasã-þi muºchii sã îºi reia tonusul normal. În acest fel,
vei elimina orice fel de presiune la nivelul nervilor, dispersând
astfel acele tensiuni care conduc atât de frecvent la epuizare.

30. Relaxarea fizicã reprezintã un exerciþiu voluntar al voinþei, dar
este un exerciþiu de o mare valoare, întrucât îi permite sângelui sã
circule liber între creier ºi corp.

31. Tensiunea corporalã conduce la agitaþie mentalã ºi la o activitate
anormalã a minþii. Ea genereazã griji, temeri ºi anxietate. De
aceea, relaxarea reprezintã o necesitate absolutã pentru cei care
doresc sã îºi elibereze complet facultãþile mentale.

32. Practicã acest exerciþiu cu perseverenþã. Impune-þi mental sã îþi
relaxezi fiecare muºchi ºi fiecare nerv, pânã când ajungi sã te
simþi complet liniºtit ºi împãcat cu tine însuþi ºi cu lumea exte-
rioarã.

33. Numai într-o asemenea stare poate începe sã funcþioneze plexul
solar. Cât despre rezultate, acestea te vor uimi cu siguranþã.
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Întrebãri ºi rãspunsuri care te pot ajuta 
de-a lungul practicii

21. Ce sistem nervos reprezintã organul minþii conºtiente?
Sistemul cerebrospinal.

22. Ce sistem nervos reprezintã organul minþii subconºtiente?
Sistemul simpatic.

23. Care este punctul central prin care este distribuitã energia
produsã constant de cãtre corpul fizic?
Plexul solar.

24. Cum poate fi întrerupt acest proces de distribuþie?
Prin gânduri care opun rezistenþã, critice sau discordante, dar mai
presus de orice, prin teamã.

25. Care sunt rezultatele acestei întreruperi?
Toate relele care afecteazã rasa umanã.

26. Cum poate fi controlatã ºi direcþionatã aceastã energie?
Prin gânduri focalizate în mod conºtient.

27. Cum poate fi complet eliminatã teama?
Prin înþelegerea ºi recunoaºterea adevãratei surse a oricãrei pu-
teri.

28. Ce anume determinã experienþele cu care ne confruntãm în
viaþã?
Atitudinea noastrã mentalã predominantã.

29. Cum ne putem trezi plexul solar?
Prin concentrarea mentalã asupra condiþiei pe care dorim sã o
manifestãm în viaþa noastrã.

30. Care este principiul creator al universului?
Mintea Universalã.
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Sãptãmâna
a patra

Inversarea procesului – De la cauzã la efect



SINTEZA PRINCIPIILOR CARE TREBUIE ÎNÞELESE
ªI APLICATE ÎN SÃPTÃMÂNA A PATRA

Principiile care urmeazã trebuie aplicate în cea de-a patra sãp-
tãmânã. Ele îþi vor explica de ce ceea ce gândeºti, ceea ce faci
ºi ceea ce simþi reprezintã o reflectare a ceea ce eºti.

Gândul este o energie, iar energia înseamnã putere. Toate reli-
giile, ºtiinþele ºi filozofiile pe care le-a cunoscut aceastã lume au avut
la bazã manifestãrile acestei energii, ºi nu energia în sine. Aºa se
explicã de ce lumea s-a limitat doar la efecte, ignorând sau înþelegând
greºit cauzele.

Aºa se explicã de ce religia vorbeºte de un Dumnezeu ºi un
diavol, ºtiinþa de forþe pozitive ºi negative, iar filozofia de bine ºi de
rãu.

Sistemul Realizãrii inverseazã acest proces. El nu este interesat
decât de cauze. Scrisorile primite de autor de la studenþii sãi atestã un
lucru minunat: ele confirmã faptul cã prin descoperirea cauzelor, stu-
denþii îºi pot asigura starea de sãnãtate doritã, armonia, abundenþa ºi
toate acele lucruri care le pot asigura fericirea ºi bunãstarea.

Viaþa este prin excelenþã expresivã, iar menirea noastrã este de a
ne exprima într-o manierã armonioasã ºi constructivã. Durerea, sufe-
rinþa, nefericirea, boala ºi sãrãcia nu reprezintã necesitãþi absolute,
putând fi eliminate complet din viaþa noastrã.

Acest proces de eliminare constã în ridicarea mai presus de orice
fel de limitare. Cel care îºi întãreºte ºi îºi purificã gândurile nu mai tre-
buie sã se preocupe de microbi, iar cel care a înþeles legea abundenþei
se poate racorda pe loc la sursa tuturor bogãþiilor.

În acest fel, soarta, norocul ºi destinul pot fi controlate la fel de
sigur cum îºi controleazã un cãpitan nava sau un mecanic trenul.
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1. Adevãratul tãu „eu” nu este corpul fizic. Acesta nu este decât un
instrument de care „eul” tãu se foloseºte pentru a-ºi îndeplini
scopurile. „Eul” tãu nu poate fi nici mintea, întrucât aceasta este
doar un alt instrument de care el se foloseºte pentru a gândi, pen-
tru a raþiona ºi pentru a face planuri.

2. „Eul” trebuie sã fie un principiu care controleazã ºi care
guverneazã deopotrivã corpul ºi mintea. El este cel care stabileºte
ce vor face ºi cum vor acþiona acestea. Dacã vei ajunge sã rea-
lizezi adevãrata naturã a „eului” tãu, tu te vei bucura de un simþ
al puterii pe care nu l-ai cunoscut pânã în prezent.

3. Personalitatea ta este alcãtuitã din nenumãrate caracteristici indi-
viduale, din particularitãþi, obiºnuinþe ºi trãsãturi de caracter.
Toate acestea sunt rezultatul modului tãu de pânã acum de a
gândi, dar nu au nimic de-a face cu adevãratul tãu „eu”.

4. Atunci când spui: „eu gândesc”, „eul” tãu îi spune minþii la ce tre-
buie sã se gândeascã. Atunci când spui: „eu merg”, „eul” tãu îi
spune corpului unde trebuie sã meargã. Adevãrata naturã a aces-
tui „eu” este spiritualã. El reprezintã sursa adevãratei puteri de
care beneficiazã toþi cei care ajung sã îºi realizeze adevãrata
naturã.

5. Cea mai mare ºi cea mai sublimã dintre toate puterile pe care ni
le-a dãruit acest „eu” spiritual este aceea de a gândi. Din pãcate,
foarte puþini oameni ºtiu cum sã gândeascã în mod constructiv
sau corect, motiv pentru care obþin rezultate minore. Marea
majoritate a oamenilor le permit gândurilor lor sã se focalizeze
asupra unor scopuri egoiste, consecinþã inevitabilã a unei minþi
infantile. Atunci când mintea se maturizeazã, ea înþelege cã
fiecare gând egoist ascunde în sine germenul unui eºec.

6. De pildã, o minte maturã ºtie cã orice tranzacþie trebuie sã le fie
de folos tuturor celor care sunt implicaþi în ea ºi cã orice încercare
de a beneficia de pe urma slãbiciunii, ignoranþei sau necesitãþii
unei alte persoane va avea consecinþe defavorabile pentru cel în
cauzã.

7. Explicaþia este simplã: fiecare individ face parte integrantã din
principiul universal. În mod normal, o parte nu poate fi antago-
nistã cu o alta. Dimpotrivã, bunãstarea fiecãrei pãrþi depinde de
recunoaºterea interesului majoritãþii.
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8. Toþi cei care recunosc acest principiu se bucurã de un mare avan-
taj în viaþã. Ei sunt focalizaþi ºi nu se epuizeazã inutil. Mai mult,
ei ºtiu sã elimine cu uºurinþã gândurile inutile sau superflue, con-
centrându-se intens asupra subiectelor dorite. Ei nu îºi pierd
niciodatã timpul ºi nu îºi cheltuiesc banii pentru a achiziþiona
obiecte care nu sunt de strictã necesitate pentru ei.

9. Dacã încã nu poþi acþiona ºi tu în acest fel, acest lucru se dato-
reazã exclusiv faptului cã nu ai fãcut efortul necesar. A sosit tim-
pul sã faci acest efort. Rezultatele pe care le vei obþine vor fi
direct proporþionale cu efortul depus. Una dintre cele mai puter-
nice afirmaþii pe care le poþi folosi pentru a-þi întãri voinþa ºi pute-
rea de a realiza este: „Eu pot fi tot ceea ce îmi doresc sã fiu”.

10. Ori de câte ori repeþi aceastã frazã, urmãreºte sã realizezi cine
este „eul” care vorbeºte. Încearcã sã înþelegi plenar natura realã a
acestui „eu”. Dacã vei reuºi, vei deveni invincibil, în mãsura în
care obiectivele tale sunt constructive ºi în armonie cu principiul
creator al universului. 

11. Foloseºte-te intens de aceastã afirmaþie. Aplic-o în permanenþã,
îndeosebi dimineaþa ºi seara, ºi oricât de des poþi în cursul zilei,
pânã când ea ajunge sã devinã parte integrantã din tine.
Formeazã-þi aceastã obiºnuinþã.

12. Dacã nu eºti dispus sã mergi pânã la capãt, mai bine nu începe
aceastã tehnicã. Psihologia modernã ne învaþã cã atunci când nu
ducem la bun sfârºit ceea ce am început sau atunci când nu ne
respectãm propria hotãrâre, noi ne formãm obiceiul de a da greº, de
a eºua. De aceea, dacã nu eºti ferm hotãrât sã duci la bun sfârºit o
acþiune, mai bine nu o începe. Dacã ai început un proiect, ai grijã
sã îl finalizezi, chiar dacã ar fi sã cadã cerul pe tine. Dacã þi-ai pus
în gând sã faci ceva, mergi pânã la capãt. Nu lãsa pe nimeni ºi
nimic sã interfereze cu voinþa ta. Dacã „eul” tãu interior s-a decis,
nu mai trebuie sã existe ezitãri sau argumente pro ºi contra.

13. Cultivã-þi aceastã fermitate interioarã. Începe mai întâi cu aspecte
minore, pe care ºtii sigur cã le poþi controla, ºi amplificã-þi gradual
eforturile. Nu permite în nicio împrejurare ca „eul” tãu sã fie
copleºit de circumstanþele exterioare. Procedând în acest fel, vei
descoperi cã îþi poþi controla propriul eu. În mod regretabil, foarte
mulþi oameni au descoperit cã pot controla mai uºor un regat decât
propriul lor eu.
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14. Dacã vei învãþa sã te controlezi pe tine însuþi, vei descoperi astfel
lumea interioarã care o controleazã pe cea exterioarã. Vei deveni
astfel irezistibil, iar fiinþele ºi evenimentele vor reacþiona la cele
mai mici dorinþe ale tale fãrã niciun efort aparent din partea ta.

15. Deºi la prima vedere acest lucru pare ciudat sau imposibil, nu tre-
buie sã uiþi cã lumea interioarã este controlatã de „eu”. La rândul
lui, acesta este una cu „Eul” infinit, respectiv cu Energia
Universalã sau cu Spiritul, numit de mulþi oameni Dumnezeu.

16. Aceasta nu este o simplã afirmaþie sau o teorie conceputã cu sco-
pul de a confirma o idee, ci o realitate unanim acceptatã de ma-
rile minþi religioase ºi ºtiinþifice.

17. Herbert Spencer spune în aceastã direcþie: „Între toate misterele
de care suntem înconjuraþi, singurul de care putem fi absolut si-
guri este acela cã noi ne aflãm în permanenþã în prezenþa acelei
Energii Infinite ºi Eterne din care s-au nãscut toate lucrurile”.

18. La rândul lui, Lyman Abbott s-a adresat astfel elevilor de la
Seminarul Teologic din Bangor: „Am ajuns sã înþelegem cã
Dumnezeu se aflã în interiorul omului, ºi nu opereazã asupra
acestuia din exterior”.

19. ªtiinþa a avansat câþiva paºi, dupã care s-a oprit. Ea a descoperit
Energia Eternã ºi omniprezentã, dar religia a mers mai departe,
descoperind Puterea care se ascunde în spatele acestei energii, pe
care a localizat-o în interiorul omului. De altfel, aceastã
descoperire nu este deloc nouã. Biblia afirmã exact acelaºi lucru,
într-un mod cât se poate de explicit ºi de convingãtor: „Nu ºtiþi
voi cã sunteþi templul lui Dumnezeu cel viu?” Acesta este, aºadar,
secretul minunatei puteri creatoare a lumii interioare.

20. Acesta este secretul puterii sau al mãiestriei. A transcende nu este
totuna cu a evita realitatea. Negarea de sine nu este totuna cu
succesul. Nimeni nu poate dãrui dacã nu primeºte. Nimeni nu
poate ajuta pe altcineva dacã nu este el însuºi suficient de puter-
nic. Infinitul nu poate da faliment; de aceea, nici noi, care suntem
reprezentanþii infinitãþii pe pãmânt, nu ar trebui sã dãm vreodatã
faliment. Dacã dorim sã le fim de folos celor din jur, noi trebuie
sã dispunem de o putere din ce în ce mai mare; pe de altã parte,
dacã dorim sã primim aceastã putere, noi trebuie sã o dãruim.
Altfel spus, trebuie sã le slujim celor din jur.
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21. Cu cât vom dãrui mai mult, cu atât mai mult vom primi. Noi tre-
buie sã devenim un canal prin care Principiul Universal sã se
poatã manifesta. Acest Principiu încearcã tot timpul sã se mani-
feste, sã le fie de folos tuturor; de aceea, el cautã canalele cele mai
potrivite pentru a sluji umanitatea ºi pentru a face cel mai mare
bine posibil.

22. Principiul Universal nu se va putea manifesta prin tine atât timp
cât tu vei fi ocupat cu planurile tale egoiste. De aceea, liniºteºte-þi
simþurile, cautã inspiraþia, focalizeazã-þi mintea asupra lumii inte-
rioare ºi asupra conºtiinþei unitãþii tale cu Principiul Omnipotent.
„Apele liniºtite sunt cele mai adânci”. Contemplã nenumãratele
oportunitãþi la care îþi oferã acces Puterea Omniprezentã.

23. Vizualizeazã evenimentele, circumstanþele ºi condiþiile pe care
aceastã comuniune spiritualã te-ar putea ajuta sã le manifeºti.
Realizeazã faptul cã esenþa ºi sufletul tuturor lucrurilor au o
naturã spiritualã ºi cã singura realitate este cea spiritualã, întrucât
Principiul Spiritual reprezintã adevãrata viaþã a oricãrei forme.
Când spiritul dispare, viaþa dispare la rândul ei, iar forma moare,
încetându-ºi existenþa.

24. Aceste activitãþi mentale aparþin lumii interioare, respectiv lumii
cauzelor. Toate condiþiile ºi circumstanþele care rezultã din ele nu
sunt altceva decât simple efecte. Numai în acest fel vei putea
deveni un creator. De aceea, aceste activitãþi sunt extrem de
importante, ºi cu cât gândurile ºi idealurile pe care le cultivi vor
fi mai elevate, mai mãreþe ºi mai nobile, cu atât mai importantã
va fi activitatea ta mentalã.

25. Munca excesivã, distracþiile excesive ºi în general excesele de
orice fel genereazã o stare de apatie ºi de stagnare mentalã, care
face imposibilã munca superioarã ce poate conduce la realizarea
puterii spirituale. De aceea, cautã cât mai frecvent liniºtea inte-
rioarã ºi tãcerea. Puterea nu vine decât la cei care ºtiu sã se odih-
neascã. Gândul nu devine focalizat decât în tãcere. Atunci când
suntem liniºtiþi, noi ne putem concentra, iar gândirea concentratã
este secretul tuturor realizãrilor.

26. Gândurile reprezintã o formã de miºcare guvernatã de legea
vibraþiei, la fel ca în cazul luminii ºi al electricitãþii. Vitalitatea lor
depinde de emoþiile cu care sunt încãrcate, iar acestea sunt guver-
nate de legea iubirii. Forma ºi expresia lor depind de legea
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creºterii. Gândurile sunt produse ale „Eului” spiritual; de aceea,
natura lor este divinã, spiritualã ºi creatoare.

27. Din toate aceste argumente rezultã cã pentru a putea manifesta
puterea, abundenþa sau orice alt principiu constructiv, gândurile
noastre trebuie sã fie susþinute de emoþii, pentru a putea prinde
formã. Cum putem realiza acest lucru? Acesta este aspectul cel
mai important: cum ne putem dezvolta noi curajul, credinþa ºi
emoþiile necesare pentru a obþine realizãrile pe care ni le dorim?

28. Rãspunsul nu poate fi decât unul singur: prin practicã. Puterea
mentalã este cultivatã la fel ca ºi cea fizicã: prin exersare. Atunci
când ne gândim la ceva, la început ni se pare dificil. A doua oarã,
ni se pare ceva mai uºor. Dacã vom continua sã ne gândim la
acest subiect, gândurile noastre vor deveni o obiºnuinþã mentalã.
Mai devreme sau mai târziu, ele vor deveni automate. Altfel spus,
nu ne vom mai putea împiedica sã ne gândim la subiectul respec-
tiv. În acest fel, ajungem sã credem cu tãrie în ceea ce gândim.
Îndoielile dispar. Devenim siguri. ªtim.

29. Sãptãmâna trecutã te-am învãþat sã te relaxezi la nivel fizic.
Exerciþiul de sãptãmâna aceasta te invitã sã te relaxezi din punct
de vedere mental. Dacã ai practicat exerciþiul de sãptãmâna tre-
cutã timp de 15-20 de minute pe zi, potrivit instrucþiunilor pri-
mite, cu siguranþã ai învãþat sã te relaxezi din punct de vedere
fizic. Oamenii care nu se pot relaxa rapid ºi complet nu sunt pro-
priii lor stãpâni. Ei nu se bucurã încã de libertate interioarã, fiind
în continuare sclavii circumstanþelor exterioare. Eu pornesc însã
de la premisa cã ai învãþat sã practici perfect acel exerciþiu, fiind
astfel pregãtit sã mergi un pas mai departe. Iar acest pas constã în
relaxarea mentalã.

30. De aceastã datã, dupã ce þi-ai asumat poziþia obiºnuitã, eliminã
orice tensiune fizicã printr-o relaxare completã, dupã care
detaºeazã-te mental de orice stare negativã, cum ar fi ura, mânia,
grijile, gelozia, invidia, tristeþea, necazurile sau dezamãgirile de
orice fel.

31. Unii vor spune cã nu se pot „detaºa” de toate aceste lucruri. În
realitate, dacã vrei cu adevãrat, te vei putea detaºa. Tot ce trebuie
sã faci în acest scop este sã te hotãrãºti la nivel mental, printr-o
intenþie voluntarã fermã, ºi sã o urmãreºti apoi cu perseverenþã.

Sãptãmâna a patra: Inversarea procesului - De la cauzã la efect
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32. Motivul pentru care unii oameni nu reuºesc sã se detaºeze este cã
se lasã controlaþi de emoþii, nu de intelectul lor. Dacã este culti-
vatã, voinþa guvernatã de intelect va câºtiga însã bãtãlia. Chiar
dacã nu vei reuºi de prima datã, aminteºte-þi cã perseverenþa con-
duce la perfecþiune ºi cã acest principiu se aplicã în toate dome-
niile vieþii. De aceea, fã efortul ºi eliminã din mintea ta toate gân-
durile negative ºi distructive. Aminteºte-þi în aceastã direcþie cã
ele reprezintã sãmânþa otrãvitã care germineazã în mintea ta,
generând toate stãrile proaste ºi toate circumstanþele negative din
viaþa ta.

Nimic nu este mai adevãrat decât faptul cã gân-
durile pe care le cultivãm în mintea noastrã
atrag prin rezonanþã evenimente corespondente
în lumea exterioarã. Nimeni nu poate scãpa de
aceastã Lege. Aceastã corelaþie între gânduri ºi
evenimentele corespondente din lumea exte-
rioarã i-a fãcut pe oamenii din toate timpurile
sã creadã în Providenþã.

- Williams
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Întrebãri ºi rãspunsuri care te pot ajuta 
de-a lungul practicii

31. Ce sunt gândurile?
Gândurile sunt o formã de energie spiritualã.

32. Cum sunt transportate ele?
Ele sunt transportate prin intermediul legii vibraþiei.

33. Ce lege guverneazã vitalitatea lor?
Legea iubirii.

34. Ce lege guverneazã forma lor?
Legea creºterii.

35. Care este secretul puterii creatoare a gândurilor?
Activitatea spiritualã.

36. Cum ne putem dezvolta credinþa, curajul ºi entuziasmul
care pot contribui decisiv la obþinerea realizãrilor dorite?
Prin recunoaºterea naturii noastre spirituale.

37. În ce constã secretul puterii?
În serviciu.

38. De ce?
Deoarece noi nu putem primi decât ceea ce dãruim.

39. Ce este tãcerea?
O formã de liniºte la nivel fizic.

40. Care este valoarea ei?
Ea reprezintã primul pas cãtre autocontrol ºi cãtre autoafirmare.

Sãptãmâna a patra: Inversarea procesului - De la cauzã la efect
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Sãptãmâna
a cincea

Mintea creatoare



SINTEZA PRINCIPIILOR CARE TREBUIE ÎNÞELESE
ªI APLICATE ÎN SÃPTÃMÂNA A CINCEA

Urmeazã descrierea principiilor care trebuie înþelese ºi aplicate
în cea de-a cincea sãptãmânã. Dacã vei studia cu atenþie aces-
te principii, vei descoperi cã orice forþã, orice obiect ºi orice

realitate sunt rezultatul minþii în acþiune.
Mintea în acþiune înseamnã gândire, iar gândirea este un proces

creator. Gândurile oamenilor sunt mai complexe astãzi decât au fost
vreodatã în istorie. De aceea, putem trage concluzia cã ne aflãm într-o
epocã profund creatoare, în care viaþa le va oferi cele mai mari beneficii
gânditorilor.

Materia este lipsitã de putere, pasivã ºi inertã. Mintea înseamnã
forþã, energie ºi putere. Ea controleazã ºi dã formã materiei. Formele pe
care ºi le asumã materia nu sunt altceva decât expresii ale unor gânduri
care le-au precedat.

Gândirea nu poate realiza însã transformãri magice. Ea ascultã de
anumite legi naturale, pune în miºcare forþe naturale, declanºeazã
energii naturale, pe care le manifestã prin acþiunile oamenilor, ge-
nerând efecte asupra prietenilor ºi cunoºtinþelor acestora, ºi sfârºind
prin a le schimba astfel mediul.

Tu îþi poþi cultiva gândurile pe care le doreºti, ºi întrucât gân-
durile sunt creatoare, tu îþi poþi crea astfel toate lucrurile pe care le
doreºti.
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1. Cel puþin 90% din viaþa noastrã mentalã este subconºtientã. De
aceea, cei care nu se folosesc de aceastã putere trãiesc o viaþã
extrem de limitatã.

2. Subconºtientul nostru poate rezolva orice problemã cu care ne
confruntãm, dacã ºtim cum sã îl direcþionãm. Activitãþile sub-
conºtientului nu înceteazã nicio clipã. Ceea ce conteazã este ca
noi sã nu fim simpli beneficiari pasivi ai acestor activitãþi, ci sã le
controlãm în mod direct. Noi putem cultiva viziunea destinaþiei la
care dorim sã ajungem, a pericolelor pe care va trebui sã le
evitãm, sau ne putem lãsa târâþi pur ºi simplu de cãtre curent.

3. Aºa cum am vãzut, mintea penetreazã fiecare parte a corpului
fizic ºi poate fi direcþionatã de autoritatea minþii obiective.

4. În cea mai mare parte a ei, mintea care penetreazã corpul fizic
este rezultatul ereditãþii. La rândul ei, aceasta este rezultatul
mediilor în care au trãit toate generaþiile din trecut ºi al felului în
care au reacþionat ele în faþa forþelor vieþii. Înþelegerea acestui
fapt ne poate permite sã ne folosim autoritatea conºtientã ori de
câte ori descoperim o trãsãturã de caracter care ne nemulþumeºte
ºi de care dorim sã scãpãm. 

5. Noi ne putem folosi în mod conºtient de toate caracteristicile
dezirabile cu care am fost înzestraþi la naºtere. Pe de altã parte,
putem reprima ºi inhiba toate caracteristicile ereditare pe care nu
dorim sã le manifestãm.

6. Mintea care penetreazã corpul fizic nu este numai rezultatul ere-
ditãþii, ci ºi al cãminului în care am crescut, al mediului social ºi
de afaceri în care ne învârtim, din care receptãm mii de impresii,
idei, prejudecãþi ºi alte gânduri similare. Multe dintre acestea sunt
rezultatul opiniilor, sugestiilor sau afirmaþiilor altor persoane, în
timp ce altele sunt rezultatul propriilor noastre concluzii. Din
pãcate, noi am ajuns sã acceptãm aproape toate aceste idei ºi
convingeri fãrã sã le examinãm ºi fãrã sã le analizãm în detaliu.

7. Dacã o idee ni s-a pãrut la un moment dat plauzibilã, mintea noas-
trã conºtientã a acceptat-o ºi a transmis-o mai departe
subconºtientului. Sistemul nostru simpatic a preluat-o ºi a inte-
grat-o în corpul fizic. ªi astfel, „cuvântul a devenit trup”.

8. Acesta este mecanismul prin care ne creãm ºi ne recreãm noi în
permanenþã. Tot ceea ce însemnãm noi la ora actualã este rezul-
tatul gândurilor noastre din trecut, ºi tot ceea ce vom însemna noi
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în viitor va fi rezultatul gândurilor noastre din prezent. Legea
Atracþiei nu ne pune niciodatã la dispoziþie circumstanþele pe care
ni le-am dori sau pe care ni le doresc alte persoane, ci exact cir-
cumstanþele care ne caracterizeazã, care reflectã ceea ce suntem
în momentul de faþã, respectiv pe care le-am creat prin gândurile
noastre din trecut, în mod conºtient sau inconºtient. Din neferi-
cire, foarte mulþi oameni îºi creeazã aceastã realitate într-o
manierã inconºtientã.

9. Dacã ne-am construi o casã pentru noi înºine, noi am fi foarte
atenþi cu toate detaliile ºi am alege cu cea mai mare grijã materi-
alele, selectând numai cele mai bune dintre ele. În mod regretabil,
atunci când ne construim Cãminul Mental, noi dãm dovadã de cea
mai mare neglijenþã, deºi acest cãmin este infinit mai important
decât orice casã fizicã, întrucât tot ceea ce poate pãtrunde în viaþa
noastrã depinde de natura materialelor pe care le folosim la con-
struirea acestui Cãmin Mental.

10. În ce constã natura acestor materiale? Aºa cum am vãzut, ele sunt
rezultatul impresiilor pe care le-am acumulat în trecut ºi pe care
le-am înmagazinat în depozitul nostru subconºtient. Dacã aceste
impresii s-au nãscut din sentimente de teamã, de anxietate ºi de
îngrijorare, din îndoieli ºi din alte emoþii negative, textura mate-
rialului pe care îl þesem la ora actualã va avea exact aceeaºi
naturã. El se va rupe la cea mai micã încercare ºi va atrage dupã
sine noi griji ºi noi suferinþe. Noi vom fi ocupaþi în permanenþã
cu cârpirea lui, încercând sã îl facem sã arate cât de cât bine.

11. Pe de altã parte, dacã pânã în prezent am acumulat numai gânduri
de curaj, optimiste ºi pozitive, eliminând prompt orice gând nega-
tiv din mintea noastrã ºi refuzând sã avem ceva de-a face cu el, sã
ne asociem sau sã ne identificãm cu el într-un fel sau altul, putem
spune cã dispunem de un material mental de cea mai bunã cali-
tate, care se preteazã la orice fel de croialã ºi care poate fi colorat
aºa cum dorim. Textura materialului este fermã ºi solidã. El nu se
rupe ºi nu se uzeazã. Cu un astfel de material mental noi nu putem
cunoaºte teama sau anxietatea legatã de viitor. Mai mult, noi nu
avem nimic de ascuns sub petice.

12. Toate aceste afirmaþii reprezintã realitãþi psihologice. Nu este
vorba de o simplã teorie sau de o ipotezã legatã de procesele de
gândire. Aceste procese sunt bine cunoscute ºi nu ascund secrete.
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De fapt, sunt atât de simple încât orice om le poate înþelege. De
aceea, tot ce trebuie sã facem este sã ne curãþãm cãminul mental.
Mai mult decât atât, noi trebuie sã facem acest lucru zilnic.
Puritatea mentalã, moralã ºi fizicã este absolut indispensabilã
dacã dorim sã progresãm.

13. Dupã ce vom încheia acest proces de purificare, materialul de
care vom dispune va fi suficient de bun pentru a putea croi din el
orice ideal ºi orice imagine mentalã pe care vom dori sã le 
realizãm.

14. Existã un domeniu excelent, care nu aºteaptã altceva decât fie luat
în posesiune. Întinderea sa este nelimitatã. Pãmântul sãu este fer-
til ºi include recolte mãnoase, pãduri feerice ºi ape curgãtoare. Pe
acest teren se aflã un conac spaþios ºi elegant. Pe pereþii lui sunt
agãþate picturi superbe. Camerele sunt luxos mobilate. Este înzes-
trat cu o bibliotecã bogatã ºi cu tot ceea ce avem nevoie. Tot ce
trebuie sã facem noi este sã ne asumãm aceastã moºtenire, sã o
luãm în posesiune ºi sã ne folosim de ea. Dacã nu ne vom folosi
de ea, proprietatea se va degrada. De fapt, neglijarea ei
echivaleazã cu însãºi pierderea dreptului de proprietate asupra ei.

15. În domeniul minþii ºi al spiritului, respectiv al puterii practice,
aceastã proprietate fabuloasã îþi aparþine! Tu eºti moºtenitorul ei.
Ai tot dreptul din lume sã iei în posesiune aceastã proprietate ºi
sã te foloseºti de ea. Unul din beneficiile de care te vei bucura
dacã vei face acest lucru va fi puterea asupra circumstanþelor
exterioare. Alte beneficii vor fi o sãnãtate perfectã, starea de
armonie interioarã ºi prosperitatea. Aceastã proprietate îþi poate
aduce o stare de echilibru interior ºi de pace. Singurul preþ pe care
trebuie sã îl plãteºti pentru ea este studierea bogatelor resurse de
care dispui ºi folosirea lor cu înþelepciune. Proprietatea nu îþi
solicitã niciun fel de sacrificiu, cu excepþia pierderii limitãrilor,
servituþilor ºi slãbiciunilor tale. În schimbul acestor renunþãri, ea
îþi dãruieºte însã un sceptru ºi controlul asupra propriei tale vieþi.

16. Dacã doreºti sã intri în posesiunea acestui domeniu fabulos tre-
buie sã îndeplineºti trei cerinþe: sã îþi doreºti cu ardoare acest
lucru, sã îþi afirmi cu tãrie aceastã dorinþã ºi sã iei efectiv în po-
sesiune domeniul.

17. Trebuie sã recunoºti cã îndeplinirea acestor cerinþe nu este deloc
dificilã.
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18. Tu ºtii probabil destule lucruri despre ereditate. Darwin, Huxley,
Haecked ºi alþi oameni de ºtiinþã au adunat suficiente dovezi care
atestã cã ereditatea este o lege care guverneazã creaþia progresivã.
Aceastã ereditate progresivã a fãcut ca omul sã se ridice în douã
picioare, dãruindu-i puterea sa de miºcare, organele digestive, sis-
temul circulator, forþa nervilor ºi cea muscularã, structura oaselor
ºi toate celelalte facultãþi fizice de care dispune omul modern.
Dovezile referitoare la ereditatea mentalã sunt încã ºi mai impre-
sionante. Împreunã, cele douã tipuri de ereditate alcãtuiesc ceea
ce am putea numi ereditatea umanã.

19. Existã însã un tip de ereditate pe care savanþii nu l-au descoperit
încã, deºi acesta se ascunde în spatele tuturor cercetãrilor lor. Ei
nu vor putea descoperi plenar aceastã ereditate divinã decât 
atunci când vor ajunge la disperare, afirmând cã nu pot înþelege
ceea ce vãd cu ochii.

20. La baza creaþiei stã forþa binefãcãtoare derivatã din Dumnezeu,
care curge direct în fiecare fiinþã creatã. Ea dã naºtere vieþii, lucru
pe care ºtiinþa nu îl va putea face niciodatã. Aceasta este forþa
supremã ºi insondabilã, care nu poate fi comparatã cu nicio alta.
La fel ca orice altã fiinþã creatã, omul depinde de ea, cu mult mai
presus decât de ereditatea sa. 

21. Acest Flux Vital Infinit curge prin tine. De fapt, el este una cu
tine. Ecluzele lui sunt facultãþile conºtiinþei tale. Secretul Puterii
constã în deschiderea acestor ecluze. Nu crezi cã meritã sã faci
acest efort?

22. Marea realitate pe care trebuie sã o înþelegi este cã sursa vieþii ºi
a tuturor puterilor se aflã înlãuntrul tãu. Persoanele, circum-
stanþele exterioare ºi evenimentele îþi pot sugera diverse nevoi ºi
oportunitãþi, dar viziunea, puterea ºi tãria de a rãspunde la aceste
nevoi se aflã în interiorul tãu.

23. Evitã contrafacerile. Construieºte-þi un fundament solid al
conºtiinþei tale, bazându-te pe forþele care curg direct din Sursa
Infinitã, din Mintea Universalã a cãrei imagine perfectã eºti tu.

24. Nici un om care îºi asumã posesiunea acestei moºteniri nu mai
rãmâne acelaºi. Odatã cu aceastã moºtenire, el capãtã acces la o
putere la care nici nu a visat pânã acum. Îºi pierde cu aceastã
ocazie orice timiditate, orice slãbiciune, orice îndoialã ºi orice
teamã, conectându-se cu Omnipotenþa pânã la identificarea com-
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pletã cu aceasta. O forþã nebãnuitã se trezeºte astfel în interiorul
lui, iar el descoperã subit cã dispune de o putere interioarã fabu-
loasã, care pânã atunci a fost latentã ºi de existenþa cãreia nu ºtia
nimic.

25. Aceastã putere este interioarã, dar noi nu o putem primi pânã
când nu învãþãm sã o dãruim. Singura condiþie care ne permite sã
intrãm în posesia moºtenirii noastre este folosirea ei. Noi nu sun-
tem altceva decât canale prin care Puterea Omnipotentã se poate
diferenþia ºi manifesta în diferite forme. Dacã nu vom învãþa sã o
dãruim, canalul interior se va bloca ºi noi nu vom mai putea
recepta aceastã putere. Aceastã afirmaþie este adevãratã pe toate
planurile existenþei ºi în toate domeniile vieþii. Cu cât dãruim mai
mult, cu atât mai mult primim. Sportivul care doreºte sã devinã
puternic trebuie sã înceapã prin a se folosi de puterea de care dis-
pune deja. Cu cât ºi-o consumã mai mult (prin antrenament), cu
atât mai puternic devine el. În mod similar, economistul care
doreºte sã producã mai mulþi bani trebuie sã îºi investeascã mai
întâi banii pe care îi are. El nu poate obþine mai mulþi bani decât
prin folosirea banilor de care dispune deja.

26. Negustorul care nu îºi vinde mãrfurile nu mai poate achiziþiona
alte mãrfuri. Corporaþia care nu oferã servicii de calitate rãmâne
fãrã clienþi; la fel ºi avocatul care nu obþine rezultate prin efor-
turile sale. La fel se petrec lucrurile în toate domeniile vieþii.
Puterea depinde de folosirea corectã a puterii de care dispui deja.
De vreme ce acest mecanism este valabil în toate domeniile vieþii,
el este cu siguranþã valabil ºi în ceea ce priveºte puterea supremã,
din care se trag toate celelalte puteri, ºi anume puterea spiritualã.
Ce mai rãmâne dacã privezi un lucru de spiritul lui? Nimic.

27. De vreme ce spiritul este tot ceea ce existã, înseamnã cã abilitatea
de a manifesta orice fel de putere, fie ea fizicã, mentalã sau spi-
ritualã, depinde în totalitate de recunoaºterea spiritului.

28. Orice posesiune este consecinþa unei atitudini mentale favorabile
acumulãrii, respectiv a cultivãrii conºtiinþei banilor. Aceasta este
bagheta magicã care îþi poate permite sã îþi transferi în
subconºtient ideile, lãsându-l apoi sã creeze pentru tine planurile
de punere în aplicare a lor. Transpunerea în practicã a acestor pla-
nuri îþi va produce o satisfacþie nebãnuitã, specificã oricãrei 
realizãri.

Sãptãmâna a cincea: Mintea creatoare
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29. Iar acum, du-te în camera ta de meditaþie, asumã-þi poziþia cu care
te-ai obiºnuit ºi vizualizeazã imaginea unui loc care îþi trezeºte
asocieri mentale plãcute. Detaliazã cât mai mult aceastã imagine
interioarã. Vizualizeazã clãdirile, pãmântul, copacii, prietenii, în
cele mai mici amãnunte. La început îþi va fi dificil. Vei constata
cã te gândeºti la orice altceva, numai la imaginea doritã nu. Nu te
lãsa însã descurajat. Perseverenþa conduce întotdeauna la victorie,
dar ea presupune sã practici zilnic aceste exerciþii.
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Întrebãri ºi rãspunsuri care te pot ajuta
de-a lungul practicii

41. Ce proporþie din viaþa ta mentalã este subconºtientã?
Cel puþin 90%.

42. Este acest vast depozit mental utilizat în mod curent de
cãtre majoritatea oamenilor?
Nu.

43. De ce nu?
Foarte puþini oameni înþeleg sau apreciazã faptul cã activitatea
mentalã subconºtientã poate fi direcþionatã în mod conºtient.

44. De unde a preluat mintea conºtientã tendinþele care o
guverneazã?
De la ereditate. Altfel spus, aceste tendinþe sunt rezultatul tuturor
experienþelor acumulate de generaþiile trecute.

45. Ce ne aduce Legea Atracþiei?
Ea atrage cãtre noi exact acele situaþii, conjuncturi ºi persoane
care corespund vibraþiilor noastre.

46. Ce înseamnã „vibraþiile noastre”?
Vibraþiile noastre sunt acele vibraþii care corespund naturii noas-
tre intrinseci. Ele sunt rezultatul gândurilor noastre din trecut,
deopotrivã conºtiente ºi subconºtiente.

47. Din ce este alcãtuit materialul din care ne construim cãminul
nostru mental?
Din gândurile pe care le cultivãm.

48. Care este Secretul Puterii?
Recunoaºterea omniprezenþei omnipotenþei.

49. Care este originea lui?
Întreaga viaþã ºi întreaga putere îºi au originea în interior.

50. De ce depinde posesia puterii?
De folosirea puterii deja aflate în posesia noastrã.

Relaþiile ºi conexiunile nu existã undeva ºi
cândva, ci pretutindeni ºi întotdeauna.

- Emerson
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Sãptãmâna
a ºasea

Creierul omului



SINTEZA PRINCIPIILOR CARE TREBUIE ÎNÞELESE
ªI APLICATE ÎN SÃPTÃMÂNA A ªASEA 

Am privilegiul sã îþi prezint în continuare principiile care tre-
buie înþelese ºi aplicate în cea de-a ºasea sãptãmânã de prac-
ticã. Aceste principii îþi vor explica unul dintre cele mai fa-

buloase mecanisme care au fost create vreodatã. Cu ajutorul acestui
mecanism, tu vei putea crea în viaþa ta o stare de sãnãtate perfectã, pu-
tere, succes, prosperitate ºi orice altceva îþi doreºti. Necesitãþile nu sunt
altceva decât cerinþe. Cerinþele dau naºtere acþiunii, iar acþiunea
genereazã rezultate. Procesul evoluþiei construieºte constant ziua de
mâine pornind de la ziua de astãzi. La fel de ºi dezvoltarea universalã,
dezvoltarea individualã trebuie sã fie gradualã, amplificându-ºi în per-
manenþã capacitatea ºi volumul. 

Dacã încãlcãm drepturile altei persoane, noi devenim un fel de
mãrãcini morali care se agaþã de fiecare cotiturã a drumului. Pornind de
la aceastã premisã, nu putem decât sã tragem concluzia cã succesul
depinde de ideea moralã cele mai înaltã, care sunã astfel: „Fã binele
suprem unui numãr cât mai mare de oameni”.

Aspiraþia, dorinþa ºi relaþiile armonioase întreþinute constant con-
duc automat la rezultate favorabile. Cel mai mare obstacol în calea suc-
cesului îl reprezintã ideile greºite ºi fixe.

Pentru a intra în rezonanþã cu adevãrul etern, noi trebuie sã fim
echilibraþi ºi armonioºi în interiorul nostru. Pentru a putea sesiza
inteligenþa, receptorul trebuie sã fie la unison cu transmiþãtorul. 

Gândul este un produs al Minþii, iar Mintea este creatoare.
Desigur, asta nu înseamnã cã Principiul Universal îºi va schimba modul
de operare numai pentru a corespunde ideilor noastre. Noi putem intra
totuºi într-o relaþie armonioasã cu Principiul Universal, dupã care îi
putem cere orice dorim, în mãsura în care dorinþele noastre nu con-
travin planurilor sale.
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1. Mintea Universalã este atât de sublimã încât este dificil sã îi
înþelegem puterile, posibilitãþile ºi efectele sale nelimitate.

2. Aºa cum am vãzut, aceastã Minte nu înseamnã doar inteligenþa
supremã, ci este una cu întreaga substanþã. În acest caz, cum se
poate ea diferenþia în forme? Cum putem obþine noi efectele
dorite?

3. Dacã vei întreba un electrician care este efectul electricitãþii,
acesta îþi va rãspunde probabil: „Electricitatea este o formã de
miºcare, iar efectul ei depinde de mecanismul de care este
ataºatã”. De acest mecanism depinde dacã efectul ei va fi cãldu-
ra, lumina, tensiunea, muzica sau orice altã formã miraculoasã pe
care o poate lua aceastã energie controlatã de om.

4. Care sunt în acest caz efectele gândurilor? Rãspunsul este compa-
rabil: gândurile sunt o miºcare a minþii (la fel cum vântul este o
miºcare a aerului), iar efectele lor depind în întregime de „meca-
nismul de care sunt ataºate”.

5. Acesta este marele secret al puterii mentale: aceasta depinde în
întregime de mecanismul de care este ataºatã.

6. În ce constã acest mecanism? Tu ºtii probabil câte ceva despre
mecanismele inventate de Edison, Bell, Marconi ºi alþi vrãjitori ai
electricitãþii, care au fãcut ca timpul ºi spaþiul sã devinã simple
figuri de stil. Te-ai gândit însã vreodatã cã mecanismul cu care ai
fost înzestrat la naºtere ºi cu ajutorul cãruia poþi transforma
Puterea Universalã, Omniprezentã ºi Potenþialã, a fost creat de un
inventator chiar mai mare decât Edison?

7. Noi ne-am obiºnuit sã examinãm ºi sã încercãm sã înþelegem
mecanismele pe care le folosim pentru a cultiva pãmântul sau
pentru a ne transporta dintr-un loc în altul, dar câþi dintre noi
încearcã sã înþeleagã cel mai fabulos mecanism care a existat
vreodatã: creierul omului?

8. Îþi propun sã examinãm puþin aceastã bijuterie, în speranþa cã
vom dobândi astfel o înþelegere mai bunã a diferitelor efecte a
cãror cauzã o reprezintã el.

9. Mai întâi de toate, putem vorbi de o lume mentalã cvasi-infinitã
în care trãim, ne deplasãm ºi existãm. Aceastã lume este omnipo-
tentã, omniscientã ºi omniprezentã; ea reacþioneazã la dorinþele
noastre direct proporþional cu intenþia ºi cu credinþa noastrã. În
aceastã privinþã, intenþia noastrã trebuie sã fie la unison cu legea
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fundamentalã a fiinþei noastre, respectiv sã fie creatoare ºi con-
structivã. La rândul ei, credinþa trebuie sã fie suficient de puter-
nicã pentru a genera un curent suficient de intens pentru a
transpune în practicã intenþia noastrã. „Sã fie dupã credinþa ta”.
Aceastã afirmaþie are valoarea unei dovezi ºtiinþifice.

10. Efectele generate în lumea exterioarã sunt consecinþa acþiunii ºi inter-
acþiunii fiecãrui individ în parte cu Principiul Universal, prin inter-
mediul acelui proces pe care îl numim gândire. Organul prin care se
realizeazã acest proces este creierul uman. Gândeºte-te cât de fabu-
los este acest proces! Îþi plac muzica, florile, literatura ºi arta, sau te
simþi inspirat mai degrabã de gândurile geniului antic sau modern?
Reþine: orice frumuseþe în faþa cãreia reacþionezi are un tipar cores-
pondent în creierul tãu. În caz contrar, nu ai putea-o aprecia.

11. În întregul depozit al naturii nu existã nicio virtute ºi niciun prin-
cipiu pe care creierul uman sã nu le poatã exprima. Creierul este
o lume embrionarã, gata sã se dezvolte oricând apare o necesitate.
Dacã vei realiza cã acesta este un adevãr ºtiinþific ºi o lege a
naturii, îþi va fi mult mai uºor sã înþelegi mecanismul prin care pot
fi obþinute toate aceste rezultate extraordinare.

12. Sistemul nervos a fost comparat nu o datã cu un circuit electric
alimentat de bateria sa celularã ºi cu cablurile izolate de materia
albã. Prin aceste canale trec toate impulsurile sau dorinþele noas-
tre, care declanºeazã întregul mecanism.

13. Mãduva spinãrii este marele bulevard motor ºi senzorial prin care
sunt transmise mesajele dinspre ºi cãtre creier. Sistemul circula-
tor este alcãtuit din artere ºi din vene prin care circulã sângele,
reînnoindu-ne astfel energia ºi puterea interioarã. Întregul orga-
nism biologic se bazeazã pe aceastã structurã perfect aranjatã. Tot
acest mecanism este îmbrãcat la exterior de piele, acest organ de-
licat ºi frumos, care conferã o aurã de frumuseþe ansamblului.

14. Acesta este „templul lui Dumnezeu cel viu”. „Eul” individual
deþine controlul absolut asupra acestui mecanism, iar rezultatele
obþinute depind de înþelegerea sa asupra modului de funcþionare
al acestuia.

15. Fiecare gând pune în acþiune celulele creierului. La început, sub-
stanþa asupra cãreia se focalizeazã gândul nu reacþioneazã la aces-
ta, dar dacã gândul este suficient de subtil ºi de concentrat, sub-
stanþa sfârºeºte prin a se mula dupã el, exprimându-l perfect.
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16. Aceastã influenþã a minþii poate fi exercitatã asupra fiecãrei pãrþi
corporale, generând eliminarea oricãrui efect nedorit.

17. Înþelegerea perfectã a legilor care guverneazã lumea mentalã se
dovedeºte inestimabilã nu doar în privinþa stãrii de sãnãtate, ci ºi
în lumea afacerilor, de pildã. Ea dezvoltã puterea discernãmântu-
lui ºi conduce la o înþelegere mai lucidã a realitãþii.

18. Omul care priveºte mai degrabã în interior decât în exterior
sfârºeºte prin a avea acces la forþele uriaºe care îi pot schimba
cursul vieþii, atrãgând cãtre el tot ceea ce este mai bun, mai pu-
ternic ºi mai dezirabil.

19. Cel mai important ingredient al dezvoltãrii minþii este atenþia sau
concentrarea. Atunci când aceasta este direcþionatã corect, posi-
bilitãþile ei sunt atât de uluitoare încât i s-ar pãrea incredibile unui
neiniþiat. Cultivarea atenþiei este caracteristica dominantã a
oricãrui om de succes. De altfel, ea reprezintã realizarea perso-
nalã supremã care poate fi obþinutã.

20. Puterea atenþiei poate fi înþeleasã mai bine dacã este comparatã cu
o lupã folositã pentru concentrarea razelor soarelui. Fãrã lupã,
razele solare nu fac dovada unei puteri particulare, risipindu-se în
toate direcþiile. Dacã razele de soare sunt focalizate însã prin
intermediul unei lupe asupra aceluiaºi loc, efectul devine imediat
aparent.

21. La fel se petrec lucrurile ºi cu puterea gândirii. Dacã aceasta se
risipeºte prin tranziþia gândurilor de la un subiect la altul, omul nu
va obþine niciun rezultat evident. Dacã aceastã putere este foca-
lizatã însã prin intermediul atenþiei sau al concentrãrii asupra unui
scop singular, pe o anumitã perioadã de timp, totul devine posi-
bil.

22. Remediul pare prea simplu pentru situaþiile complexe, vor spune
unii. Dacã nu ai încredere, încearcã aceastã metodã. Cu siguranþã,
pânã acum nu ai avut nicio experienþã legatã de concentrarea
atenþiei asupra unui scop bine definit. Alege un singur obiect ºi
concentreazã-þi atenþia asupra lui timp de zece minute. Vei con-
stata cã nu vei reuºi. Mintea ta va rãtãci în zeci de alte direcþii, aºa
cã vei fi nevoit sã o readuci de fiecare datã la ordine. Între timp,
efectele se vor pierde însã, aºa cã dupã trecerea celor zece minute
nu vei realiza mare lucru, întrucât nu ai reuºit sã îþi menþii mintea
focalizatã asupra aceluiaºi obiect.
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23. Tu nu vei putea reuºi însã sã depãºeºti obstacolele care îþi vor ieºi
în cale decât cu ajutorul atenþiei, iar singura metodã prin care vei
putea dobândi aceastã putere miraculoasã este practica perseve-
rentã. La fel ca în orice alt domeniu al vieþii, ºi în acest caz per-
severenþa conduce la perfecþiune.

24. Pentru a-þi cultiva puterea atenþiei, retrage-te în camera ta de
meditaþie, dar ia cu tine ºi o fotografie a unei persoane. Priveºte
imaginea timp de cel puþin zece minute. Remarcã expresia ochilor
persoanei, forma trãsãturilor sale, hainele cu care este îmbrãcatã,
felul în care are aranjat pãrul. Pe scurt, observã cu cea mai mare
atenþie toate detaliile redate de fotografie. În continuare, închide
ochii ºi încearcã sã vizualizezi imaginea la nivel mental. Dacã vei
putea vedea imaginea în toate detaliile, ca ºi cum ai privi-o în
faþã, meriþi sã fii felicitat. Dacã nu, va trebui sã repeþi procesul
pânã când vei reuºi.

25. Acest pas nu face decât sã pregãteascã terenul. Sãptãmâna urmã-
toare vei fi pregãtit sã semeni primele seminþe.

26. Numai prin astfel de exerciþii vei ajunge tu sã îþi controlezi stãrile
mentale, atitudinea ºi conºtiinþa.

27. Marii finanþiºti învaþã sã se retragã din ce în ce mai mult din
mijlocul mulþimii, astfel încât sã aibã din ce în ce mai mult timp
pentru a face planuri, pentru a se gândi ºi pentru a genera stãrile
psihice dorite.

28. Oamenii de afaceri de succes demonstreazã în permanenþã cât de
important este sã cultivi compania ºi vibraþia altor oameni de
afaceri de succes.

29. O banalã idee poate valora mii de dolari, dar astfel de idei nu sunt
sesizate decât de cãtre cei care sunt receptivi la ele, care sunt
pregãtiþi sã le primeascã, întrucât ºi-au cultivat starea de spirit
specificã succesului.

30. Oamenii pot învãþa sã se punã la unison cu Mintea Universalã. Ei
pot învãþa sã distingã unitatea tuturor lucrurilor, precum ºi princi-
palele metode ºi principii ale procesului de gândire, care le pot
schimba radical viaþa, multiplicându-le rezultatele.

31. Cei care aplicã aceste metode ºi aceste principii descoperã cã
mediul exterior se muleazã dupã progresele lor mentale ºi spiri-
tuale. Ei descoperã cã orice cunoaºtere este urmatã de un proces
de creºtere, cã orice inspiraþie genereazã o acþiune, cã orice 
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percepþie dã naºtere unei oportunitãþi. Principiul spiritual repre-
zintã întotdeauna cauza, fiind urmat apoi de transformãrile speci-
fice nenumãratelor posibilitãþi ale realizãrii.

32. Dat fiind cã individul nu este decât un canal ce permite dife-
renþierea aceluiaºi Principiu Universal, aceste posibilitãþi sunt
prin excelenþã inepuizabile.

33. Gândirea este un proces prin care noi putem absorbi Spiritul
Puterii, menþinând rezultatul în conºtiinþa noastrã lãuntricã pânã
când acesta devine parte integrantã din conºtiinþa noastrã
obiºnuitã. Metoda prin care acest rezultat poate fi obþinut prin
practica perseverentã a câtorva principii fundamentale (explicate
în cadrul acestui Sistem) reprezintã marea cheie care poate des-
cuia depozitul Adevãrului Universal.

34. Principalele douã surse ale suferinþei umane la ora actualã sunt
bolile ºi anxietatea mentalã. Ambele au la bazã încãlcarea anumi-
tor legi naturale. Acest lucru se datoreazã faptului cã pânã în
prezent, cunoaºterea omului a rãmas parþialã. Din fericire, norii
întunecaþi care s-au acumulat de-a lungul erelor istorice încep sã
se risipeascã, iar odatã cu ei dispar ºi multe din suferinþele care au
la bazã informaþiile incorecte.

Concluzia oricãrei minþi care este trezitã ºi care
cunoaºte puterea gândirii corecte ºi a acþiunii
constructive este cã orice om se poate transfor-
ma, se poate îmbunãtãþi, se poate recrea, îºi
poate controla mediul ºi îºi poate schimba pro-
priul destin.

- Larsen
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Întrebãri ºi rãspunsuri care te pot ajuta
de-a lungul practicii

51. Care sunt câteva dintre efectele ce pot fi obþinute cu 
ajutorul electricitãþii?
Cãldura, lumina, puterea, muzica.

52. De ce depind aceste efecte atât de variate?
De mecanismul la care este ataºatã electricitatea.

53. Care este rezultatul acþiunii ºi interacþiunii minþii 
individuale cu Principiul Universal?
Condiþiile ºi experienþele cu care ne confruntãm.

54. Cum pot fi schimbate aceste condiþii?
Prin schimbarea mecanismului prin care Principiul Universal este
diferenþiat în formã.

55. Care este acest mecanism?
Creierul uman.

56. Cum poate fi schimbat el?
Prin procesul numit gândire. Gândurile genereazã celulele cere-
brale, care reacþioneazã la gândurile corespondente din Mintea
Universalã.

57. Ce valoare are puterea de concentrare?
Aceasta este cea mai înaltã realizare personalã la care poate aspi-
ra omul. Totodatã, ea reprezintã caracteristica dominantã a tutu-
ror oamenilor de succes.

58. Cum poate fi dobânditã aceastã caracteristicã?
Prin practicarea riguroasã a exerciþiilor predate în cadrul acestui
Sistem.

59. De ce este aceastã caracteristicã atât de importantã?
Deoarece ea ne permite sã ne controlãm gândurile. Aºa cum ºtim,
condiþiile exterioare reprezintã efecte ale gândurilor noastre (care
reprezintã cauzele lor). Dacã vom putea controla cauzele, vom
putea controla inclusiv efectele.

60. Ce anume poate schimba condiþiile exterioare ºi poate multi-
plica rezultatele în lumea obiectivã?
Învãþarea metodelor de bazã ale gândirii constructive.

„Mai presus de orice, fii credincios sinelui tãu.
Dacã vei proceda în acest fel, tu nu vei mai
putea fi ipocrit faþã de niciun alt om. Aceastã
consecinþã este la fel de sigurã ca ºi aceea cã
dupã zi urmeazã noaptea”.
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Sãptãmâna
a ºaptea

Utilizarea puterii omnipotente



SINTEZA PRINCIPIILOR CARE TREBUIE ÎNÞELESE
ªI APLICATE ÎN SÃPTÃMÂNA A ªAPTEA

De-a lungul întregii sale istorii, omul a crezut într-o putere
invizibilã, care a permis crearea ºi recrearea tuturor lucru-
rilor.

Noi putem personaliza aceastã putere, numind-o Dumnezeu, sau
o putem privi ca pe o esenþã, ca pe un spirit care penetreazã întreaga
realitate. În ambele cazuri, efectul este acelaºi.

Din perspectiva individului, principiul personal este cel obiectiv,
fizic ºi vizibil, care poate fi cunoscut cu ajutorul simþurilor. Acest prin-
cipiu personal este alcãtuit dintr-un corp, un creier ºi un sistem nervos.
Principiul subiectiv este prin excelenþã spiritual, invizibil ºi imper-
sonal.

Principiul personal este conºtient, tocmai pentru cã reprezintã o
entitate personalã. Având aceeaºi naturã ºi aceeaºi calitate ca ºi orice
altã fiinþã, principiul impersonal nu este conºtient de sine, motiv pentru
care a fost denumit subconºtient.

Principiul personal sau conºtient are o putere a voinþei ºi capaci-
tatea de a alege. De aceea, el poate discrimina în alegerea metodelor
prin care îºi poate rezolva dificultãþile.

Fiind una cu sursa ºi cu originea tuturor puterilor, principiul
impersonal sau spiritual nu dispune de o asemenea capacitate de a
alege. În schimb, el are la dispoziþie resurse infinite, putând genera
rezultate prin metode pe care mintea umanã individualã nu ºi le poate
nici mãcar imagina.

Dupã cum putem vedea, omul dispune de privilegiul de a depinde
de voinþa sa, cu toate limitãrile ºi înþelegerile ei greºite, dar ºi pe acela
de a utiliza potenþialul infinit prin apelarea la mintea sa subconºtientã.
Aceasta este explicaþia ºtiinþificã a minunatei puteri care i-a fost pusã
la dispoziþie omului, cu singura condiþie ca acesta sã o înþeleagã, sã o
aprecieze ºi sã o recunoascã.

Voi indica în capitolul de faþã una din metodele prin care aceastã
putere omnipotentã poate fi utilizatã. Sunt onorat sã îþi transmit în 
continuare aceastã metodã.
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1. Vizualizarea este procesul de producere a unor imagini mentale
care vor servi drept tipare sau matriþe pentru modelarea viitorului
tãu.

2. De aceea, structureazã-þi cât mai clar ºi mai frumos acest tipar.
Nu te teme sã îþi concepi un viitor cât mai mãreþ cu putinþã.
Reþine: singurele tale limite sunt cele impuse de tine însuþi. În
ceea ce priveºte costurile ºi materialele, tu nu ai practic nicio li-
mitã. Tot ce trebuie sã faci este sã te aprovizionezi din depozitul
infinit ºi sã îþi construieºti tiparul dorit în imaginaþia ta. Numai în
acest fel se va putea materializa el mai apoi.

3. Construieºte-þi o imagine cât mai clarã ºi mai precisã, apoi
susþine-o ferm în minte. Procedând în acest fel, vei începe sã a-
tragi din ce în ce mai mult cãtre tine o realitate corespondentã. Tu
poþi fi „orice îþi doreºti sã fii”.

4. Mai existã un aspect psihologic binecunoscut, dar din pãcate prea
puþin aplicat. Simpla lui lecturã nu va aduce niciodatã rezultatele
dorite. Ea nu te ajutã nici mãcar sã îþi construieºti imaginea men-
talã, necum sã o ºi manifeºti în realitate. Singura metodã prin care
poþi materializa realitatea doritã este munca mentalã asiduã. În
mod regretabil, puþini oameni sunt dispuºi sã facã aceastã efort. 

5. Primul ºi cel mai important pas este idealizarea. Acesta reprezin-
tã planul dupã care îþi vei construi realitatea doritã. De aceea, el
trebuie sã fie solid ºi permanent. Atunci când face planul unei
clãdiri cu 30 de etaje, un arhitect îºi imagineazã în amãnunt
fiecare detaliu. În mod similar, atunci când îºi propune sã con-
struiascã un pod, un inginer calculeazã puterea de rezistenþã a
tuturor pãrþilor separate ale acestuia.

6. Atât arhitectul cât ºi inginerul vizualizeazã proiectul final în toate
detaliile înainte sã facã vreun pas concret în procesul de con-
strucþie. La fel trebuie sã procedezi ºi tu cu situaþia pe care þi-o
doreºti. Imaginându-þi mental obþinerea rezultatului dorit, tu
plantezi o sãmânþã. Înainte de a obþine recolta, tu doreºti sã ºtii ce
anume semeni. Acesta este procesul de Idealizare. Dacã nu eºti
încã sigur de ceea ce îþi doreºti, întoarce-te pe scaunul de medi-
taþie pânã când imaginea devine perfect clarã. Treptat, ea þi se va
revela din ce în ce mai limpede. La început va pãrea neclarã, dar
pe mãsurã ce vei persevera, forma ei va deveni din ce în ce mai
detaliatã. Procedând în acest fel, îþi vei dezvolta gradat puterea
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prin care vei putea formula planuri capabile sã se materializeze în
lumea obiectivã. Altfel spus, vei ºti dinainte ceea ce îþi rezervã
viitorul.

7. Urmeazã apoi procesul vizualizãrii. Imaginea contemplatã tre-
buie sã devinã din ce în ce mai completã, mai detaliatã. Pe mãsurã
ce aceste detalii îþi vor deveni din ce în ce mai limpezi, þi se vor
revela ºi mijloacele prin care le poþi pune în aplicare. Fiecare pas
nou va conduce la urmãtorul. Gândul conduce la acþiune, acþiunea
reveleazã metodele, metodele atrag prieteni, care atrag la rândul
lor circumstanþe, ºi astfel, pânã sã-þi dai seama, te vei afla deja în
cea de-a treia etapã, cea finalã, a materializãrii.

8. Cu toþii suntem de acord cã însuºi universul a fost conceput mai
întâi la nivel mental, înainte de a fi cãpãtat actuala sa formã mate-
rialã. Dacã vom urma liniile directoare ale Marelui Arhitect al
Universului, vom descoperi cã gândurile noastre capãtã formã, la
fel cum a cãpãtat ºi universul. Aceeaºi minte care a creat univer-
sul opereazã prin intermediul fiecãrui individ în parte. Nu existã
nicio diferenþã de naturã sau de calitate între mintea individualã
ºi cea universalã. Singura diferenþã este de grad.

9. Înainte de a trece la construcþia propriu-zisã, arhitectul vizua-
lizeazã clãdirea. El o vede cu ochii minþii, aºa cum îºi doreºte sã
fie. Gândul lui devine astfel tiparul care va da formã noii clãdiri.
În funcþie de acest gând, clãdirea va fi înaltã sau joasã, frumoasã
sau banalã. Viziunea arhitectului începe pe planºetã. Abia apoi
foloseºte el materialele necesare, iar clãdirea prinde o formã con-
cretã.

10. Exact la fel procedeazã un inventator înainte de a crea o nouã
invenþie. Spre exemplu, Nikola Tesla*, unul dintre cei mai mari
inventatori ai tuturor timpurilor, un om cu un intelect uriaº, care
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* Nikola Tesla (1856-1943) a fost un inventator american, de origine
român din Serbia care a descoperit câmpul magnetic rotativ, care stã
la baza tuturor motoarelor cu curent alternativ. În anul 1891 el a
inventat bobina Tesla, o bobinã de inducþie folositã pe scarã largã în
tehnologia radio. La moartea sa, trei laureaþi ai premiului Nobel i-au
adus tributul lor, considerându-l pe Tesla „unul dintre cele mai mãreþe
intelecte ale lumii, care a pavat drumul pentru multe din invenþiile
tehnologice ale epocii moderne”.



a reuºit sã creeze cele mai uimitoare realitãþi, întotdeauna îºi
vizualizeazã invenþiile înainte de a începe sã lucreze concret la
ele. El nu se grãbeºte niciodatã sã le dea formã numai pentru a-ºi
pierde apoi timpul corectându-le defectele. Dupã ce îºi constru-
ieºte ideea în imaginaþia sa, el o menþine acolo ca o imagine men-
talã, reconstruind-o ºi îmbunãtãþind-o prin gândurile sale. „În
acest fel, scrie el în Electrical Experiment, îmi pot dezvolta ºi per-
fecþiona rapid ideea iniþialã fãrã sã ating niciun prototip concret.
Dupã ce am reuºit sã aduc invenþiei mele toate îmbunãtãþirile la
care mã pot gândi, nemaigãsindu-i niciun defect, trec în sfârºit la
transpunerea în realitate a proiectului meu mental. Invariabil, pro-
totipul concret funcþioneazã exact aºa cum mi-am imaginat eu. În
20 de ani de activitate nu a existat nici mãcar o singurã excepþie
de la aceastã regulã”.

11. Dacã vei urma în mod conºtient aceste linii directoare, îþi vei
putea dezvolta Credinþa, acea Credinþã care reprezintã „substanþa
speranþelor noastre ºi dovada lucrurilor care nu existã încã”. Îþi
vei putea dezvolta astfel încrederea, acea încredere care conduce
la rezistenþã ºi la curaj. Îþi vei putea dezvolta acea putere de con-
centrare care îþi va permite sã excluzi toate celelalte gânduri, cu
excepþia celor asociate cu scopul pe care þi l-ai propus.

12. Legea afirmã cã gândul are tendinþa sã se manifeste în formã, ºi
numai cel care ºtie cum sã fie un gânditor divin ºi care îºi poate
controla propriile gânduri poate lua locul Maestrului, vorbind cu
autoritatea acestuia.

13. Claritatea ºi corectitudinea nu pot fi obþinute decât prin
menþinerea repetatã a imaginii dorite în minte. Cu cât aceastã
acþiune este repetatã mai des, cu atât mai clarã devine imaginea ºi
cu atât mai precisã devine materializarea ei. Înainte ca ideea ta sã
poatã prinde viaþã în lumea exterioarã, tu trebuie sã o menþii mai
întâi ferm în lumea ta mentalã sau lãuntricã. Nici chiar în aceastã
lume mentalã nu vei putea construi însã ceva de valoare dacã nu
vei dispune de materialele necesare. Dacã dispui de aceste mate-
riale, tu poþi construi orice îþi propui. Mai întâi de toate trebuie sã
îþi asiguri însã aceste materiale. Nimeni nu poate face o hainã de
galã dintr-o zdreanþã.
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14. Dacã dispui de el, materialul tãu va fi lucrat de milioane de lucrã-
tori mentali tãcuþi, care îi vor da formã imaginii pe care o ai în
minte.

15. Gândeºte-te puþin! Tu dispui de peste cinci milioane de astfel de
lucrãtori mentali, gata oricând sã munceascã pentru tine. Aceºtia
sunt celulele creierului tãu. Pe lângã aceºtia mai existã cel puþin
tot atâþia care alcãtuiesc o forþã de rezervã, gata oricând sã intre
în acþiune la cea mai micã nevoie a ta. Puterea ta de a gândi este
practic nelimitatã. Altfel spus, puterea ta de a crea materialul
necesar pentru a-þi construi mediul dorit este practic nelimitatã.

16. Pe lângã aceste milioane de lucrãtori mentali, tu dispui de mili-
arde de alþi lucrãtori mentali în interiorul corpului, fiecare fiind
înzestrat cu o inteligenþã suficient de mare pentru a putea înþelege
ºi pentru a acþiona þinând cont de mesajele primite de la creier.
Aceste celule sunt ocupate de regulã cu crearea ºi cu recrearea
corpului tãu, dar pe lângã aceastã activitate desfãºoarã inclusiv o
muncã de naturã psihicã, putând atrage cãtre sine substanþa nece-
sarã pentru o dezvoltare perfectã.

17. Ele fac acest lucru aplicând aceeaºi lege pe care o aplicã toate
formele de viaþã pentru a atrage cãtre sine materialele necesare
creºterii. Stejarul, trandafirul, liliacul – toate au nevoie de anu-
mite materiale pentru a se dezvolta ºi pentru a atinge expresia lor
perfectã. Ele îºi asigurã aceste materiale prin cererea lor tãcutã,
adicã aplicând Legea Atracþiei. Aceasta reprezintã cea mai sigurã
metodã pe care o poþi aplica la rândul tãu pentru a-þi asigura dez-
voltarea completã.

18. Începe aºadar prin a-þi structura o Imagine Mentalã cât mai clarã.
Vizualizeazã toate detaliile ei ºi susþine-o ferm în mintea ta. În
acest fel, vei atrage cãtre tine mijloacele necesare pentru mate-
rializarea ei. Oferta rãspunde întotdeauna cererii. La momentul
potrivit, vei fi condus cãtre destinaþia doritã. Dorinþa ta Arzãtoare
va conduce la o Aºteptare plinã de Încredere, pe care va trebui sã
o susþii printr-o Cerere Fermã. Aceste trei principii nu pot con-
duce decât la Realizare, cãci Dorinþa Arzãtoare reprezintã emoþia,
Aºteptarea plinã de Încredere simbolizeazã gândirea, iar Cererea
Fermã voinþa. Or, aºa cum am vãzut, emoþia îi conferã gândului
vitalitate, iar voinþa îl menþine ferm pânã când Legea Creºterii îl
transformã în realitate.
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19. Nu este uimitor faptul cã omul dispune de o putere atât de uriaºã
ºi de facultãþi atât de transcendente, de care nu ºtie însã nimic?
Nu þi se pare curios faptul cã noi am fost învãþaþi dintotdeauna sã
cãutãm puterea „în afarã”? Ni s-a spus cã cãutãm oriunde altun-
deva numai în interior nu, iar dacã aceastã putere s-a manifestat
vreodatã în viaþa noastrã, ni s-a spus cã ea este supranaturalã.

20. Existã mulþi oameni care au ajuns sã înþeleagã aceastã putere ui-
mitoare ºi care fac eforturi serioase pentru a se bucura de starea
de sãnãtate doritã, de putere ºi de alte condiþii favorabile, dar
care, din pãcate, eºueazã, cel puþin la prima vedere. Ei nu par sã
fie capabili sã punã corect în aplicare Legea. În aproape toate
cazurile de acest fel, dificultatea rezidã în faptul cã ei cautã
rãspunsurile în afara lor. Ei îºi doresc bani, putere, sãnãtate ºi
abundenþã, dar nu îºi dau seama cã toate acestea reprezintã sim-
ple efecte, care nu se pot produce decât dacã sunt generate de o
cauzã corespondentã.

21. Cei care nu sunt deloc preocupaþi de lumea exterioarã „nu cautã
decât sã cunoascã adevãrul, sã descopere înþelepciunea. Atunci
când o descoperã, ei constatã cã aceasta le dezvãluie inclusiv
sursa tuturor puterilor, care le permite sã obþinã în plan exterior
tot ceea ce îºi doresc în sinea lor. Acest adevãr îºi gãseºte expre-
sia în scopurile lor nobile ºi în acþiunile lor curajoase”.

22. Limiteazã-þi actul creator la idealuri. Nu acorda nicio atenþie
condiþiilor exterioare. Construieºte-þi o lume interioarã frumoasã
ºi opulentã, iar lumea exterioarã va copia acest model. Vei cãpã-
ta astfel puterea de a crea idealuri, dar aceste idealuri vor fi
proiectate în lumea exterioarã a efectelor.

23. Spre exemplu, sã spunem cã un om are o datorie. El se gândeºte
în permanenþã la datoria sa, se concentreazã asupra ei, atrãgând
astfel o mãrire a datoriei, nicidecum o reducere a ei. El pune ast-
fel în aplicare mãreaþa Lege a Atracþiei, rezultatul fiind inevitabil:
concentrarea asupra pierderii nu poate conduce decât la o
pierdere încã ºi mai mare.

24. Care este principiul corect? Concentreazã-te întotdeauna asupra
lucrurilor pe care le doreºti, nu asupra celor pe care nu le doreºti.
Gândeºte-te la abundenþã. Concepe metode ºi planuri prin care sã
activezi Legea Abundenþei. Vizualizeazã condiþiile pe care le va
crea aceastã lege în viaþa ta, ºi astfel, vei ajunge sã te bucuri de ele.
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25. Dacã Legea Atracþiei opereazã perfect în cazul sãrãciei, lipsurilor
ºi limitãrilor, atrãgând aceste nenorociri asupra celor care se gân-
desc constant la ele, cultivând gânduri de lipsã ºi de teamã, ea
poate opera la fel de bine ºi în sens invers, atrãgând abundenþa ºi
opulenþa în viaþa celor care cultivã gânduri de curaj ºi de putere.

26. Aceastã metodã li se pare foarte dificilã multor oameni. Ei sunt
prea anxioºi, manifestând gânduri de teamã ºi de nemulþumire. Ei
sunt la fel ca niºte copii care planteazã o sãmânþã, dupã care scur-
mã la fiecare sfert de orã pãmântul pentru a vedea dacã aceasta a
început sã creascã. În mod evident, în astfel de condiþii sãmânþa
nu va creºte niciodatã. din pãcate, exact aºa procedeazã cei mai
mulþi dintre oameni în lumea lor mentalã.

27. Dupã ce plantãm sãmânþa, noi trebuie sã o lãsãm netulburatã.
Asta nu înseamnã cã nu mai trebuie sã facem nimic. Dimpotrivã,
putem face foarte multe lucruri, muncind mai mult decât oricând
înainte. În cazul în care cultivãm atitudinea mentalã justã, în faþa
noastrã se deschid continuu noi oportunitãþi, noi uºi. Singurul
lucru de care avem nevoie este o minte deschisã. De aceea, fii
pregãtit sã acþionezi atunci când soseºte momentul.

28. Forþa gândirii este cel mai puternic instrument care permite
obþinerea cunoaºterii. Dacã este corect concentratã, ea poate
rezolva orice problemã. Nimic nu este mai presus de puterea
înþelegerii umane, dar pentru a struni forþa gândurilor ºi pentru a
o pune la treabã în direcþia doritã de noi este nevoie de foarte
multã muncã.

29. Reþine: gândul este focul care creeazã aburul ce pune în miºcare
roata norocului, de care depind toate experienþele tale.

30. Pune-þi urmãtoarele întrebãri, apoi aºteaptã în tãcere rãspunsul: îþi
cunoºti ºi îþi conºtientizezi sinele interior? Îþi afirmi acest sine,
sau te iei dupã restul turmei? Aminteºte-þi cã o turmã este întot-
deauna condusã; ea nu poate conduce niciodatã. La urma
urmelor, majoritatea a fost aceea care s-a opus din rãsputeri
motorului cu aburi, electricitãþii ºi tuturor celorlalte invenþii care
au condus la progresul umanitãþii.

31. Ca exerciþiu pentru aceastã sãptãmânã, îþi propun sã îþi vizualizezi
un prieten. Încearcã sã îl priveºti cu ochii minþii exact aºa cum
l-ai vãzut ultima oarã. Începe prin a contempla camera în care
v-aþi aflat amândoi, mobilierul din ea. Apoi aminteºte-þi de 
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conversaþia avutã. În continuare, vizualizeazã-i cât mai distinct
faþa. Spune-i ceva care îl intereseazã. Remarcã schimbarea expre-
siei feþei sale. Priveºte-i zâmbetul întipãrit pe buze. Poþi face acest
lucru? Perfect. Atunci continuã exerciþiul. Povesteºte-i ceva
interesant. Priveºte cum ochii lui se lumineazã, amuzaþi sau plini
de entuziasm. Poþi face toate acestea? Dacã da, înseamnã cã dis-
pui de o imaginaþie bogatã ºi cã progresezi rapid.
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Întrebãri ºi rãspunsuri care te pot ajuta
de-a lungul practicii

61. Ce este vizualizarea?
Vizualizarea este procesul de creare a unor imagini mentale.

62. Care este rezultatul acestei metode de gândire?
Prin susþinerea fermã a unei imagini în minte, noi putem atrage gra-
dat, dar absolut sigur, realitatea corespondentã cãtre noi. Putem
deveni astfel tot ceea ce ne propunem sã fim.

63. Ce este idealizarea? 
Idealizarea este procesul de vizualizare a unor planuri care se vor
materializa mai devreme sau mai târziu în lumea noastrã obiectivã.

64. De ce sunt necesare claritatea ºi acurateþea imaginilor mentale?
Deoarece „vizualizarea” dã naºtere „emoþiilor”, iar acestea conduc
la „realitate”. Procesul începe în planul mental, continuã în cel
emoþional, dupã care ajunge în cel al realizãrilor nelimitate.

65. Cum pot fi obþinute aceste calitãþi?
Prin repetarea acþiunii de focalizare mentalã. Fiecare nouã acþiune
de acest fel face ca imaginea sã devinã mai clarã decât cea prece-
dentã.

66. Cum putem obþine materialul necesar pentru a ne construi
aceastã imagine mentalã?
Punând la lucru milioanele de muncitori mentali de care dispunem.
Este vorba de celulele creierului nostru.

67. Cum se realizeazã condiþiile necesare pentru asigurarea 
materializãrii idealului nostru în lumea obiectivã?
Prin intermediul Legii Atracþiei. Aceasta este legea naturalã care
atrage cãtre noi toate condiþiile de care avem nevoie.

68. Care sunt cei trei paºi necesari pentru a declanºa operarea
acestei legi?
Dorinþa Arzãtoare, Aºteptarea plinã de Încredere ºi Cererea Fermã.

69. De ce eºueazã atât de mulþi oameni?
Deoarece se concentreazã asupra pierderilor, asupra bolilor ºi
asupra dezastrelor. Legea opereazã perfect, inclusiv în cazul lor.
„De ceea ce te temi nu scapi”.

70. Care este alternativa?
Concentrarea asupra acelor idealuri pe care doreºti sã le vezi ma-
nifestate în viaþa ta.
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Sãptãmâna
a opta

Gândurile ºi rezultatele lor



SINTEZA PRINCIPIILOR CARE TREBUIE ÎNÞELESE
ªI APLICATE ÎN SÃPTÃMÂNA A OPTA

Urmeazã descrierea principiilor care trebuie înþelese ºi aplicate
în sãptãmâna a opta de practicã. În aceastã secþiune vei
descoperi cã tu îþi poþi alege liber gândurile, dar rezultatul

acestora este guvernat de o lege imuabilã! Nu þi se pare acesta un
mecanism minunat? Nu þi se pare fantastic sã ºtii cã viaþa noastrã nu
este supusã capriciilor sorþii sau altor variabile necunoscute? Cã ea este
guvernatã în întregime de lege? Aceastã stabilitate reprezintã cea mai
bunã oportunitate pentru noi, întrucât ne putem folosi chiar de lege pen-
tru a atrage în viaþa noastrã efectele dorite, cu o precizie imuabilã.

Universul îºi pãstreazã marea sa armonie numai datoritã legii.
Dacã nu ar exista aceastã lege, el ar fi un Haos, nu un Cosmos.

Acesta este secretul originii binelui ºi rãului. Nu a existat ºi nu va
exista vreodatã un alt bine ºi un alt rãu decât cele pe care ni le pro-
ducem singuri.

Îngãduie-mi sã îþi dau un exemplu: gândurile conduc la acþiuni.
Dacã gândurile tale sunt constructive ºi armonioase, rezultatele de care
te vei bucura vor fi benefice. Dacã gândurile tale sunt distructive ºi
dizarmonioase, rezultatele obþinute vor fi negative.

Nu existã decât o singurã lege, un singur principiu, o singurã
cauzã ºi o singurã Sursã de Putere. Binele ºi rãul nu sunt decât cuvinte
menite sã descrie rezultatele acþiunilor noastre, în funcþie de
respectarea sau de nerespectarea legii.

Importanþa acestei afirmaþii este perfect ilustratã de vieþile lui
Emerson* ºi Carlyle**. Emerson a iubit binele, iar viaþa lui a fost o ve-
ritabilã simfonie a pãcii ºi armoniei. Carlyle a urât rãul, iar viaþa lui a
fost o luptã continuã ºi o suitã neîntreruptã de conflicte ºi de
dizarmonii.
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* Ralph Waldo Emerson (1803-1882) a fost un vizionar care a militat
pentru gândirea independentã. Concepþia sa de viaþã a fost adeseori
diametral opusã celei a lui Carlyle.
** Thomas Carlyle (1795-1881) a fost un autor de lucrãri istorice,
precum Revoluþia francezã, dar ºi al unor tratate economice, precum
Cartismul.



Avem aºadar de-a face cu doi oameni mari, care ºi-au propus sã
atingã acelaºi ideal. Unul s-a folosit însã în acest scop de o gândire con-
structivã, punându-se astfel la unison cu legea naturalã, iar celãlalt s-a
folosit de o gândire distructivã, care a atras în viaþa lui numai conflicte.

Concluzia este evidentã: noi nu trebuie sã urâm nimic, nici mãcar
„rãul”, cãci ura este distructivã în sine. „Cine seamãnã vânt culege fur-
tunã”.
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1. Gândurile reprezintã un principiu vital, întrucât sunt chiar prin-
cipiul creator al universului. Prin însãºi natura lor, ele se vor com-
bina întotdeauna cu alte gânduri similare.

2. Dat fiind cã singurul scop al vieþii este creºterea, toate principiile
care stau la baza existenþei trebuie sã contribuie la acest obiectiv.
De aceea, ºi gândurile tind sã capete formã, iar legea creºterii le
materializeazã mai devreme sau mai târziu.

3. Tu îþi poþi alege liber gândurile, dar rezultatul lor este guvernat de
o lege imuabilã. Orice gânduri asupra cãrora te concentrezi cu
perseverenþã vor produce mai devreme sau mai târziu rezultate
corespondente în domeniul stãrii tale de sãnãtate, al caracterului
ºi al circumstanþelor exterioare. De aceea, înlocuirea metodelor
de gândire care genereazã efecte nedorite cu alte metode mai con-
structive se dovedeºte absolut necesarã.

4. Aºa cum ºtim cu toþii, acest lucru nu este deloc uºor. Obiºnuinþele
mentale sunt foarte dificil de controlat, dar procesul este totuºi
posibil, iar metoda constã în a începe chiar acum sã înlocuieºti
gândurile distructive cu gânduri constructive opuse. Formeazã-þi
obiceiul de a-þi analiza toate gândurile care îþi trec prin minte. În
cazul în care constaþi cã manifestarea lor îþi va aduce beneficii, nu
doar þie, ci inclusiv tuturor celorlalþi oameni afectaþi de ele, cul-
tivã-le cu toatã iubirea, cãci sunt gânduri valoroase, aflate în
armonie cu Principiul Universal. Ele vor creºte, se vor dezvolta ºi
vor produce o recoltã de o mie de ori mai bogatã. Pe de altã parte,
nu ar trebui sã uiþi nicio clipã de acest citat din George Matthew
Adams:

„Învaþã sã îþi þii uºa închisã. Nu permite accesul
în mintea ta, în biroul tãu ºi în lumea ta al ele-
mentelor care doresc sã fie primite de tine, dar
care nu îþi pot aduce niciun fel de beneficiu”.

5. Dacã gândurile tale de pânã acum au fost critice sau distructive ºi
au condus la conflicte ºi la dizarmonie în mediul tãu, schimbã-þi
atitudinea mentalã. Cultivã numai gânduri constructive sau pozi-
tive.

6. Imaginaþia poate fi de mare ajutor în aceastã direcþie. Cultivarea
ei poate conduce la dezvoltarea idealului din care se va naºte
viitorul tãu.
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7. Imaginaþia adunã materialele din care Mintea va þese haina ce îþi
va îmbrãca viitorul.

8. Ea este torþa care ne permite sã luminãm noile lumi ale gândirii ºi
experienþei.

9. Imaginaþia este instrumentul eficient care le-a permis tuturor
inventatorilor ºi tuturor marilor deschizãtori de drumuri sã facã
descoperirile lor, în condiþiile în care nu existau precedente. Chiar
dacã memoria bazatã pe precedente le-a spus: „Aºa ceva nu poate
fi fãcut”, ei au trecut peste ea ºi au spus: „Iatã cã se poate face”.

10. Imaginaþia este o putere foarte plasticã, ce modeleazã obiectele
simþurilor, dându-le noi forme ºi idealuri.

11. Ea reprezintã forma constructivã a gândurilor, care trebuie sã pre-
ceadã orice formã constructivã a acþiunii.

12. Nici un constructor nu poate construi ceva pânã când nu a primit
planurile de la arhitect. La rândul lui, acesta le descoperã în ima-
ginaþia sa. 

13. Nici un industriaº de geniu nu poate construi o corporaþie uriaºã,
care sã coordoneze sute de corporaþii mai mici cu mii de angajaþi
ºi sã gestioneze un capital de milioane de dolari, dacã nu ºi-a
creat mai întâi acest imperiu în imaginaþia sa. Obiectele lumii
materiale sunt precum lutul umed în mâinile unui olar. Noile
forme sunt create întotdeauna mai întâi de toate în mintea
Geniului, cu ajutorul imaginaþiei. Pentru a fi cultivatã, imaginaþia
trebuie exersatã. Practica este absolut necesarã pentru a cultiva
muºchii minþii, la fel ca în cazul muºchilor fizici. Mintea trebuie
hrãnitã continuu; în caz contrar, ea nu poate creºte.

14. Nu confunda Imaginaþia activã cu Fantezia pasivã, respectiv cu
acea formã de reverie diurnã în care se complac oamenii. Reveria
diurnã nu este altceva decât o risipire a energiei mentale ºi poate
conduce chiar la boli psihice.

15. Imaginaþia constructivã presupune foarte multã muncã mentalã.
Unii o considerã chiar cea mai grea muncã între toate. Nu este
mai puþin adevãrat cã ea conduce la cele mai fantastice rezultate.
Toate marile realizãri au fost obþinute numai de cãtre oameni care
au avut o mare capacitate de a gândi, de a-ºi imagina ºi de a-ºi
transforma visele în realitate.

16. Dacã vei ajunge la concluzia conºtientã a faptului cã Mintea
reprezintã singurul principiu creator, cã ea este omniprezentã,
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omnipotentã ºi omniscientã, ºi cã te poþi pune în mod conºtient la
unison cu aceastã omnipotenþã prin puterea gândurilor tale, vei
face un pas extrem de important în direcþia justã.

17. Urmãtorul pas necesar constã în a te deschide în faþa acestei pu-
teri. Fiind omniprezentã, ea trebuie sã existe cu siguranþã inclusiv
înlãuntrul tãu. Noi ºtim sigur cã acest lucru este adevãrat, întrucât
am demonstrat cã orice putere se aflã în interiorul omului, nu în
afara lui. Pe de altã parte, aceastã putere trebuie cultivatã ºi dez-
voltatã. În acest scop, omul trebuie sã fie receptiv, iar aceastã
receptivitate nu poate fi dobânditã decât prin exerciþiu, la fel ca
puterea fizicã.

18. Legea atracþiei te va conduce cu toatã certitudinea cãtre acele
condiþii ºi experienþe ºi cãtre acel mediu care corespund atitudinii
tale mentale predominante. Gândurile sporadice care îþi trec prin
minte atunci când te duci la bisericã sau atunci când citeºti o carte
bunã nu conteazã în aceastã ecuaþie.

19. În cazul în care cultivi timp de zece ore pe zi gânduri negative, de
slãbiciune sau legate de diferite nenorociri, tu nu te poþi aºtepta sã
te bucuri de condiþii de viaþã benefice, frumoase ºi armonioase
pentru simplul motiv cã te-ai concentrat timp de zece minute
asupra unor gânduri pozitive, puternice ºi creative.

20. Adevãrata putere vine din interior. Orice putere din lume se aflã
în interiorul omului, aºteptând ca acesta sã o descopere, sã o
recunoascã ºi sã ºi-o asume, concentrându-se asupra ei pânã când
devine una cu ea.

21. Mulþi oameni afirmã cã îºi doresc o viaþã abundentã, dar cea mai
mare parte dintre ei considerã cã tot ce trebuie sã facã în acest
scop este sã îºi exerseze muºchii ºi sã respire în mod ºtiinþific, sã
consume numai anumite alimente ºi sã bea cât mai multã apã la
temperatura camerei. Rezultatele obþinute de ei sunt însã aproape
inexistente. În schimb, cei care se trezesc, care realizeazã ade-
vãrul ºi care îºi afirmã unitatea cu întreaga viaþã, descoperã cã
vederea lor devine mai clarã, cã paºii lor devin mai elastici ºi cã
îºi redobândesc vigoarea tinereþii. Altfel spus, ei descoperã sursa
tuturor puterilor.

22. Toate greºelile se datoreazã ignoranþei. Creºterea ºi evoluþia sunt
determinate de acumularea cunoaºterii ºi a puterii corespondente.
Adevãrata putere echivaleazã cu recunoaºterea ºi demonstrarea
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cunoaºterii. Aceastã putere este spiritualã ºi sãlãºluieºte în inimi-
le tuturor oamenilor. Ea reprezintã însuºi sufletul universului.

23. Aceastã cunoaºtere este consecinþa capacitãþii de a gândi a omului.
Altfel spus, gândirea reprezintã germenul evoluþiei conºtiente a
omului. De îndatã ce omul înceteazã sã mai progreseze la nivelul
gândurilor ºi idealurilor sale, forþele sale încep imediat sã se dezin-
tegreze, fapt care se reflectã inclusiv la nivelul corpului sãu.

24. Toþi oamenii de succes se concentreazã asupra idealurilor pe care
doresc sã le transpunã în practicã. Ei se focalizeazã întotdeauna
asupra pasului urmãtor necesar pentru realizarea idealului lor.
Principalul material cu care construiesc ei sunt gândurile lor, iar
imaginaþia reprezintã atelierul în care îºi desfãºoarã activitatea.
Mintea este acea forþã aflatã veºnic în miºcare cu ajutorul cãreia
ei atrag în viaþa lor persoanele ºi circumstanþele necesare pentru
a obþine succesul dorit, iar imaginaþia reprezintã matriþa în care
sunt forjate toate marile realizãri.

25. Dacã ai fost credincios idealului tãu, tu vei auzi cu siguranþã
chemarea atunci când circumstanþele exterioare vor fi pregãtite
pentru materializarea planurilor tale, iar rezultatele pe care le vei
obþine vor corespunde exact credinþei tale în idealul cultivat.
Susþinerea fermã a idealului mental este singura premisã care
atrage condiþiile necesare pentru îndeplinirea lui.

26. Aceasta este singura metodã prin care îþi poþi þese acel veºmânt
alcãtuit din spirit ºi putere, care sã îþi îmbrace întreaga existenþã.
Numai aplicând aceastã metodã vei putea trãi tu o viaþã magicã,
feritã de orice pericol. Numai în acest fel poþi deveni o forþã po-
zitivã – singura care poate atrage bogãþia ºi armonia în viaþa ta.

27. Aceasta este drojdia care penetreazã la ora actualã conºtiinþa
planetarã ºi care este responsabilã pentru marea agitaþie ce carac-
terizeazã astãzi planeta.

28. Sãptãmâna trecutã ai creat o imagine mentalã. Altfel spus, ai
materializat o primã formã invizibilã, dându-i o formã vizibilã. În
aceastã sãptãmânã te invit sã iei un obiect ºi îþi imaginezi care
este originea lui, din ce este el alcãtuit cu adevãrat. Aceastã prac-
ticã îþi va dezvolta imaginaþia, viziunea interioarã, capacitatea de
percepþie ºi inteligenþa. Aceste facultãþi nu pot fi cultivate prin
simpla observare superficialã a multiplicitãþii, ci numai prin ana-
liza atentã a lucrurilor care se ascund sub aparenþele de suprafaþã.
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29. Foarte puþini oameni realizeazã cã lucrurile pe care le vãd repre-
zintã simple efecte ºi înþeleg cauzele ce au generat aceste efecte.

30. Asumã-þi poziþia de meditaþie ºi vizualizeazã o navã de rãzboi.
Contemplã monstrul din oþel care pluteºte la suprafaþa apei. La
prima vedere, pe el nu pare sã existe nicio formã de viaþã. La
suprafaþã domneºte o tãcere perfectã. Tu ºtii însã cã cea mai mare
parte a navei este scufundatã sub apã ºi cã adevãrata ei înãlþime
este comparabilã cu aceea a unei clãdiri cu 20 de etaje. ªtii de
asemenea cã în interiorul navei existã sute de oameni, gata
oricând sã îºi îndeplineascã atribuþiile. Aceºti oameni sunt mari-
nari bine antrenaþi, care s-au dovedit competenþi sã manevreze
aceastã bijuterie tehnicã. Tu ºtii foarte bine cã deºi la suprafaþa
navei domneºte tãcerea, în interiorul ei se ascund ochi care pot
vedea la mulþi kilometri depãrtare. Nici un obiect situat pe aceastã
razã nu poate scãpa de privirile lor vigilente. Deºi pare complet
inofensivã, nava este pregãtitã sã lanseze oricând proiectile care
cântãresc tone asupra unor duºmani aflaþi la mulþi kilometri
depãrtare. Contemplã cu ochii minþii toate aceste imagini detali-
ate. Acest lucru nu ar trebui sã fie deloc dificil pentru tine. Mergi
însã mai departe. Întreabã-te cum s-a nãscut aceastã navã de
rãzboi. Dacã eºti un observator rafinat, imaginile observate îþi vor
dezvãlui foarte multe lucruri.

31. De pildã, contemplã marile plãci de oþel din care este construitã
nava ºi gândeºte-te la miile de oameni din oþelãrii care au con-
tribuit la fabricarea lor. Mergi încã ºi mai departe cu gândul ºi
imagineazã-þi scoaterea minereului din minã, încãrcarea lui pe
vase de transport sau în camioane, apoi topirea ºi tratarea lui în
oþelãrii. Mergi apoi mai departe în timp ºi imagineazã-þi arhitecþii
ºi inginerii care au conceput pe planºetã planurile pentru aceastã
navã. La acest nivel, nava nu mai este un obiect tangibil, ci unul
intangibil, care existã doar sub forma unui gând în mintea
inginerilor. De la cine a venit însã ordinul de a concepe o navã de
rãzboi? Cel mai probabil de la ministrul apãrãrii. Nava a fost
planificatã cu mult timp înainte de declanºarea rãzboiului actual,
iar Congresul a fost nevoit sã adopte o lege care sã aprobe buge-
tul Ministerului Apãrãrii. Probabil cã a existat ºi o anumitã opo-
ziþie, ºi multe voci s-au ridicat împotriva adoptãrii legii. Pe cine
reprezintã aceºti congresmeni? Ei ne reprezintã pe noi toþi. Dupã
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cum vezi, acest exerciþiu mental a început cu nava de rãzboi ºi s-a
încheiat cu noi înºine. În ultimã instanþã, gândurile noastre sunt
responsabile pentru producerea acestei nave, dar ºi a foarte mul-
tor alte lucruri, la care nu ne gândim foarte frecvent. Exerciþiul
poate merge încã ºi mai departe. Dacã cineva nu ar fi descoperit
cândva legea care permite unei bucãþi de metal sã pluteascã dea-
supra apei, în loc sã se ducã direct la fund, aceastã navã de rãzboi
nu s-ar fi putut naºte niciodatã.

32. Aceastã lege sunã astfel: „Greutatea specificã a oricãrei substanþe
este greutatea volumului sãu în raport cu un volum egal de apã”.
Descoperirea acestei legi a revoluþionat pur ºi simplu navigaþia pe
apã, comerþul ºi industria echipamentelor militare, ducând - între
altele – la posibilitatea construirii unei nave de rãzboi.

33. Astfel de exerciþii mentale sunt nepreþuite. Atunci când gândirea
este antrenatã sã vadã sub suprafaþa aparenþelor, întreaga lume
apare într-o luminã diferitã. Multe detalii aparent insignifiante
devin semnificative ºi multe amãnunte aparent banale devin
extrem de interesante. În ultimã instanþã, ajungem sã constatãm
cã singurele lucruri care conteazã cu adevãrat pentru existenþa
noastrã sunt acelea pe care pânã atunci le consideram lipsite de
importanþã.
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CONTEMPLÃ ACEASTÃ ZI
Cãci ea reprezintã Viaþa, însãºi Viaþa Vieþii.

În scurta ei duratã de existenþã, ea ascunde toate Adevãrurile
ªi toate Realitãþile existenþei tale;

Beatitudinea Creºterii;
Gloria Acþiunii;

ªi Splendoarea Frumuseþii;
Ziua de Ieri nu a fost decât un Vis,

Iar Ziua de Mâine nu este decât o Viziune.
Dacã este trãitã corect,

Ziua de Astãzi transformã fiecare Zi de Ieri 
Într-un Vis al Fericirii

ªi fiecare Zi de Mâine într-o Viziune a Speranþei.
Contemplã aºadar cu atenþie aceastã Zi!

- Dintr-un text sanscrit
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Întrebãri ºi rãspunsuri care te pot ajuta
de-a lungul practicii

71. Ce este imaginaþia?
Imaginaþia este o formã de gândire constructivã. Este lumina care
ne ajutã sã pãtrundem în noi lumi ale gândirii ºi ale experienþei.
Este instrumentul atotputernic prin care orice inventator ºi orice
mare deschizãtor de drumuri face marile sale descoperiri, fãrã sã
þinã cont de absenþa precedentelor.

72. Care este rezultatul imaginaþiei?
Cultivarea imaginaþiei conduce la dezvoltarea idealului din care
se va naºte viitorul.

73. Cum poate fi cultivatã ea?
Prin exerciþiu. Dacã nu este alimentatã în permanenþã, ea nu poate
supravieþui.

74. Care este diferenþa între imaginaþie ºi reveria diurnã?
Reveria diurnã este o formã de risipire a energiei mentale, în timp
ce imaginaþia este o formã de gândire constructivã care trebuie sã
preceadã orice acþiune activã.

75. Ce sunt greºelile?
Ele sunt rezultatul ignoranþei noastre.

76. Ce este cunoaºterea?
Cunoaºterea este rezultatul capacitãþii de a gândi a omului.

77. Care este puterea pe care o folosesc oamenii de succes 
pentru a-ºi obþine realizãrile lor?
Mintea este forþa aflatã veºnic în miºcare. Cu ajutorul ei, aceºti
oameni atrag în viaþa lor persoanele ºi circumstanþele necesare
pentru a-ºi duce la bun sfârºit planurile.

78. Ce predeterminã rezultatele obþinute de ei?
Idealul susþinut ferm în minte atrage condiþiile necesare pentru
materializarea lui.

79. Care este rezultatul observaþiei analitice atente?
Dezvoltarea imaginaþiei, a viziunii interioare, a percepþiei ºi a
inteligenþei.

80. Cãtre ce conduc aceste facultãþi? 
Cãtre abundenþã ºi armonie.
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Cei care au sfârºit prin a-i determina pe cei din
jur sã gândeascã la fel ca ei au început de regulã
prin a gândi pentru ei înºiºi.

- Colton
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Sãptãmâna
a noua

Afirmaþiile ºi mintea



SINTEZA PRINCIPIILOR CARE TREBUIE ÎNÞELESE
ªI APLICATE ÎN SÃPTÃMÂNA A NOUA

Urmeazã descrierea principiilor care trebuie înþelese ºi aplicate
în cea de-a noua sãptãmânã de practicã. În aceastã secþiune
vei învãþa cum sã îþi structurezi instrumentele prin care îþi poþi

construi orice realitate doritã.
Dacã doreºti sã îþi schimbi condiþiile de viaþã, trebuie sã începi

prin a te schimba pe tine însuþi. Tu îþi poþi schimba oricând doreºti
poftele, dorinþele ºi ambiþiile exterioare, dar gândurile tale cele mai
intime vor continua sã se materializeze la fel ca pânã atunci; acest lucru
este la fel de sigur ca ºi faptul cã dintr-o sãmânþã va rãsãri o plantã.

Sã spunem cã îþi doreºti sã îþi schimbi condiþiile de viaþã. Cum
poþi realiza acest lucru? Rãspunsul este cât se poate de simplu: cu aju-
torul legii creºterii. Cauzalitatea (legea cauzei ºi efectului) este la fel de
sigurã ºi de imuabilã în lumea invizibilã a gândirii ca ºi în aceastã lume
materialã.

Susþine ferm în minte condiþia doritã; afirm-o ca ºi cum s-ar fi
realizat deja. Valoarea afirmaþiei pozitive este enormã. Prin repetarea ei
constantã, ea devine una cu tine. În acest fel, ea te transformã. Altfel
spus, tu devii ceea ce îþi doreºti sã fii.

Caracterul omului nu este întâmplãtor. El este rezultatul efortului
sãu susþinut. Dacã eºti timid, oscilant, egocentric, excesiv de anxios sau
mãcinat de gânduri de teamã, aminteºte-þi cã „douã lucruri nu pot exista
în acelaºi spaþiu, în acelaºi timp”. Aceastã axiomã este valabilã inclu-
siv în lumea mentalã ºi în cea spiritualã. De aceea, cel mai bun remediu
pentru aceastã situaþie constã în a înlocui gândurile de teamã, de sãrã-
cie ºi de limitare cu gânduri de curaj, de bogãþie ºi de încredere în sine.

Cea mai uºoarã ºi mai naturalã modalitate de a face acest lucru
constã în a alege o afirmaþie care se potriveºte în cazul tãu particular.
Gândul pozitiv va distruge gândul negativ la fel de sigur cum lumina
anihileazã întunericul, iar rezultatele finale vor fi la fel de eficiente.

Acþiunea este rezultatul gândirii, iar condiþiile exterioare sunt
rezultatul acþiunii. De aceea, tu dispui în permanenþã de instrumentele
necesare cu ajutorul cãrora îþi poþi fãuri destinul aºa cum doreºti.
Rãsplata folosirii lor va fi – în funcþie de caz – fie bucuria, fie suferinþa.
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1. Nu existã decât trei lucruri care pot fi dorite în lumea exterioarã,
ºi toate trei pot fi descoperite în lumea interioarã. Secretul
descoperirii lor constã în aplicarea „mecanismului” corect al
racordãrii la puterea omnipotentã la care orice om are acces.

2. Cele trei lucruri pe care ºi le doresc toþi oamenii ºi care le sunt
absolut necesare pentru a se dezvolta plenar ºi armonios sunt:
Sãnãtatea, Bogãþia ºi Iubirea. Cu toþii suntem de acord cã
Sãnãtatea este o premisã absolut necesarã pentru o viaþã plãcutã.
Nimeni nu poate fi fericit dacã trupul sãu suferã. Deºi nu toþi
oamenii sunt de acord cã Bogãþia reprezintã un ingredient la fel
de necesar, cu toþii trebuie sã recunoascã faptul cã cel puþin ce-
rinþele de bazã ale vieþii trebuie satisfãcute. Ce-i drept, ceea ce
unii considerã a fi suficient, alþii considerã cã reprezintã o lipsã
dureroasã. De vreme ce natura ne furnizeazã nu doar acele lucruri
de care avem nevoie, ci infinit mai multe, este uºor sã ne dãm
seama cã orice lipsã sau limitare este consecinþa sistemului artifi-
cial de distribuþie pe care l-au creat oamenii.

3. Cu toþii suntem de acord cã Iubirea reprezintã cel de-al treilea
(unii vor spune chiar cel dintâi) ingredient necesar unei vieþi trãite
în fericire. Oricum ar fi, oamenii care se bucurã de toate cele trei
ingrediente – de Sãnãtate, de Bogãþie ºi de Iubire – considerã cã
fericirea lor este perfectã ºi cã nu i se mai poate adãuga nimic.

4. Aºa cum am vãzut mai devreme, substanþa universalã este carac-
terizatã printr-o „Sãnãtate absolutã”, o „Abundenþã absolutã” ºi o
„Iubire absolutã”. Mecanismul prin care ne putem racorda la
aceastã substanþã universalã depinde de modul nostru de a gândi.
Aºadar, gândirea corectã reprezintã singura modalitate prin care
putem intra în „Sãlaºul Secret al Celui Preaînalt”.

5. Ce înseamnã aceastã „gândire corectã”? Dacã vom descoperi
rãspunsul la aceastã întrebare, vom afla practic mecanismul prin
care vom putea obþine „tot ceea ce ne dorim”. Este posibil ca
acest mecanism sã þi se parã extrem de simplu atunci când þi-l voi
descrie, dar continuã sã citeºti mai departe. Treptat, vei începe sã
înþelegi cã el reprezintã marele „Secret al Realizãrii”, Lampa lui
Alladin, dacã doreºti. Altfel spus, vei constata cã el reprezintã
principala condiþie ºi legea absolutã a bunãstãrii interioare ºi
exterioare.
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6. Pentru a gândi corect, noi trebuie sã cunoaºtem „Adevãrul”.
Altfel spus, Adevãrul reprezintã principiul care stã la baza
oricãrei relaþii sociale sau de afaceri, condiþia care precede orice
acþiune justã. Cunoaºterea adevãrului, încrederea ºi siguranþa la
care conduce aceastã cunoaºtere – asigurã o satisfacþie cu care
nicio alta nu se poate compara. Acesta este singurul fundament
solid în aceastã lume a îndoielilor, a conflictelor ºi a pericolelor.

7. Inevitabil, cunoaºterea Adevãrului trebuie sã fie în armonie cu
Puterea Infinitã ºi Omnipotentã. De aceea, ea echivaleazã cu
conectarea la o putere irezistibilã, care mãturã din calea ei orice
discordie, orice dizarmonie, orice îndoialã ºi orice eroare, cãci
„Adevãrul este mai puternic decât orice altceva ºi mai devreme
sau mai târziu va învinge întotdeauna”.

8. Chiar ºi cel mai slab intelect poate prezice rezultatul unei acþiuni
dacã are certitudinea cã aceasta este bazatã pe adevãr. În schimb,
nici chiar cel mai puternic intelect din lume ºi nici chiar cea mai
profundã ºi mai pãtrunzãtoare minte nu pot prezice unde poate
conduce o acþiune bazatã pe o premisã despre care ºtiu cu sigu-
ranþã cã este falsã. 

9. Orice acþiune care nu este în armonie cu Adevãrul, fie din cauza
ignoranþei, fie în mod deliberat, va conduce mai întâi la un con-
flict, iar apoi la o pierdere, direct proporþionalã cu natura ºi cu
caracterul ei.

10. Cum putem cunoaºte aºadar adevãrul, astfel încât sã ne putem
racorda la Infinitate prin intermediul acestui mecanism?

11. Cea mai impecabilã modalitate de a face acest lucru constã în a
realiza cã Adevãrul reprezintã principiul vital al Minþii
Universale ºi cã el este omniprezent. Spre exemplu, dacã îþi
doreºti sã obþii o sãnãtate perfectã, tot ce trebuie sã faci este sã
realizezi cã „eul” tãu interior este pur spiritual ºi cã spiritul este
unul singur; altfel spus, cã întregul este prin forþa lucrurilor
prezent în parte. Dacã vei realiza acest lucru, fiecare celulã a cor-
pului tãu va reacþiona, manifestând adevãrul aºa cum îl percepi
tu. Dacã ceea ce vezi este boala, ele vor manifesta aceastã boalã.
Dacã ceea ce vezi este perfecþiunea, ele vor manifesta aceastã
perfecþiune. De pildã, repetarea continuã a afirmaþiei: „Sunt per-
fect, puternic, plin de iubire, armonios ºi fericit” va atrage dupã
sine materializarea acestor condiþii în viaþa ta, întrucât ea se aflã
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într-un acord perfect cu Adevãrul, iar atunci când Adevãrul iese
la ivealã, orice eroare ºi orice conflict trebuie sã disparã.

12. Dacã porneºti de la premisa cã „eul” tãu este spiritual, rezultã cã
acesta nu poate fi altfel decât perfect. De aceea, afirmaþia: „Sunt
perfect, puternic, plin de iubire, armonios ºi fericit” reprezintã de
fapt o afirmaþie ºtiinþificã doveditã.

13. Gândirea reprezintã o activitate spiritualã, iar spiritul este prin
însãºi natura lui creator. De aceea, susþinerea fermã în minte a
acestei afirmaþii va atrage inevitabil dupã sine condiþiile care se
vor afla la unison cu gândul respectiv.

14. Dacã îþi doreºti Bogãþie, tot ce trebuie sã faci este sã realizezi cã
„eul” tãu interior este una cu Mintea Universalã, care reprezintã
totul în toate (abundenþa supremã) ºi care este omnipotentã. Acest
gând va declanºa Legea Atracþiei, care te va pune la unison cu
acele forþe care vor atrage succesul în viaþa ta, dãruindu-þi o abun-
denþã ºi o putere direct proporþionale cu fermitatea credinþei tale
în afirmaþia fãcutã. 

15. Mecanismul prin care te poþi racorda la realitatea doritã este
vizualizarea. Acest proces este fundamental diferit de vedere.
Vederea este asociatã cu lumea exterioarã, obiectivã ºi fizicã. În
schimb, vizualizarea este un produs al imaginaþiei, adicã al minþii
subiective sau interioare. De aceea, ea posedã vitalitate ºi este
supusã legii creºterii. Mai devreme sau mai târziu, obiectul
vizualizat se va manifesta în formã. Acest mecanism este perfect,
fiind creat de Marele Arhitect, care „face totul impecabil”. Din
pãcate, operatorii care aplicã aceastã lege se dovedesc uneori ine-
ficienþi sau neexperimentaþi, dar practica ºi fermitatea deciziei
vor conduce la depãºirea acestui defect.

16. Dacã doreºti sã te bucuri de Iubire, trebuie sã porneºti de la
premisa cã aceasta nu poate fi dobânditã decât prin dãruire. Cu
cât dãruieºti mai multã Iubire, cu atât mai multã Iubire primeºti,
iar singura modalitate prin care o poþi dãrui constã în a te umple
de Iubire pânã când devii la fel ca un magnet. Am explicat aceastã
metodã într-o altã lecþie.

17. Cine a învãþat sã punã la unison marile adevãruri spirituale cu
aspectele aparent minore ale vieþii descoperã cu uºurinþã secretul
soluþiei la toate problemele sale. El este trezit, iar vibraþiile pe
care le emanã atrag în viaþa lui idei mãreþe, evenimente mãreþe,
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obiecte naturale mãreþe ºi persoane mãreþe. Se spune cã Lincoln
avea darul de a trezi în toþi cei care se apropiau de el acel senti-
ment pe care îl simþi atunci când urci pe un munte. Exact acelaºi
lucru îl simt toþi cei care realizeazã puterea Adevãrului ºi eterni-
tatea tuturor lucrurilor.

18. Uneori, este o veritabilã inspiraþie sã asculþi descrierea acestor
principii de la cineva care chiar le-a testat, demonstrându-le ade-
vãrul prin propria sa viaþã. Am primit o astfel de scrisoare de la
domnul Andrews*. Iatã ce îmi scrie acesta:

„Dragã Prietene, vei gãsi experienþa mea
descrisã în numãrul din martie al revistei
Nautilus ºi ai întreaga libertate de a cita orice
referinþe doreºti din ea, dacã acestea îþi slujesc
scopului tãu.
Cu sinceritate,
Frederick Elias Andrews,
512 Odd Fellows Bldg.
7 martie 1917. Indianapolis, Ind.”

19. Aveam aproximativ 13 ani când doctorul T.W. Marsee, decedat
între timp, i-a spus mamei mele: „Nu existã nici cea mai micã
ºansã de vindecare, doamnã Andrews. Mi-am pierdut eu însumi
bãiatul, deºi am fãcut tot ce mi-a stat în puteri pentru el. Am 
studiat îndeaproape mai multe astfel de cazuri ºi ºtiu cu toatã 
certitudinea cã ele nu pot fi vindecate”.

20. Mama s-a întors cãtre el ºi i-a spus: „Doctore, ce-ai face dacã ar
fi bãiatul tãu?” Medicul i-a rãspuns: „M-aº lupta pânã la capãt,
atât timp cât va mai avea o scânteie de viaþã care sã justifice
aceastã luptã”.

21. Acesta a fost începutul unei lupte de lungã duratã, cu multe
suiºuri ºi coborâºuri. Toþi medicii consultaþi au fost de acord cã
nu existã nicio ºansã de vindecare, ceea ce nu i-a împiedicat sã fie
amabili ºi sã încerce sã ne încurajeze în toate felurile cu putinþã.

22. În cele din urmã am învins însã, ºi m-am transformat dintr-un
bãieþel chinuit, schilod, cocoºat ºi deformat, care se târa în patru
labe, într-un bãrbat puternic ºi bine format. 

23. ªtiu cã doreºti sã afli ce formulã magicã am folosit ºi þi-o voi
descrie imediat, foarte pe scurt.
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24. Mi-am conceput o afirmaþie în care am introdus toate calitãþile pe
care mi le doream ºi am continuat sã mi-o repet la infinit. Aceastã
afirmaþie suna astfel: „Sunt un om perfect, puternic, plin de
iubire, armonios ºi fericit”. Am continuat sã repet fãrã sã obosesc
aceastã afirmaþie, mereu aceeaºi, pânã când am început sã mã
trezesc noaptea, constatând cã mintea mea repetã în continuare:
„Sunt un om perfect, puternic, plin de iubire, armonios ºi fericit”.
Acesta era ultimul gând pe care îl repetam noaptea, înainte de a
adormi, ºi primul gând care îmi venea în minte dimineaþa, când
mã trezeam.

25. Am repetat aceastã afirmaþie nu doar pentru mine, ci pentru toþi
cei despre care credeam cã au nevoie de ea. Doresc sã insist
asupra acestui aspect. Dacã îþi doreºti foarte mult ceva pentru tine
însuþi, afirmã-l inclusiv pentru alþi oameni. În acest fel, îi ajuþi pe
ei ºi te ajuþi inclusiv pe tine. Omul culege ceea ce seamãnã. Dacã
noi trimitem gânduri de sãnãtate ºi iubire, acestea se întorc asupra
noastrã înzecite. Acelaºi lucru este valabil ºi dacã trimitem gân-
duri de teamã, de îngrijorare, de gelozie, de mânie sau de urã.

26. Cândva se spunea cã organismul uman este reconstruit integral în
decursul a ºapte ani. La ora actualã, unii oameni de ºtiinþã afirmã
chiar cã el este reconstruit la fiecare 11 luni. Cum s-ar spune,
vârsta noastrã nu poate depãºi vreodatã 11 luni (din punct de
vedere fizic). De aceea, dacã noi ne reconstruim singuri defectele
an dupã an, singurii pe care putem da vina suntem noi înºine.

27. Omul este suma totalã a gândurilor sale. Problema este: ce putem
face pentru a cultiva numai gânduri pozitive ºi pentru a respinge
întotdeauna gândurile negative? La început, noi nu ne putem
împotrivi procesului de pãtrundere a gândurilor negative în
mintea noastrã, dar ne putem împiedica sã le cultivãm. Singura
modalitate prin care putem face acest lucru constã în a le uita,
adicã în a le transcende. Aici intervine rolul afirmaþiilor pozitive.

28. Dacã în mintea ta pãtrunde un gând de mânie, de gelozie, de
teamã sau de îngrijorare, începe imediat procesul de repetare a
afirmaþiei contrare. Singura modalitate de a risipi întunericul con-
stã în a aprinde lumina. În mod similar, singura modalitate de a
risipi frigul constã în a da drumul la cãldurã. Altfel spus, singura
modalitate de a evita rãul constã în a cultiva binele. Pot sã îþi spun
din experienþã cã binele nu poate fi invocat niciodatã printr-o
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negaþie a rãului. Este de preferat sã afirmi pur ºi simplu binele, iar
rãul va dispãrea de la sine. 

Frederick Elias Andrews
29. Dacã îþi doreºti ceva, foloseºte afirmaþia de mai sus. Aceasta este

perfectã ºi nu mai poate fi îmbunãtãþitã. Foloseºte-o exact aºa
cum este. Repet-o în tãcere pânã când ajunge sã se scufunde în
subconºtientul tãu, astfel încât sã o poþi repeta oriunde te-ai afla:
pe stradã, la birou sau acasã. Acesta este marele avantaj al
metodelor spirituale: ele îþi stau la dispoziþie întotdeauna ºi în
orice context. Spiritul este omniprezent ºi este întotdeauna
disponibil. Tot ce trebuie sã faci este sã îi recunoºti omnipotenþa
ºi sã îþi doreºti cu ardoare sã te bucuri de efectele sale binefãcã-
toare.

30. În cazul în care cultivi o atitudine mentalã predominantã de pu-
tere, de curaj, de bunãtate ºi de simpatie, mediul exterior va
începe sã reflecte într-o manierã corespondentã aceste gânduri.
Invers, dacã atitudinea ta mentalã este slabã, criticã, invidioasã ºi
distructivã, mediul exterior va reflecta aceste gânduri negative.

31. Gândurile reprezintã cauze, iar condiþiile exterioare efecte.
Aceasta este singura explicaþie a originii binelui ºi rãului.
Gândurile sunt creatoare ºi se coreleazã automat cu obiectele lor.
Aceasta este o lege cosmicã, numitã de unii Legea Atracþiei, iar
de alþii Legea Cauzalitãþii (cauzei ºi efectului). Aceasta este legea
prin care oamenii au fost ajutaþi de-a lungul timpului sã creadã în
puterea rugãciunii. „Facã-se dupã credinþa ta” nu reprezintã decât
o altã manierã, mai succintã ºi mai expresivã, de a exprima
aceastã lege.

32. În aceastã sãptãmânã îþi propun sã vizualizezi o plantã. Alege
(mental) o floare pe care o admiri mai mult ºi adu-o din lumea
invizibilã în cea vizibilã. Planteazã sãmânþa ei minusculã, ud-o,
îngrijeºte-o ºi aºeaz-o la soare. Vizualizeazã încolþirea seminþei.
Dintr-o datã, ea devine ceva viu, care începe sã îºi caute mijloace
de subzistenþã. Vizualizeazã naºterea rãdãcinii ei, care se înfige
tot mai tare în pãmânt, orientându-se în toate direcþiile.
Aminteºte-þi cã ai în faþã celule vii, care se divid ºi se subdivid,
pânã când numãrul lor ajunge de ordinul milioanelor. Fiecare
celulã este inteligentã, ºtiind exact ce vrea de la viaþã ºi cum poate
obþine acest lucru. Vizualizeazã ieºirea la suprafaþã a micului lãs-
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tar, care se înalþã tot mai mult cãtre cer. La un moment dat, el
începe sã se dividã ºi sã formeze ramuri. Contemplã simetria per-
fectã a acestora, apariþia frunzelor ºi a micilor tulpini în vârful
cãrora apare un mugur. Contemplã înflorirea treptatã a acestuia ºi
apariþia florii tale preferate. Dacã te vei concentra suficient de
puternic, vei simþi chiar ºi mirosul florii. Acesta este parfumul
propriei tale creaþii.

33. Dacã vei reuºi sã obþii o imagine clarã ºi perfectã a unui obiect
creat prin puterea minþii, tu vei putea pãtrunde în spiritul obiectu-
lui respectiv. Acesta va deveni extrem de real pentru tine. Vei
învãþa astfel sã te concentrezi, iar efectele acestui proces sunt ace-
leaºi, indiferent dacã te concentrezi asupra unei flori preferate,
asupra unei stãri de sãnãtate perfecte, asupra unui ideal, asupra
unei propuneri complicate de afaceri sau asupra oricãrei alte
probleme din viaþa ta.

34. Orice succes a fost obþinut printr-o concentrare perseverentã
asupra obiectului sãu.
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Întrebãri ºi rãspunsuri care te pot ajuta
de-a lungul practicii

81. Care este condiþia imperativã a bunãstãrii de orice fel? 
Acþiunea justã.

82. Care este condiþia care precede orice acþiune justã?
Gândirea justã.

83. Care este premisa care stã la baza oricãrei tranzacþii 
economice sau a oricãrei relaþii sociale?
Cunoaºterea Adevãrului.

84. Unde conduce cunoaºterea Adevãrului?
Orice om poate prevedea rezultatul unei acþiuni care are la bazã o
premisã corectã.

85. Care este rezultatul unei acþiuni care are la bazã o premisã
greºitã?
Nimeni nu poate prevedea dinainte acest rezultat.

86. Cum putem cunoaºte Adevãrul?
Prin realizarea faptului cã Adevãrul reprezintã principiul vital al
universului, fiind implicit omniprezent.

87. Care este natura Adevãrului?
Natura lui este spiritualã.

88. Care este secretul soluþionãrii oricãrei probleme?
Aplicarea Adevãrului spiritual.

89. Care este marele avantaj al metodelor spirituale?
Faptul cã acestea sunt întotdeauna disponibile.

90. Care sunt cerinþele necesare?
Recunoaºterea omnipotenþei puterii spirituale ºi dorinþa arzãtoare
de a te bucura de efectele sale binefãcãtoare.

Gândirea înseamnã viaþã. Cei care nu gândesc,
nu trãiesc cu adevãrat. Gândirea îl face pe om.

- A.B. Alcott
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Sãptãmâna
a zecea

O cauzã bine definitã



SINTEZA PRINCIPIILOR CARE TREBUIE ÎNÞELESE
ªI APLICATE ÎN SÃPTÃMÂNA A ZECEA

Dacã vei înþelege corect principiile descrise în sãptãmâna a
zecea, vei învãþa cã nimic din ceea ce se întâmplã nu se pro-
duce fãrã o cauzã bine definitã. Acest lucru te va ajuta sã îþi

defineºti planurile în acord cu o anumitã cunoaºtere exactã. Vei învãþa
cum poþi controla orice situaþie, activând cauzele corespondente (care
vor produce efectele dorite). În acest fel, vei putea câºtiga întotdeauna.
Mai mult, vei ºti exact de ce ai câºtigat.

Omul obiºnuit, care nu înþelege legea cauzalitãþii, este guvernat
de emoþiile ºi de sentimentele sale. El nu îºi foloseºte mintea decât pen-
tru a-ºi justifica acþiunile. De pildã, dacã este un om de afaceri ºi dã
faliment, el afirmã cã a avut ghinion. Dacã îi displace muzica, el afir-
mã cã aceasta este un lux inutil. Dacã are o slujbã de birou prost plãtitã,
el afirmã cã ar reuºi mai bine în viaþã dacã ar avea o slujbã în aer liber.
Dacã nu are prieteni, el afirmã cã personalitatea lui este prea rafinatã
pentru a fi apreciatã de oameni.

Omul obiºnuit nu îºi înþelege cu adevãrat problemele, întrucât nu
realizeazã cã acestea reprezintã simple efecte ale unor cauze precise.
De aceea, el încearcã sã se consoleze cu explicaþii ºi pretexte. Singurul
mod de a gândi pe care îl cunoaºte este cel defensiv.

Pe de altã parte, omul care înþelege cã nu existã efect fãrã o cauzã
bine definitã are un mod de a gândi impersonal. El analizeazã faptele
pânã la consecinþele lor ultime ºi urmeazã poteca adevãrului oriunde
l-ar conduce aceasta. El percepe foarte clar lucrurile ºi opereazã la
nivelul cauzelor, obþinând în final efectele dorite. În consecinþã, întrea-
ga lume îl onoreazã, îl iubeºte ºi îl aprobã.
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1. Abundenþa este o lege naturalã a universului. Dovezile care atestã
acest lucru sunt nenumãrate ºi pot fi întâlnite la tot pasul. Oriunde
o întâlnim, natura este luxuriantã, risipitoare, extravagantã. Ea nu
face economii, ci este prolificã în tot ceea ce face. Existã milioane
ºi milioane de copaci, de plante ºi de animale, care continuã sã se
reproducã la infinit. Toate acestea indicã prolificitatea cu care
natura acumuleazã provizii pentru om. Faptul cã existã o
supraabundenþã de care s-ar putea bucura toatã lumea este mai
mult decât evident. Din pãcate, la fel de evident este ºi faptul cã
nu toatã lumea de bucurã de aceastã abundenþã. Nu toþi oamenii
au ajuns la realizarea universalitãþii substanþei ºi nu toþi oamenii
au înþeles cã mintea reprezintã un principiu activ care le permite
sã atragã cãtre ei tot ceea ce îºi doresc.

2. Bogãþia este produsul puterii. O posesiune nu este consideratã
valoroasã decât dacã genereazã putere. În mod similar, un eveni-
ment nu este considerat semnificativ decât dacã influenþeazã
într-un fel sau altul puterea. Tot ceea ce existã reprezintã o formã
de putere, într-un grad mai mare sau mai mic.

3. Cunoaºterea cauzelor ºi efectelor indicatã de legile care
guverneazã electricitatea, atracþia chimicã ºi gravitaþia îi permite
omului sã îºi planifice cu curaj acþiunile ºi sã îºi execute impeca-
bil planurile. Aceste legi sunt numite Legi Naturale, întrucât
guverneazã în lumea fizicã. Puterea are însã ºi alte nuanþe. Existã
o putere mentalã ºi o putere moralã sau spiritualã.

4. Puterea spiritualã este superioarã, întrucât existã pe un plan mai
înalt. Ea a fãcut ca omul sã descopere legea care i-a permis sã
controleze aceste minunate forþe ale naturii, pe care le-a pus sã
efectueze munca a sute ºi mii de oameni. Aceeaºi putere i-a per-
mis omului sã descopere alte legi care asigurã anihilarea timpului
ºi a spaþiului, iar în scurt timp este posibil ca ºi gravitaþia sã poatã
fi controlatã. Operarea acestei legi depinde de contactul spiritual,
dupã cum explicã Henry Drummond*:
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5. „În lumea fizicã, aºa cum o cunoaºtem noi, existã substanþe
organice ºi substanþe anorganice. Lumea anorganicã sau mineralã
nu are nimic de-a face cu lumea vegetalã sau cu cea animalã; tre-
cerea între aceste lumi este sigilatã ermetic. Aceste bariere nu au
putut fi încã încãlcate pânã în prezent. Nici o schimbare de sub-
stanþã, nicio modificare a mediului, nici chimia, nici electrici-
tatea, nicio formã de energie ºi nicio evoluþie de orice fel nu îi
poate conferi unui atom care trãieºte în lumea mineralã atributele
Vieþii.

6. Aceºti atomi morþi nu pot cãpãta atributele vitalitãþii decât dacã o
formã vie pãtrunde în lumea lor moartã. Fãrã contactul cu viaþa,
ei rãmân fixaþi pentru totdeauna în sfera lor anorganicã. Huxley
afirmã cã doctrina biogenezei vieþii doar dintr-o altã formã de
viaþã poate fi demonstratã pentru toate speciile, iar Tyndall afir-
mã la rândul lui: ‚Confirm cã nu existã nicio dovadã care sã ne
facã sã credem cã viaþa care existã în zilele noastre a apãrut inde-
pendent de alte forme de viaþã anterioare’.

7. Legile fizice explicã lumea anorganicã; cele biologice explicã
lumea vie, dar nimeni nu spune niciun cuvânt despre punctul de
contact. Ei bine, o trecere similarã existã ºi între lumea naturalã
ºi cea spiritualã. Aceastã trecere este sigilatã ermetic în partea
lumii naturale. Poarta care uneºte cele douã lumi este închisã ºi
niciun om nu o poate deschide. Nu existã nicio schimbare orga-
nicã, nicio energie mentalã, niciun efort moral ºi niciun progres
de orice naturã care sã îi permitã omului sã pãtrundã în lumea
spiritualã”.

8. Aºa cum planta pãtrunde însã în lumea mineralã ºi îi transmite
misterul Vieþii, la fel, Mintea Universalã coboarã în mintea omu-
lui ºi o înzestreazã cu calitãþi noi, uimitoare, dar fabuloase, ºi
chiar miraculoase. Toþi cei care au realizat vreodatã ceva în
domeniul industriei, al comerþului sau al artei ºi-au datorat rea-
lizãrile acestui proces.

9. Gândirea este veriga de legãturã între lumea infinitã ºi cea finitã,
între Principiul Universal ºi cel individual. Aºa cum am vãzut,
existã o barierã imposibil de trecut care separã lumea organicã de
cea anorganicã. Singura manierã prin care materia poate înflori
constã în impregnarea ei cu viaþã. Atunci când rãdãcina plantei
coboarã în regatul mineral ºi începe sã se extindã ºi sã creascã,
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materia moartã prinde viaþã. O mie de degete invizibile încep sã
þeasã mediul cel mai potrivit pentru noul sosit, iar legea creºterii
începe sã producã efecte. Procesul continuã pânã când crinul
înfloreºte, ºi, aºa cum bine s-a spus: „Nici chiar Solomon în
perioada lui de glorie nu a fost atât de bine îmbrãcat ca un crin”.

10. În mod similar, dacã un gând pãtrunde în substanþa invizibilã a
Minþii Universale din care sunt create toate lucrurile ºi prinde
rãdãcini în ea, legea creºterii începe sã producã efecte. Aºa se
nasc condiþiile ºi mediul exterior, care nu sunt altceva decât
forma obiectivã a gândului respectiv.

11. Legea spune cã gândul este forma vitalã activã a unei energii
dinamice care are puterea de a se corela cu obiectul sãu, mate-
rializându-l din substanþa invizibilã din care sunt create toate
lucrurile în lumea noastrã vizibilã sau obiectivã. Aceasta este
legea care a permis naºterea în manifestare a tuturor lucrurilor. Ea
reprezintã marele Secret al Realizãrii care permite accesul în
Locul Secret al Celui Preaînalt ºi „stãpânirea asupra tuturor
lucrurilor”. Cine înþelege aceastã lege poate „decreta un lucru, iar
acesta se va realiza pe loc”.

12. Nici nu ar putea fi altfel. Dacã sufletul universului aºa cum îl
cunoaºtem noi este Spiritul Universal, înseamnã cã universul nu
este altceva decât forma exterioarã pe care a luat-o acest Spirit.
Noi înºine nu suntem altceva decât spirite individualizate, care ne
creãm mediul exterior necesar creºterii în exact aceeaºi manierã.

13. Aceastã putere creatoare depinde de recunoaºterea potenþialului
spiritului sau minþii ºi nu trebuie confundatã cu Evoluþia. Creaþia
înseamnã atragerea în existenþã a unui lucru care nu exista pânã
atunci în lumea obiectivã. Evoluþia nu este decât dezvoltarea
potenþialului unui obiect care existã deja.

14. Dacã dorim sã profitãm de posibilitãþile minunate ale aplicãrii
acestei legi, noi trebuie sã conºtientizãm faptul cã nu contribuim
cu nimic la eficacitatea ei. Dupã cum spunea Marele Învãþãtor:
„Nu Eu fac aceste lucrãri, ci Tatãl care este în Mine”. Exact
aceeaºi atitudine trebuie sã o adoptãm ºi noi. Tot ce putem face
noi este sã ne punem la unison cu legea, iar Mintea Universalã va
avea grijã sã genereze rezultatele dorite de noi.
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15. Marea greºealã a epocii noastre este ideea cã omul trebuie sã dea
naºtere acelei inteligenþe care sã determine infinitul sã genereze
rezultatele dorite de el. Nici vorbã de aºa ceva. Noi putem lãsa cu
toatã încrederea pe seama Minþii Universale gãsirea soluþiilor ºi
cãilor cele mai potrivite pentru materializarea scopurilor noastre.
Tot ce trebuie sã facem noi este sã creãm idealul dorit, iar acest
ideal trebuie sã fie perfect.

16. Aºa cum ºtim, legile electricitãþii au fost formulate în acest fel încât
aceastã putere invizibilã sã poatã fi controlatã ºi folositã în benefi-
ciul ºi pentru confortul nostru, în mii de feluri diferite. Astfel, ea
permite transmiterea mesajelor noastre în diferite pãrþi ale lumii,
punerea în miºcare a unor maºinãrii puternice ºi iluminarea întregii
lumi pe timp de noapte. La fel de bine ºtim însã cã dacã am viola
în mod inconºtient sau voluntar aceastã lege prin atingerea unui
cablu electric care nu este bine izolat, rezultatul ar fi extrem de
neplãcut ºi posibil dezastruos pentru noi. Lipsa de înþelegere a
legilor care guverneazã în lumile invizibile genereazã rezultate
asemãnãtoare ºi foarte mulþi oameni au de suferit din aceastã cauzã.

17. Savanþii afirmã cã legea cauzalitãþii depinde de polaritate, de for-
marea unui circuit. Acesta nu se poate forma decât dacã operãm
în armonie cu legea, dar cum am putea opera noi în armonie cu
aceasta dacã nu o cunoaºtem? Cum putem cunoaºte noi aceastã
lege? Numai prin studiu ºi observaþie.

18. Noi vedem legea operând pretutindeni. Întreaga naturã atestã
funcþionarea acestei legi sub forma legii tãcute, dar imuabile a
creºterii. Oriunde existã creºtere trebuie sã existe ºi viaþã.
Oriunde existã viaþã trebuie sã existe armonie, astfel încât tot ceea
ce este viu sã poatã atrage cãtre sine condiþiile ºi substanþele nece-
sare pentru expresia sa cea mai desãvârºitã de sine.

19. Dacã gândul tãu este în armonie cu principiul creator al naturii ºi
cu Mintea Infinitã, el va urma automat acest circuit ºi se va
întoarce la tine, dar nu cu mâinile goale, ci însoþit de alte gânduri
având aceeaºi naturã. Pe de altã parte, dacã emiþi gânduri care nu
sunt în armonie cu infinitatea, ele nu creeazã nicio polaritate ºi nu
dau naºtere niciunui circuit. În acest caz, ce se întâmplã? Ce se
întâmplã atunci când un dinam genereazã electricitate, dar circui-
tul este întrerupt, iar aceastã electricitate nu are nicio supapã de
ieºire? E simplu: dinamul se opreºte.
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20. Exact acelaºi lucru se va întâmpla ºi cu tine. Dacã vei cultiva gân-
duri care nu sunt în armonie cu infinitatea, neputând fi polarizate,
ele nu vor da naºtere niciunui circuit. Tu te vei trezi astfel izolat,
iar gândurile tale se vor crampona disperate de tine, hãrþuindu-te,
îngrijorându-te ºi îmbolnãvindu-te. La limitã, ele te vor putea
chiar ucide, chiar dacã niciun medic nu va recunoaºte natura men-
talã a morþii tale, dându-i un nume complicat, în funcþie de bolile
la care au condus gândurile tale greºite. Adevãrata cauzã a morþii
este însã cea explicatã mai sus.

21. Gândurile constructive trebuie sã fie prin excelenþã creatoare. În
plus, ele trebuie sã fie armonioase, eliminând astfel toate gân-
durile distructive ºi competitive.

22. Înþelepciunea, puterea, curajul ºi toate condiþiile armonioase sunt
consecinþa puterii. Aºa cum am vãzut, orice putere derivã din
interior. În mod similar, orice lipsã, orice limitare ºi orice circum-
stanþã adversã este rezultatul unei slãbiciuni, care nu înseamnã
altceva decât o lipsã de putere. Ea nu are practic o origine. De
fapt, nu înseamnã nimic. Remediul ei este dezvoltarea puterii,
care nu poate fi obþinutã decât printr-o singurã metodã: exerciþiul.

23. Acest exerciþiu constã în aplicarea cunoaºterii deþinute deja.
Cunoaºterea nu se poate aplica singurã. Tu eºti cel chemat sã o
aplice. Abundenþa nu va veni la tine din cer ºi nu îþi va cãdea sin-
gurã în poalã. În schimb, realizarea conºtientã a legii atracþiei ºi
susþinerea fermã a intenþiei de a-þi îndeplini un scop specific, clar
definit, va genera inevitabil materializarea dorinþei tale, prin
legea naturalã a transferului. De pildã, dacã faci o afacere, aceas-
ta va creºte ºi se va dezvolta prin anumite canale regulate.
Treptat, este posibil sã aparã noi canale de distribuþie, iar când
legea va deveni pe deplin operaþionalã, vei constata cã lucrurile
de care ai nevoie vor veni singure la tine.

24. Exerciþiul din aceastã sãptãmânã constã în alegerea unui loc gol
de pe perete ºi trasarea mentalã a unei linii orizontale negre cu o
lungime de circa 15 centimetri. Încearcã sã vizualizezi aceastã
linie ca ºi cum ar fi într-adevãr desenatã pe zid. În continuare,
traseazã mental douã linii verticale care se conecteazã de o parte
ºi de alta cu aceastã linie orizontalã. Traseazã apoi o nouã linie
orizontalã care uneºte cele douã linii verticale. Vei obþine astfel
un pãtrat. Încearcã sã vizualizezi cât mai perfect acest pãtrat.
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Dacã ai reuºit, traseazã mental un cerc în interiorul pãtratului. În
sfârºit, plaseazã un punct în centrul acestui cerc. În continuare,
deplaseazã acest punct la circa 25 de centimetri cãtre tine. Ai
obþinut astfel un con cu o bazã pãtratã. În finalul exerciþiului,
schimbã culoarea liniilor. Fã-le din negre albe, apoi roºii, ºi în
sfârºit galbene.

25. Dacã ai reuºit sã practici acest exerciþiu, înseamnã cã ai fãcut un
progres excelent, iar în scurt timp te vei putea concentra asupra
oricãrei probleme care te preocupã.

Atunci când un obiect sau un obiectiv este
menþinut ferm în minte, materializarea lui în
formã nu devine decât o chestiune de timp.
Viziunea interioarã precede ºi determinã întot-
deauna realizarea.

- Lillian Whiting
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Întrebãri ºi rãspunsuri care te pot ajuta
de-a lungul practicii

91. Ce este bogãþia?
Bogãþia este un produs al puterii.

92. Ce valoare au posesiunile?
Singura valoare a unei posesiuni este puterea pe care o conferã.

93. Ce valoare are cunoaºterea cauzei ºi a efectului?
Aceasta îi permite omului sã planifice ºi sã îºi ducã la bun sfârºit
planurile.

94. Cum apare viaþa în lumea anorganicã?
Numai prin introducerea unei forme vii în aceastã lume. Nu existã
nicio altã posibilitate.

95. Care este puntea de legãturã între lumea finitã ºi cea
infinitã?
Aceastã punte de legãturã este gândirea.

96. De ce?
Deoarece Principiul Universal nu se poate manifesta decât prin
intermediul celui individual.

97. De ce depinde cauzalitatea?
De polaritate, respectiv de formarea unui circuit. Principiul
Universal reprezintã aspectul pozitiv al bateriei vieþii, în timp ce
principiul individual reprezintã aspectul negativ al acesteia.
Circuitul este închis de gândire.

98. De ce nu reuºesc atât de mulþi oameni sã trãiascã în condiþii
de viaþã armonioase?
Deoarece nu înþeleg legea. Ei nu creeazã nicio polaritate ºi nu dau
naºtere niciunui circuit.

99. Care este remediul?
Remediul constã în recunoaºterea conºtientã a legii atracþiei ºi în
aplicarea intenþiei ferme de a o folosi pentru materializarea unui
scop clar definit.

100. Care va fi rezultatul?
Gândul se va corela cu obiectul sãu ºi îl va atrage în manifestare.
Gândul este produsul omului spiritual, iar spiritul reprezintã prin-
cipiul creator al universului.

99

Sãptãmâna a zecea: O cauzã bine definitã



Un gând focalizat genereazã puterea de a da
formã. Forþa proiecþiei sale depinde de profun-
zimea sursei sale.

- Emerson
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Sãptãmâna
a unsprezecea
Raþionamentul ºi mintea obiectivã



SINTEZA PRINCIPIILOR CARE TREBUIE ÎNÞELESE
ªI APLICATE ÎN SÃPTÃMÂNA A UNSPREZECEA

Viaþa ta este guvernatã de lege, adicã de anumite principii
imuabile care nu variazã niciodatã. Legea opereazã întotdeau-
na ºi pe toate planurile. La baza tuturor acþiunilor oamenilor

stau anumite legi fixe. Aºa se explicã cum reuºesc oamenii care con-
troleazã corporaþiile industriale uriaºe sã determine cu o precizie abso-
lutã ce procent dintr-o sutã de mii de oameni va reacþiona la un anumit
set dat de condiþii.

Nu trebuie sã uitãm cã deºi orice efect este rezultatul unei cauze,
el devine la rândul lui o cauzã, care va genera alte efecte, ce vor deveni
alte cauze. De aceea, atunci când operezi cu legea atracþiei, nu trebuie
sã uiþi cã iniþiezi practic un lanþ al cauzelor cu un numãr nesfârºit de
posibilitãþi. Acestea pot fi deopotrivã bune sau rele, în funcþie de
intenþiile tale.

Mulþi oameni ne spun: „Mi s-a întâmplat ceva extrem de neplã-
cut, care nu ar fi putut fi în niciun caz rezultatul gândurilor mele,
întrucât nu am cultivat niciodatã astfel de gânduri”. Aceºti oameni uitã
cã principiile asemãnãtoare se atrag întotdeauna, lucru valabil inclusiv
pentru gânduri. Aºa se face cã un gând pe care îl cultivãm se întoarce
la noi însoþit de „prieteni” care au aceeaºi naturã ca ºi el. La rândul lor,
aceºtia genereazã schimbãri ale mediului ºi ale circumstanþelor, printre
care se numãrã inclusiv cele de care ajungem sã ne plângem.
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1. Raþionamentul este acel proces al minþii obiective prin care noi
comparãm un numãr de evenimente separate cu altele pânã când
gãsim numitorul comun care le-a dat naºtere tuturor.

2. Raþionamentul derivã din compararea faptelor. Aceastã metodã
de studiere a naturii a permis descoperirea multor legi, marcând o
epocã nouã în progresul umanitãþii.

3. Raþionamentul reprezintã linia ce separã superstiþia de inteligenþã.
El a permis eliminarea multor incertitudini ºi capricii din viaþa
oamenilor, înlocuindu-le cu legi, raþiuni ºi certitudini.

4. Raþionamentul reprezintã „Paznicul Porþii” de care vorbeam
într-o lecþie anterioarã.

5. Cu ajutorul acestui principiu, noi am reuºit sã revoluþionãm
lumea pe care o cunoºteam înainte numai prin intermediul
simþurilor noastre. Soarele, care înainte pãrea cã se învârteºte în
jurul pãmântului, s-a oprit pe loc. Pãmântul, care înainte pãrea sã
fie plat, a devenit rotund ºi în miºcare. S-a dovedit cã materia
inertã este alcãtuitã din elemente active, iar universul însuºi ni s-a
prezentat ori de câte ori ne-am îndreptat telescopul sau micro-
scopul asupra lui, dovedindu-se plin de forþã, de miºcare ºi de
viaþã. În aceste condiþii, nu putem sã nu ne întrebãm cum se face
cã aceste forme atât de delicate de organizare sunt menþinute în
ordine ºi sub control?

6. Polaritãþile ºi forþele de acelaºi fel se resping reciproc ºi rãmân
impenetrabile unele faþã de celelalte. Aceastã cauzã pare sufi-
cientã pentru a menþine distanþa dintre stele, dintre oameni ºi
dintre forþe. Aºa cum oamenii care au caractere diferite intrã în
relaþii de parteneriat, la fel, polii opuºi se atrag, elementele care
par sã nu aibã nimic în comun, precum acizii ºi gazele, se
preferã reciproc, iar între cerere ºi ofertã se produce un schimb
continuu ºi generalizat.

7. Aºa cum ochii cautã întotdeauna satisfacþie în culorile comple-
mentare celor pe care le contemplã, la fel, nevoile, poftele ºi
dorinþele (în sensul cel mai larg al cuvântului) induc, genereazã
ºi determinã acþiunile.

8. Este un privilegiu de care ne bucurãm cu toþii acela de a deveni
conºtienþi de principiu ºi de a acþiona la unison cu el. Cuvier a
descoperit un dinte aparþinând unei specii de animale demult
dispãrute. Forma dintelui a fost suficientã pentru a-i permite lui
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Cuvier sã reconstruiascã, cu o precizie maximã, forma ani-
malului de odinioarã.

9. Savanþii au observat diferite perturbaþii ale miºcãrii lui Uranus.
Leverrier a tras concluzia cã este nevoie de o altã planetã într-un
anumit loc pentru ca sistemul solar sã îºi pãstreze ordinea, ºi ast-
fel a apãrut Neptun, exact în locul ºi la momentul calculate de el.

10. Nevoile instinctive ale animalului au putut fi descifrate de setea int-
electualã a lui Cuvier. Mintea lui Leverrier s-a pus la unison cu
nevoile naturii. Gândurile referitoare la existenþã au condus la rev-
elarea unei existenþe reale. Dacã este bine definitã, o lege poate
explica raþiunii chiar ºi cele mai complexe operaþiuni ale naturii.

11. Dupã ce am identificat corect rãspunsurile furnizate de naturã ºi
dupã ce ne-am dilatat simþurile cu ajutorul ºtiinþei, dupã ce am
desluºit pârghiile care pun în miºcare Pãmântul, noi am devenit
conºtienþi de existenþa unui contact atât de strâns, de variat ºi de
profund cu lumea exterioarã încât am ajuns sã ne identificãm
nevoile ºi obiectivele cu operaþiunile armonioase ale acestei vaste
organizaþii, astfel încât viaþa, libertatea ºi fericirea cetãþenilor este
identificatã astãzi cu existenþa celor care îi guverneazã.

12. Aºa cum interesele individului sunt protejate astãzi de braþele
þãrii, nu doar de ale sale, ºi aºa cum nevoile sale depind astãzi de
cele universale ºi globale, la fel, cetãþenia conºtientã în Republica
naturii ne poate feri de neplãcerile datorate agenþiilor subordonate
prin alianþa cu puterile superioare. Prin aplicarea legilor funda-
mentale ale rezistenþei sau ale miºcãrii aplicate agenþilor chimici
sau mecanici, munca poate fi distribuitã între om ºi naturã, în
beneficiul optim al inventatorului.

13. Dacã Platon ar fi putut vedea fotografiile luate soarelui sau alte o
mie ºi una de astfel de imagini ale realizãrilor actuale ale uma-
nitãþii, la care aceasta a ajuns prin puterea raþionamentului, el ar
fi ajuns poate la viziunea unui Pãmânt în care toate muncile ma-
nuale, mecanice ºi repetitive ar fi atribuite naturii, în timp ce
nevoile noastre sunt satisfãcute prin operaþiuni mentale pure puse
în miºcare de voinþã, ºi în care oferta ar fi determinatã de cerere.

14. Oricât de utopic ar pãrea acest þinut, raþionamentul i-a ajutat pe
oameni sã tindã cãtre acest ideal ºi sã se bucure de beneficii care
reprezintã o rãsplatã pentru fidelitatea lor din trecut ºi în acelaºi
timp un stimulent pentru o devoþiune încã ºi mai asiduã pe viitor.
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15. Totodatã, raþionamentul reprezintã un ajutor pentru concentrarea
ºi pentru întãrirea facultãþilor noastre, oferind soluþii pentru toate
problemele individuale ºi universale cu care ne confruntãm, prin
operaþii pur mentale.

16. Iatã în continuare o metodã de obþinere a lucrurilor dorite prin
cultivarea convingerii cã le-am obþinut deja. Metoda ne-a fost
transmisã de acelaºi Platon, cel care nu a reuºit niciodatã sã înþe-
leagã cum se pot transforma ideile în realitate.

17. Metoda a fost dezvoltatã de asemenea de Swedenborg în doctrina
corespondenþelor. Un Învãþãtor încã ºi mai mare a spus: „Orice
v-aþi dori, atunci când vã rugaþi, credeþi cã aþi primit deja, ºi vã va
fi dat” (Marcu XI, 24). Varietatea timpurilor folosite pentru verbe
în acest pasaj este cu totul extraordinarã.

18. Mai întâi de toate, noi trebuie sã credem cã dorinþa noastrã a fost
deja îndeplinitã. Abia apoi va urma îndeplinirea ei propriu-zisã.
Aceastã afirmaþie concisã explicã perfect cum trebuie folositã
puterea gândirii pentru impresionarea minþii subiective universale
cu obiectul particular pe care ni-l dorim, considerând cã acesta
existã deja ca o realitate.

19. Gândirea noastrã opereazã astfel pe nivelul absolutului, eli-
minând toate condiþiile limitate. Altfel spus, noi plantãm o
sãmânþã care, dacã va fi lãsatã în pace, va germina ºi va genera o
realitate corespondentã. 

20. Ca sã recapitulãm: raþionamentul este un proces al minþii obiective
prin care noi comparãm anumite evenimente separate pânã când
gãsim numitorul comun care le-a dat naºtere tuturor. Existã oameni
în toate þãrile civilizate care obþin rezultate prin aplicarea aceluiaºi
proces, dar pe care nu par sã îl înþeleagã, atribuindu-i o anumitã
aurã de mister. Raþionamentul ne-a fost dãruit tocmai pentru a
descoperi legea care ne permite sã obþinem astfel de rezultate.

21. Felul în care opereazã raþionamentul poate fi vãzut cu uºurinþã în
cazul acelor oameni fericiþi care dispun deja de tot ceea ce alþii nu
reuºesc sã obþinã decât prin muncã grea, care nu par sã facã nicio-
datã niciun efort, întrucât acþioneazã întotdeauna corect ºi cãrora
le este imposibil sã se comporte altfel decât cu tact, care învaþã
totul cu cea mai mare uºurinþã, care duc întotdeauna la bun sfârºit
ceea ce încep, care trãiesc într-o armonie eternã cu ei înºiºi, fãrã
sã parã cã experimenteazã vreodatã dificultãþi.
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22. Am putea spune cã fructul acestui mod de a gândi este un dar al
zeilor, dar pe care puþini oameni ºtiu sã-l aprecieze ºi reuºesc sã
îl înþeleagã. Recunoaºterea minunatei puteri pe care o posedã
mintea corect orientatã ºi a faptului cã aceastã putere poate fi uti-
lizatã, direcþionatã ºi folositã pentru soluþionarea oricãrei pro-
bleme umane este de o importanþã transcendentã.

23. Toate adevãrurile sunt identice, indiferent dacã sunt exprimate în
limbajul ºtiinþific modern sau în cel apostolic. Existã suflete timo-
rate care nu înþeleg cã însãºi complexitatea adevãrului face ca
acesta sã trebuiascã exprimat în mai multe maniere, întrucât nicio
formulã umanã nu îi va putea reda vreodatã toate faþetele.

24. Schimbarea perspectivei sau a accentului, folosirea unui limbaj
nou, noile interpretãri, abordarea unui punct de vedere nefamiliar
– nu reprezintã, aºa cum cred unii, o separare de adevãr, ci dim-
potrivã, ele reprezintã cea mai bunã dovadã cã adevãrul este înþe-
les într-o luminã nouã, din perspectiva unei noi relaþii cu nevoile
umane, devenind astfel mai bine înþeles la modul general.

25. Adevãrul trebuie transmis fiecãrei generaþii ºi fiecãrui om în ter-
meni mereu noi ºi diferiþi. Astfel, dacã analizãm cu atenþie afir-
maþii aparent extrem de diferite precum: „Credeþi cã veþi primi ºi
veþi primi” (Marele Învãþãtor), „Credinþa este substanþa lucrurilor
pe care speri sã le obþii, dovada lucrurilor invizibile” (Sf. Pavel)
sau „Legea atracþiei este acea lege care permite corelarea gândirii
cu obiectul sãu” (ºtiinþa modernã) – nu putem decât sã constatãm
cã fiecare afirmaþie se referã practic la acelaºi adevãr. Singura
diferenþã þine de forma de prezentare.

26. Ne aflãm cu toþii în pragul unei ere noi. Omul a învãþat foarte
multe secrete ale mãiestriei, iar la ora actualã se pregãteºte calea
pentru o nouã ordine socialã, mai minunatã decât tot ce am exper-
imentat pânã acum. Conflictul ºtiinþei moderne cu teologia, studiul
comparativ al religiilor, uriaºa putere a noilor miºcãri sociale –
toate acestea nu fac altceva decât sã netezeascã drumul care duce
cãtre noua ordine. Chiar dacã ele au distrus formele tradiþionale
depãºite ºi neputincioase, nimic de valoare nu s-a pierdut.

27. S-a nãscut o nouã credinþã, care are nevoie de o expresie nouã.
Aceastã credinþã ia astãzi forma unei conºtiinþe profunde a puterii
care este manifestatã în activitatea spiritualã actualã, oricare ar fi
expresia acesteia.
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28. Spiritul care doarme în minerale, care respirã în lumea vegetalã,
care se miºcã în cea animalã ºi care atinge nivelul sãu suprem de
dezvoltare în cea umanã este chiar Mintea Universalã. El ne
îndeamnã sã umplem prãpastia care separã fiinþa de acþiune, teo-
ria de practicã, prin demonstrarea înþelegerii noastre legate de
domeniul pe care am fost lãsaþi sã îl guvernãm.

29. Cea mai mare descoperire din toate timpurile este de departe
puterea gândirii. Importanþa acestei descoperiri a ajuns mai greu
la conºtiinþa colectivã, dar a ajuns în cele din urmã, iar importanþa
acestei descoperiri supreme este demonstratã la ora actualã în
toate domeniile cercetãrii.

30. Mã întrebi în ce constã puterea creatoare a gândului? Aceasta
constã în crearea noilor idei, care se obiectiveazã apoi prin apro-
priere, inventare, observare, discernãmânt, descoperire, analizã,
gestionare, guvernare, combinare ºi prin aplicarea acestor factori
asupra materiei ºi a forþei. Gândul poate face toate aceste lucruri
deoarece este o putere creatoare ºi inteligentã. 

31. Activitatea gândirii ajunge la apogeu atunci când se scufundã în
propriile sale profunzimi misterioase, atunci când îºi transcende
eul limitat ºi trece dintr-un adevãr în altul, pânã când ajunge în
regiunea luminii eterne, acolo unde tot ce a existat, existã ºi va
exista vreodatã se topeºte într-o mare armonie generalizatã.

32. Din acest proces al contemplãrii de sine se naºte inspiraþia, care
nu este altceva decât o inteligenþã creatoare ºi care este indis-
cutabil superioarã oricãrui alt element, oricãrei forþe ºi oricãrei
legi a naturii, întrucât poate înþelege, poate modifica, poate guver-
na ºi poate aplica aceste elemente, forþe ºi legi pentru satisfacerea
propriilor sale nevoi ºi obiective, controlându-le în acest fel.

33. Înþelepciunea începe cu domnia raþiunii, iar raþiunea nu este altce-
va decât înþelegerea cunoaºterii ºi principiilor care ne ajutã sã
realizãm adevãrata semnificaþie a lucrurilor. Cum s-ar spune,
înþelepciunea este o raþiune iluminatã ºi ea conduce la smerenie.
Într-adevãr, unul din aspectele esenþiale ale oricãrei înþelepciuni a
fost ºi va rãmâne întotdeauna smerenia.

34. Cunoaºtem cu toþii persoane care au realizat imposibilul, care
ºi-au îndeplinit visele de-o viaþã ºi care ºi-au transformat întregul
mediu în care trãiesc, inclusiv pe ele însele. Ne-am minunat cu
toþii vãzând astfel de demonstraþii ale unei puteri aparent
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irezistibile, la care aceºti oameni au acces ori de câte ori au nevoie
de ea. Sperãm cã am lãmurit însã în ce constã aceastã putere. Ea
poate fi dobânditã de orice om care dispune de înþelegerea anumi-
tor principii fundamentale, clar definite, ºi care ºtie sã le aplice
concret.

35. Ca exerciþiu pentru aceastã sãptãmânã, îþi propun sã te concen-
trezi asupra urmãtorului citat din Biblie: „Orice þi-ai dori, atunci
când te rogi, crede cã ai primit deja ºi îþi va fi dat”. Expresia
„orice þi-ai dori” este cât se poate de clarã ºi implicã faptul cã sin-
gurele noastre limitãri depind de capacitatea noastrã de a gândi,
de a sesiza oportunitãþile, de a depãºi obstacolele ºi de a ne aminti
cã Încrederea nu reprezintã o umbrã, ci o substanþã – „substanþa
lucrurilor care sperãm sã se întâmple, dovada lucrurilor invi-
zibile”.

Moartea nu este altceva decât un proces natural
care aruncã formele materiale în concasorul
universal, pentru a fi reproduse apoi în alte
forme noi.
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Întrebãri ºi rãspunsuri care te pot ajuta
de-a lungul practicii

101. Ce este raþionamentul?
Raþionamentul este un proces al minþii obiective prin care com-
parãm mai multe evenimente separate pânã când descoperim
numitorul comun care le-a dat viaþã.

102. La ce realizãri a condus aceastã metodã de studiu?
Ea a condus la descoperirea domniei supreme a legii, descoperire
care a marcat o nouã epocã în progresul umanitãþii.

103. Ce anume ghideazã ºi determinã acþiunea?
Poftele, nevoile ºi dorinþele.

104. În ce constã formula care asigurã soluþionarea oricãrei
probleme individuale?
Convingerea cã dorinþa noastrã a fost deja îndeplinitã. Dacã
aceastã convingere este suficient de fermã, îndeplinirea dorinþei
va urma cu toatã certitudinea.

105. Ce mari Învãþãtori ai umanitãþii au susþinut aceastã 
formulã?
Iisus, Platon ºi Swedenborg, printre alþii.

106. Care este rezultatul operãrii acestui proces mental?
Acela cã ajungem sã gândim într-un plan absolut ºi cã plantãm o
sãmânþã. Dacã va fi lãsatã în pace, aceastã sãmânþã va germina ºi
va da rod.

107. De ce este atât de precis acest proces, din punct de vedere
ºtiinþific?
Deoarece reprezintã o lege a naturii.

108. Ce este Credinþa?
„Credinþa este substanþa lucrurilor pe care le sperãm ºi cea mai
bunã dovadã a lucrurilor invizibile”.

109. Ce este Legea Atracþie?
Este legea care permite manifestarea Credinþei.

110. Ce importanþã are înþelegerea acestei legi?
Ea a eliminat deja numeroase elemente de incertitudine ºi
numeroase capricii din vieþile oamenilor, înlocuindu-le cu certitu-
dinile oferite de lege ºi de raþiune.

109

Sãptãmâna a unsprezecea: Raþionamentul ºi mintea obiectivã





Sãptãmâna
a douãsprezecea

Puterea concentrãrii



SINTEZA PRINCIPIILOR CARE TREBUIE ÎNÞELESE
ªI APLICATE ÎN SÃPTÃMÂNA A DOUÃSPREZECEA

Urmeazã descrierea principiilor care trebuie înþelese ºi aplicate
în sãptãmâna a douãsprezecea. În cel de-al patrulea paragraf
vei gãsi urmãtoarea afirmaþie: „Tu trebuie mai întâi sã obþii

cunoaºterea propriei tale puteri. În al doilea rând, ai nevoie de curajul
de a îndrãzni, iar în al treilea rând, de credinþa necesarã pentru a trece
la fapte”.

Dacã te vei concentra asupra ideilor indicate mai jos, dacã le vei
acorda întreaga ta atenþie, vei descoperi semnificaþii nebãnuite în
fiecare frazã ºi vei atrage cãtre tine alte gânduri similare sau aflate în
armonie cu ele, care îþi vor permite în scurt timp sã înþelegi semnificaþia
plenarã a cunoaºterii asupra cãreia te concentrezi.

Cunoaºterea nu se aplicã singurã. În calitatea noastrã de indivizi,
noi suntem cei chemaþi sã o aplicãm, iar aceastã aplicare constã în 
fertilizarea gândirii noastre cu ajutorul unui obiectiv asupra cãruia 
trebuie sã o direcþionãm.

Timpul pierdut de oameni ºi gândurile lor risipite în toate cele
patru zãri ar putea face minuni dacã ar fi direcþionate corect în vederea
realizãrii unui obiectiv clar stabilit. Pentru a face acest lucru, forþa 
mentalã trebuie centratã asupra unui gând specific ºi trebuie menþinutã 
astfel focalizatã, excluzând toate celelalte gânduri. Dacã te-ai uitat 
vreodatã prin camera unui aparat de fotografiat, ai vãzut probabil cã
atunci când acesta nu este focalizat asupra unui obiect, imaginea este
neclarã ºi confuzã. În schimb, dacã aparatul este focalizat asupra obiec-
tului, imaginea acestuia devine clarã ºi distinctã. Acest proces ilus-
treazã perfect puterea concentrãrii. Dacã nu te vei concentra asupra
obiectivului pe care îl ai în vedere, imaginea idealului dorit de tine va
fi neclarã, indistinctã, vagã, ceþoasã ºi indiferentã, iar rezultatele
obþinute nu vor diferi cu nimic de aceastã imagine.
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1. Nu existã scop în viaþã care sã nu poatã fi îndeplinit printr-o
înþelegere ºtiinþificã a puterii creatoare a gândului.

2. Puterea de a gândi este specificã tuturor oamenilor. Omul este ceea
ce este numai datoritã gândurilor sale. Puterea de a gândi a oamenilor
este infinitã. În consecinþã, ºi puterea sa creatoare este nelimitatã.

3. Deºi ºtim cã gândirea atrage cãtre noi obiectul dorit, tinzând sã îl
materializeze, este foarte dificil sã izgonim din mintea noastrã teama,
anxietatea sau descurajarea, care reprezintã forþe mentale extrem de
puternice, dar opuse, care îndepãrteazã de noi obiectele dorite. Aºa
se face cã dupã ce facem un pas înainte, noi facem adeseori doi paºi
înapoi.

4. Singura modalitate prin care putem învinge acest mecanism constã
în a continua sã mergem înainte. Preþul succesului este vigilenþa
eternã. Existã trei paºi pe care trebuie sã îi faci, ºi fiecare dintre ei este
absolut esenþial. Tu trebuie mai întâi sã obþii cunoaºterea propriei tale
puteri. În al doilea rând, ai nevoie de curajul de a îndrãzni, iar în al
treilea rând, de credinþa necesarã pentru a trece la fapte. 

5. Dacã respecþi aceºti trei paºi, tu îþi poþi construi o afacere idealã, un
cãmin ideal, ºi poþi atrage cãtre tine prieteni ideali ºi un mediu ideal.
Costurile proiectelor ºi ale materialelor nu au cum sã te limiteze, cãci
gândul este omnipotent ºi are puterea de a atrage din depozitul infinit
întreaga substanþã de care are nevoie. Practic, tu ai la dispoziþie
resurse infinite.

6. În acest scop, idealul tãu trebuie sã fie însã foarte clar definit. Dacã
îþi vei schimba de pe o zi pe alta obiectivele, nu vei face decât sã îþi
risipeºti inutil forþele ºi nu vei realiza niciodatã nimic. Singurele
rezultate pe care le vei obþine vor fi o combinaþie lipsitã de semnifi-
caþie ºi haoticã a unor materiale folosite greºit.

7. Din pãcate, exact acesta este rezultatul pe care îl obþin cei mai mulþi
dintre oameni, iar cauza este evidentã de la sine. Dacã un sculptor ar
începe sã lucreze asupra unei bucãþi de marmurã, dar ºi-ar schimba
obiectivul la fiecare sfert de orã, ce rezultat ar putea obþine el? La
acelaºi lucru te poþi aºtepta ºi tu atunci când modelezi cea mai
mãreaþã ºi cea mai plasticã dintre toate substanþele – substanþa 
mentalã, care este singura substanþã realã.

8. Rezultatul acestei indecizii ºi al acestei gândiri negative se regãseºte
adesea în pierderea bogãþiei materiale. Independenþa de care te-ai
bucurat ani de zile ºi la care ai ajuns dupã ani grei de muncã poate
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dispãrea peste noapte. De altfel, foarte mulþi oameni descoperã cã
banii ºi proprietãþile nu le asigurã în niciun fel independenþa la care
visau. Singura independenþã realã este datã de cunoaºterea practicã ºi
aplicatã a puterii creatoare a gândirii.

9. Tu nu îþi vei putea însuºi aceastã metodã practicã de lucru pânã când
nu vei învãþa cã singura putere realã de care poþi dispune este puterea
de a te adapta ºi de a te racorda la principiile divine imuabile. Tu nu
vei putea schimba niciodatã infinitul. În schimb, poþi ajunge la o
înþelegere a legilor sale naturale. Rãsplata acestei înþelegeri este
realizarea conºtientã a capacitãþii de a-þi adapta facultãþile mentale la
Gândirea Universalã, care este omniprezentã. Capacitatea ta de a
coopera cu aceastã omnipotenþã indicã gradul de succes de care te
bucuri.

10. Puterea gândirii poate fi înlocuitã cu multe contrafaceri, dar rezul-
tatele obþinute în acest fel vor fi dãunãtoare, nu folositoare.

11. De bunã seamã, gândurile de teamã, de îngrijorare ºi celelalte gân-
duri negative produc propriile lor roade. Cei care cultivã astfel de
gânduri vor culege exact ce au semãnat.

12. Existã curioºi care se desfatã cu aºa-zisele dovezi ºi demonstraþii
fãcute în cadrul ºedinþelor de mediumitate. Ei îºi deschid porþile
mentale ºi se scufundã în cei mai otrãvitori curenþi care pot fi gãsiþi
în lumea psihicã, fãrã sã înþeleagã cã în acest fel nu fac decât sã îºi
amplifice la infinit receptivitatea ºi pasivitatea, golindu-se astfel de
întreaga lor forþã vitalã, fapt care le permite sã atragã astfel de forme
vibratorii ale gândurilor.

13. Existã de asemenea adoratori hinduºi care considerã cã fenomenele
de materializare pe care le fac aºa-ziºii fachiri reprezintã o sursã de
putere, uitând sau nedându-ºi seama cã de îndatã ce voinþa fachirului
se retrage, forma dispare, iar forþele vibratorii care au materializat-o
se risipesc în cele patru vânturi.

14. Numeroºi oameni s-au concentrat atenþia asupra telepatiei, dar ºi
acest fenomen presupune o stare mentalã negativã, de receptivitate
(din partea beneficiarului), motiv pentru care practica poate fi con-
sideratã dãunãtoare. Chiar dacã gândul este trimis cu intenþia de a fi
vãzut sau ascultat, el atrage dupã sine o penalizare, datoritã inversãrii
principiului implicat.

15. Hipnoza este cu siguranþã periculoasã, deopotrivã pentru subiect ºi
pentru operator. Nici un om familiarizat cu legile care guverneazã
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lumea mentalã nu ar îndrãzni vreodatã sã domine voinþa unei alte
persoane. Acest lucru nu conduce decât la risipirea ºi la pierderea
propriei sale puteri.

16. Toate aceste perversiuni produc o satisfacþie temporarã ºi genereazã
adeseori o fascinaþie aparte, dar fascinaþia produsã de adevãrata
înþelegere a lumii ºi puterii interioare este infinit mai mare. Aceastã
putere se amplificã odatã cu folosirea ei; este permanentã, nu efemerã;
este un remediu atotputernic pentru corectarea greºelilor anterioare;
acþioneazã ca un agent profilactic care ne protejeazã împotriva tuturor
pericolelor; ºi în sfârºit, reprezintã o forþã creatoare care ne permite sã
ne construim un nou mediu exterior ºi noi condiþii de viaþã.

17. Legea afirmã cã gândul se coreleazã cu obiectul lui, producând în
lumea materialã forma generatã iniþial în lumea mentalã. În aces-
te condiþii, este evidentã necesitatea absolutã a înþelegerii faptului
cã fiecare gând reprezintã un germen al adevãrului. În caz contrar,
legea creºterii nu l-ar putea manifesta, cãci numai adevãrul con-
ferã o putere permanentã.

18. Principiul care îi conferã gândului puterea sa dinamicã de a se corela
cu obiectul lui în pofida oricãror experienþe adverse este legea
atracþiei, care nu este decât un alt nume pentru iubire. Acesta este
principiul etern ºi fundamental, inerent tuturor lucrurilor, tuturor sis-
temelor filozofice, tuturor religiilor ºi tuturor ºtiinþelor. Nimeni nu
poate scãpa de legea iubirii. Cea care conferã vitalitate gândurilor
este emoþia. Emoþia înseamnã dorinþã, iar dorinþa înseamnã iubire.
De aceea, gândul impregnat cu iubire este invincibil.

19. Acest adevãr le este evident tuturor celor care înþeleg puterea
gândirii. Mintea Universalã nu înseamnã numai Inteligenþã, ci ºi
substanþã, iar aceastã substanþã este forþa de atracþie care îi gru-
peazã pe electroni în jurul nucleului atomic; care adunã atomii ºi
îi grupeazã în molecule; care conferã moleculelor anumite forme
obiective. Altfel spus, legea iubirii este forþa creatoare care se
ascunde în spatele oricãrei manifestãri, nu doar la nivelul atomilor,
ci ºi al lumilor macro, al universurilor, al tuturor lucrurilor pe care
ºi le poate imagina mintea.

20. Operarea acestei legi minunate a atracþiei i-a fãcut pe oamenii din
toate timpurile sã creadã cã trebuie sã existe o fiinþã personalã care le
poate rãspunde la cererile ºi dorinþele lor, ºi care poate manipula
evenimentele astfel încât acestea sã vinã în întâmpinarea cererilor lor.
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21. Combinaþia dintre Gândire ºi Iubire dã naºtere unei forþe
irezistibile, numitã legea atracþiei. Toate legile naturale sunt
irezistibile. Legea gravitaþiei, cea a electricitãþii sau orice altã lege
a naturii opereazã cu o exactitate matematicã. Ele sunt imuabile.
Dacã efectele lor variazã uneori, acest lucru nu li se datoreazã lor,
ci imperfecþiunii canalelor lor de manifestare. Dacã un pod se
prãbuºeºte, acest lucru nu se datoreazã unei variaþii a legii gravi-
taþiei. La fel, dacã un bec nu se aprinde, asta nu înseamnã cã nu ne
putem baza pe legea electricitãþii. În mod similar, chiar dacã legea
atracþiei este uneori demonstratã într-o manierã imperfectã de cãtre
o persoanã lipsitã de experienþã sau neinformatã, noi nu trebuie sã
ne grãbim sã tragem concluzia cã cea mai mãreaþã ºi mai infailibilã
dintre legi, de care depinde întregul sistem al creaþiei, a fost sus-
pendatã. Dimpotrivã, ar trebui sã ne gândim cã persoana respectivã
are nevoie de o înþelegere ceva mai profundã a legii, al cãrui mod
de operare nu li se dezvãluie tuturor cu foarte multã uºurinþã, la fel
ca ºi soluþia corectã a unei probleme matematice dificile.

22. Orice lucru este creat mai întâi în lumea mentalã sau spiritualã, ºi
abia apoi se manifestã ca un eveniment exterior. De aceea, prin pro-
cesul simplu de gestionare a gândurilor noastre astãzi, noi putem
contribui la crearea evenimentelor care se vor produce în viaþa 
noastrã în viitor, poate chiar mâine. Dorinþa controlatã este cel mai
puternic instrument care declanºeazã legea atracþiei.

23. Omul este astfel creat încât trebuie sã îºi constituie mai întâi instru-
mentele prin care sã acumuleze puterea de a gândi. Mintea nu poate
înþelege niciodatã o idee complet nouã pânã când o celulã cerebralã
care vibreazã pe o frecvenþã corespondentã nu a fost pregãtitã sã o
înþeleagã. Acest lucru explicã de ce ni se pare atât de dificil sã
înþelegem sau sã apreciem ideile radical noi. Pur ºi simplu, noi nu
dispunem de celulele cerebrale capabile sã le recepteze. De aceea,
suntem tentaþi sã le respingem, adicã sã ne dovedim increduli.

24. Dacã nu ai ºtiut nimic pânã în prezent despre omnipotenþa legii
atracþiei ºi despre metoda ºtiinþificã prin care aceasta poate fi
declanºatã, sau despre posibilitãþile nelimitate care li se deschid în
faþã celor care se folosesc de ea, începe chiar acum ºi creeazã-þi
sinapsele cerebrale care îþi vor permite mai târziu sã înþelegi puterile
nelimitate ce îþi vor sta la dispoziþie dacã vei coopera cu legea naturii.
Tu îþi poþi crea aceste sinapse prin concentrare sau prin atenþie.

116

Sistemul Maestrului de Charles F. Haanel



25. Atenþia este guvernatã de intenþie. Puterea se naºte din odihnã. În
mod similar, gândurile profunde, vorbirea înþeleaptã ºi toate forþele
cu un potenþial foarte înalt se nasc din concentrare.

26. Tu nu poþi intra în contact cu puterea omnipotentã a minþii
subconºtiente (din care se nasc toate puterile) decât prin Tãcere.

27. Cine doreºte sã se bucure de înþelepciune, de putere sau de un 
succes permanent nu poate gãsi aceste comori decât în interiorul
sãu, printr-un proces evolutiv. Oamenii ignoranþi pot crede cã
tãcerea este ceva foarte simplu, care poate fi atins foarte uºor. Nu
trebuie sã uitãm însã cã omul nu poate intra în contact cu
Divinitatea decât în tãcerea cea mai profundã. Numai în aceastã
stare poate înþelege el în ce constã legea imuabilã ºi îºi poate
deschide canalele care îl vor ajuta cândva, printr-o practicã ºi o
concentrare perseverentã, sã ajungã la perfecþiune.

28. În aceastã sãptãmânã îþi sugerez sã te retragi în camera ta de medi-
taþie, sã îþi asumi poziþia cu care te-ai obiºnuit ºi sã te relaxezi din
punct de vedere fizic ºi mental. Nu încerca niciodatã sã practici o
activitate mentalã dacã nu eºti profund relaxat. Ai grijã ca în fiinþa ta
sã nu existe niciun muºchi ºi niciun nerv tensionat, ºi sã te simþi 
perfect confortabil. Dacã te afli în aceastã stare, urmãreºte sã rea-
lizezi unitatea ta cu omnipotenþa. Pune-te la unison cu aceastã putere.
Încearcã sã înþelegi plenar ºi sã apreciezi profund faptul cã facultatea
ta de a gândi reprezintã puterea ta de a acþiona asupra Minþii
Universale, fãcând-o sã se manifeste. Realizeazã faptul cã aceastã
Minte Universalã îþi va îndeplini toate nevoile reale, întrucât tu 
dispui de aceastã putere potenþialã, la fel cum dispun toþi oamenii,
pentru cã toþi sunt expresii sau manifestãri ale aceleiaºi Unitãþi. Toþi
oamenii reprezintã pãrþi ale aceluiaºi întreg. Între ei ºi totalitate nu
existã diferenþe de naturã sau de calitate, ci doar de grad.

Gândirea umanã nu îºi poate imagina ceva ce
nu poate fi manifestat în lumea exterioarã.
Chiar dacã cel care emite primul acest gând nu
face decât sã creeze o sugestie, va apãrea cu
siguranþã ºi persoana care va pune în aplicare
aceastã sugestie.

- Wilson
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Întrebãri ºi rãspunsuri care te pot ajuta 
de-a lungul practicii

111. Care este calea cea mai sigurã de a-þi îndeplini scopul în viaþã?
Cea mai sigurã cale constã în înþelegerea ºtiinþificã a naturii spiri-
tuale a gândirii.

112. Care sunt cei trei paºi absolut esenþiali?
Cunoaºterea puterii personale, curajul de a îndrãzni ºi credinþa de
a trece la fapte.

113. Cum poate fi obþinutã cunoaºterea practicã a acestor premise?
Prin înþelegerea legilor naturii.

114. Care este consecinþa înþelegerii acestor legi?
Realizarea conºtientã a capacitãþii noastre de a ne adapta la
intenþia divinã ºi la principiul imuabil.

115. Ce anume indicã gradul de succes de care vom avea parte?
Mãsura în care înþelegem cã noi nu putem schimba infinitul, ci
trebuie sã cooperãm cu el.

116. Care este principiul care îi conferã gândului puterea sa
dinamicã?
Acest principiu este Legea Atracþiei, care se bazeazã pe vibraþie,
ºi în ultimã instanþã pe legea iubirii. Un gând impregnat cu iubire
devine invincibil.

117. De ce este aceastã lege irezistibilã?
Deoarece este o lege a naturii. Toate legile naturii sunt irezistibile
ºi imuabile, ºi toate acþioneazã cu o precizie matematicã. Ele nu
oscileazã ºi nu deviazã niciodatã de la obiectul lor.

118. De ce ni se pare în acest caz atât de dificil sã gãsim soluþii la
problemele cu care ne confruntãm?
Din acelaºi motiv pentru care ni se pare dificil sã gãsim soluþia
corectã la o problemã matematicã: cel care opereazã cu legea este
neinformat sau neexperimentat.

119. De ce îi este imposibil minþii sã înþeleagã o idee complet nouã?
Deoarece în creier nu existã celule care vibreazã pe o frecvenþã
corespondentã, capabile sã recepteze noua idee.

120. Cum poate fi cultivatã înþelepciunea?
Prin concentrare. Înþelepciunea este o calitate evolutivã, care se
naºte în interiorul fiinþei ºi creºte.
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Sãptãmâna
a treisprezecea

Visele ºi visãtorii



SINTEZA PRINCIPIILOR CARE TREBUIE ÎNÞELESE
ªI APLICATE ÎN SÃPTÃMÂNA A TREISPREZECEA

ªtiinþa fizicã este responsabilã pentru epoca minunatã ºi plinã de
invenþii în care trãim la ora actualã, dar ºtiinþa spiritualã care
începe sã se dezvolte acum va aduce beneficii la care noi nici

nu visãm.
Pânã recent, ºtiinþa spiritualã a fost jucãria oamenilor lipsiþi de

educaþie, a celor superstiþioºi ºi a celor mistici, în timp ce oamenii 
moderni nu sunt interesaþi decât de metode clare ºi de faptele demon-
strate.

Noi am ajuns la concluzia cã gândirea este un proces spiritual, cã
viziunea ºi imaginaþia preced acþiunea ºi evenimentele concrete – pe
scurt, cã a sosit ziua celor care viseazã. Rândurile care urmeazã, 
semnate de domnul Herbert Kaufman, mi se par extrem de interesante
în aceastã direcþie:

„Ei sunt arhitecþii mãreþiei. Viziunea lor sãlãºluieºte în sufletele
lor. Ei strãpung vãlurile ºi ceaþa îndoielilor ºi doboarã zidurile timpului
nenãscut. Ei îºi þes tapiseriile lor magice cu ajutorul roþilor dinþate, al
arborilor cotiþi ºi al uneltelor tehnice. Deºi construiesc imperii, ei se
luptã pentru un ideal mai mãreþ decât coroana sau tronul suveranului.
Casele voastre sunt construite pe tãrâmul descoperit de un visãtor.
Imaginile de pe pereþii lor sunt viziuni ale sufletelor visãtorilor.

Ei sunt acei puþini aleºi, deschizãtorii de drumuri. Zidurile cad ºi
imperiile se prãbuºesc; valurile mãrii îºi ies din matcã ºi mãturã o
fortãreaþã din temelii. Naþiunile decad ºi dispar. Singurele lucruri care
supravieþuiesc trecerii timpului sunt cele la care viseazã visãtorii”.

Principiile descrise în sãptãmâna a treisprezecea îþi vor explica de
ce se adeveresc visele visãtorilor. Ele vor descrie legea cauzalitãþii, pe
care o folosesc toþi visãtorii, inventatorii, autorii ºi economiºtii pentru
a-ºi realiza visele. Altfel spus, ele vor analiza legea care face ca imagi-
nile create în mintea noastrã sã prindã viaþã ºi sã se materializeze.
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1. Pânã acum, a existat tendinþa ºi chiar necesitatea ca ºtiinþa sã
explice realitatea de zi cu zi prin generalizarea altor fenomene care
sunt mai puþin frecvente ºi care reprezintã mai degrabã excepþii de
la regulã. Aºa s-a ajuns la concluzia cã erupþia unui vulcan repre-
zintã o explozie a cãldurii care existã în permanenþã în interiorul
Pãmântului ºi care modeleazã însãºi structura acestuia.

2. Analiza trãsnetului a condus la descoperirea unei puteri subtile
aflatã într-o continuã acþiune ºi care produce schimbãri în lumea
anorganicã. Aºa cum limbile moarte, de care nimeni nu se mai
foloseºte la ora actualã, domneau cândva pe pãmânt, la fel, câte
un dinte uriaº din Siberia sau câte o fosilã îngropatã în adâncurile
pãmântului depun mãrturie pentru trecerea anilor asupra unor
epoci de mult apuse, explicându-ne inclusiv originea dealurilor ºi
vãilor locuite de noi la ora actualã.

3. În acest fel, generalizarea unor fenomene rare, ciudate sau care
reprezintã excepþii de la regulã a permis toate marile descoperiri
ale ºtiinþei bazate pe raþionament.

4. Aceastã metodã este bazatã pe raþiune ºi pe experienþã. De aceea,
ea a distrus superstiþiile, precedentele ºi convenþionalitatea.

5. Au trecut mai bine de 200 de ani de când Lord Bacon a recoman-
dat aceastã metodã de studiu, cãreia naþiunile civilizate îi dato-
reazã cea mai mare parte a prosperitãþii lor ºi cea mai valoroasã
parte a cunoaºterii lor. Metoda a purificat mintea de prejudecãþile
înguste; a atras atenþia oamenilor de la cer cãtre pãmânt prin
experienþele sale surprinzãtoare, care au avut un succes mai mare
decât demonstraþiile în forþã ale ignoranþei lor; ºi a educat facul-
tãþile inventive prin descoperirea unor lucruri folositoare tuturor,
care i-au atras mai mult pe oameni decât revelarea legilor ascunse
ale minþii.

6. Metoda lui Bacon a surprins spiritul ºi obiectivele marilor filozofi
greci, la care a adãugat însã mijloacele de observaþie specifice
noii epoci. Ea a revelat astfel gradat o lume minunatã a
cunoaºterii în spaþiul infinit al astronomiei, în domeniul micros-
copic al embriologiei ºi în cel fãrã vârstã al geologiei, revelând
astfel o ordine pe care logica lui Aristotel nu ar fi putut-o
descoperi niciodatã ºi analizând combinaþiile materiale ale unor
elemente necunoscute pânã atunci cu o forþã pe care nicio dialec-
ticã a scolasticilor nu ar reuºi vreodatã sã o destrame.
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7. Metoda lui Bacon a prelungit viaþa omului, a alinat suferinþele, a
eradicat multe boli, a mãrit fertilitatea solului, a fãcut ca navigaþia
sã devinã mult mai sigurã, a construit peste marile fluvii poduri
cu forme pe care nici chiar pãrinþii noºtri nu ºi le-ar fi putut ima-
gina vreodatã, a canalizat trãsnetul, fãcându-l sã se scurgã în
pãmânt, a risipit noaptea, iluminând-o feeric, a amplificat raza
vederii umane, a multiplicat puterea muºchilor oamenilor, a
accelerat miºcarea, a anihilat distanþa, a facilitat comunicarea,
corespondenþa ºi afacerile, i-a permis omului sã coboare în pro-
funzimile mãrilor, sã se ridice în aer ºi sã pãtrundã în condiþii de
deplinã siguranþã în mediile cu noxe ale pãmântului.

8. Aceasta este adevãrata naturã ºi adevãrata întindere a raþionamen-
tului. Cu cât succesul pe care l-au obþinut oamenii în domeniul
ºtiinþei bazate pe raþionament a fost mai mare, cu atât mai con-
vinºi suntem de necesitatea de a observa cu atenþie, cu rãbdare ºi
cu acurateþe, cu toate instrumentele ºi resursele de care dispunem,
faptele individuale înainte de a ne aventura în a descrie legile
generale.

9. Numai în acest fel putem descoperi natura trãsnetului, aºa cum a
fãcut Franklin, sau maniera în care cad corpurile, aºa cum a fãcut
Galilei, ori forþa care atrage Luna cãtre Pãmânt, fixând-o pe orbi-
ta sa, descoperitã de Newton.

10. Pe scurt, aceasta este metoda care ne permite sã atribuim valoare
adevãrului, care justificã speranþa noastrã într-un progres con-
tinuu ºi universal, fãrã sã permitã neglijarea sau mutilarea
faptelor din cauza prejudecãþilor noastre tiranice. Aceasta este
metoda care a permis construirea superstructurii ºtiinþei pe funda-
mentul imuabil al atenþiei acordate în egalã mãsurã fenomenelor
cele mai izolate ºi cele mai frecvente.

11. Acumularea observaþiilor conduce la tot mai multe cunoºtinþe,
dar valoarea acestora pentru explicarea naturii este extrem de
diferitã. Aºa cum noi atribuim o valoare mai mare acelor calitãþi
ale oamenilor care nu se manifestã foarte frecvent, la fel, filozofia
naturalã cerne faptele ºi acordã o importanþã mai mare
fenomenelor neobiºnuite ºi care nu se numãrã printre observaþiile
de zi cu zi ale vieþii.

12. Ce concluzie trebuie sã tragem în cazul în care constatãm cã anu-
mite persoane par sã dispunã de o putere neobiºnuitã? Mai întâi
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de toate, noi suntem tentaþi sã negãm acest lucru, fapt care nu
demonstreazã decât lipsa noastrã de informare. Orice investigator
corect porneºte de la premisa cã existã nenumãrate fenomene ciu-
date ºi necunoscute care se petrec în permanenþã. De altfel, cei
care sunt familiarizaþi cu puterea creatoare a gândului nu consi-
derã nimic neobiºnuit în aceste fenomene ºi în aceste puteri.

13. În al doilea rând, am putea crede cã aceste puteri neobiºnuite sunt
rezultatul unor forþe supranaturale, dar înþelegerea ºtiinþificã a
legilor naturale ne ajutã sã înþelegem cã în naturã nu existã nimic
supranatural. Toate fenomenele sunt consecinþa unor cauze pre-
cise, a unor principii sau a unor legi imuabile care opereazã cu o
precizie invariabilã, indiferent dacã legile sunt operate conºtient
sau inconºtient.

14. În al treilea rând, unii ar putea aduce argumentul cã ne aflãm pe
un „teren interzis”, cã existã lucruri pe care nu ar trebui sã le
cunoaºtem. În realitate, aceastã obiecþie a fost adusã în cazul
tuturor marilor progrese pe care le-a fãcut cunoaºterea umanã.
Toþi indivizii care au avansat idei noi, de la Columb la Darwin, de
la Galileo la Fulton sau la Emerson, au fost ridiculizaþi ºi perse-
cutaþi. De aceea, nu putem accepta aceastã obiecþie. Dimpotrivã,
ar trebui sã examinãm cu cea mai mare atenþie toate faptele cu
care ne confruntãm. Aceasta este singura modalitate prin care
putem cunoaºte legea care stã la baza lor.

15. Vom descoperi astfel cã puterea creatoare a gândului poate expli-
ca practic orice condiþie ºi orice experienþã, fie ele fizice, mentale
sau spirituale.

16. Gândurile noastre atrag condiþii exterioare aflate în corespon-
denþã cu atitudinea noastrã mentalã dominantã. De aceea, dacã ne
temem de un dezastru, noi devenim predispuºi cãtre acesta,
întrucât teama este o emoþie foarte puternicã. În mod regretabil,
acest mod de a gândi poate anihila rezultatul foarte multor ani de
eforturi.

17. La fel, dacã ne gândim în mod pozitiv la bogãþia materialã, noi ne
putem asigura aceastã bogãþie. Printr-o gândire focalizatã, noi
putem atrage în viaþa noastrã orice condiþii exterioare dorim. Se
produce însã un fenomen curios: adeseori, dupã ce obþinem ceea
ce ne-am dorit cu atâta ardoare, noi constatãm cã împlinirea
dorinþelor noastre nu ne produce satisfacþia scontatã. De multe
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ori, aceastã satisfacþie este doar temporarã, iar uneori ea este
înlocuitã chiar de insatisfacþie.

18. Cum trebuie sã procedãm în acest caz? Cum ne putem asigura cã
vom primi numai acele lucruri pe care ni le dorim cu adevãrat?
Simplu: ceea ce îºi doresc absolut toþi oamenii poate fi sintetizat
în douã cuvinte, Fericire ºi Armonie. Dacã suntem cu adevãrat
fericiþi, noi vom primi tot ce are de oferit aceastã lume. Mai mult,
noi putem transmite aceastã fericire ºi altor persoane.

19. Noi nu putem savura însã starea de fericire decât dacã suntem
sãnãtoºi, puternici, dacã avem prieteni adevãraþi, dacã trãim
într-un mediu plãcut ºi dacã dispunem de suficiente provizii nu
doar pentru a ne asigura necesitãþile primare, ci ºi acele plãceri ºi
acel confort la care considerãm cã suntem îndreptãþiþi.

20. Vechiul mod ortodox de a gândi consta în a te considera un
„vierme”, fiind satisfãcut cu ceea ce ai, oricât de puþin ar fi fost.
Concepþia modernã s-a schimbat însã. Oamenii au ajuns sã creadã
cã sunt îndreptãþiþi sã se bucure de tot ce este mai bun în viaþã, cãci
„Eu ºi Tatãl suntem una”, iar Tatãl este Mintea Universalã,
Creatorul, Substanþa Originalã din care s-au nãscut toate lucrurile.

21. Dacã aceastã viziune teoreticã este adevãratã (ºi ar trebui sã fie,
întrucât ne-a fost predicatã timp de 2000 de ani, fiind esenþa tutu-
ror sistemelor filozofice ºi religioase moderne), cum o putem
transforma într-o realitate practicã? Cum ne putem bucura de
rezultate concrete ºi tangibile, aici ºi acum?

22. Mai întâi de toate, noi trebuie sã ne punem în practicã propria
cunoaºtere. Aceasta este singura metodã prin care putem realiza
ceva. Un sportiv poate citi despre antrenamentul fizic întreaga
viaþã, dar dacã nu va începe sã îºi exerseze puterea de care dis-
pune la ora actualã el nu ºi-o va putea amplifica niciodatã. El nu
va primi decât exact ceea ce dãruieºte. Mai întâi de toate, el tre-
buie sã dãruiascã însã. La fel se petrec lucrurile ºi în cazul nostru.
Noi primim exact ceea ce oferim; mai mult, trebuie sã începem
prin a oferi ceea ce avem de oferit. Vibraþiile astfel emise se vor
întoarce apoi la noi înmiite. Procesul de oferire este un proces
mental, cãci gândurile reprezintã cauze, iar condiþiile exterioare
efecte. De aceea, dacã vom oferi gânduri de curaj, de inspiraþie,
de sãnãtate sau de ajutorare, noi vom pune în miºcare tot atâtea
cauze care vor produce efecte în viaþa noastrã.

124

Sistemul Maestrului de Charles F. Haanel



23. Gândirea reprezintã o activitate spiritualã, fiind implicit cre-
atoare. Nu trebuie sã cãdem însã în greºeala de a crede cã ea va
produce efecte dacã nu este direcþionatã în mod conºtient, siste-
matic ºi constructiv. Aceasta este marea diferenþã între reverie,
care nu reprezintã altceva decât o risipire a energiei mentale, ºi
gândirea constructivã, care poate conduce la realizãri nelimitate.

24. Aºa cum am vãzut, tot ceea ce ne oferã viaþa vine la noi prin inter-
mediul Legii Atracþiei. Un gând fericit nu poate exista într-o
conºtiinþã nefericitã. De aceea, conºtiinþa trebuie sã se schimbe
prima. Pe mãsurã ce ea se schimbã, condiþiile exterioare se schim-
bã la rândul lor, adaptându-se noii conºtiinþe ºi cerinþelor ei.

25. Atunci când ne creãm o Imagine Mentalã sau un Ideal, noi proiec-
tãm un gând personal în Substanþa Universalã din care sunt cre-
ate toate lucrurile. Substanþa Universalã este omniprezentã,
omnipotentã ºi omniscientã. De aceea, noi nu trebuie sã infor-
mãm aceastã Substanþã omniscientã care trebuie sã fie canalele
cele mai potrivite pentru a ne materializa cererea. Ce sfaturi i-ar
putea da finitul Infinitului? De altfel, aceasta este principala
cauzã a tuturor eºecurilor. Noi recunoaºtem omniprezenþa
Substanþei Universale, dar adeseori nu pãrem sã realizãm cã
aceasta nu este doar omniprezentã, ci ºi omniscientã ºi omnipo-
tentã. De aceea, noi punem în miºcare cauze pe care le ignorãm
cu desãvârºire, dupã care ne minunãm de efectele produse de
acestea.

26. Cea mai sigurã modalitate de a ne apãra interesele constã în a
recunoaºte Puterea Infinitã ºi Înþelepciunea Infinitã a Minþii
Universale, devenind un canal prin care Infinitatea sã manifeste
îndeplinirea dorinþei noastre. Altfel spus, recunoaºterea conduce
la realizare. Acesta este principiul pe care îl vom aplica în aceastã
sãptãmânã ca exerciþiu. Mediteazã ºi recunoaºte faptul cã faci
parte integrantã din marea totalitate. Reflecteazã asupra faptului
cã partea trebuie sã aibã prin forþa lucrurilor aceeaºi naturã ºi
aceeaºi calitate ca ºi ansamblul, singura diferenþã fiind una de
grad.

27. Dacã vei lãsa aceastã realizare sã pãtrundã adânc în conºtiinþa ta,
dacã vei înþelege cã nu corpul tãu, ci „Eul” tãu sau spiritul gândi-
tor din fiinþa ta face parte integrantã din marele ansamblu, fiind
una în substanþã ºi din punct de vedere calitativ cu Creatorul tãu,
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întrucât Acesta nu ar fi putut crea niciodatã ceva fundamental
diferit de El, tu vei ajunge sã spui, la fel ca ºi Marele Învãþãtor,
cã: „Eu ºi Tatãl suntem una”. Vei înþelege astfel mai bine fru-
museþea, mãreþia ºi oportunitãþile transcendentale care þi-au fost
puse la dispoziþie.

Amplificã în mine aceastã înþelepciune
care mã ajutã sã îmi descopãr adevãratele interese.
Întãreºte hotãrârea mea
de a pune în practicã ceea ce îmi dicteazã aceastã
înþelepciune.

-Franklin
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Întrebãri ºi rãspunsuri care te pot ajuta 
de-a lungul practicii

121. Prin ce metodã îºi obþin ºi îºi pun în aplicare cunoaºterea
naturaliºtii?
Prin observarea atentã, rãbdãtoare ºi corectã a faptelor indivi-
duale, cu ajutorul tuturor instrumentelor ºi resurselor de care dis-
pun, înainte de a se hazarda sã afirme care sunt legile generale.

122. Cum putem fi siguri cã aceastã metodã este corectã?
Noi ne putem asigura cã metoda noastrã este corectã nepermiþând
prejudecãþilor tiranice sã neglijeze sau sã modifice realitãþile care
nu le corespund. 

123. Care sunt realitãþile de care trebuie sã þinem cel mai mult
seama?
Cele care nu pot fi observate foarte frecvent în viaþa de zi cu zi.

124. Ce anume stã la baza acestui principiu?
Raþiunea ºi experienþa.

125. Ce anume distruge el?
Superstiþiile, precedentele ºi convenþionalitatea.

126. Cum au fost descoperite aceste legi?
Printr-un proces de generalizare pornind de la fapte neobiºnuite,
rare, ciudate sau care reprezintã o excepþie de la regulã. 

127. Cum putem înþelege fenomenele ciudate ºi inexplicabile care
au loc tot timpul în jurul nostru?
Prin folosirea puterii creatoare a gândirii.

128. Cum acþioneazã acest mecanism?
Ori de câte ori devenim conºtienþi de un anumit fenomen, putem
fi siguri cã el reprezintã rezultatul unei cauze bine stabilite, care
opereazã cu o precizie imuabilã, generând de fiecare datã acelaºi
fenomen.

129. Care este consecinþa acestei cunoaºteri?
Ea poate explica ce anume stã la baza oricãrei condiþii exterioare
(cauza ei), indiferent dacã aceasta este fizicã, mentalã sau spiri-
tualã.

130. Cum ne putem apãra cel mai bine interesele?
Prin recunoaºterea faptului cã natura creatoare a gândului ne
poate pune în contact cu puterea infinitã a universului.
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Sãptãmâna
a paisprezecea

Puterea creatoare a gândului



SINTEZA PRINCIPIILOR CARE TREBUIE ÎNÞELESE
ªI APLICATE ÎN SÃPTÃMÂNA A PAISPREZECEA

Cred cã þi-ai dat seama din studiul tãu de pânã acum cã gândi-
rea reprezintã o activitate spiritualã înzestratã cu o putere cre-
atoare. Asta nu înseamnã doar cã un gând oarecare dispune de

o putere creatoare, ci cã toate gândurile dispun de o astfel de putere.
Acest principiu opereazã inclusiv în varianta sa negativã, prin negare.

Aspectul conºtient ºi cel subconºtient reprezintã cele douã faze de
acþiune ale aceleiaºi minþi. Relaþia dintre subconºtient ºi mintea
conºtientã este analoagã cu cea dintre o giruetã de vânt ºi atmosferã.
Aºa cum fiecare schimbare a presiunii atmosferice genereazã o acþiune
din partea giruetei, la fel, cel mai mic gând cultivat de mintea conºtien-
tã genereazã în mintea subconºtientã o acþiune corespondentã, direct
proporþionalã cu profunzimea emoþiei care dubleazã gândul ºi cu inten-
sitatea focalizãrii minþii asupra acestuia.

Rezultã cã prin negarea condiþiilor exterioare nesatisfãcãtoare,
noi putem întrerupe alimentarea cu energie mentalã a acestor condiþii,
smulgându-le astfel din viaþa noastrã de la rãdãcinã. Lipsite de energia
vitalã de care beneficiau pânã recent, aceste condiþii mor de moarte
bunã, dispãrând astfel din viaþa noastrã.

Orice manifestare în lumea obiectivã este guvernatã însã de legea
creºterii. De aceea, negarea condiþiilor nesatisfãcãtoare nu va conduce la
o schimbare instantanee. Chiar ºi o plantã îºi pãstreazã pentru o vreme
forma fizicã inclusiv dupã ce rãdãcina i-a fost tãiatã. Mai devreme sau
mai târziu, ea se va ofili însã ºi va pieri. În mod similar, refuzul de a con-
templa prin gândurile noastre condiþiile exterioare nesatisfãcãtoare va
pune capãt acestor condiþii, gradual, dar absolut sigur.

Dupã cum vei vedea în continuare, acesta este cursul opus celui
pe care am fi tentaþi sã îl adoptãm în mod normal. De aceea, ºi efectele
sale vor fi radical opuse celor pe care le-am obþine în mod normal.
Marea majoritate a oamenilor se concentreazã în mod intenþionat
asupra condiþiilor nesatisfãcãtoare, alimentându-le astfel cu energie ºi
cu vitalitate, ºi generând implicit creºterea lor viguroasã.
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1. Energia Universalã în care îºi au originea toate miºcãrile, lumina,
cãldura ºi culorile, nu împãrtãºeºte limitãrile nenumãratelor
efecte pe care le genereazã, ci le transcende pe toate. Aceastã
Substanþã Universalã reprezintã sursa oricãrei Puteri, Înþelepciuni
ºi Inteligenþe.

2. Recunoaºterea acestei Inteligenþe înseamnã familiarizarea cu
facultatea cunoscãtoare a Minþii ºi atragerea (cu ajutorul ei a)
unor relaþii armonioase în viaþa ta.

3. Nici chiar cei mai avansaþi savanþi ai ºtiinþei fizice nu au încercat
vreodatã acest proces. De aceea, acest câmp al descoperirilor a
rãmas practic strãin ºtiinþei moderne. De fapt, foarte puþini
savanþi materialiºti au surprins mãcar prima razã a acestei lumini.
De aceea, ei nu ºi-au dat seama cã înþelepciunea este la fel de
omniprezentã cum sunt forþa ºi substanþa.

4. Dacã aceste principii sunt adevãrate, se vor întreba unii, cum se
face cã atât de puþini oameni le demonstreazã? De ce nu obþin ei
rezultatele care corespund gândurilor lor? În realitate, ei le obþin.
Toþi oamenii obþin exact rezultatele pe care le meritã, în funcþie
de nivelul lor de înþelegere a legii ºi de capacitatea lor de a o 
aplica. Oamenii nu au putut obþine rezultate concrete în urma
aplicãrii legilor electricitãþii pânã când cineva nu a formulat
aceastã lege ºi nu le-a explicat cum trebuie aplicatã ea.

5. De îndatã ce au început sã înþeleagã noile legi ale electricitãþii,
oamenii ºi-au creat o relaþie diferitã cu mediul înconjurãtor, mani-
festând posibilitãþi la care pãrinþii lor nici nu au visat ºi adoptând
o nouã atitudine mentalã.

6. Mintea este creatoare, iar principiul care stã la baza acestei legi
este deopotrivã corect ºi legitim, fiind inerent în natura tuturor
lucrurilor. Aceastã putere creatoare nu îºi are însã originea în
individ, ci în Principiul Universal, care reprezintã sursa tuturor
energiilor ºi substanþelor. Individul nu este altceva decât un canal
pentru distribuirea acestor energii, un instrument prin care
Principiul Universal genereazã diferite combinaþii care dau
naºtere apoi fenomenelor.

7. Oamenii de ºtiinþã au împãrþit materia într-un numãr imens de
molecule. Ei au mers apoi mai departe, împãrþind moleculele în
atomi ºi atomii în electroni. Descoperirea electronilor în interiorul
tuburilor vidate ce conþin metale grele atestã faptul cã aceºti 
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electroni umplu întregul spaþiu. Altfel spus, ei existã pretutindeni,
adicã sunt omniprezenþi. Ei umplu corpurile materiale, dar ºi ceea
ce noi numim spaþiu gol. Practic, ei reprezintã Substanþa
Universalã din care sunt alcãtuite toate lucrurile.

8. Electronii ar rãmâne în permanenþã izolaþi dacã nu ar fi direcþio-
naþi sã se asambleze în atomi ºi în molecule. Forþa care îi orien-
teazã în aceastã direcþie este Mintea. Mai mulþi electroni care se
rotesc în jurul unui nucleu dau naºtere unui atom. Atomii se unesc
în structuri matematice absolut regulate ºi dau naºtere mole-
culelor. La rândul lor, acestea se unesc unele cu altele ºi creeazã
tot felul de substanþe compuse, din care este construit universul.

9. Cel mai uºor atom cunoscut este hidrogenul. Chiar ºi el este de
1700 de ori mai greu decât un electron. Un atom de mercur este
de 300.000 de ori mai greu decât un electron. Electronii nu sunt
altceva decât o electricitate negativã în stare purã, având aceeaºi
vitezã potenþialã ca ºi orice altã energie cosmicã, precum cãldura,
lumina, electricitatea ºi gândul, respectiv de aproximativ 300.000
de kilometri pe secundã. Maniera în care a fost stabilitã viteza
luminii este cât se poate de interesantã în sine.

10. Viteza luminii a fost obþinutã de astronomul danez Roemer în
anul 1676, prin observarea eclipselor lunilor lui Jupiter. Când
Pãmântul se afla în punctul cel mai apropiat de Jupiter, eclipsa
putea fi vãzutã cu opt minute ºi jumãtate mai rapid decât indicau
calculele. În schimb, când Pãmântul se afla în punctul cel mai
îndepãrtat de Jupiter, eclipsa nu putea fi vãzutã decât opt minute
ºi jumãtate mai târziu. Roemer a tras concluzia cã lumina planetei
are nevoie de 17 minute pentru a traversa diametrul orbitei
Pãmântului, respectiv diferenþa dintre distanþele de la Pãmânt la
Jupiter. Calculul a fost mai târziu confirmat ºi a condus la con-
cluzia cã lumina cãlãtoreºte cu aproximativ 300.000 de kilometri
pe secundã.

11. Electronii se manifestã în interiorul corpului uman sub formã de
celule ºi dispun de o minte ºi de o inteligenþã suficient de mari
pentru a-ºi îndeplini sarcinile în cadrul anatomiei organismului.
Fiecare parte a corpului este alcãtuitã din celule. Unele dintre
acestea opereazã independent, iar altele coopereazã cu suratele
lor. O parte din celule construiesc þesuturi, în timp ce altele dau
naºtere diferitelor secreþii necesare organismului. Unele
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acþioneazã ca transportatori, în timp ce altele reparã daunele pro-
duse, sau eliminã deºeurile, ori se luptã cu invadatorii strãini
(diferitele microorganisme).

12. Toate aceste celule executã activitãþi într-un scop comun ºi toate
reprezintã organisme vii înzestrate cu suficientã inteligenþã pen-
tru a-ºi îndeplini sarcinile. Ele ºtiu sã îºi conserve energia ºi sã îºi
perpetueze viaþa. În acest scop, ele trebuie sã fie alimentate cu
hranã. Mai mult, cercetãrile au arãtat cã ele ºtiu sã îºi selecteze
hrana doritã, având capacitatea de a face alegeri.

13. Fiecare celulã se naºte, se reproduce ºi moare. Susþinerea stãrii de
sãnãtate ºi a vieþi depinde de regenerarea constantã a acestor
celule.

14. Este evident în aceste condiþii cã fiecare atom al corpului este
înzestrat cu o minte. Aceastã minte este de ordin negativ, deose-
bindu-se de puterea individului de a gândi, care reprezintã aspec-
tul pozitiv al minþii, cel care controleazã aceastã minte negativã.
Aceasta este explicaþia ºtiinþificã a oricãrui proces de vindecare
metafizicã ºi ea le permite tuturor oamenilor sã înþeleagã cu
uºurinþã principiul care stã la baza acestui remarcabil fenomen al
vindecãrii spirituale.

15. Aceastã minte negativã cu care sunt înzestrate celulele organis-
mului a mai fost numitã ºi minte subconºtientã, întrucât
acþioneazã în afara cunoaºterii noastre conºtiente. Aºa cum am
vãzut însã mai devreme, ea reacþioneazã la voinþa minþii
conºtiente.

16. Tot ceea ce existã îºi are originea în minte ºi toate formele sunt
rezultatul unui proces de gândire. Dupã cum putem vedea,
obiectele nu au o origine, o permanenþã sau o realitate în sine.
Fiind produse de gândire, ele pot fi distruse sau anihilate prin
acelaºi proces.

17. La ora actualã se realizeazã experimente inclusiv în planul 
mental, nu doar în cel fizic, ºi fiecare nouã descoperire îi conduce
pe oameni mai departe cãtre împlinirea menirii lor. Fiecare om
reprezintã o reflectare a gândurilor pe care le-a cultivat de-a 
lungul întregii sale vieþi. Aceste gânduri îi sunt întipãrite pe faþã.
Mai mult, ele dau formã trupului sãu, dar ºi caracterului ºi 
mediului în care trãieºte.
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18. În spatele fiecãrui efect se ascunde o cauzã, iar dacã vom urma
firul acestor cauze pânã la sursa lor de origine, vom descoperi
Principiul Creator din care s-au nãscut ele. Dovezile în aceastã
direcþie sunt atât de numeroase încât acest adevãr este unanim
acceptat la ora actualã.

19. Lumea obiectivã este controlatã de o putere invizibilã, ºi deci
inexplicabilã. Oamenii au personalizat aceastã putere ºi au
numit-o Dumnezeu. Noi o privim ca pe o esenþã care penetreazã
tot ceea ce existã sau ca pe un Principiu care stã la baza întregii
realitãþi, pe care l-am numit Mintea Universalã sau Infinitã.

20. Fiind infinitã ºi omnipotentã, Mintea Universalã dispune de
resurse nelimitate. Dacã þinem cont ºi de faptul cã ea este
omniprezentã, nu putem decât sã tragem concluzia cã noi suntem
o expresie sau o manifestare a acestei Minþi.

21. Recunoaºterea ºi înþelegerea resurselor minþii subconºtiente
atestã faptul cã orice diferenþã între aceasta ºi Principiul
Universal þine doar de grad, nu de naturã. Cele douã principii
diferã numai atât cât diferã o picãturã de apã de marele ocean din
care face parte integrantã. Natura ºi calitatea lor sunt identice. Nu
diferã decât gradul.

22. Poþi tu aprecia valoarea acestei afirmaþii extrem de importante? Îþi
dai tu seama cã simpla recunoaºtere a acestei afirmaþii te poate
pune în contact cu omnipotenþa? Dat fiind cã mintea subconºtien-
tã reprezintã veriga de legãturã între Mintea Universalã ºi cea
conºtientã, este evident cã mintea conºtientã îi poate face celei
subconºtiente sugestii care o pot pune în miºcare, ºi întrucât ea
este una cu Principiul Universal, este la fel de evident faptul cã
activitãþile ei sunt practic nelimitate.

23. Înþelegerea ºtiinþificã a acestui mecanism va explica mai bine
rezultatele uluitoare care pot fi obþinute prin puterea rugãciunii.
Aceste rezultate nu sunt generate de dispensele speciale ale unei
providenþe, ci sunt rezultatul operãrii unor legi cât se poate de
naturale. De aceea, mecanismul nu are nimic religios sau miste-
rios.

24. Din pãcate, existã încã foarte mulþi oameni care nu sunt pregãtiþi
sã îºi antreneze mintea sã gândeascã în mod corect, oricât de 
evident ar fi faptul cã gândirea greºitã conduce automat la eºec.
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25. Gândirea este singura realitate care existã. Condiþiile exterioare
sunt doar manifestãri sau efecte ale acesteia. Atunci când 
gândurile se schimbã, realitatea exterioarã se schimbã la rândul ei
pentru a se pune astfel la unison cu creatorul ei, care este gândirea.

26. În acest scop, gândurile trebuie sã fie însã perfect definite, ferme,
stabile ºi imuabile. Realitatea înconjurãtoare nu se poate schimba
în bine dacã faci un pas înainte ºi doi înapoi. La fel, nu poþi
petrece 20 sau 30 de ani construindu-þi un mediu negativ ca rezul-
tat al gândirii tale negative ºi aºteptându-te apoi ca el sã se
schimbe dupã 15 sau 20 de minute de gândire pozitivã.

27. Dacã doreºti sã aprofundezi disciplina care îþi poate schimba 
radical viaþa, trebuie sã faci acest lucru în mod deliberat, dupã o
reflectare profundã. Odatã ce ai luat însã aceastã decizie, nu mai
trebuie sã laºi nimic din lumea exterioarã sã interfereze cu ea.

28. Aceastã disciplinã a schimbãrii gândurilor ºi a atitudinii mentale
îþi va aduce nu doar lucrurile materiale de care ai nevoie pentru a
te simþi perfect împlinit pe acest pãmânt, dar îþi va dãrui ºi o stare
de sãnãtate perfectã, precum ºi condiþii de viaþã cât se poate de
armonioase.

29. Dacã îþi doreºti astfel de condiþii de viaþã armonioase, trebuie sã
îþi dezvolþi mai întâi o atitudine mentalã armonioasã.

30. Lumea exterioarã este doar o reflectare a celei interioare.
31. Ca exerciþiu pentru aceastã sãptãmânã, îþi propun sã te concen-

trezi asupra Principiul Armoniei. Identificã-te plenar cu acest
principiu, pânã când simþi cã ai devenit una cu el. Reþine: singu-
ra manierã posibilã de a progresa constã în a acþiona. Simpla 
lecturã a acestor rânduri nu te va conduce nicãieri. Singura 
valoare a acestor principii rezidã în aplicarea lor practicã.

Învaþã sã îþi þii uºa închisã. Nu permite accesul
în mintea ºi în viaþa ta a elementelor care
încearcã sã pãtrundã în ele, dar care nu îþi pot
aduce nimic util.

- George Matthew Adams
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Întrebãri ºi rãspunsuri care te pot ajuta
de-a lungul practicii

131. Care este sursa oricãrei Înþelepciuni, Puteri ºi Inteligenþe?
Mintea Universalã.

132. Care este originea tuturor formelor de miºcare, a luminii,
cãldurii ºi culorilor?
Energia Universalã, care nu este altceva decât o manifestare a
Minþii Universale.

133. Care este originea puterii creatoare a gândirii?
Mintea Universalã.

134. Ce este procesul gândirii?
Este mintea aflatã în miºcare.

135. Cum se diferenþiazã Principiul Universal în forme?
Principiul individual este instrumentul prin care Principiul
Universal genereazã diferite combinaþii ce conduc la o mare
varietate de fenomene.

136. Cum se realizeazã acest proces?
Puterea de a gândi a individului îi permite acestuia sã acþioneze
asupra Principiului Universal, fãcându-l sã se manifeste.

137. Care este prima formã pe care ºi-o asumã Principiul
Universal, conform cunoaºterii actuale?
Electronii.

138. Care este originea tuturor lucrurilor?
Mintea.

139. Care este rezultatul unei schimbãri a gândurilor?
O schimbare a condiþiilor exterioare.

140. Care este rezultatul unei atitudini mentale armonioase?
Un mediu exterior armonios.

Oricât de imaterial ar pãrea, gândul reprezintã
matricea care dã formã tuturor realitãþilor vieþii.
Mintea a fost extrem de activã în toate dome-
niile de activitate în acest secol fertil, dar gân-
durile care au produs cele mai mari schimbãri
s-au regãsit în domeniul ºtiinþific.

- Selecþie
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Sãptãmâna
a cincisprezecea

Legea care ne guverneazã viaþa



SINTEZA PRINCIPIILOR CARE TREBUIE ÎNÞELESE
ªI APLICATE ÎN SÃPTÃMÂNA A CINCISPREZECEA

Dragã prietene:
Experimentele cu paraziþii care se ataºeazã de plante confir-
mã faptul cã pânã ºi cele mai inferioare forme de viaþã ºtiu sã

profite de legea naturalã.
Aceste experimente au fost realizate de Jacques Loeb, membru al

Institutului Rockefeller.
„Experimentul a constat în aducerea unor ghivece cu trandafiri

într-o camerã ºi plasarea lor în faþa unei ferestre închise. Am constatat
cã dacã plantele sunt lãsate sã se usuce, afidele (paraziþii) care înainte
erau lipsite de aripi se transformã în niºte insecte înzestrate cu aripi.
Dupã aceastã metamorfozã, ele pãrãsesc planta muribundã, zboarã
cãtre fereastrã ºi încep sã se caþere pe geam”.

Este evident faptul cã aceste insecte minuscule ºi-au dat seama cã
planta care le asigura supravieþuirea a murit, nemaiputând sã le asigure
substanþele nutritive de care aveau nevoie. Singura metodã prin care
s-au putut salva de la inaniþie a fost aceea de a-ºi construi niºte aripi
temporare ºi a zbura mai departe, lucru pe care l-au ºi fãcut.

Astfel de experimente indicã faptul cã omniscienþa ºi
omnipotenþa sunt omniprezente ºi cã pânã ºi cele mai mici creaturi pot
profita de pe urma lor în caz de urgenþã.

În cea de-a cincisprezecea sãptãmânã vei afla mai multe despre
legile care ne guverneazã. Principiile descrise în aceastã secþiune îþi vor
explica faptul cã aceste legi opereazã în avantajul nostru; cã toate
condiþiile ºi experienþele care ne ies în întâmpinare servesc interesului
nostru; ºi cã cea mai sigurã cale de a ne asigura fericirea constã în coo-
perarea conºtientã cu aceste legi.

138



1. Legile care ne guverneazã existenþa sunt concepute exclusiv în
avantajul nostru. Ele sunt imuabile ºi nimeni nu poate scãpa de
sub incidenþa lor.

2. Toate marile forþe eterne opereazã într-o tãcere solemnã, dar noi
avem capacitatea de a ne pune la unison cu ele, ducând astfel o
existenþã în pace ºi fericire.

3. Dificultãþile, dizarmoniile ºi obstacolele indicã fie cã noi refuzãm
sã renunþãm la acele lucruri de care nu mai avem nevoie, fie cã
refuzãm sã acceptãm acele lucruri pe care ni le oferã viaþa ºi de
care avem nevoie.

4. Creºterea se realizeazã printr-un schimb de forþe. Vechiul este
înlocuit de nou, iar binele este înlocuit de „mai bine”. Aceastã
acþiune este condiþionalã sau reciprocã, cãci fiecare om este o
entitate completã, iar aceastã integralitate face ca noi sã nu putem
primi decât ceea ce dãruim.

5. Noi nu putem obþine ceea ce ne lipseºte dacã ne cramponãm cu
tenacitate de ceea ce avem. În schimb, noi putem învãþa sã ne
controlãm în mod conºtient condiþiile exterioare intuind vibraþiile
pe care le atragem ºi extrãgând din fiecare experienþã a noastrã
numai acele vibraþii care ne sunt necesare pentru creºterea noas-
trã ulterioarã. Capacitatea noastrã de a face acest lucru determinã
gradul de armonie sau de fericire pe care îl obþinem.

6. Capacitatea de a ne însuºi ceea ce avem nevoie pentru conti-
nuarea creºterii noastre se amplificã pe mãsurã ce atingem planuri
de conºtiinþã din ce în ce mai înalte ºi viziuni din ce în ce mai
mãreþe. Cu cât aceastã capacitate de a cunoaºte ceea ce avem
nevoie devine mai mare, cu atât mai sigurã devine capacitatea
noastrã de a recunoaºte prezenþa oportunitãþilor, atragerea ºi inte-
grarea lor. Nici o vibraþie nu poate ajunge la noi dacã nu este
necesarã pentru creºterea noastrã.

7. Pe scurt, toate condiþiile ºi toate experienþele cu care ne confrun-
tãm sunt atrase în viaþa noastrã numai în beneficiul nostru. Astfel,
noi vom continua sã atragem dificultãþi ºi obstacole pânã când
vom deveni capabili sã absorbim înþelepciunea lor, învãþând 
lecþiile pe care ni le oferã, în beneficiul creºterii noastre.

Sãptãmâna a cincisprezecea: Legea care ne guverneazã viaþa
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8. Faptul cã noi culegem ceea ce semãnãm este cât se poate de exact
din punct de vedere matematic. Noi dobândim exact atâta putere
de câtã avem nevoie pentru a depãºi dificultatea cu care ne 
confruntãm la ora actualã.

9. Cerinþele inexorabile ale creºterii ne impun sã atragem în viaþa
noastrã numai acele vibraþii care corespund perfect celor pe care
le emitem. Noi nu putem atinge fericirea supremã la care avem
acces decât prin înþelegerea ºi cooperarea cu legile naturale.

10. Gândul este creator, iar principiul care stã la baza acestei legi este
corect ºi inerent tuturor lucrurilor. Pentru a dispune de vitalitatea
necesarã, gândul trebuie sã conþinã mai întâi iubire.

11. Iubirea este cea care conferã vitalitate gândurilor, permiþându-le
astfel sã germineze. Legea atracþiei – sau legea iubirii, cãci, de
fapt, este vorba de acelaºi lucru – asigurã întotdeauna materialele
necesare pentru ca gândul sã creascã ºi sã se maturizeze.

12. Prima formã pe care o descoperã gândul este limbajul sau cuvântul.
Aceastã afirmaþie atestã importanþa cuvintelor. Acestea sunt primele
manifestãri ale gândurilor, respectiv vasele care le transportã. Ele
pun în miºcare eterul ºi reproduc gândurile sub forma sunetelor.

13. Un gând conduce întotdeauna la o acþiune. Oricare ar fi aceasta,
ea nu reprezintã altceva decât încercarea gândului de a se mani-
festa într-o formã vizibilã. În aceste condiþii, este evident cã dacã
dorim sã ne bucurãm de condiþii dezirabile, noi nu trebuie sã cul-
tivãm decât gânduri dezirabile.

14. Ajungem astfel la concluzia inevitabilã cã dacã dorim sã mani-
festãm în viaþa noastrã principiul abundenþei, noi nu trebuie sã
emitem decât gânduri legate de abundenþã. De vreme ce cuvintele
nu sunt altceva decât gânduri manifestate în formã, noi trebuie sã
fim extrem de atenþi cu cuvintele pe care le rostim, urmãrind ca
ele sã fie cât mai constructive ºi mai armonioase, pânã când se
vor cristaliza în forme materiale obiective.

15. Noi nu putem scãpa de imaginile pe care mintea noastrã le
fotografiazã în permanenþã. Atunci când folosim un limbaj care
nu se identificã cu bunãstarea doritã, imaginile care se formeazã
în mintea noastrã reflectã acest limbaj ºi nu atrag bunãstarea pe
care ne-o dorim.

16. Cu cât gândurile noastre devin din ce în ce mai clare ºi se înalþã
în planuri din ce în ce mai înalte, cu atât mai intensã devine viaþa
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pe care o trãim. Procesul devine cu atât mai simplu dacã ima-
ginile mentale pe care le creãm sunt extrem de bine definite ºi
dacã ºtim sã evitãm concepþiile specifice planurilor inferioare ale
gândirii.

17. Gândurile noastre se exprimã prin cuvinte. De aceea, dacã dorim
sã cãpãtãm acces la formele cele mai înalte ale adevãrului, noi
trebuie sã ne selectãm cu cea mai mare atenþie cuvintele pe care
le rostim ºi care dau naºtere imaginilor mentale pe care le 
cultivãm.

18. Aceastã putere miraculoasã de a îmbrãca gândurile în cuvinte îl
deosebeºte pe om de restul regatului animal. Mai mult, limbajul
scris i-a permis omului sã priveascã în trecutul sãu ºi sã contem-
ple scenele emoþionante care au condus la actuala sa moºtenire.

19. Prin intermediul aceluiaºi cuvânt scris, el a putut intra în comuni-
une cu cei mai mari scriitori ºi gânditori ai tuturor timpurilor, ale
cãror scrieri nu sunt altceva decât o expresie a Minþii Universale
care a încercat sã îºi asume o formã prin intermediul minþii
umane.

20. Aºa cum ºtim, scopul Minþii Universale este manifestarea în
formã, la fel ca ºi cel al minþii individuale. Cuvântul nu este altce-
va decât o formã a gândului, ceea ce face ca o frazã sã fie o com-
binaþie de forme-gând. De aceea, dacã dorim ca idealul nostru sã
devinã puternic ºi frumos, noi trebuie sã fim foarte preciºi cu
cuvintele cu ajutorul cãrora construim acest templu. Acurateþea în
alegerea cuvintelor ºi în construirea frazelor reprezintã forma
supremã a arhitecturii ºi paºaportul care conduce cãtre succes.

21. Cuvintele sunt gânduri. De aceea, ele conþin o putere invizibilã ºi
invincibilã care va sfârºi prin a le obiectiva într-o formã materialã.

22. Cuvintele au puterea de a construi un palat mental care va dura
de-a pururi, dar pot da naºtere ºi unei cocioabe care se va prãbuºi
la cea mai micã palã de vânt. Ele pot desfãta ochii ºi urechile, ºi
pot descrie întreaga cunoaºtere, istoria trecutului, dar ºi spe-
ranþele viitorului. Pe scurt, ele sunt mesageri vii care asigurã
naºterea tuturor activitãþilor umane ºi supraumane.

23. Frumuseþea cuvântului depinde de frumuseþea gândului care stã
la baza lui. Puterea cuvântului depinde de puterea gândului care
îl susþine. În sfârºit, puterea gândului depinde de vitalitatea lui.
Cum putem identifica un gând vital? Care sunt caracteristicile
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acestuia? La baza lui trebuie sã stea cu siguranþã un principiu.
Cum putem identifica însã acest principiu?

24. Existã un principiu al matematicii, dar nu ºi unul al erorii. Existã
un principiu al sãnãtãþii, dar nu ºi unul al bolii. Existã un princi-
piu al adevãrului, dar nu ºi unul al necinstei. Existã un principiu
al luminii, dar nu ºi unul al întunericului. În sfârºit, existã un prin-
cipiu al abundenþei, dar nu ºi unul al sãrãciei.

25. Cum putem fi noi siguri de afirmaþiile de mai sus? Simplu: dacã
vom aplica în mod corect principiul matematicii, noi putem fi
întotdeauna siguri de rezultatele obþinute. Oriunde existã sãnãtate
nu poate exista boala. Cine cunoaºte adevãrul nu mai poate fi
indus în eroare de minciunã. Atunci când aprindem lumina,
întunericul dispare de la sine. În sfârºit, acolo unde existã abun-
denþã nu mai poate exista sãrãcie.

26. Toate aceste fapte sunt evidente de la sine, dar în mod regretabil,
oamenii nu par sã-ºi dea seama ºi de adevãrul suprem potrivit
cãruia gândul la baza cãruia existã un principiu (pozitiv) conþine
vitalitate, ºi implicit viaþã, prinzând rãdãcini ºi înlocuind încet,
dar sigur, orice gând negativ, care prin însãºi natura lui nu poate
conþine niciun fel de vitalitate.

27. Acest mecanism funcþioneazã impecabil ºi te poate ajuta sã dis-
trugi pentru totdeauna orice formã de discordie, orice lipsã ºi
orice limitare.

28. Nu existã nici cea mai micã îndoialã cã cel „care este suficient de
înþelept pentru a înþelege” recunoaºte cu uºurinþã puterea 
creatoare a gândului, pe care o foloseºte ca pe o armã invincibilã,
devenind astfel stãpânul destinului sãu.

29. În lumea fizicã existã o lege a compensaþiei care spune cã „apariþia
unei cantitãþi date de energie într-un anumit loc presupune dispa-
riþia unei cantitãþi egale de energie dintr-un alt loc”. Constatãm din
nou cã noi nu putem primi decât ceea ce oferim. Dacã ne asumãm
o anumitã acþiune, noi trebuie sã ne asumãm inclusiv responsa-
bilitatea care ne incumbã pentru consecinþele ei. Mintea
subconºtientã nu poate raþiona. Ea ne crede întotdeauna pe cuvânt.
Dacã i-am cerut ceva, noi vom primi cu siguranþã ceea ce i-am
cerut. Omul doarme aºa cum îºi aºterne. Altfel spus, viaþa îi oferã
exact destinul pe care ºi l-a fãurit singur prin gândurile sale.
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30. De aceea, noi trebuie sã ne exersãm luciditatea ºi discernãmântul,
astfel încât gândurile pe care le emitem sã nu conþinã acei ger-
meni mentali, morali sau fizici cu care nu dorim sã ne identificãm
în viaþa noastrã.

31. Viziunea interioarã este acea facultate a minþii care ne permite sã
examinãm faptele ºi condiþiile în care trãim pe termen lung. Din
acest punct de vedere, ea reprezintã un fel de telescop uman, per-
miþându-ne sã înþelegem dificultãþile ºi posibilitãþile pe care le
vor genera toate demersurile noastre.

32. Viziunea interioarã ne permite sã ne pregãtim în vederea obsta-
colelor cu care ne vom confrunta de-a lungul cãii. În acest fel, noi
le putem depãºi înainte ca ele sã aibã posibilitatea de a ne face
greutãþi reale.

33. Viziunea interioarã ne permite sã ne facem planuri în avantajul
nostru ºi sã ne orientãm gândurile ºi atenþia în direcþia justã, nu
cãtre acele canale care se vor dovedi mai târziu fundãturi ºi din
care ne va fi foarte greu sã facem cale întoarsã.

34. De aceea, viziunea interioarã este absolut necesarã pentru obþinerea
oricãrei realizãri mãreþe. Cine dispune de ea poate pãtrunde în orice
câmp mental, îl poate explora ºi ºi-l poate apropria.

35. Viziunea interioarã este produsul lumii interioare ºi poate fi dez-
voltatã numai în tãcere, prin concentrare.

36. Ca exerciþiu pentru aceastã sãptãmânã, îþi propun sã te concen-
trezi asupra viziunii interioare. Asumã-þi poziþia de meditaþie
obiºnuitã ºi concentreazã-te asupra faptului cã pentru a obþine
cunoaºterea puterii creatoare a gândului nu trebuie sã posezi arta
de a gândi. Focalizeazã-þi atenþia asupra faptului cã nicio
cunoaºtere nu se poate aplica singurã, cã acþiunile tale nu sunt
guvernate de cunoaºtere, ci de obiºnuinþe, de precedente ºi de
cutume, cã singura modalitate de a aplica în mod concret aceastã
cunoaºtere constã într-un efort conºtient ºi determinat.
Concentreazã-te asupra faptului cã dacã nu este folositã,
cunoaºterea pãrãseºte mintea. Valoarea unei informaþii rezidã
numai în aplicarea ei. Continuã sã te focalizezi asupra acestor
gânduri pânã când vei dobândi o viziune interioarã suficient de
profundã pentru a-þi formula un program bine definit de aplicare
a acestui principiu pentru rezolvarea problemelor tale particulare.
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„Gândeºte adevãrul, iar gândurile tale îi vor
hrãni pe cei flãmânzi. Rosteºte adevãrul, iar
cuvintele tale vor germina ºi vor produce roade.
Trãieºte întru adevãr, iar viaþa ta se va transfor-
ma într-un crez nobil ºi sublim”.

-Horatio Bonar
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Întrebãri ºi rãspunsuri care te pot ajuta
de-a lungul practicii

141. Ce anume determinã gradul de armonie pe care îl obþinem?
Capacitatea noastrã de a ne asuma toate vibraþiile de care avem
nevoie pentru a ne continua creºterea, pornind de la experienþele
noastre.

142. Ce indicã dificultãþile ºi obstacolele cu care ne confruntãm?
Acestea indicã faptul cã ele sunt necesare pentru creºterea ºi pen-
tru maturizarea noastrã spiritualã.

143. Cum pot fi evitate aceste dificultãþi?
Prin înþelegerea conºtientã ºi prin cooperarea cu legile naturale.

144. Care este principiul care permite manifestarea în formã a
gândului?
Legea Atracþiei.

145. Cum pot fi atrase materialele necesare creºterii, dezvoltãrii
ºi atingerii maturitãþii unei idei?
Legea iubirii, care reprezintã principiul creator al universului, îi
conferã gândului vitalitate. La rândul ei, legea atracþiei îi conferã
substanþa necesarã, prin intermediul legii creºterii.

146. Cum putem obþine condiþiile exterioare pe care ni le dorim
în viaþã?
Prin cultivarea exclusivã a unor gânduri dezirabile.

147. Cum atragem noi condiþiile exterioare nedorite?
Gândind, discutând ºi vizualizând condiþii exterioare bazate pe lip-
suri, limitãri, boli, dizarmonii ºi conflicte. Aceastã imagine men-
talã bazatã pe o concepþie eronatã este preluatã de subconºtient, iar
legea atracþiei o cristalizeazã inevitabil, dându-i o formã obiectivã.
În acest fel, noi culegem exact ceea ce am semãnat. Aceastã afir-
maþie funcþioneazã cu o precizie matematicã.

148. Ce putem face noi pentru a elimina din mintea noastrã
gândurile referitoare la teamã, la lipsuri, la limitãri, la
sãrãcie ºi la conflicte?
Putem înlocui aceste gânduri cu gândurile lor opuse, care au la
bazã un principiu corect (pozitiv).
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149. Cum putem recunoaºte noi acest principiu?
Prin realizarea conºtientã a faptului cã adevãrul distruge inva-
riabil eroarea. Noi nu trebuie sã facem nimic pentru a alunga
întunericul. Tot ce trebuie sã facem este sã aprindem lumina.
Acelaºi principiu se aplicã pentru eliminarea tuturor gândurilor
negative.

150. În ce constã valoarea viziunii interioare?
Aceasta ne permite sã înþelegem valoarea aplicãrii cunoaºterii
dobândite. Mulþi oameni cred cã aceastã cunoaºtere se aplicã sin-
gurã, dar aceastã convingere este fundamental greºitã.

„În faþa fiecãrui om se deschide o cale. Sufletul
evoluat alege calea care conduce cãtre înãlþimi;
cel involuat alege cãrarea care îl duce la vale.
Cele douã regiuni sunt despãrþite de ceaþã.
Mulþi oameni indeciºi rãtãcesc prin aceastã
ceaþã. Un lucru este sigur: în faþa tuturor oame-
nilor se deschide o cale care îi poate conduce în
sus ºi una care îi poate conduce în jos, ºi fiecare
trebuie sã decidã singur ce cale alege”.
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Sãptãmâna
a ºaisprezecea

Dobândirea înþelegerii spirituale



SINTEZA PRINCIPIILOR CARE TREBUIE ÎNÞELESE
ªI APLICATE ÎN SÃPTÃMÂNA A ªAISPREZECEA

Activitãþile vibratorii ale universului sunt guvernate de o lege a
periodicitãþii. Tot ce trãieºte trece printr-o perioadã de
naºtere, printr-una de creºtere, printr-una de maturizare ºi

printr-una de declin. Aceste perioade sunt guvernate de Legea lui
ªapte.

Legea lui ªapte guverneazã zilele sãptãmânii, fazele lunii,
armoniile sunetului, ale luminii, cãldurii, electricitãþii, magnetismului
ºi structurii atomice. Ea guverneazã vieþile indivizilor ºi ale naþiunilor,
ºi dominã activitãþile lumii comerciale.

Viaþa înseamnã creºtere, iar creºterea înseamnã schimb. La
fiecare ºapte ani, ciclurile se schimbã. Primii ºapte ani de viaþã repre-
zintã perioada copilãriei. Urmãtorii ºapte ani reprezintã perioada
pubertãþii, care marcheazã începutul asumãrii responsabilitãþii indivi-
duale. Urmãtorii ºapte ani reprezintã perioada adolescenþei. Cea de-a
patra perioadã marcheazã atingerea maturitãþii depline. A cincea
perioadã este constructivã; ea reprezintã perioada în care omul începe
sã acumuleze proprietãþi, posesiuni, un cãmin ºi o familie. Urmãtoarea
perioadã, cea cuprinsã între vârsta de 35 ºi cea de 42 de ani, este o
perioadã a reacþiilor ºi schimbãrilor. Ea este urmatã de o perioadã de
reconstrucþie, adaptare ºi recuperare, absolut necesarã pentru a putea
trece în urmãtorul ciclu de câte ºapte ani, care începe cu vârsta de 50
de ani.

Mulþi oameni cred cã lumea în care trãim este ea însãºi pe punc-
tul de a ieºi din cea de-a ºasea perioadã pentru a intra în perioada a
ºaptea, cea a reajustãrilor, reconstrucþiei ºi armoniei (ºi cunoscutã sub
numele de Mileniu).

Cei care sunt familiarizaþi cu aceste cicluri nu se simt deloc tul-
buraþi atunci când lumea în care trãiesc tinde sã devinã haoticã. Ei
aplicã lecþiile descrise în aceste pagini, având convingerea absolutã cã
legile superioare le pot controla pe cele inferioare ºi cã prin înþelegerea
ºi operarea conºtientã a acestor legi spirituale, ei pot transforma orice
dificultate aparentã într-o binecuvântare.
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1. Bogãþia este produsul muncii. Capitalul nu reprezintã decât un
efect, nu o cauzã. El nu este altceva decât un slujitor, nu un
stãpân, un instrument, nu un scop în sine.

2. Definiþia cea mai comun acceptatã a bogãþiei afirmã cã ea este
alcãtuitã din totalitatea acelor lucruri utile ºi agreabile care au o
valoare de schimb. Valoarea de schimb este caracteristica 
predominantã a bogãþiei.

3. Dacã pornim de la premisa surplusului minor de fericire pe care
îl aduce ea posesorului ei, noi ne putem da seama cã adevãrata ei
valoare constã mai degrabã în valoarea ei de schimb, nu în 
utilitatea ei.

4. Aceastã valoare de schimb reprezintã un simplu instrument, care
permite dobândirea acelor lucruri care au o valoare realã ºi cu aju-
torul cãrora ne putem realiza idealurile.

5. Altfel spus, noi nu ar trebui sã ne dorim niciodatã bogãþia ca un
scop în sine, ci doar ca un instrument pentru îndeplinirea unui
obiectiv. Succesul depinde de un ideal mai înalt decât simpla acu-
mulare de bogãþii, iar cel care aspirã la un astfel de succes trebuie
sã îºi formuleze mai întâi un ideal pe care sã urmãreascã sã îl
îndeplineascã.

6. Dacã el ºi-a formulat un astfel de ideal ºi îl susþine ferm în mintea
sa, lui îi sunt asigurate mijloacele necesare pentru a-l îndeplini.
Nimeni nu ar trebui sã facã însã greºeala de a confunda scopul cu
mijloacele. Orice om ar trebui sã aibã un scop bine definit, adicã
un ideal.

7. Prentice Mulford a spus: „Omul de succes este acela care dispune
de o înþelegere spiritualã supremã. Orice mare avere se naºte
dintr-o putere superioarã ºi cu adevãrat spiritualã”. Din pãcate,
existã ºi oameni care nu recunosc aceastã putere. Ei uitã cã 
atunci când familia lui Andrew Carnegie a venit în America, ea a
trebuit sã fie întreþinutã de mama lui Andrew, sau cã tatãl lui
Harriman a fost un biet funcþionar sãrac, cu un salariu ce nu
depãºea 200 de dolari pe an, ori cã Sir Thomas Lipton a început
de la un capital de numai 25 de cenþi. Aceºti oameni nu au dispus
de nicio altã putere decât cea descrisã mai sus, dar aceasta nu i-a
dezamãgit.

8. Puterea de a crea ceva depinde în întregime de puterea spiritualã.
Procesul are la bazã cei trei paºi despre care am mai vorbit: 
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idealizarea, vizualizarea ºi materializarea. Toþi marii industriaºi
depind exclusiv de aceastã putere. Într-un articol publicat în
Everybody’s Magazine, Henry M. Flagler (multimilionarul de la
Standard Oil) a recunoscut cã secretul succesului sãu a fost tot
timpul puterea sa de a vedea o situaþie în totalitatea ei.
Urmãtoarea conversaþie pe care a avut-o cu reporterul aratã cât de
mari erau puterea sa de idealizare, cea de concentrare ºi cea de
vizualizare, toate puteri spirituale:

9. „Chiar aþi putut vizualiza tot ce aþi realizat? Vreau sã spun, aþi
vizualizat efectiv ºinele ºi trenurile mergând pe ele? Aþi auzit
ºuierul locomotivelor? Aþi mers atât de departe?”
„Da”.
„ªi cât de clar aþi vizualizat toate aceste lucruri?”
„Foarte clar”.

10. Acest exemplu demonstreazã cât se poate de clar puterea legii, a
cauzalitãþii, faptul cã gândul precede ºi determinã întotdeauna
acþiunea. Omul înþelept îºi dã seama cã nu existã condiþii arbitrare
ºi cã experienþele oamenilor sunt consecinþa unei suite ordonate
ºi armonioase de cauze.

11. Cel mai adesea, oamenii de afaceri de succes sunt niºte idealiºti.
Ei îºi fixeazã standarde din ce în ce mai înalte. Viaþa nu este alcã-
tuitã din altceva decât din forþele subtile ale gândirii cristalizate
în planul nostru material.

12. Gândirea este lutul din care noi ne construim imagini ale con-
cepþiei noastre despre viaþã. Existenþa acestor imagini depinde de
folosirea gândirii. La fel ca în toate celelalte cazuri, capacitatea
noastrã de a recunoaºte ºi de a folosi corect acest mecanism
reprezintã principala condiþie a realizãrii.

13. Bogãþia prematurã precede de regulã o perioadã de umilinþe ºi de
boli. Nimeni nu poate pãstra permanent ceva ce nu meritã sau
ceea ce nu a câºtigat cu sudoarea frunþii.

14. Condiþiile cu care ne confruntãm în lumea exterioarã corespund
perfect celor care existã în lumea noastrã interioarã. Principala
lege responsabilã pentru acest mecanism este legea atracþiei. În
aceste condiþii, întrebarea la care trebuie sã rãspundem este: ce
anume putem face noi pentru a controla gândurile ºi imaginile
care pãtrund în lumea noastrã interioarã?
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15. Tot ceea ce pãtrunde în subconºtient prin intermediul simþurilor
sau al minþii obiective îl impresioneazã pe acesta. Rezultatul este
o imagine mentalã care va deveni tiparul unor energii creatoare.
Aceste experienþe sunt în cea mai mare mãsurã consecinþa mediu-
lui înconjurãtor, a ºansei, a gândurilor noastre din trecut ºi a altor
forme de gândire negativã. De aceea, ele trebuie analizate cu cea
mai mare atenþie înainte de a fi cultivate. Pe de altã parte, noi ne
putem forma în mod conºtient propriile noastre imagini mentale,
printr-un proces interior de gândire care nu þine seama de 
gândurile celorlalþi ºi de mediul exterior. prin exersarea acestei 
puteri, noi putem ajunge sã ne controlãm propriul destin, corpul,
mintea ºi sufletul. 

16. Prin exersarea acestei puteri, noi ne putem lua destinul în pro-
priile noastre mâini, refuzând sã îl mai lãsãm la latitudinea ºansei
oarbe. Altfel spus, noi putem trãi numai experienþele pe care
dorim cu adevãrat sã le trãim. Prin realizarea conºtientã a unei
condiþii în lumea noastrã interioarã, aceastã condiþie va sfârºi prin
a se materializa inclusiv în lumea exterioarã. În ultimã instanþã,
este evident cã gândirea este singura ºi cea mai mare cauzã a
vieþii.

17. Altfel spus, controlul gândurilor este sinonim cu controlul circum-
stanþelor exterioare, al condiþiilor, mediului ºi destinului nostru.

18. Cum ne putem însã controla aceste gânduri? Prin ce mecanism?
Orice proces de gândire conduce la formarea unui gând, dar rezul-
tatul acestuia depinde de forma, de calitatea ºi de vitalitatea lui.

19. Forma gândului depinde de imaginea mentalã din care s-a nãscut.
La rândul ei, aceasta depinde de profunzimea unei impresii, de
fermitatea unei idei, de claritatea viziunii ºi de rezoluþia imaginii.

20. Calitatea depinde de substanþa gândului, care depinde la rândul ei
de materialul din care este alcãtuitã mintea. Dacã acest material a
fost þesut din gânduri pline de vigoare, de tãrie, de curaj ºi de 
fermitate, gândul care emanã din el va poseda toate aceste calitãþi.

21. În sfârºit, vitalitatea depinde de emoþia cu care este impregnat
gândul. Dacã gândul este constructiv, el va dispune automat de
vitalitate. Altfel spus, el va avea viaþã, va creºte, se va dezvolta ºi
se va mãri. Va fi un gând creator ºi va atrage cãtre sine tot ceea
ce îi este necesar pentru a-ºi duce pânã la capãt procesul de 
dezvoltare.
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22. Dacã gândul este distructiv, el va purta în sine propriul germen al
disoluþiei sale. Altfel spus, mai devreme sau mai târziu el va muri,
dar pânã atunci va atrage boli ºi conflicte de tot felul.

23. Oamenii numesc aceste manifestãri neplãcute pe care ºi le atrag
singuri asupra lor „ceva rãu”, iar unii dintre ei le atribuie unei
Fiinþe Supreme. În realitate, aceastã Fiinþã Supremã nu este altce-
va decât Mintea aflatã în echilibru.

24. Mintea Universalã nu este nici bunã, nici rea. Ea pur ºi simplu
este.

25. Capacitatea noastrã de a o diferenþia în formã nu înseamnã altce-
va decât capacitatea noastrã de a manifesta binele ºi rãul.

26. Aºadar, binele ºi rãul nu reprezintã entitãþi, ci simple cuvinte pe
care le folosim pentru a indica rezultatul acþiunilor noastre, deter-
minate la rândul lor de gândurile noastre.

27. Dacã gândurile noastre sunt constructive ºi armonioase, realitatea
manifestatã de ele va fi întotdeauna bunã. Dacã ele sunt distruc-
tive ºi discordante, realitatea manifestatã de ele va fi inevitabil
rea.

28. Dacã doreºti sã ai parte de un mediu diferit, tot ce trebuie sã faci
este sã susþii acest ideal în minte pânã când viziunea ta devine
realã. Nu te gândi la alte persoane, locuri sau obiecte, cãci aces-
tea nu au niciun loc la nivelul absolutului. Mediul pe care þi-l
doreºti va conþine în el tot ceea ce îþi este necesar. La momentul
ºi în locul potrivit, persoanele ºi obiectele care se potrivesc 
perfect acestui mediu vor apãrea singure, fãrã ca tu sã fii nevoit
sã le vizualizezi.

29. Nu întotdeauna este clar cum pot fi controlate caracterul, capa-
citãþile, realizãrile, mediul ºi destinul prin puterea vizualizãrii, dar
acest mecanism rãmâne totuºi un fapt demonstrat ºtiinþific.

30. Dupã cum vei vedea dacã vei pune în practicã acest mecanism,
ceea ce gândeºti determinã calitatea minþii, iar la rândul ei, aceas-
ta determinã capacitatea ta mentalã. Îmbunãtãþirea capacitãþii
mentale nu poate fi urmatã în mod natural decât de acumularea
realizãrilor ºi de un control mai bun al circumstanþelor exterioare.

31. Vei constata astfel cã legile naturale opereazã într-o manierã cât
se poate de naturalã ºi de armonioasã. Nimic nu „se întâmplã” pur
ºi simplu. Dacã doreºti sã te convingi de acest lucru, tot ce trebuie
sã faci este sã compari rezultatele eforturilor pe care le-ai fãcut
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de-a lungul vieþii tale, în special în momentele când ai fost mânat
de idealuri înalte, dar ºi în cele în care au avut motive egoiste. Nu
cred cã vei avea nevoie de alte dovezi.

32. Dacã doreºti sã îþi îndeplineºti o dorinþã, construieºte-þi în minte
o imagine mentalã a succesului prin vizualizarea conºtientã a 
dorinþei tale. Dacã vei proceda în acest fel, tu vei atrage cãtre tine
succesul ºi îl vei materializa în viaþa ta folosind o metodã 
ºtiinþificã.

33. Noi nu putem vedea decât ceea ce existã deja în lumea obiectivã,
dar ceea ce vizualizãm existã deja în lumea spiritualã. Acest pro-
ces de vizualizare reprezintã cel mai bun indiciu al lucrurilor care
se vor materializa în lumea obiectivã, dacã vom rãmâne credin-
cioºi idealului nostru. Explicaþia este simplã: vizualizarea repre-
zintã o formã de imaginaþie care genereazã impresii asupra minþii.
La rândul lor, aceste impresii genereazã concepte ºi idealuri, care
reprezintã firele din care Marele Arhitect þese viitorul.

34. Psihologii au ajuns la concluzia cã nu existã decât un singur simþ,
numit pe scurt simþire. Toate celelalte simþuri sunt de fapt simple
modificãri ale acestui simþ unic. Acest lucru explicã de ce senti-
mentele stau la baza oricãrei puteri, de ce intelectul nostru se lasã
atât de uºor copleºit de emoþii ºi de ce trebuie sã ne dublãm gân-
durile cu sentimente dacã dorim sã obþinem rezultate. Gândirea ºi
simþirea alcãtuiesc împreunã o combinaþie irezistibilã.

35. De bunã seamã, vizualizarea trebuie direcþionatã de voinþã. Noi
trebuie sã vizualizãm exact ceea ce ne dorim, având grijã sã nu
lãsãm imaginaþia noastrã sã o ia razna. Imaginaþia este un slujitor
excelent, dar ca stãpân nu este bunã deloc. De aceea, dacã nu este
controlatã, ea ne poate conduce cu uºurinþã la tot felul de specu-
laþii ºi de concluzii care nu au nicio bazã realã. Ea acceptã orice
opþiune cât de cât plauzibilã, fãrã sã o examineze în prealabil, iar
rezultatul nu poate fi altul decât haosul mental.

36. De aceea, noi trebuie sã ne construim numai imagini mentale
despre care ºtim cã sunt adevãrate din punct de vedere ºtiinþific.
Analizeazã cu atenþie fiecare idee ºi nu accepta niciun concept
care nu se dovedeºte absolut exact din punct de vedere ºtiinþific.
În cazul în care construieºti ceva pe fundamentul adevãrului,
eforturile tale vor fi încununate de succes. Oamenii de afaceri
numesc aceastã facultate privire de ansamblu ºi capacitate 
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intuitivã. De fapt, ea este sinonimã cu viziunea interioarã ºi
reprezintã unul din cele mai mari secrete ale succesului în orice
domeniu de activitate.

37. Ca exerciþiu pentru aceastã sãptãmânã, încearcã sã realizezi cã
armonia ºi fericirea sunt stãri de conºtiinþã ºi cã ele nu depind de
posesiunile materiale. Urmãreºte sã realizezi cã lucrurile mate-
riale nu reprezintã decât efecte. Ele sunt întotdeauna atrase cãtre
tine dacã dispui de starea mentalã corectã. De aceea, dacã îþi
doreºti o anumitã posesiune materialã, principala ta sarcinã ar tre-
bui sã fie atingerea atitudinii mentale juste, care va permite
obþinerea rezultatului dorit. Aceastã atitudine mentalã echi-
valeazã cu realizarea naturii tale spirituale ºi a unitãþii tale cu
Mintea Universalã, care reprezintã substanþa tuturor lucrurilor.
Aceastã realizare va materializa apoi în viaþa ta tot ceea ce îþi este
necesar pentru a te simþi perfect împlinit. Aceasta este modul
corect sau ºtiinþific de a gândi. Cine reuºeºte sã adopte ºi sã 
cultive aceastã atitudine mentalã îºi realizeazã cu uºurinþã toate 
dorinþele, vizualizându-le ca fiind deja îndeplinite. Numai cine
poate face acest lucru descoperã „Adevãrul care îl elibereazã” de
orice lipsã ºi de orice limitare.

Chiar dacã ar crea ºi ar controla mersul pe
orbitã al unei stele, omul nu ar face un lucru
atât de memorabil în faþa lui Dumnezeu ca ºi
acela care creeazã ºi înscrie pe orbitã un gând
de aur, care continuã sã producã efecte de-a
lungul a nenumãrate generaþii. 

H.W. Beecher
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Întrebãri ºi rãspunsuri care te pot ajuta 
de-a lungul practicii

151. De ce depinde bogãþia?
De înþelegerea naturii creatoare a gândurilor.

152. De ce depinde adevãrata sa valoare?
De valoarea sa de schimb.

153. De ce depinde succesul?
De puterea spiritualã.

154. De ce depinde aceastã putere?
De folosirea ei (de practicã).

155. Cum ne putem controla propriul destin, smulgându-l din
mâinile sorþii haotice?
Prin realizarea conºtientã a condiþiilor pe care dorim sã le vedem
manifestate în viaþa noastrã.

156. Care este activitatea supremã?
Gândirea.

157. De ce?
Deoarece gândirea este prin excelenþã o activitate spiritualã, ºi
deci creatoare. Controlul conºtient al gândurilor echivaleazã cu
controlul circumstanþelor, condiþiilor, mediului ºi destinului per-
sonal.

158. Care este sursa rãului?
Gândirea distructivã.

159. Care este sursa binelui?
Gândirea corectã din punct de vedere ºtiinþific.

160. Ce este gândirea ºtiinþificã?
Este recunoaºterea naturii creatoare a energiei spirituale ºi a
capacitãþii noastre de a o controla.

Cele mai mari evenimente ale unei epoci sunt
cele mai bune gânduri ale sale. Prin însãºi natu-
ra sa, gândul îºi croieºte întotdeauna drum cãtre
acþiune.

Bovee

Sãptãmâna a ºaisprezecea: Dobândirea înþelegerii spirituale

155





Sãptãmâna
a ºaptesprezecea

Simbolurile ºi realitatea



SINTEZA PRINCIPIILOR CARE TREBUIE ÎNÞELESE
ªI APLICATE ÎN SÃPTÃMÂNA A ªAPTESPREZECEA

Divinitatea pe care o adorã omul, conºtient sau inconºtient,
indicã statutul intelectual al adoratorului. Dacã întrebi un
indian cum aratã Dumnezeu, el îþi va descrie cãpitanul unui

trib glorios. Dacã întrebi un pãgân, el îþi va descrie un zeu al focului, al
apei sau al unui alt element. 

Dacã întrebi un izraelian cum aratã Dumnezeu, el îþi va vorbi
despre Dumnezeul lui Moise, care guverna prin mãsuri coercitive, cum
ar fi Cele Zece Porunci, sau despre Dumnezeul lui Iosua, cel care i-a
condus pe izraeliþi la luptã, a confiscat proprietãþi, i-a ucis pe prizonieri
ºi a incendiat oraºele.

Aºa-ziºii pãgâni au construit „imagini sculptate” ale zeilor pe
care îi adorau, dar cei mai inteligenþi dintre ei considerau aceste 
imagini simple icoane vizibile care îi ajutau sã se concentreze mental
asupra calitãþilor pe care doreau sã le manifeste în viaþa lor.

Oamenii secolului XX adorã în teorie un Dumnezeu al iubirii, dar
în practicã îºi construiesc „imagini sculptate” ale „Bogãþiei”, „Puterii”,
„Modei”, „Obiºnuinþei” ºi „Convenþionalitãþii”, în faþa cãrora „înge-
nuncheazã” ºi pe care le adorã. În acest fel, ei se concentreazã asupra
lor, dupã care acestea se materializeazã în vieþile lor.

Adeptul care ajunge sã controleze principiile descrise în sãp-
tãmâna a ºaptesprezecea nu mai face nicio confuzie între simboluri ºi 
realitate. El este interesat mai degrabã de cauze decât de efecte ºi se 
concentreazã asupra realitãþilor vieþii. În acest fel, el nu cunoaºte 
dezamãgirea.
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1. Ni s-a spus cã Omului i s-a dat „stãpânire asupra tuturor
lucrurilor”. Principiul prin care se realizeazã aceastã stãpânire
este Mintea. Într-adevãr, gândirea este singura activitate care per-
mite controlul tuturor principiilor mai prejos decât ea. Datoritã
esenþei sale superioare, principiul suprem determinã întotdeauna
circumstanþele, aspectele ºi relaþiile cu toate lucrurile cu care intrã
în contact.

2. Vibraþiile forþelor mentale sunt cele mai subtile. De aceea, ele
sunt cele mai puternice dintre toate forþele care existã în mani-
festare. Pentru cei care percep natura ºi transcendenþa forþei men-
tale, toate puterile fizice devin nesemnificative.

3. Noi ne-am obiºnuit sã privim universul prin lentilele simþurilor
noastre fizice. Toate concepþiile noastre antropomorfe se nasc din
aceste experienþe, dar o concepþie nu poate fi autenticã decât dacã
este confirmatã de viziunea spiritualã. Aceastã viziune presupune
o accelerare a vibraþiilor Minþii ºi nu poate fi obþinutã decât dacã
Mintea este concentratã continuu în aceeaºi direcþie.

4. Concentrarea continuã are la bazã un flux de gândire neîntrerupt
ºi este rezultatul unui sistem bine reglementat, bazat pe rãbdare ºi
pe perseverenþã.

5. Marile descoperiri sunt rezultatul unei investigaþii continue ºi de
lungã duratã. De pildã, matematica nu poate fi stãpânitã decât
dupã ani de eforturi concentrate. În mod similar, cea mai mare
dintre toate ºtiinþele, cea a minþii, nu poate fi stãpânitã decât
printr-un efort concentrat.

6. În mod regretabil, concentrarea este în mare mãsurã înþeleasã
greºit. Mulþi oameni o asociazã cu un efort sau cu o activitate, dar
în realitate ea presupune exact contrariul. Mãreþia unui actor con-
stã în puterea lui de a uita de sine atunci când întruchipeazã un
personaj. El se identificã atât de plenar cu caracterul pe care îl
interpreteazã încât audienþa este fermecatã de realismul jocului
sãu. Cam aºa se petrec lucrurile ºi cu concentrarea. Interesul faþã
de gândul sau imaginea care te intereseazã trebuie sã fie atât de
mare încât sã nu te mai poþi gândi la nimic altceva. Acest gen de
concentrare conduce la o percepþie intuitivã ºi directã a naturii
obiectului asupra cãruia te concentrezi.

7. Întreaga cunoaºtere a umanitãþii este rezultatul acestui gen de
concentrare. Numai în acest fel au putut fi descoperite marile
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secrete ale cerului ºi ale pãmântului. Numai în acest fel poate
deveni mintea un magnet care atrage irezistibil cãtre sine
cunoaºterea doritã, pânã când se identificã cu ea.

8. Dorinþa este în cea mai mare parte subconºtientã. Dorinþa
conºtientã rareori îºi realizeazã obiectul atunci când acesta nu se
aflã la îndemâna ei. Dorinþa subconºtientã trezeºte facultãþile
latente ale minþii ºi conduce la rezolvarea de la sine chiar ºi a
celor mai dificile probleme.

9. Prin puterea concentrãrii, mintea subconºtientã poate fi trezitã ºi
determinatã sã acþioneze în orice direcþie doritã de noi.
Concentrarea necesitã însã controlul absolut al fiinþei noastre 
fizice, mentale ºi psihice. Altfel spus, toate aspectele conºtiinþei –
fizice, mentale ºi psihice – trebuie þinute sub control.

10. Factorul de control este aºadar Adevãrul Spiritual. El este cel care
ne permite sã ne depãºim limitãrile ºi sã accedem pe acel nivel de
conºtiinþã care poate transforma gândurile în caractere ºi în 
realitãþi.

11. Concentrarea nu înseamnã doar sã te gândeºti la ceva, ci ºi sã îþi
transmuþi aceste gânduri în valori practice. Omul mediu nu are
nici cel mai mic habar despre ce înseamnã adevãrata concentrare.
El îºi doreºte întotdeauna sã „aibã”, nu ºi sã „fie”, neînþelegând
nicio clipã cã nu poþi dispune de una fãrã sã dispui ºi de cealaltã,
cã trebuie sã cauþi mai întâi „împãrãþia” înainte de a te bucura de
„toate celelalte lucruri care þi se vor adãuga cu asupra de mãsurã”.
Entuziasmul de moment nu are nicio valoare. Þelul nu poate fi
atins decât prin cultivarea unei încrederi nelimitate în sine.

12. Uneori, mintea îºi poate alege un ideal prea înalt, pe care nu
reuºeºte sã îl îndeplineascã. Alteori, ea încearcã sã zboare punân-
du-ºi aripi pentru care nu a fost antrenatã, aºa cã se prãbuºeºte la
pãmânt. Asta nu înseamnã însã cã nu meritã sã încerce din nou ºi
din nou.

13. Slãbiciunea este singurul obstacol în calea realizãrii mentale.
Dacã suferi de aceastã boalã, atribuie-þi slãbiciunea limitãrilor
fizice sau incertitudinilor mentale ºi încearcã din nou.
Perfecþiunea se atinge prin repetiþie.

14. Astronomul îºi focalizeazã mintea asupra stelelor, iar acestea îi
dezvãluie secretele lor. Geologul îºi focalizeazã mintea asupra
straturilor pãmântului ºi astfel se naºte ºtiinþa numitã geologie. 
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La fel se petrec lucrurile în toate domeniile. Oamenii îºi foca-
lizeazã mintea asupra problemelor vieþii, iar rezultatul se vede în
complexa ordine socialã care îi guverneazã.

15. Toate descoperirile ºi realizãrile mentale sunt consecinþa dorinþei
dublate de concentrare. Dorinþa este cea mai puternicã modalitate
de acþiune. Cu cât ea este mai arzãtoare, cu atât mai autoritarã este
revelaþia la care conduce ea. Dacã este dublatã de concentrare,
dorinþa poate smulge naturii orice secret.

16. Prin înþelegerea marilor gânduri ºi prin experimentarea marilor
emoþii care corespund marilor gânduri, mintea intrã într-o stare de
conºtiinþã care ºtie sã aprecieze valoarea adevãrurilor superioare.

17. Intensitatea unui moment de concentrare sincerã ºi aspiraþia
intensã de a deveni sau de a realiza ceva te pot conduce mai
departe decât ani întregi de eforturi normale ºi forþate. Ele reduc
lipsa de încredere, slãbiciunea, neputinþa ºi lipsa preþuirii de sine,
iar omul cunoaºte bucuria depãºirii de sine.

18. Spiritul de iniþiativã ºi originalitatea se dezvoltã prin perseverenþã
ºi prin continuitatea efortului mental. Afacerile reprezintã o
ºcoalã a concentrãrii ºi încurajeazã formarea caracterului. Ele
dezvoltã viziunea interioarã pragmaticã ºi tragerea rapidã a con-
cluziilor. Elementul mental în orice afacere comercialã este pre-
dominant, fiind însuºi factorul de control al acesteia, în timp ce
dorinþa reprezintã forþa ei predominantã. Toate relaþiile comer-
ciale reprezintã o exteriorizare a dorinþei.

19. Multe virtuþi valoroase se dezvoltã în mediul comercial. Mintea
se liniºteºte ºi se focalizeazã, devenind astfel mai eficientã.
Principala necesitate constã în fortificarea minþii, astfel încât
aceasta sã se ridice mai presus de distracþiile simþurilor ºi de
impulsurile vieþii instinctive, câºtigând astfel bãtãlia dintre sinele
superior ºi cel inferior.

20. Toþi oamenii sunt un fel de dinamuri, dar un dinam în sine nu
înseamnã nimic. Cea care îl pune în funcþiune este mintea. Numai
astfel devine dinamul util ºi numai astfel poate fi concentratã
energia sa. Mintea poate fi comparatã cu un motor cu o putere
nemaiîntâlnitã. Într-adevãr, puterea gândului este fabuloasã. El
reprezintã conducãtorul ºi creatorul tuturor formelor ºi al tuturor
evenimentelor care se deruleazã în formã. Energia fizicã nu
înseamnã nimic prin comparaþie cu omnipotenþa gândului, cãci
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gândul este cel care îi permite omului sã controleze toate celelalte
puteri naturale.

21. Acþiunea gândului este vibraþia. Ea este principiul care atrage
toate materialele necesare pentru a construi ceva. Puterea gându-
lui nu are nimic misterios. Concentrarea nu înseamnã altceva
decât o focalizare a conºtiinþei pânã la identificarea cu obiectul
atenþiei sale. Aºa cum hrana absorbitã devine esenþa corpului, la
fel, mintea absoarbe obiectul atenþiei sale ºi îi conferã astfel viaþã
ºi existenþã.

22. Dacã te concentrezi asupra unui aspect important, puterea intu-
itivã se auto-activeazã ºi îþi trimite informaþiile de care ai nevoie
pentru a reuºi.

23. Intuiþia este un principiu care îºi obþine cunoaºterea fãrã ajutorul
experienþei ºi al memoriei. Ea rezolvã adeseori probleme care
depãºesc capacitatea de rezolvare a minþii raþionale. De multe ori,
intuiþia vine atunci când te aºtepþi mai puþin, uluindu-te. Ea îþi
reveleazã atât de direct adevãrul pe care îl cãutai încât acesta pare
sã provinã de la o putere superioarã. Intuiþia poate fi cultivatã ºi
dezvoltatã. În acest scop, ea trebuie sã fie recunoscutã ºi apreci-
atã. Dacã vizitatorul intuitiv este primit regeºte, el va mai reveni.
Cu cât primirea lui este mai cordialã, cu atât mai frecvente vor
deveni vizitele sale. În schimb, dacã este ignorat sau neglijat, el
va veni din ce în ce mai rar.

24. De regulã, intuiþia vine în tãcere. Aºa se explicã de ce marile
minþi preferã solitudinea. Aceasta este starea în care marile pro-
bleme ale vieþii pot fi rezolvate cel mai bine. De aceea, orice om
de afaceri care îºi permite acest lucru are un birou privat, în care
sã nu poatã fi tulburat. Chiar dacã nu îþi poþi permite un birou pri-
vat, cu siguranþã poþi gãsi un loc în care sã fii singur timp de câte-
va minute pe zi pentru a-þi antrena gândirea ºi pentru a-þi dezvol-
ta astfel acea putere invincibilã care este absolut necesarã oricãrei
realizãri.

25. Îþi reamintesc cã, în esenþã, subconºtientul este omnipotent.
Practic, nu existã limite ale realizãrilor sale, dacã i se dã puterea
de a acþiona. Gradul tãu de succes este determinat de natura dor-
inþei tale. Dacã aceasta este în armonie cu Legea Naturalã sau cu
Mintea Universalã, ea va emancipa gradat mintea ta ºi îþi va con-
feri un curaj invincibil.
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26. Cu cât vei cuceri mai multe obstacole ºi cu cât vei câºtiga mai
multe bãtãlii, cu atât mai mare va deveni credinþa ta în propria
putere, ºi implicit capacitatea ta de a câºtiga noi bãtãlii. Puterea ta
este determinatã de atitudinea ta mentalã. Dacã aceastã atitudine
este una de succes ºi dacã este focalizatã constant asupra scopu-
lui pe care þi l-ai propus, tu vei atrage cãtre tine din lumea invi-
zibilã toate lucrurile pe care le soliciþi în tãcere.

27. Prin susþinerea fermã în minte a unui gând, acesta tinde sã capete
gradat o formã tangibilã. Un scop bine definit pune în miºcare
cauzele, care îºi extrag din lumea invizibilã toate materialele
necesare pentru îndeplinirea scopului tãu.

28. În cazul în care cauþi simbolurile puterii în locul puterii propriu-
zise, faima în locul onoarei, posesiunile în locul bogãþiei, sau po-
ziþia în locul serviciului, vei descoperi cã aceste atribute se vor
transforma în cenuºã chiar în clipa în care þi le vei asuma.

29. Bogãþia sau poziþia premature nu pot fi pãstrate, pentru cã nu au
fost câºtigate prin efort. Noi nu putem primi decât ceea ce oferim,
iar cei care încearcã sã primeascã ceva fãrã sã ofere nimic în
schimb descoperã inevitabil cã legea compensaþiei restabileºte
rapid echilibrul pierdut pentru o clipã.

30. Pânã acum, oamenii ºi-au dorit numai banii ºi simbolurile exte-
rioare ale puterii. Dacã vor învãþa sã înþeleagã adevãrata sursã a
puterii, ei îºi vor putea permite sã ignore pe viitor aceste sim-
boluri. Cel care are un cont bancar bine garnisit nu mai simte
nevoia sã îºi umple buzunarele cu aur. Exact la fel se petrec
lucrurile ºi cu cei care au descoperit adevãrata sursã a puterii. Ei
nu mai sunt interesaþi de imitaþiile second-hand ale acesteia.

31. În mod obiºnuit, gândirea se orienteazã cãtre exterior, conducând
omul în direcþia evoluþiei sale. Ea poate fi orientatã însã la fel de
bine direct cãtre lumea interioarã, unde poate învãþa care sunt
principiile de bazã ce stau la baza lucrurilor; cum s-ar spune,
inima sau spiritul lucrurilor. Cine ajunge sã cunoascã acest spirit
al lucrurilor le poate controla cu o mare uºurinþã.

32. Explicaþia este simplã: spiritul unui lucru este totuna cu lucrul
propriu-zis, fiind însãºi partea sa vitalã sau substanþa sa realã.
Forma nu este decât o manifestare exterioarã a activitãþii spiri-
tuale interioare.
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33. Ca exerciþiu pentru aceastã sãptãmânã, îþi propun sã te concen-
trezi urmând metoda recomandatã în aceastã secþiune. Nu depune
niciun efort conºtient ºi nu transforma exerciþiul într-o activitate
mentalã. Relaxeazã-te complet ºi evitã orice gând ºi orice stare de
anxietate. Aminteºte-þi cã puterea se naºte din odihnã. Lasã-þi
gândirea sã se focalizeze asupra obiectului ei pânã la identificarea
totalã cu acesta, pânã când nu mai eºti conºtient de nimic altceva.

34. Dacã doreºti sã elimini teama, concentreazã-te asupra curajului. 
35. Dacã doreºti sã elimini lipsurile, concentreazã-te asupra abun-

denþei. 
36. Dacã doreºti sã elimini boala, concentreazã-te asupra sãnãtãþii. 
37. Concentreazã-te întotdeauna asupra idealului tãu ca ºi cum aces-

ta ar fi deja realizat. Acesta este Elohim-ul, celula-mamã, princi-
piul vieþii care evolueazã ºi devine, care pune în miºcare cauzele
ce vor conduce la relaþiile necesare ºi care mai devreme sau mai
târziu se vor manifesta în formã.

Singurii care sunt cu adevãrat proprietari ai
gândurilor lor sunt cei care ºtiu sã le cultive.

- Emerson
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Întrebãri ºi rãspunsuri care te pot ajuta
de-a lungul practicii

161. Care este adevãrata metodã de concentrare?
Aceea care îþi permite sã te identifici atât de plenar cu obiectul
gândurilor tale încât nu te mai poþi gândi la altceva.

162. Care este rezultatul acestei metode de concentrare?
Ea pune în miºcare forþe invizibile care atrag în mod irezistibil
condiþiile exterioare aflate în corespondenþã cu gândurile tale.

163. Care este factorul de control ce guverneazã aceastã 
metodã de concentrare?
Adevãrul Spiritual.

164. De ce?
Deoarece natura dorinþei noastre trebuie sã fie în armonie cu
Legea Naturalã.

165. Care este valoarea practicã a acestei metode de concentrare?
Gândirea este transmutatã în caracter, iar acesta din urmã reprezin-
tã magnetul care creeazã mediul exterior în care trãieºte individul.

166. Care este factorul de control ce guverneazã orice tranzacþie
comercialã?
Elementul mental.

167. De ce?
Deoarece Mintea este conducãtorul ºi creatorul tuturor formelor
ºi evenimentelor care se deruleazã în formã.

168. Cum opereazã concentrarea?
Prin dezvoltarea puterilor percepþiei, înþelepciunii, intuiþiei ºi
inteligenþei.

169. De ce este superioarã intuiþia raþiunii?
Deoarece nu depinde de experienþã sau de memorie, gãsind soluþii
pentru problemele noastre prin metode pe care noi nu le înþelegem.

170. Care este rezultatul urmãririi simbolurilor, în locul realitãþii
propriu-zise?
Aceste simboluri se transformã în cenuºã chiar în momentul în
care punem mâna pe ele. Un simbol nu reprezintã altceva decât
forma exterioarã a unei activitãþi spirituale lãuntrice. De aceea,
aproprierea unei forme, dar nu ºi a realitãþii spirituale care stã la
baza ei, conduce la dizolvarea formei.
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Sãptãmâna
a optsprezecea

Legea Atracþiei



SINTEZA PRINCIPIILOR CARE TREBUIE ÎNÞELESE
ªI APLICATE ÎN SÃPTÃMÂNA A OPTSPREZECEA

Pentru a putea creºte, noi trebuie sã obþinem mai întâi ceea ce
este necesar pentru creºterea noastrã. Acest mecanism este
guvernat de legea atracþiei. Acest principiu este singurul instru-

ment prin care individul se diferenþiazã de Principiul Universal.
Gândeºte-te o clipã. Ce ar fi omul dacã nu s-ar identifica cu statu-

tul sãu de pãrinte, de soþ sau de tatã ºi dacã nu ar fi interesat de lumea
socialã, economicã, politicã sau religioasã? El nu ar fi altceva decât un
ego teoretic ºi abstract. Omul nu existã decât în relaþie cu totalitatea, cu
ceilalþi oameni, cu societatea. Aceastã relaþie reprezintã mediul sãu.
Altfel spus, omul existã numai în relaþie cu mediul sãu.

Este evident în aceste condiþii cã individul nu este altceva decât
diferenþierea unei Minþi Universale unice „care ilumineazã fiecare om
ce se naºte în aceastã lume” ºi cã aºa-zisa sa individualitate sau perso-
nalitate nu reprezintã altceva decât maniera în care el se raporteazã la
totalitate.

Noi numim aceastã relaþie mediul exterior al individului, iar 
acesta este generat de legea atracþiei. Urmeazã descrierea principiilor
care trebuie înþelese ºi aplicate în sãptãmâna a optsprezecea ºi care
descriu aceastã lege importantã. 
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1. La ora actualã se produce o schimbare în gândirea colectivã.
Aceastã schimbare se realizeazã în tãcere ºi este mai importantã
decât orice altã schimbare care a afectat vreodatã umanitatea de
la cãderea pãgânismului încoace.

2. Actuala revoluþie care schimbã opiniile tuturor categoriilor de
oameni, de la cei mai cultivaþi dintre ei ºi pânã la clasa munci-
toare, nu are practic un echivalent în istoria lumii.

3. În ultimele decenii, ºtiinþa a fãcut descoperiri uimitoare, a revelat
o infinitate de resurse ºi a dezvãluit posibilitãþi atât de nelimitate
ºi forþe atât de uimitoare încât oamenii de ºtiinþã au ajuns sã ezite
sã mai afirme cã anumite teorii sunt indubitabile, iar altele sunt
absurde sau imposibile.

4. Asistãm astãzi la naºterea unei noi civilizaþii. Oamenii renunþã la
obiceiuri strãvechi, la convingeri desuete ºi la precedente.
Acestea sunt înlocuite cu o nouã viziune, cu credinþa ºi cu servi-
ciul. Lanþurile tradiþiei se topesc, iar zaþul materialismului este
ars. Gândirea este astfel eliberatã, iar adevãrul strãluceºte din ce
în ce mai plenar în faþa mulþimii uluite.

5. Întreaga lume se aflã în pragul unei noi conºtiinþe, al unei noi 
puteri ºi al unei noi realizãri a sinelui.

6. ªtiinþa fizicã a divizat materia în molecule, moleculele în atomi ºi
atomii în energie. Tot ce i-a mai rãmas de fãcut lui J.A. Fleming
într-o scrisoare adresatã Institutului Regal a fost sã reducã aceastã
energie la un principiu mental. Iatã ce spune el: „În esenþa ei
ultimã, energia nu poate fi înþeleasã altfel decât ca o activitate
directã a ceea noi numim Minte sau Voinþã”.

7. Aceastã minte este esenþa lãuntricã ºi ultimã a tuturor lucrurilor.
Ea este iminentã deopotrivã în materie ºi în spirit. Mintea
echivaleazã cu spiritul care susþine, penetreazã ºi energizeazã
întregul univers.

8. Orice fiinþã vie trebuie sã fie susþinutã de aceastã Inteligenþã
omnipotentã, iar diferenþa dintre vieþile individuale depinde în
mare mãsurã de gradul pe care îl manifestã din aceastã
Inteligenþã. Inteligenþa superioarã este cea care plaseazã animalul
mai presus de plantã ºi omul mai presus de animal. Aceeaºi
inteligenþã amplificatã este cea care indicã puterea individului de
a controla modul sãu de acþiune ºi de a se adapta conºtient la
mediul sãu.
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9. Acest proces de adaptare preocupã atenþia celor mai mari minþi.
De fapt, el nu reprezintã altceva decât recunoaºterea ordinii exis-
tente în Mintea Universalã, pornind de la premisa cã aceastã
Minte ascultã de dorinþele noastre numai în mãsura în care noi
ascultãm de ea.

10. Recunoaºterea legilor naturale le-a permis oamenilor sã anihileze
timpul ºi spaþiul, sã se ridice în aer, sã construiascã obiecte din fier
care sã pluteascã deasupra apei, etc. Cu cât gradul de inteligenþã
este mai mare, cu atât mai certã devine recunoaºterea legilor 
naturale ºi cu atât mai mare devine puterea de care dispunem.

11. Recunoaºterea sinelui ca o individualizare a acestei Inteligenþe
Universale îi permite individului sã controleze acele forme de
inteligenþã care nu au ajuns încã la acest nivel al recunoaºterii de
sine. Ele nu ºtiu cã aceastã Inteligenþã Universalã penetreazã
toate lucrurile, punându-le în miºcare ºi rãspunzând la toate
cererile oamenilor. De aceea, ele sunt limitate de legea propriei
lor fiinþe.

12. Gândul este creator, iar principiul pe care se bazeazã aceastã lege
este legitim ºi inerent tuturor lucrurilor, dar aceastã putere 
creatoare nu îºi are originea în individ, ci în Principiul Universal,
care reprezintã sursa tuturor energiilor ºi a întregii substanþe.
Individul nu este altceva decât un canal prin care aceastã energie
este distribuitã.

13. Individul este doar un instrument prin care Principiul Universal
genereazã diferite combinaþii care conduc la formarea fenomenelor.
Procesul depinde de legea vibraþiei, potrivit cãreia diferitele rate ale
vitezei de miºcare la nivelul substanþei primare genereazã noi 
substanþe într-un raport numeric cât se poate de exact.

14. Gândirea este veriga invizibilã care îi permite individului limitat
ºi vizibil sã intre în comunicare cu Principiul Universal, cu infini-
tul ºi cu lumea invizibilã. Gândirea este bagheta magicã ce îi per-
mite individului sã se transforme într-o fiinþã care gândeºte, ºtie,
simte ºi acþioneazã. 

15. Aºa cum inventarea unui aparat special i-a permis ochiului uman
sã descopere lumi aflate la milioane de kilometri distanþã, la fel,
înþelegerea justã îi permite omului sã comunice cu Mintea
Universalã, care reprezintã sursa tuturor puterilor.
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16. Înþelegerea omului obiºnuit nu este cu nimic mai utilã ca o cabinã
de telefon care nu este conectatã la o staþie centralã. De cele mai
multe ori, ea nu înseamnã nimic mai mult decât o „convingere”
lipsitã de orice semnificaþie. Indienii au anumite convingeri; la fel
ºi sãlbaticii canibali, dar aceste convingeri nu înseamnã nimic.

17. Singura convingere cu adevãrat valoroasã este aceea care a fost
testatã ºi confirmatã. Ea se transformã astfel dintr-o simplã
convingere într-o Credinþã sau un Adevãr.

18. Acest Adevãr a fost testat de sute de mii de oameni ºi a ajuns sã
fie considerat autentic într-o proporþie exactã cu utilitatea apara-
turii folosite de ei.

19. Nimeni nu ar putea localiza stele aflate la sute de milioane de
kilometri distanþã dacã nu ar dispune de un telescop suficient de
puternic. De aceea, ºtiinþa este preocupatã sã construiascã tele-
scoape din ce în ce mai puternice, care permit apoi descoperirea
a noi ºi noi corpuri cereºti.

20. Exact la fel se petrec lucrurile ºi cu înþelegerea. Oamenii au fãcut
progrese continue, dezvoltându-ºi metodele care le permit sã intre
în comunicare cu Mintea Universalã ºi cu posibilitãþile infinite
ale acesteia.

21. Mintea Universalã se manifestã prin lumea obiectivã. Legea care
stã la baza acestei manifestãri este cea a atracþiei, care leagã toþi
atomii între ei, în grade diferite de intensitate.

22. Acest principiu al combinãrii ºi al atracþiei este cel care permite
relaþiile dintre lucruri. Principiul se aplicã la scarã universalã ºi
reprezintã singurul instrument care permite realizarea scopului
existenþei.

23. Expresia creºterii este susþinutã în cea mai frumoasã manierã
posibilã prin instrumentalitatea acestui Principiu Universal.

24. Pentru a putea creºte, noi trebuie sã obþinem tot ce avem nevoie
pentru aceastã creºtere. Dat fiind cã suntem o entitate completã în
sine, noi nu putem primi decât ceea ce oferim mai întâi. Altfel
spus, creºterea este condiþionatã de acþiunea reciprocã. La nivel
mental, principiile similare se atrag, iar vibraþiile mentale
reacþioneazã numai la acele vibraþii care se aflã în armonie cu ele.

25. În aceste condiþii, este evident cã gândurile de abundenþã (de
pildã) vor reacþiona numai în faþa altor gânduri similare. Bogãþia
unui individ reflectã ceea ce existã în interiorul lui. Abundenþa
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exterioarã reflectã abundenþa interioarã. Adevãrata sursã de
bogãþie a unui individ este capacitatea de a produce. Aºa se
explicã de ce oamenii pasionaþi de ceea ce fac obþin întotdeauna
un succes desãvârºit. Ei nu fac altceva decât dãruiascã, ºi cu cât
dãruiesc mai mult, cu atât mai mult primesc.

26. Cum contribuie marii finanþiºti de pe Wall Street, marii indus-
triaºi, marii oameni de stat, avocaþii marilor companii, inventa-
torii, fizicienii, autorii, etc., la starea de fericire colectivã? Ei 
contribuie prin puterea gândurilor lor.

27. Gândirea este energia care activeazã legea atracþiei ºi care se
manifestã, mai devreme sau mai târziu, prin abundenþã.

28. Mintea Universalã este o Minte staticã sau o Substanþã aflatã în
echilibru. Ea este diferenþiatã în formã numai prin puterea noas-
trã de a gândi. Gândirea este faza dinamicã a minþii. 

29. Puterea depinde de conºtiinþa puterii. Cine nu foloseºte aceastã
putere o pierde, iar cine nu este conºtient de ea nu o poate folosi.

30. Folosirea acestei puteri depinde de atenþia pe care i-o acordãm.
Gradul de atenþie determinã capacitatea noastrã de a dobândi
cunoaºterea, care nu este altceva decât un alt nume pentru putere.

31. Atenþia a fost consideratã dintotdeauna semnul distinctiv al 
geniului. Cultivarea atenþiei depinde de practicã.

32. Factorul care stimuleazã atenþia este interesul. Cu cât acesta este
mai mare, cu atât mai focalizatã devine atenþia. Invers, cu cât
atenþia devine mai focalizatã, cu atât mai intense devin interesul,
acþiunea ºi reacþia. De aceea, începe întotdeauna prin a fi atent. În
acest fel, îþi vei trezi interesul, care te va face încã ºi mai atent, ºi
aceastã stimulare reciprocã va continua la infinit. Aceasta este
principala metodã de cultivare a atenþiei.

33. În aceastã sãptãmânã, concentreazã-te asupra puterii tale de a
crea. Dezvoltã-þi astfel viziunea interioarã ºi capacitatea de 
percepþie. Urmãreºte sã descoperi o bazã logicã pentru ceea ce
crezi. Focalizeazã-þi mai întâi atenþia asupra faptului cã omul fizic
trãieºte ºi se deplaseazã prin aer, aceastã substanþã care susþine
întreaga viaþã organicã. Dacã nu ar respira, omul ar muri.
Focalizeazã-þi apoi atenþia asupra faptului cã omul spiritual
trãieºte ºi se deplaseazã la rândul lui într-o energie de care
depinde întreaga viaþã, o energie mai subtilã însã. Aºa cum în
lumea fizicã viaþa nu îºi poate asuma o formã pânã când sãmânþa
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nu este semãnatã, iar planta nu poate produce fructe superioare
calitãþii sale genetice, la fel, în lumea spiritualã nu pot fi obþinute
efecte pânã când seminþele nu sunt cultivate, iar fructele obþinute
depind întotdeauna de natura acestor seminþe. Altfel spus, rezul-
tatele obþinute ºi evoluþia supremã a conºtiinþei umane depind de
înþelegerea legii în domeniul cauzalitãþii. 

În mintea mea nu existã niciun gând, dar ea
tinde sã se transforme rapid într-o putere care
îmi pune la dispoziþie un numãr infinit de
instrumente.

- Emerson 
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Întrebãri ºi rãspunsuri care te pot ajuta 
de-a lungul practicii

171. În ce se mãsoarã diferenþele dintre vieþile individuale? 
În gradul de inteligenþã pe care îl manifestã acestea.

172. Ce lege îi permite individului sã controleze alte forme de
inteligenþã?
Recunoaºterea sinelui ca individualizare a Inteligenþei Universale.

173. Care este sursa puterii creatoare?
Principiul Universal.

174. Cum creeazã acest principiu formele?
Prin intermediul indivizilor.

175. Care este veriga de legãturã dintre individ ºi Principiul
Universal?
Gândirea.

176. Care este principiul care materializeazã toate mijloacele de
existenþã necesare? 
Legea Iubirii.

177. Cum se exprimã acest principiu?
Prin legea creºterii.

178. De ce condiþii depinde legea creºterii?
De acþiunea reciprocã. Fiind o entitate completã, individul nu
poate primi decât ceea ce dãruieºte.

179. Ce anume poate dãrui el?
Gândurile sale.

180. ªi ce anume primeºte în schimb?
Alte gânduri. Substanþa Universalã aflatã în echilibru este diferen-
þiatã în mod constant de gândurile noastre.

Gândurile reveleazã caracterul mai mult decât
acþiunile fãþiºe.

W.S. Plumer
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Sãptãmâna
a nouãsprezecea

Hrana minþii



SINTEZA PRINCIPIILOR CARE TREBUIE ÎNÞELESE
ªI APLICATE ÎN SÃPTÃMÂNA A NOUÃSPREZECEA

Teama este o formã foarte puternicã a gândirii. Ea paralizeazã
centrii nervoºi, afectând astfel circulaþia sângelui. La rândul ei,
aceasta paralizeazã sistemul muscular. Aºa se face cã, în ultimã

instanþã, teama afecteazã întregul organism, corpul, creierul ºi sistemul
nervos, sistemul muscular, structura fizicã ºi cea mentalã.

Cea mai bunã cale de a depãºi teama constã în a deveni conºtient
de propria putere. În ce constã aceastã forþã vitalã misterioasã pe care
noi o numim putere? Este imposibil sã rãspundem la aceastã întrebare,
la fel cum nu ºtim nici ce înseamnã electricitatea. Ceea ce ºtim însã este
faptul cã dacã ne conformãm cerinþelor legii care guverneazã electrici-
tatea, aceasta se poate transforma în slujitorul nostru ascultãtor, 
iluminându-ne casa ºi oraºul, punând în miºcare maºinãriile noastre ºi
slujindu-ne în o mie ºi unul de alte feluri.

La fel se petrec lucrurile ºi cu forþa vitalã. Deºi nu ºtim exact ce
este aceasta, ºi poate cã nu vom ºti niciodatã, noi ºtim totuºi cã ea
reprezintã forþa primordialã care se manifestã prin orice organism viu
ºi cã prin respectarea legilor ºi principiilor care o guverneazã noi ne
putem deschide în faþa unui aflux din ce în ce mai abundent al acestei
forþe vitale, care se poate manifesta astfel prin noi cu o eficienþã 
mentalã, moralã ºi spiritualã mai înaltã.

Urmeazã descrierea principiilor care trebuie înþelese ºi aplicate în
aceastã sãptãmânã, ºi care descriu o metodã foarte simplã de dezvoltare
a acestei forþe vitale. Dacã vei pune în aplicare principiile descrise în
aceastã secþiune, tu îþi vei putea dezvolta în scurt timp acea putere care
a fost dintotdeauna semnul distinctiv al tuturor geniilor.
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1. Cãutarea adevãrului nu mai este de mult timp o aventurã supusã
hazardului. Ea a devenit între timp un proces sistematic ºi logic,
care integreazã toate experienþele noastre.

2. Atunci când cãutãm adevãrul, noi cãutãm de fapt cauza ultimã.
Noi ºtim cã orice experienþã umanã reprezintã un efect. Dacã îi
vom putea stabili cauza ºi dacã vom putea institui un control
asupra acesteia, noi vom putea controla inclusiv efectul ei.

3. În acest fel, experienþele noastre nu vor mai fi la latitudinea sorþii.
Noi nu vom mai fi copiii Fortunei, ci ne vom putea controla 
propriul destin, la fel ca un cãpitan care îºi controleazã nava sau
ca un mecanic care îºi controleazã trenul.

4. În ultimã instanþã, toate lucrurile pot fi reduse la acelaºi element.
De aceea, ele pot fi convertite unul în celãlalt. Altfel spus, ele se
aflã într-o relaþie permanentã ºi nu pot intra în opoziþie unul faþã
de celãlalt.

5. În lumea fizicã existã nenumãrate contraste, care pot primi nume
distincte, dar numai de dragul convenienþelor. Orice lucru poate
fi definit prin culoare, prin mãrime ºi prin alte atribute. Existã un
pol nord ºi un pol sud, un interior ºi un exterior, aspecte vizibile
ºi aspecte invizibile, dar toate aceste expresii nu fac altceva decât
sã scoatã în evidenþã contrastul extremelor.

6. Ele nu sunt decât nume date unor polaritãþi diferite ale aceleiaºi
cantitãþi. Cele douã extreme sunt întotdeauna relative. Ele nu
reprezintã entitãþi separate, ci aspecte ale aceleiaºi totalitãþi.

7. În lumea mentalã opereazã aceeaºi lege. Noi vorbim de
cunoaºtere ºi de ignoranþã, dar ignoranþa nu reprezintã altceva
decât o absenþã a cunoaºterii. Altfel spus, ea nu reprezintã decât
un cuvânt menit sã exprime absenþa cunoaºterii, dar nu are o 
substanþã în sine.

8. Aceeaºi lege opereazã inclusiv în lumea moralã. Noi vorbim de
bine ºi de rãu, dar în timp ce binele reprezintã o realitate tangibilã,
rãul nu este decât o absenþã a binelui. Deºi mulþi oameni îi atribuie
realitate, rãul nu are nici el o substanþã în sine, nicio vitalitate. La
baza lui nu stã niciun principiu; de aceea, el nu conþine viaþã.
Acest lucru este absolut cert, întrucât rãul poate fi întotdeauna ani-
hilat de bine. La fel cum adevãrul anihileazã eroarea ºi lumina ani-
hileazã întunericul, rãul dispare automat atunci când apare binele.
De aceea, în lumea moralã nu existã decât un singur principiu.
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9. În sfârºit, aceeaºi lege opereazã ºi în lumea spiritualã. Noi vorbim
de Minte ºi de Materie ca ºi cum acestea ar fi douã entitãþi 
separate, dar viziunea interioarã superioarã aratã cã nu existã
decât un singur principiu operativ, iar acesta este Mintea.

10. Mintea este principiul real ºi etern. Materia este veºnic în schim-
bare. Noi ºtim cã la nivelul eternitãþii o sutã de ani nu reprezintã
decât o singurã zi. În cazul în care contemplãm un mare oraº ºi
privim clãdirile sale înalte ºi magnifice, tramvaiele ºi ºinele lor,
telefoanele, luminile electrice ºi toate celelalte utilitãþi ale vieþii
moderne, noi ne aducem aminte cã nimic din toate acestea nu
exista acum o sutã de ani ºi probabil puþine dintre ele vor mai
exista peste o altã sutã de ani.

11. Aceeaºi lege a schimbãrii opereazã ºi în lumea animalã. Milioane
ºi milioane de animale vin ºi pleacã, având o duratã de viaþã de
câþiva ani. În lumea plantelor schimbãrile se produc încã ºi mai
rapid. Foarte multe plante se nasc ºi mor într-un singur an. Dacã
trecem la lumea anorganicã, ne putem aºtepta sã gãsim ceva mai
multã stabilitate, dar dacã privim continentele aparent stabile,
constatãm cã acestea s-au nãscut din mare. În locul munþilor
uriaºi existau cândva lacuri, iar marile stânci din Valea Yosemite,
care ne taie de fiecare datã respiraþia, au fost aduse de trecerea
marilor gheþari.

12. Ne aflãm aºadar în prezenþa unei schimbãri continue, care nu
reprezintã altceva decât o evoluþie a Minþii Universale, un mare
proces prin care toate lucrurile sunt reînnoite ºi recreate. Ne dãm
astfel seama cã materia nu reprezintã decât o formã pe care ºi-o
asumã Mintea, adicã o condiþie exterioarã. Materia nu are la bazã
un principiu viu. Singurul principiu care existã este Mintea.

13. Am ajuns astfel la concluzia cã Mintea reprezintã singurul 
principiu care opereazã în lumea fizicã, în cea mentalã, în cea
moralã ºi în cea spiritualã.

14. ªtim de asemenea cã aceastã minte este staticã. Capacitatea de a
gândi a individului reprezintã capacitatea sa de a acþiona asupra
Minþii Universale, convertind-o într-o minte dinamicã, adicã
aflatã în miºcare.

15. În acest scop, mintea umanã trebuie alimentatã cu combustibil.
Omul nu poate gândi fãrã sã mãnânce. Nici chiar o activitate
atât de spiritualã cum este gândirea nu poate fi convertitã într-o
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sursã de plãcere ºi de profit dacã nu se foloseºte de mijloacele
materiale.

16. Este nevoie de energie pentru a colecta electricitatea ºi pentru a o
transforma într-o putere dinamicã. În mod similar, plantele nu îºi
pot susþine viaþa decât cu ajutorul energiei solare. În sfârºit, indi-
vidul uman are nevoie de energie pe care o acumuleazã sub forma
hranei pentru a putea gândi, ºi pentru a putea astfel acþiona asupra
Minþii Universale.

17. Indiferent dacã omul ºtie sau nu cã gândurile sale tind în perma-
nenþã sã îºi asume o formã ºi o expresie exterioarã, un lucru
rãmâne sigur: dacã gândurile omului sunt puternice, constructive
ºi pozitive, acest lucru se va reflecta în starea sa de sãnãtate, în
afacerile ºi în mediul sãu exterior. Dacã gândurile sale sunt slabe,
critice, distructive ºi negative, ele se vor manifesta la nivel fizic
sub forma fricii, a grijilor ºi a anxietãþii, la nivelul finanþelor sub
forma lipsurilor ºi limitãrilor, iar la nivelul mediului exterior sub
forma unor condiþii dizarmonioase ºi conflictuale.

18. Bogãþia este întotdeauna produsul puterii. Nici o posesiune nu are
valoare decât în cazul în care conferã putere. Nici un eveniment
nu este semnificativ decât în cazul în care afecteazã puterea.
Toate lucrurile reprezintã forme ºi grade diferite de putere.

19. Cunoaºterea cauzelor ºi efectelor indicate de legile care
guverneazã aburul, electricitatea, atracþia chimicã ºi gravitaþia îi
permite omului sã îºi planifice cu curaj viitorul ºi sã îºi execute
impecabil planurile. Aceste legi sunt numite legi naturale,
întrucât guverneazã lumea fizicã. Nu toate puterile sunt însã 
fizice. Existã ºi o putere mentalã, dar ºi puteri morale ºi spirituale.

20. Ce altceva sunt ºcolile ºi universitãþile noastre dacã nu uzine în
care este dezvoltatã puterea mentalã?

21. Aºa cum existã numeroase uzine electrice care produc energia
necesarã punerii în funcþiune a maºinãriilor noastre, care folosesc
materii prime pe care le convertesc în materiale ce asigurã 
confortul ºi necesitãþile vieþii, la fel, uzinele mentale folosesc
anumite materii prime pe care le convertesc într-o putere infinit
superioarã tuturor forþelor naturii, oricât de fabuloase ni s-ar
pãrea acestea.
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22. În ce constã aceastã materie primã care este colectatã în miile de
uzine mentale care existã astãzi în lume ºi convertitã într-o putere
ce poate controla orice altã putere? În forma sa staticã, ea repre-
zintã Mintea, iar în forma sa dinamicã Gândirea.

23. Aceastã putere este superioarã deoarece existã pe un plan supe-
rior. Ea i-a permis omului sã descopere legea care permite 
controlul asupra acestor forþe fabuloase ale naturii ºi utilizarea lor
în folosul miilor de oameni. De asemenea, ea i-a permis omului
sã descopere acele legi care au permis anihilarea timpului ºi a
spaþiului. La ora actualã, pânã ºi legea gravitaþiei pare cã va putea
fi þinutã sub control.

24. Gândirea este forþa sau energia vitalã dezvoltatã în aceste uzine
mentale. În ultima jumãtate de secol ea a produs rezultate atât de
minunate încât li s-ar pãrea de neconceput pãrinþilor ºi bunicilor
noºtri. Dacã astfel de rezultate au putut fi obþinute numai prin
organizarea acestor uzine mentale în ultimii 50 de ani, oare la ce
ne mai putem aºtepta în urmãtorii 50 de ani?

25. Substanþa din care sunt create toate lucrurile este infinitã din
punct de vedere cantitativ. Noi ºtim cã lumina cãlãtoreºte cu o
vitezã de aproximativ 300.000 de kilometri pe secundã ºi cã
existã stele atât de îndepãrtate încât lumina lor nu poate ajunge la
noi mai devreme de 2000 de ani. ªtim de asemenea cã aceastã
luminã se deplaseazã sub formã de undã ºi cã dacã eterul prin care
cãlãtoreºte nu ar fi continuu, ea nu ar putea ajunge la noi. Singura
concluzie pe care o putem trage în aceste condiþii este cã aceastã
substanþã, acest eter sau aceastã materie primã este omniprezentã
la scara universului.

26. Cum poate ea produce forme, în acest caz? Electricienii creeazã
baterii electrice prin conectarea a doi poli opuºi de zinc ºi de
cupru. Între cei doi poli se creeazã astfel un curent electric care
curge de la unul la celãlalt ºi care asigurã energia necesarã.
Acelaºi proces se aplicã tuturor polaritãþilor. De vreme ce orice
formã depinde de rata vibraþiei ºi de relaþiile dintre atomi pe care
le stabileºte aceasta, dacã dorim sã schimbãm o formã de mani-
festare, noi trebuie sã schimbãm polaritatea. Acesta este princi-
piul cauzalitãþii.
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27. Ca exerciþiu pentru aceastã sãptãmânã îþi propun sã te concen-
trezi, adicã sã devii complet absorbit în obiectul concentrãrii tale
pânã când nu mai eºti conºtient de nimic altceva. Fã acest lucru
timp de câteva minute pe zi. Dacã îþi rezervi în fiecare zi anumite
intervale de timp pentru a mânca, adicã pentru a-þi hrãni corpul
fizic, de ce nu ai face acelaºi lucru ºi pentru a-þi hrãni mintea?

28. Mediteazã asupra faptului cã aparenþele sunt întotdeauna înºelã-
toare. Pãmântul nu este plat ºi nici staþionar. Cerul nu reprezintã
o cupolã sau o boltã, iar soarele nu se învârteºte în jurul pãmân-
tului. Stelele nu sunt simple scântei luminoase, iar materia, despre
care cândva se credea cã este fixã, se aflã de fapt într-o miºcare
perpetuã.

29. Urmãreºte sã realizezi cã se apropie rapid ziua în care toate 
modurile de gândire ºi de acþiune vor trebui ajustate la
cunoaºterea din ce în ce mai mare a modului de operare a 
principiului etern.

La urma urmelor, gândirea tãcutã reprezintã cel
mai puternic agent care influenþeazã afacerile
umane.

- Channing

Sãptãmâna a nouãsprezecea: Hrana minþii
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Întrebãri ºi rãspunsuri care te pot ajuta
de-a lungul practicii

181. Cum putem sesiza contrastul extremelor?
Dându-le nume diferite, cum ar fi: interior ºi exterior, sus ºi jos,
luminã ºi întuneric, bine ºi rãu.

182. Sunt ele entitãþi separate?
Nu. Ele reprezintã aspecte parþiale ale aceleiaºi totalitãþi.

183. Care este unicul Principiu Creator care acþioneazã în lumea
fizicã, în cea mentalã ºi în cea spiritualã?
Mintea Universalã sau Energia Eternã, din care se nasc toate 
realitãþile.

184. În ce fel suntem conectaþi noi cu acest Principiu Creator?
Prin capacitatea noastrã de a gândi.

185. Cum devine operativ acest Principiu Creator?
Gândurile reprezintã seminþe. Ele conduc la acþiuni, iar acestea
din urmã la forme exterioare.

186. De ce depinde forma?
De rata vibraþiei.

187. Cum poate fi schimbatã rata vibraþiei?
Printr-o acþiune mentalã.

188. De ce depinde aceastã acþiune mentalã?
De polaritate, adicã de acþiunea ºi de reacþia care se stabilesc între
individ ºi Mintea Universalã.

189. Îºi are energia creatoare originea în individ sau în Principiul
Universal?
Ea îºi are originea în Principiul Universal, dar acesta nu se poate
manifesta decât prin individ.

190. De ce este necesar individul?
Deoarece Principiul Universal este static ºi are nevoie de energie
pentru a se pune în miºcare. Aceastã energie este furnizatã de
hranã, care este convertitã apoi în energie. Aceastã energie îi 
permite individului sã gândeascã. Când individul înceteazã sã mai
mãnânce, el înceteazã sã mai gândeascã. El nu mai poate acþiona
asupra Minþii Universale ºi nu mai produce acþiuni ºi reacþii.
Principiul Universal nu este altceva decât o minte purã într-o
formã staticã.
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Sãptãmâna
a douãzecea 

Spiritul lucrurilor



SINTEZA PRINCIPIILOR CARE TREBUIE ÎNÞELESE
ªI APLICATE ÎN SÃPTÃMÂNA A DOUÃZECEA

Foarte mulþi ani la rând a existat o discuþie interminabilã despre
originea rãului. Teologii ne-au spus întotdeauna cã Dumnezeu
este Iubire ºi cã El este omniprezent. Dacã acest lucru este 

adevãrat, înseamnã cã nu existã niciun loc în care Dumnezeu sã nu fie
prezent. Unde pot exista atunci rãul, Satana ºi iadul?

Sã vedem:
Dumnezeu este spirit pur.
Spiritul este Principiul Creator al universului.
Omul este creat dupã chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu.
De aceea, el este o fiinþã spiritualã.
Singura activitate cu adevãrat spiritualã este gândirea.
De aceea, ea este un proces creator.
În consecinþã, orice formã reprezintã rezultatul unui proces de

gândire.
La rândul ei, distrugerea formei trebuie sã fie rezultatul unui alt

proces de gândire.
Reprezentãrile fictive ale formei trebuie sã fie ºi ele rezultatul

unui proces de gândire, aºa cum se întâmplã în cazul hipnozei.
Reprezentãrile aparente ale formei sunt ºi ele rezultatul puterii

creatoare a gândirii, aºa cum se întâmplã în cazul spiritismului.
Invenþiile, organizarea ºi activitatea constructivã din orice 

domeniu de activitate sunt rezultatul puterii creatoare a gândirii, aºa
cum se întâmplã în cazul concentrãrii.

Atunci când puterea creatoare a gândirii este manifestatã în 
beneficiul umanitãþii, noi numim rezultatul obþinut: bine.

Atunci când aceeaºi putere creatoare a gândirii este manifestatã
într-o manierã distructivã, noi numim rezultatul obþinut: rãu.

Aºa se explicã originea binelui ºi a rãului. Acestea nu sunt decât
simple cuvinte concepute pentru a indica natura rezultatelor obþinute
prin procesul creator al gândirii.

Gândirea precede ºi determinã în mod necesar orice acþiune. La
rândul ei, acþiunea precede ºi determinã condiþiile exterioare.

Urmeazã descrierea detaliatã a acestor principii.
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1. Spiritul unui lucru este totuna cu lucrul respectiv. În mod necesar,
el este fix, imuabil ºi etern. Spiritul tãu eºti chiar tu. Fãrã spirit, tu
nu ai exista. Spiritul devine însã activ numai dacã este recunoscut.

2. Tu poþi avea toatã bogãþia din lume, dar dacã nu te foloseºti de ea,
este ca ºi cum nu ai avea-o. Exact la fel se petrec lucrurile ºi cu
bogãþia spiritualã: dacã nu o recunoºti ºi nu te foloseºti de ea, ea
nu are nicio valoare. Singura condiþie a puterii spirituale este
recunoaºterea ºi folosirea ei.

3. Toate marile realizãri apar în urma acestui proces de recunoaºtere.
Sceptrul puterii este conºtiinþa umanã, iar gândirea este mesagerul
ei. Acest mesager modeleazã constant realitãþile din lumea invi-
zibilã, transformându-le în condiþii exterioare din lumea obiectivã.

4. Gândirea este adevãrata esenþã a vieþii. Rezultatul ei este puterea.
Tu ai de-a face tot timpul cu puterea magicã a gândirii ºi a
conºtiinþei. Ce rezultate te poþi aºtepta sã obþii dacã ignori aceastã
putere care þi-a fost acordatã? 

5. Atât timp cât vei face acest lucru, tu îþi vei limita singur viaþa, vei
trãi în condiþii superficiale ºi vei deveni vita de povarã a celor
care gândesc, care îºi recunosc puterea ºi care ºtiu cã nu trebuie
sã munceascã decât cei care nu gândesc ºi cã cu cât gândeºti mai
puþin, cu atât mai mult trebuie sã munceºti pentru a obþine ceva ºi
cu atât mai slabe vor fi rezultatele obþinute.

6. Secretul puterii constã în înþelegerea perfectã a principiilor,
forþelor, metodelor ºi combinaþiilor mentale, precum ºi în
înþelegerea perfectã a relaþiei noastre cu Mintea Universalã. Noi
nu trebuie sã uitãm nicio clipã cã acest principiu este imuabil. În
caz contrar, noi nu ne-am putea baza pe el. Toate principiile 
autentice sunt imuabile.

7. Aceastã stabilitate se dovedeºte însã chiar ºansa noastrã. Noi reprezen-
tãm atributul ei activ, canalul prin care se poate manifesta ea. Mintea
Universalã nu poate acþiona decât prin intermediul individului.

8. Atunci când începi sã-þi dai seama cã esenþa universului
sãlãºluieºte în tine, cã ea este una cu tine, tu începi sã îþi simþi 
puterea. Acesta este combustibilul care îþi aprinde imaginaþia,
care dã foc torþei inspiraþiei ºi vitalitate gândirii, care îþi permite
sã te conectezi cu toate forþele invizibile ale universului. Aceasta
este puterea care îþi permite sã îþi planifici cu curaj viitorul ºi sã
îþi îndeplineºti impecabil planurile.
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9. Percepþia nu poate apãrea însã decât în tãcere. Dupã toate
aparenþele, aceasta este condiþia necesarã pentru realizarea tutu-
ror marilor scopuri. Tu eºti o entitate înzestratã cu puterea de a
vizualiza. Atelierul tãu este însãºi imaginaþia ta. Acesta este teri-
toriul în care trebuie sã îþi vizualizezi idealul.

10. Dat fiind cã înþelegerea perfectã a naturii acestei puteri reprezin-
tã principala condiþie a manifestãrii ei, vizualizeazã de
nenumãrate ori întreaga metodã, astfel încât sã o poþi folosi spon-
tan atunci când se iveºte ocazia. Înþelepciunea constã în a urma
aceastã metodã care îþi permite sã ai oricând doreºti acces la
inspiraþia Minþii Universale.

11. Chiar dacã noi nu recunoaºtem lumea interioarã ºi o excludem
din conºtiinþa noastrã, ea rãmâne temelia existenþei noastre.
Atunci când învãþãm sã o recunoaºtem, nu doar în noi, ci ºi în
celelalte persoane, evenimente, obiecte ºi circumstanþe, noi
descoperim „Împãrãþia lui Dumnezeu”, despre care ni s-a spus cã
se aflã „înlãuntrul” nostru.

12. Eºecurile noastre sunt rezultatul operãrii aceluiaºi principiu. Aºa
cum spuneam, principiul este imuabil, iar operaþiile sale sunt cât
se poate de exacte. Ele nu dau greº niciodatã. Dacã ne gândim la
limitãri, la lipsuri ºi la conflicte, noi vom avea parte exact de
aceste lucruri în viaþa noastrã. Dacã ne gândim la sãrãcie, la
nefericire ºi la boalã, mesagerii mentali ne vor aduce roadele gân-
durilor noastre la fel ca în cazul oricãror alte imagini mentale 
cultivate. Dacã ne temem de o calamitate, vom putea spune, la fel
ca Iov: „Lucrul de care mã temeam a venit asupra mea”. Dacã
emitem gânduri lipsite de bunãtate sau ignorante, noi vom atrage
cãtre noi rezultatele propriei ignoranþe.

13. Dacã o înþelegem ºi dacã o folosim corect, aceastã putere a gândirii
se poate dovedi instrumentul cel mai util de care am beneficiat
vreodatã, care ne va ajuta sã economisim eforturi uriaºe. În schimb,
dacã nu o înþelegem ºi nu o folosim corect, rezultatul pe care îl vom
obþine are toate ºansele sã fie dezastruos. Cu ajutorul acestei puteri
noi putem iniþia proiecte aparent imposibile, cãci aceastã putere
este secretul ºi sursa de inspiraþie a tuturor marilor genii.

14. A fi inspirat înseamnã a ieºi de pe cãrarea bãtãtoritã. Rezultatele
ieºite din comun necesitã instrumente ieºite din comun. Atunci
când ajungem sã recunoaºtem unitatea tuturor lucrurilor ºi faptul
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cã sursa tuturor puterilor se aflã înlãuntrul nostru, noi ne
racordãm practica la sursa inspiraþiei.

15. Inspiraþia este arta impregnãrii, a realizãrii de sine, a adaptãrii
minþii individuale la Mintea Universalã, a ataºãrii mecanismului
corect la sursa tuturor puterilor, a diferenþierii materiei lipsite de
formã, a canalizãrii fluxului Înþelepciunii infinite, a vizualizãrii
perfecþiunii, a realizãrii omniprezenþei Principiului Omnipotent. 

16. Înþelegerea ºi aprecierea faptului cã puterea infinitã este
omniprezentã, regãsindu-se deopotrivã în infinitul mic ºi în
infinitul mare, ne permite sã îi absorbim întreaga esenþã. Noi
putem înþelege astfel mai bine faptul cã aceastã putere înseamnã
spirit, fiind astfel indivizibilã, fapt care ne permite sã îi apreciem
esenþa în toate punctele spaþiului, în acelaºi timp.

17. Înþelegerea intelectualã, iar apoi emoþionalã a acestui fapt ne per-
mite sã ne scufundãm adânc în acest ocean al puterii infinite. Simpla
înþelegere intelectualã nu este suficientã. Ea trebuie neapãrat dublatã
de înþelegerea emoþionalã, cãci gândurile lipsite de emoþii sunt reci.
Singura combinaþie utilã este aceea dintre gândire ºi simþire.

18. Inspiraþia provine întotdeauna din interior. Ea are nevoie de
tãcere. În acest scop, simþurile trebuie liniºtite, muºchii trebuie
relaxaþi, iar mintea trebuie sã cultive starea de odihnã. Numai
dacã ajungi la aceastã stare de echilibru interior poþi primi tu
informaþia, inspiraþia sau înþelepciunea de care ai nevoie pentru
îndeplinirea scopului pe care þi l-ai propus.

19. Nu trebuie sã confunzi aceastã metodã cu aceea folositã de
clarvãzãtori. Cele douã metode nu au nimic în comun. Inspiraþia
este arta receptãrii ºi ea stã la baza celor mai bune lucruri din
viaþã. Principala ta menire în viaþã constã în a înþelege ºi în a 
controla aceste forþe invizibile, nu în a le lãsa sã te controleze pe
tine. Puterea se bazeazã pe serviciu. Inspiraþia se bazeazã pe 
putere. Înþelegerea ºi aplicarea acestei metode a inspiraþiei
echivaleazã cu a deveni un supraom.

20. Noi putem trãi mai abundent de fiecare datã când respirãm, dacã
dublãm aceastã respiraþie cu conºtientizarea ei. Acest DACÃ este
foarte important, întrucât intenþia guverneazã atenþia, ºi fãrã
atenþie noi nu putem obþine decât rezultatele pe care le obþin toþi
ceilalþi oameni. Oferta este egalã cu cererea.

Sãptãmâna a douãzecea: Spiritul lucrurilor
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21. Pentru a beneficia de o ofertã mai mare, cererea ta trebuie sã
creascã. Cu cât îþi vei mãri pretenþiile, cu atât mai mult vei primi
de la viaþã, îndeosebi din perspectiva energiei ºi a vitalitãþii.

22. Explicaþia este simplu de înþeles, dar puþini oameni apreciazã în
mod real acest mister al vieþii. Dacã þi-l vei însuºi, vei putea
obþine orice de la viaþã.

23. Ni se spune adeseori cã „noi trãim, ne miºcãm ºi ne ducem exis-
tenþa în El” ºi cã „El” este spirit pur. Mai mult, „El” este Iubire.
De aceea, ori de câte ori respirãm, noi respirãm practic viaþa,
iubirea ºi Spiritul Lui. Aceastã energie este numitã prana. Fãrã ea,
noi nu am putea exista nici mãcar pentru un singur moment.
Prana este o energie cosmicã. Ea este însãºi Viaþa Plexului Solar.

24. Ori de câte ori inspirãm, noi ne umplem plãmânii cu aer, dar în
acelaºi timp ne vitalizãm corpul cu aceastã energie pranicã ce este
echivalentã cu Viaþa însãºi. În acest fel, noi avem posibilitatea sã
stabilim o conexiune conºtientã cu Viaþa Universalã, cu
Inteligenþa Universalã ºi cu Substanþa Universalã.

25. Cunoaºterea relaþiei ºi comuniunii noastre cu acest Principiu care
guverneazã universul ºi metoda simplã prin care ne putem 
identifica în mod conºtient cu el ne oferã o înþelegere ºtiinþificã a
unei legi care ne poate elibera de orice boalã, de orice lipsã ºi de
orice limitare. De fapt, ea ne permite chiar sã inspirãm însuºi
„suflul vieþii” prin nãrile noastre.

26. Acest „suflu al vieþii” reprezintã o realitate supraconºtientã. El
este esenþa lui „Eu Sunt”. Este „Fiinþã” purã sau Substanþã
Universalã, iar fuziunea conºtientã cu el ne permite sã îl locali-
zãm, ºi astfel sã manifestãm puterile acestei energii creatoare.

27. Gândirea este o vibraþie creatoare, iar calitatea condiþiilor create
depinde de calitatea gândurilor noastre. Nimeni nu poate exprima
o putere pe care nu o posedã. Înainte de „a face”, noi trebuie „sã
fim”. Noi nu putem „acþiona” decât în mãsura în care „suntem”.
Altfel spus, ceea ce facem coincide în mod necesar cu ceea ce
„suntem”, iar ceea ce suntem depinde de ceea ce „gândim”.

28. Ori de câte ori ne gândim la ceva, noi declanºãm un flux al cauza-
litãþii care va conduce la o condiþie exterioarã ce va corespunde
întru totul cu calitatea gândului din care a emanat. Gândurile care
sunt în armonie cu Mintea Universalã conduc automat la condiþii
exterioare la fel de armonioase. Cele care sunt distructive sau 
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discordante genereazã rezultate corespondente. Gândurile pot fi
folosite în mod constructiv sau distructiv, dar legea imuabilã nu îþi
va permite niciodatã sã plantezi un gând de un anumit fel ºi sã
culegi roade diferite. Tu îþi poþi folosi aºa cum doreºti aceastã mi-
nunatã putere creatoare, dar trebuie sã îþi asumi ºi consecinþele ei.

29. Acesta este marele pericol al Puterii Voinþei. Existã oameni care
cred cã pot supune aceastã lege prin puterea voinþei lor, cã pot
semãna un anumit tip de seminþe, schimbând însã roadele lor cu
ajutorul voinþei lor. Principiul fundamental al puterii creatoare îºi
are însã sediul în Principiul Universal. De aceea, ideea de a-l forþa
sã rãspundã dorinþelor noastre prin puterea voinþei individuale
este absolut greºitã. Chiar dacã pare sã fie confirmatã pentru un
timp, mai devreme sau mai târziu ea este sortitã eºecului, întrucât
se opune înseºi puterii de care încearcã sã se foloseascã.

30. Încercând sã forþeze Principiul Universal, individul nu face decât
sã intre în conflict cu acesta. Singura modalitate de a ne conserva
bunãstarea individualã constã în cooperarea conºtientã ºi de
bunãvoie cu miºcarea Marii Totalitãþi.

31. Ca exerciþiu pentru aceastã sãptãmânã, îþi propun sã te scufunzi în
tãcere ºi sã te concentrezi asupra „Celui în care trãim, ne miºcãm ºi
ne ducem existenþa”. Urmãreºte sã realizezi cã aceastã afirmaþie este
absolut exactã, într-un sens cât se poate de literal ºi de ºtiinþific. Tu
EªTI pentru cã EL ESTE. De vreme ce este omniprezent, El trebuie
sã existe inclusiv în tine. Dacã El este totul în toate, înseamnã cã tu
eºti integrat în El. Urmãreºte sã realizezi faptul cã El este Spirit pur,
iar tu eºti creat dupã chipul ºi asemãnarea Lui, singura diferenþã 
dintre Spiritul Lui ºi spiritul tãu fiind una de grad, nu de substanþã,
cãci partea trebuie sã aibã aceeaºi naturã ºi aceeaºi calitate ca ºi
întregul. Dacã vei înþelege foarte clar acest lucru, tu vei descoperi
secretul puterii creatoare a gândirii, ºi implicit originea binelui ºi a
rãului. Vei descoperi de asemenea secretul minunatei puteri de 
concentrare, dar ºi cheia care îþi va permite sã îþi soluþionezi toate
problemele, fie ele de naturã fizicã, financiarã sau de mediu.

Puterea de a gândi profund ºi limpede este
duºmanul de moarte al oricãrei greºeli, al
superstiþiilor, al teoriilor neºtiinþifice, al
convingerilor iraþionale, al entuziasmului
nesusþinut ºi al fanatismului. 

- Haddock
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Întrebãri ºi rãspunsuri care te pot ajuta
de-a lungul practicii

191. De ce condiþii depinde puterea?
De recunoaºterea ºi de folosirea ei.

192. Ce înseamnã aceastã recunoaºtere?
Înseamnã trezirea conºtiinþei.

193. Cum putem deveni conºtienþi de putere?
Prin intermediul gândirii.

194. Care este adevãrata noastrã menire în viaþã?
Aceea de a gândi corect ºi ºtiinþific.

195. În ce constã gândirea ºtiinþificã corectã?
În capacitatea de a ne adapta procesele de gândire la voinþa
Principiului Universal. Altfel spus, ea constã în cooperarea cu
legile naturale.

196. Cum putem realiza acest lucru?
Prin înþelegerea perfectã a principiilor, forþelor, metodelor ºi
combinaþiilor mentale.

197. Ce este aceastã Minte Universalã?
Ea este sursa întregii existenþe.

198. Care este cauza tuturor lipsurilor, limitãrilor, bolilor ºi 
conflictelor?
La baza acestora stã exact aceeaºi lege. Ea opereazã fãrã încetare
ºi materializeazã acele condiþii aflate în corespondenþã cu 
gândurile care au stat la baza lor.

199. Ce este inspiraþia?
Inspiraþia este arta de a realiza omniprezenþa Omnipotenþei.

200. De ce depind condiþiile cu care ne confruntãm?
De calitatea gândurilor noastre. Ceea ce facem depinde de ceea ce
suntem, iar ceea ce suntem depinde de ceea ce gândim.

Procesul de învãþare care nu este dublat de un
proces de gândire este o muncã în zadar.
Gândirea care nu este dublatã de învãþare este
periculoasã.
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Sãptãmâna
a douãzeciºiuna

Cum sã gândeºti la scarã mare



SINTEZA PRINCIPIILOR CARE TREBUIE ÎNÞELESE
ªI APLICATE ÎN SÃPTÃMÂNA A DOUÃZECIªIUNA

Am privilegiul sã îþi ofer în continuare descrierea principiilor
care trebuie înþelese ºi aplicate în sãptãmâna a douãzeciºiuna.
În paragraful ºapte vei afla cã unul din secretele succesului

este emiterea unor gânduri la scarã mare. Aceasta este una dintre cele
mai bune metode de organizare a victoriei ºi de obþinere a marilor 
realizãri de geniu. 

În paragraful opt vei afla cã orice imagine pe care o susþinem sufi-
cient de ferm în conºtiinþa noastrã se impregneazã în subconºtient,
devenind un tipar pe care energia creatoare va avea tendinþa sã îl mate-
rializeze în viaþa ºi în mediul nostru. Acesta este secretul marii puteri a
rugãciunii.

Noi ºtim cã universul este guvernat de lege, cã pentru fiecare
efect trebuie sã existe o cauzã ºi cã în aceleaºi condiþii, aceeaºi cauzã
va genera invariabil efecte similare. În consecinþã, dacã cineva a
rãspuns vreodatã la o rugãciune, nu putem decât sã tragem concluzia cã
ºi la rugãciunile noastre ni se va rãspunde, cu condiþia sã le rostim în
mod corect. Aceastã afirmaþie nu poate fi altfel decât adevãratã. În caz
contrar, universul în care trãim ar fi un haos, nu un cosmos. Aºadar,
rãspunsul la orice rugãciune este supus legii, iar aceastã lege este cât se
poate de limpede, de exactã ºi de ºtiinþificã, la fel cum sunt legile care
guverneazã gravitaþia ºi electricitatea. Înþelegerea acestei legi scoate
creºtinismul de sub imperiul superstiþiei ºi al credulitãþii, plasându-l pe
roca durã a înþelegerii ºtiinþifice.

Din nefericire, foarte puþini oameni ºtiu cum trebuie sã se roage.
Ei înþeleg cã existã legi care guverneazã electricitatea, matematica ºi
chimia, dar – dintr-un motiv greu de explicat – nu le trece prin minte cã
ar putea exista anumite legi spirituale care sunt la fel de clar definite,
absolut ºtiinþifice, exacte ºi care opereazã cu o precizie imuabilã.
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1. Adevãratul secret al puterii este conºtiinþa puterii. Mintea
Universalã este necondiþionatã. De aceea, cu cât devenim mai
conºtienþi de unitatea noastrã cu aceastã minte, cu atât mai puþin
afectaþi vom fi de condiþiile ºi de limitãrile lumii exterioare.
Invers, cu cât ne eliberãm mai tare de aceste condiþii, cu atât mai
uºor ne este sã realizãm cât de necondiþionatã este aceastã Minte
ºi puterea pe care ne-o conferã ea. În sfârºit, devenim liberi!

2. De îndatã ce devenim conºtienþi de puterea inepuizabilã a lumii
interioare, noi începem sã ne racordãm la aceastã putere ºi sã o
aplicãm, asumându-ne posibilitãþile mai mari pe care ni le oferã
ea. Sã nu uitãm cã toate lucrurile de care devenim conºtienþi sunt
invariabil manifestate în lumea obiectivã, cãpãtând o expresie
tangibilã.

3. Explicaþia este simplã: mintea infinitã, care reprezintã sursa din
care s-au nãscut toate lucrurile, este unicã ºi indivizibilã, ºi
fiecare individ este un canal prin care se manifestã aceastã
Energie Eternã. Capacitatea noastrã de a gândi este sinonimã cu
capacitatea noastrã de a acþiona asupra acestei substanþe univer-
sale. Altfel spus, tot ceea ce gândim noi este creat sau produs în
lumea obiectivã.

4. Rezultatul acestei descoperiri este absolut fabulos ºi înseamnã cã
natura minþii este atotputernicã. Ea este nelimitatã deopotrivã din
punct de vedere cantitativ ºi calitativ, iar posibilitãþile pe care le
oferã ea sunt nenumãrate. A deveni conºtient de aceastã putere
înseamnã a deveni un „cablu viu”; ea are acelaºi efect ca ºi
conectarea unui cablu obiºnuit cu un cablu aflat sub tensiune.
Cablul aflat sub tensiune este Principiul Universal. Acesta dis-
pune de suficientã putere pentru a rãspunde oricãrei situaþii care
poate apãrea în viaþa unui individ. Atunci când mintea individualã
intrã în contact cu cea universalã, ea primeºte de la aceasta din
urmã întreaga putere de care are nevoie. Acesta este secretul
lumii interioare. Toate ºtiinþele recunosc realitatea acestei lumi ºi
toate puterile depind de recunoaºterea ei.

5. Capacitatea de a elimina condiþiile imperfecte depinde de acþi-
unea mentalã. La rândul ei, aceasta depinde de conºtiinþa puterii.
De aceea, cu cât devenim mai conºtienþi de unitatea noastrã cu
sursa puterii, cu atât mai mare va deveni puterea noastrã de a 
controla orice situaþie din lumea exterioarã.
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6. Ideile la scarã mare au tendinþa de a le elimina pe cele minore. De
aceea, este de preferat sã cultivi idei mãreþe, pentru a contracara ºi
pentru a distruge astfel toate tendinþele minore ºi indezirabile. În
acest fel, vei elimina nenumãrate obstacole minore, dar enervante,
din calea ta. În plus, vei deveni conºtient de o lume mentalã
mãreaþã, amplificându-þi astfel capacitatea mentalã ºi plasându-te
în poziþia de a realiza ceva de valoare.

7. Acesta este unul dintre secretele succesului, una dintre metodele
de organizare a victoriei ºi de obþinere a marilor realizãri de
geniu. Un geniu este numit astfel tocmai pentru cã gândeºte la
scarã mare. Energia creatoare a minþii este suficient de puternicã
pentru a se descurca la fel de uºor cu marile situaþii ca ºi cu cele
minore. Mintea este la fel de prezentã în infinitul mare cum este
în infinitul mic.

8. Cine înþelege aceastã realitate a minþii, realizeazã cã poate atrage
în viaþa sa orice condiþie exterioarã prin crearea unor condiþii
corespondente în conºtiinþa sa, întrucât orice imagine care este
susþinutã ferm o anumitã perioadã de timp în conºtiinþã tinde sã
se impregneze în subconºtient, dând naºtere unui tipar pe care
energia creatoare începe imediat sã îl transpunã în viaþa ºi în
mediul exterior al individului.

9. Aºa sunt create toate condiþiile. Viaþa noastrã nu este altceva
decât o reflectare a gândurilor noastre predominante ºi a atitudinii
noastre mentale. ªtiinþa gândirii corecte este singura ºtiinþã. Ea le
include pe toate celelalte.

10. Aceastã ºtiinþã ne învaþã cã fiecare gând creeazã o impresie
asupra creierului. Aceste impresii dau naºtere unor tendinþe men-
tale, care genereazã apoi un caracter, diferite abilitãþi ºi obiective.
Combinaþia dintre caracter, abilitãþi ºi obiective determinã toate
experienþele prin care trece omul.

11. Aceste experienþe sunt generate de legea atracþiei. Prin acþiunea
acestei legi, noi ne confruntãm în „lumea exterioarã” cu acele
experienþe care corespund exact condiþiilor din „lumea noastrã
interioarã”.

12. Gândul predominant sau atitudinea mentalã reprezintã un mag-
net, atrãgând gânduri ºi experienþe similare. În consecinþã, 
atitudinea mentalã atrage invariabil condiþiile care corespund 
perfect naturii sale.
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13. Aceastã atitudine mentalã reprezintã personalitatea noastrã ºi este
alcãtuitã din toate gândurile pe care le-am cultivat de-a lungul
vremii în mintea noastrã. De aceea, dacã dorim sã schimbãm o
anumitã condiþie exterioarã, tot ce trebuie sã facem noi este sã ne
schimbãm gândurile. În acest fel, ne vom schimba atitudinea
mentalã, care ne va schimba personalitatea, iar aceasta din urmã
va atrage în viaþa noastrã alte persoane, alte obiecte ºi alte condiþii
sau experienþe, în conformitate cu noua sa vibraþie.

14. Atitudinea mentalã nu poate fi schimbatã prea uºor, dar printr-un
efort perseverent, aceastã sarcinã poate fi realizatã. Atitudinea
mentalã este structuratã dupã toate imaginile mentale pe care le-a
fotografiat creierul tãu de-a lungul timpului. Dacã nu îþi plac
aceste imagini, distruge negativele lor ºi creeazã noi imagini. La
aceasta se rezumã întreaga artã a vizualizãrii.

15. De îndatã ce vei face acest lucru, tu vei începe sã atragi în viaþa ta
lucruri noi, care vor corespunde noilor imagini cultivate de tine. În
acest scop, impresioneazã-þi mintea cu o imagine perfectã a 
dorinþei pe care doreºti sã o vezi obiectivatã ºi continuã sã menþii
ferm în minte aceastã imagine pânã când obþii rezultatele dorite.

16. Dacã dorinþa ta necesitã fermitate, abilitate, talent, curaj, forþã ºi
orice altã putere spiritualã, imaginea ta mentalã trebuie sã conþinã
toate aceste atribute. De aceea, nu ezita sã le integrezi în ea,
întrucât ele reprezintã o parte vitalã a imaginii de ansamblu. Ele
sunt sentimentele care se combinã cu gândurile, dând naºtere pu-
terii magnetice irezistibile care va atrage lucrurile dorite cãtre
tine. Aceste emoþii dau viaþã imaginii tale mentale, iar viaþa
înseamnã creºtere. De îndatã ce imaginea ta începe sã creascã,
rezultatul ei este practic garantat.

17. Nu te feri sã aspiri cãtre cele mai mari realizãri pe care þi le poþi
imagina în toate domeniile de activitate, cãci forþele minþii sunt
întotdeauna pregãtite pentru a dinamiza o voinþã hotãrâtã, fiind
oricând gata sã contribuie la cristalizarea celor mai înalte aspiraþii
în acþiuni, realizãri ºi evenimente.

18. O ilustrare perfectã a modului de operare a acestor forþe este suge-
ratã de metoda prin care se formeazã toate obiºnuinþele noastre.
Noi facem ceva, dupã care repetãm de câteva ori aceastã acþiune,
pânã când ea devine din ce în ce mai uºoarã, iar în cele din urmã
automatã. Aceeaºi regulã se aplicã ºi în cazul renunþãrii la 
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obiceiurile proaste. Noi încetãm sã le practicãm o datã, apoi încã
o datã, apoi din nou ºi din nou, pânã când devenim complet elibe-
raþi de aceste obiºnuinþe. Chiar dacã dãm din când în când greº,
noi nu trebuie sã ne pierdem speranþa, cãci legea este absolutã ºi
invincibilã, susþinând toate eforturile ºi toate succesele noastre,
chiar dacã acestea sunt intermitente.

19. Legea poate face orice pentru tine. Practic, ea nu are limite. De
aceea, îndrãzneºte ºi crede în idealurile tale. Aminteºte-þi cã natu-
ra se muleazã întotdeauna dupã idealurile omului. Gândeºte-te
întotdeauna la idealul tãu ca la o realizare deja obþinutã.

20. Adevãrata bãtãlie a vieþii este una între idei. Ea este dusã de un
numãr mic de oameni împotriva celor mulþi. Una din pãrþile com-
batante este gândirea constructivã ºi creatoare, iar cealaltã este
gândirea distructivã ºi negativã. Gândirea creatoare este dominatã
de un ideal, în timp ce gândirea pasivã este dominatã doar de
aparenþe. În ambele tabere existã deopotrivã oameni de ºtiinþã,
oameni de litere ºi oameni de afaceri (printre alþii).

21. În tabãra creatoare sunt acei oameni care îºi petrec timpul în labo-
ratoare, privind prin microscoapele sau prin telescoapele lor.
Alãturi de ei se aflã oameni care activeazã în domeniul comercial,
în cel politic sau în cel ºtiinþific. În tabãra negativã sunt acei
oameni care îºi petrec timpul investigând legea ºi precedentele,
care confundã teologia cu religia, oameni de stat care confundã
forþa cu dreptatea, precum ºi toate milioanele de oameni care
preferã precedentele progresului ºi care privesc întotdeauna
înapoi, nu înainte, respectiv numai în lumea exterioarã, niciodatã
în cea interioarã, despre care nu cunosc nimic.

22. În ultimã instanþã nu existã decât aceste douã categorii de oameni.
Într-o lume aflatã într-o continuã miºcare, nimeni nu poate
rãmâne pe loc. Toþi oamenii trebuie sã îºi asume o tabãrã sau alta,
sã meargã înainte sau sã se întoarcã înapoi. Încercarea de a
rãmâne pe loc nu face decât sã dea apã la moarã codurilor juridice
arbitrare ºi inechitabile.

23. Faptul cã ne aflãm într-o perioadã de tranziþie este scos în evi-
denþã de agitaþia care este vizibilã pretutindeni. Lamentãrile
umanitãþii pot fi comparate cu un tir de artilerie cereascã, ce
începe cu un rãpãit ameninþãtor de joasã tonalitate ºi urcã apoi din
nor în nor, pânã când fulgerele ºi trãsnetele cuprind întregul cer. 
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24. Sentinelele care patruleazã în cele mai avansate avanposturi ale
lumii industriale, politice ºi religioase se strigã anxioase una pe
cealaltã. Ce se vede în noapte? Pericolul ºi nesiguranþa poziþiei pe
care o ocupã devin din ce în ce mai evidente cu fiecare orã care
trece. Zorii noii ere pe cale de a se naºte atestã cu toatã claritatea
cã actuala ordine a lucrurilor nu mai poate exista.

25. Marea prãpastie care separã vechiul regim de cel nou ºi ordinile
sociale corespondente þine în întregime de convingerile din
mintea oamenilor referitoare la natura universului. Când oamenii
îºi vor da seama cã forþa transcendentã a spiritului sau a minþii
cosmice îºi are sãlaºul în inimile lor, ei vor putea crea legi noi,
care vor þine seama de libertãþile ºi de drepturile celor mulþi, nu
doar de privilegiile celor puþini ºi puternici.

26. Atât timp cât oamenii vor continua sã considere puterea cosmicã
drept o putere neumanã ºi strãinã de ei, clasa aºa-zis privilegiatã
va putea continua sã domneascã în virtutea dreptului divin, oricât
de mari ar fi protestele ºi resentimentele sociale. De aceea, ade-
vãratul interes al democraþiei este acela de a exalta, de a emanci-
pa ºi de a recunoaºte divinitatea din interiorul spiritului uman,
respectiv de a recunoaºte cã orice putere se naºte în interiorul
conºtiinþei. Nici un om nu are mai multã putere decât un alt om,
decât dacã acesta din urmã i-o delegã pe a lui. Vechiul regim
doreºte sã ne facã sã credem cã legea este superioarã legiuitorilor.
Aceastã concepþie a dat naºtere la tot felul de crime, dar ºi la tot
felul de privilegii ºi de inegalitãþi sociale, pornind de la institu-
þionalizarea doctrinei fataliste a dreptului divin.

27. Mintea Divinã nu este alta decât Mintea Universalã. Ea nu face
excepþii ºi nu are favoriþi. Dumnezeu nu acþioneazã niciodatã din
capriciu sau ca urmare a unei stãri de mânie, de gelozie sau de
rãutate. Pe de altã parte, ea nu poate fi flatatã sau cumpãratã pen-
tru a le asigura unora nevoile pe care aceºtia le considerã necesare
pentru fericirea sau pentru existenþa lor. Mintea Divinã nu face
excepþii în favoarea unora sau altora. Ce-i drept, atunci când un
individ realizeazã unitatea sa cu acest Principiu Universal, el pare
favorizat de soartã, întrucât a descoperit sursa sãnãtãþii perfecte,
a bogãþiei ºi a puterii.
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28. Ca exerciþiu pentru aceastã sãptãmânã, îþi propun sã te concen-
trezi asupra Adevãrului. Încearcã sã realizezi faptul cã Adevãrul
te va elibera, respectiv cã nimic nu poate sta în calea succesului
tãu dacã înveþi sã aplici metodele ºi principiile gândirii ºtiinþifice
corecte. Urmãreºte sã realizezi faptul cã mediul tãu exterior
reflectã exact potenþialul inerent al sufletului tãu, cã tãcerea îþi
oferã o oportunitate practic nelimitatã de a înþelege viziunea cea
mai înaltã asupra Adevãrului. Încearcã sã înþelegi cã
omniprezenþa însãºi nu este altceva decât o tãcere absolutã, în
timp ce tot restul înseamnã schimbare, activitate, limitare. De
aceea, concentrarea în tãcere a gândurilor reprezintã adevãrata
metodã prin care tu poþi scoate la ivealã, poþi trezi ºi poþi exprima
minunata putere a lumii interioare. 

Posibilitãþile antrenãrii gândirii sunt infinite, iar
consecinþele lor sunt eterne. ªi totuºi, puþini îºi
asumã efortul de a-ºi direcþiona gândirea cãtre
acele canale care le vor aduce beneficii, prefe-
rând sã îºi lase destinul la latitudinea ºansei.

- Marden
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Întrebãri ºi rãspunsuri care te pot ajuta
de-a lungul practicii

201. Care este adevãratul secret al puterii? 
Acest secret este conºtiinþa puterii. Toate lucrurile de care
devenim conºtienþi sunt manifestate invariabil în lumea obiectivã
ºi capãtã o expresie tangibilã.

202. Care este sursa acestei puteri?
Mintea Universalã, din care se nasc toate lucrurile ºi care este
unicã ºi indivizibilã.

203. Cum se manifestã aceastã putere?
Prin individ. Fiecare individ reprezintã un canal prin care energia
este diferenþiatã în formã.

204. Cum ne putem conecta la aceastã omnipotenþã?
Capacitatea noastrã de a gândi echivaleazã cu capacitatea noastrã
de a acþiona asupra acestei Energii Universale. Tot ceea ce
gândim noi este creat apoi în lumea obiectivã.

205. Care este rezultatul acestei descoperiri?
Rezultatul este absolut fabulos. El îþi deschide porþile celor mai
nelimitate oportunitãþi.

206. Cum putem elimina în acest caz condiþiile imperfecte din
viaþa noastrã?
Devenind conºtienþi de unitatea noastrã cu sursa oricãrei puteri.

207. Care este una din caracteristicile distinctive ale minþii de
geniu?
Geniul gândeºte întotdeauna la scarã mare. El cultivã idei sufi-
cient de mãreþe pentru a contracara ºi pentru a distruge toate
obstacolele mãrunte, dar enervante.

208. Cui se datoreazã experienþele noastre?
Legii atracþiei.

209. Cum poate fi activatã aceastã lege?
Printr-o atitudine mentalã predominantã.

210. Ce diferenþiazã vechiul regim de cel nou?
Convingerile referitoare la natura universului. Vechiul regim se
cramponeazã de doctrina fatalistã a dreptului divin, în timp ce
noul regim recunoaºte divinitatea individului ºi democraþia
umanitãþii
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Sãptãmâna
a douãzeciºidoua

Seminþele spirituale



SINTEZA PRINCIPIILOR CARE TREBUIE ÎNÞELESE
ªI APLICATE ÎN SÃPTÃMÂNA A DOUÃZECIªIDOUA

Urmeazã descrierea principiilor care trebuie înþelese ºi aplicate
în sãptãmâna a douãzeciºidoua. În aceastã secþiune vei afla cã
gândurile reprezintã seminþe spirituale. Dacã sunt sãdite în

mintea subconºtientã, acestea au tendinþa sã încolþeascã ºi sã creascã.
Din pãcate, fructele lor nu sunt întotdeauna pe placul nostru.

În general, diferitele forme de inflamaþii, paraliziile, nervozitatea
ºi majoritatea bolilor sunt consecinþa fricii, a grijilor, anxietãþii,
geloziei, invidiei, urii ºi a altor gânduri similare.

Procesele vieþii sunt activate prin douã metode distincte: pe de o
parte, acumularea ºi digerarea substanþelor nutritive necesare pentru
construirea celulelor, iar pe de altã parte, dizolvarea ºi eliminarea
deºeurilor.

Întreaga viaþã are la bazã aceste douã tipuri de activitate, una 
constructivã ºi cealaltã distructivã. Dat fiind cã hrana, aerul ºi apa sunt
singurele necesitãþi pentru construirea celulelor, am putea crede cã 
problema prelungirii indefinite a vieþii nu este deloc dificilã.

Oricât de ciudat ar pãrea, cauza tuturor bolilor este cea de-a doua
activitate, cea distructivã, cu foarte rare excepþii. Deºeurile ºi toxinele
se acumuleazã ºi satureazã þesuturile, generând un fenomen de autoin-
toxicare. Aceasta poate fi parþialã sau generalã. În primul caz, tulbu-
rarea produsã va fi localã. În cel de-al doilea, ea va afecta întregul
organism. 

Atunci când vorbim de vindecare, problema pe care trebuie sã o
rezolvãm este aºadar aceea a amplificãrii fluxului de energie vitalã în
cadrul sistemului. Acest lucru poate fi realizat numai prin eliminarea
gândurilor de teamã, de îngrijorare, de anxietate, de gelozie, de invidie,
de urã ºi a altor asemenea gânduri distructive, care tind sã oboseascã ºi
sã tulbure activitatea nervilor ºi a glandelor care controleazã excreþia ºi
eliminarea substanþelor toxice ºi a deºeurilor.

„Alimentele nutritive ºi tonicele întãritoare” nu pot conferi viaþã,
întrucât ele nu sunt decât manifestãri secundare ale vieþii. Manifestarea
primordialã a vieþii ºi felul în care poþi intra în contact cu ea vor fi
explicate în continuare, în rândurile de mai jos, pe care am privilegiul
de a þi le prezenta.
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1. Cunoaºterea are o valoare nepreþuitã, întrucât aplicarea ei permite
construirea viitorului dorit. Atunci când vom înþelege cã actualul
nostru caracter, actualul mediu în care trãim, actualele noastre
capacitãþi ºi actuala noastrã stare de sãnãtate sunt rezultatul 
modului nostru de a gândi din trecut, noi vom începe sã preþuim 
altfel valoarea cunoaºterii.

2. Dacã starea sãnãtãþii noastre nu este tocmai aceea pe care ne-am
dori-o, cel mai bun remediu constã în a ne examina propriul mod
de a gândi. Îþi reamintesc în aceastã direcþie cã orice gând
genereazã o impresie asupra minþii ºi fiecare impresie reprezintã
o sãmânþã care se afundã în subconºtient ºi dã naºtere acolo unei
tendinþe. Aceastã tendinþã este de a atrage alte gânduri similare.
Pânã sã ne dãm seama, noi ne trezim cu o întreagã recoltã ce 
trebuie strânsã.

3. Dacã gândurile noastre conþin seminþe ale bolii, noi vom recolta
boli, degradare corporalã, slãbiciuni ºi eºecuri. De aceea, întrebã-
rile pe care ar trebui sã ni le punem în permanenþã sunt: ce fel de
seminþe sãdim? Ce fel de viitor ne creãm? Ce vom recolta?

4. Dacã dorim sã ne schimbãm o anumitã condiþie fizicã, cea mai
bunã metodã este vizualizarea. Construieºte-þi o imagine mentalã
a perfecþiunii fizice ºi susþine-o în minte pânã când aceasta este
absorbitã de conºtiinþã. Mulþi oameni au reuºit în numai câteva
sãptãmâni sã îºi vindece diferite boli cronice aplicând aceastã
metodã. Cât despre afecþiunile obiºnuite, acestea pot fi anihilate
în numai câteva zile, iar uneori chiar într-un interval de ordinul
minutelor.

5. Mintea îºi exercitã acest control asupra corpului fizic prin inter-
mediul legii vibraþiilor. Noi ºtim cã orice acþiune mentalã repre-
zintã o vibraþie ºi cã orice formã este pur ºi simplu o formã de
miºcare, adicã o ratã a vibraþiei. De aceea, orice vibraþie modificã
instantaneu fiecare atom al corpului, fiecare celulã ºi fiecare
reacþie chimicã din organism.

6. Toate lucrurile care existã în univers sunt ceea ce sunt exclusiv
datoritã ratei lor vibratorii. Dacã schimbãm aceastã ratã, noi
schimbãm practic natura, calitatea ºi forma. Imensa panoramã a
naturii, deopotrivã cea vizibilã ºi cea invizibilã, este modificatã
constant prin simpla schimbare a ratei vibratorii. Gândul însuºi
reprezintã o vibraþie, aºa cã noi putem aplica aceastã metodã
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inclusiv în cazul lui. Dacã îi vom schimba vibraþia, noi vom putea
produce orice condiþie fizicã pe care ne-o dorim la nivelul corpu-
lui nostru.

7. Toþi oamenii folosesc aceastã putere clipã de clipã. Drama este cã
majoritatea o folosesc inconºtient, generând astfel rezultate
nedorite. Dacã ar folosi-o inteligent, puterea ar genera numai
rezultate pozitive. Acest lucru nu este nici mãcar dificil, întrucât
cu toþii am acumulat suficientã experienþã pentru a ºti ce anume
produce vibraþii plãcute în interiorul corpului nostru, dar ºi
cauzele care ne produc senzaþii neplãcute ºi dezagreabile.

8. Aºadar, tot ce trebuie sã facem este sã ne consultãm propria expe-
rienþã. Dacã gândurile noastre sunt elevate, progresiste, construc-
tive, curajoase, nobile, bune sau dezirabile în orice alt fel, noi
punem în miºcare vibraþii care vor genera anumite rezultate.
Invers, dacã gândurile noastre sunt pline de urã, de invidie, de
gelozie, critice sau conflictuale în alte o mie ºi unul de feluri, ele
vor genera un cu totul alt tip de rezultate. Dacã sunt cultivate,
toate aceste vibraþii sunt cristalizate în formã. În primul caz,
rezultatul va fi o stare de sãnãtate fizicã, moralã ºi mintalã bunã,
iar în cel de-al doilea caz el va fi o stare de boalã, de dizarmonie
ºi de discordie.

9. Ne putem da astfel seama de puterea imensã pe care o are mintea
asupra corpului fizic.

10. Mintea obiectivã are anumite efecte asupra corpului, care pot fi
recunoscute cu uºurinþã. Dacã cineva îþi spune ceva ce þi se pare
amuzant, tu izbucneºti în râs. Uneori, întregul corp þi se
cutremurã de râs, ceea ce înseamnã cã mintea are un control 
evident asupra muºchilor ºi trupului tãu. Alteori, cineva îþi spune
ceva ce îþi trezeºte compasiunea ºi ochii þi se umplu de lacrimi,
ceea ce înseamnã cã gândirea are un control evident asupra 
glandelor corpului. Dacã cineva îþi spune ceva care te enerveazã,
sângele îþi urcã în obraji, care se înroºesc, ceea ce înseamnã cã
gândirea influenþeazã circulaþia sângelui. Aceste experienþe sunt
consecinþe ale acþiunii minþii obiective asupra corpului fizic, dar
ele sunt temporare. Altfel spus, ele trec repede ºi situaþia de
dinainte revine la normal.
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11. Îþi propun sã vedem în continuare cum acþioneazã mintea sub-
conºtientã asupra corpului fizic. Acþiunea acesteia este complet
diferitã. De pildã, dacã te rãneºti, mii de celule încep sã lucreze la
vindecarea rãnii. Dupã numai câteva zile sau sãptãmâni, munca
este încheiatã. Dacã îþi rupi un os, niciun chirurg din lume nu þi-ar
putea suda la loc cele douã fragmente. Tot ce poate face el este sã
le punã în poziþia lor corectã, dupã care mintea ta subiectivã
începe imediat procesul de sudare a lor, astfel încât în scurt timp
osul redevine la fel de solid cum era înainte. Dacã înghiþi otravã,
mintea subconºtientã descoperã imediat pericolul ºi face un efort
violent pentru a-l elimina. Dacã te infectezi cu un virus periculos,
ea începe sã construiascã imediat un zid în jurul zonei infectate,
dupã care distruge infecþia prin absorbirea ei de cãtre celulele albe
ale sângelui, pe care le furnizeazã exact în acest scop.

12. Toate aceste procese ale minþii subconºtiente se desfãºoarã de
regulã fãrã ca noi sã le cunoaºtem sau sã exercitãm un control
conºtient asupra lor, ºi atât timp cât nu interferãm cu ele, rezulta-
tul este întotdeauna perfect. Toate aceste milioane de celule sunt
însã inteligente ºi reacþioneazã la gândurile noastre. De aceea, ele
pot fi complet paralizate de gândurile noastre de teamã, de
îndoialã ºi de anxietate. Ele pot fi comparate cu o armatã de
muncitori gata sã înceapã un proiect mãreþ, dar care primesc
comenzi contradictorii de la ºefii lor, care le spun sã intre în grevã
sau sã îºi schimbe planurile. În cele din urmã, muncitorii se 
descurajeazã ºi renunþã sã mai facã ceva.

13. Calea care duce cãtre sãnãtate are la bazã legea vibraþiei, care
fundamenteazã de altfel toate celelalte ºtiinþe. Aceastã lege este
activatã de minte, adicã de „lumea interioarã”. Rezultatele ei
depind de efortul individual depus ºi de practicã. Întreaga lume a
puterii se aflã în interiorul nostru. Oamenii înþelepþi nu îºi pierd
timpul ºi energia încercând sã schimbe efectele din „lumea exte-
rioarã”, ci pornesc de la premisa cã acestea nu reprezintã altceva
decât o reflectare a cauzelor lãuntrice.

14. Aceste cauze se gãsesc întotdeauna în „lumea interioarã”. Prin
schimbarea lor, noi putem schimba inclusiv efectele.

15. Fiecare celulã a corpului este inteligentã ºi reacþioneazã la 
gândurile emise de minte. Toate celulele sunt înzestrate cu 
creativitate. Ele creeazã tiparul exact pe care îl planificã mintea.
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16. De aceea, dacã menþii în minte o imagine fizicã perfectã, energiile
creatoare îþi vor crea un corp perfect.

17. Celulele cerebrale funcþioneazã exact dupã aceleaºi principii.
Calitatea creierului este guvernatã de starea de spirit sau de 
atitudinea mentalã. Dacã mintea cultivã o atitudine indezirabilã la
nivelul lumii subiective, aceasta se va reflecta imediat asupra 
corpului fizic. De aceea, dacã dorim ca trupul nostru sã manifeste
o stare de sãnãtate perfectã, vitalitate ºi putere, noi trebuie sã 
cultivãm mai întâi la nivel mental aceste calitãþi.

18. Aºa cum spuneam, fiecare element al corpului uman are o 
anumitã ratã vibratorie.

19. Acþiunea mentalã are ºi ea o ratã vibratorie precisã.
20. Ratele vibratorii mai înalte controleazã, modificã sau distrug

ratele vibratorii inferioare.
21. Rata vibratorie este guvernatã de caracterul celulelor cerebrale.
22. În sfârºit, noi ºtim cum putem crea aceste celule cerebrale.
23. De aceea, noi putem introduce orice schimbare fizicã în corpul

nostru. Prin cultivarea cunoaºterii pragmatice a puterii minþii, am
ajuns la concluzia cã nicio limitare nu poate împiedica punerea
noastrã la unison cu legea naturalã, care este omnipotentã.

24. Aceastã influenþã sau acest control al minþii asupra corpului sunt
din ce în ce mai bine înþelese la ora actualã ºi tot mai mulþi medici
încep sã acorde acestui subiect o atenþie sporitã. Dr. Albert T.
Shofield, care a scris mai multe cãrþi importante pe marginea
acestui subiect, spune în aceastã direcþie: „Tema terapeuticii 
mentale este încã ignoratã în lumea medicalã. Cãrþile noastre de
fiziologie nu fac nicio referinþã la puterea centralã de control care
guverneazã corpul fizic pentru binele acestuia. Aproape nimeni
nu vorbeºte despre puterea minþii asupra corpului”.

25. Cu siguranþã, foarte mulþi medici trateazã corect bolile nervoase
care au o origine funcþionalã. Ceea ce dorim noi sã spunem este cã
principiile pe care le aplicã ei nu le-au fost predate la ºcoalã ºi nu
au fost învãþate din cãrþi, ci au fost deprinse intuitiv ºi empiric.

26. În mod normal, puterea terapeuticii mentale ar trebui sã fie 
predatã metodic ºi ºtiinþific în toate ºcolile de medicinã din lume.
Am putea da multe exemple de tratamente greºite din cauza
ignorãrii puterii minþii asupra corpului, dar aceastã sarcinã
depãºeºte cadrul pe care ºi-l propune aceastã carte.
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27. Fãrã nicio îndoialã, foarte puþini pacienþi realizeazã cât de multe
pot face ei înºiºi pentru propria lor vindecare. Forþele pe care le-ar
putea pune ei în miºcare sunt în mare mãsurã necunoscute la ora
actualã. Dupã pãrerea noastrã, aceste forþe sunt mult mai mari
decât sunt tentaþi sã creadã oamenii, ºi cu siguranþã vor fi folosite
din ce în ce mai mult în viitor. Terapeutica mentalã poate fi 
aplicatã direct de cãtre pacient pentru a-ºi calma mintea, prin 
cultivarea unor stãri de bucurie, de speranþã, de credinþã ºi de
iubire; prin repetarea anumitor afirmaþii pozitive, printr-o muncã
mentalã regulatã ºi prin îndepãrtarea gândurilor de la boalã.

28. Ca exerciþiu pentru aceastã sãptãmânã îþi propun sã te concentrezi
asupra frumoaselor rânduri scrise de Tennyson:

29. „Vorbeºte-i Lui, cãci El te aude, iar spiritul se poate întâlni cu
spiritul. El îþi este mai apropiat decât respiraþia, decât mâinile ºi
picioarele tale”.

30. În continuare, urmãreºte sã realizezi cã atunci când i te adresezi
Lui, tu intri de fapt în contact cu Omnipotenþa.

31. Aceastã recunoaºtere ºi aceastã realizare a puterii omnipotente va
distruge rapid orice formã de boalã ºi de suferinþã, înlocuindu-le
cu armonia ºi cu perfecþiunea. Existã oameni care cred cã bolile
ºi suferinþa sunt trimise de Dumnezeu. Dacã aºa ar sta lucrurile,
orice medic, orice chirurg, orice membru al Crucii Roºii ºi orice
asistentã medicalã ar sfida voinþa lui Dumnezeu, iar spitalele ar fi
niºte locuri ale perdiþiei ºi ale revoltei împotriva divinitãþii, nu ale
compasiunii ºi îngrijirii. Raþionamentul este în mod evident
absurd, dar în pofida lipsei sale de logicã, existã destui oameni
care cultivã aceastã idee.

32. În continuare, mediteazã asupra faptului cã, pânã recent, teologia
a creat imaginea unui Dumnezeu imposibil, care a creat fiinþe
capabile de pãcat, dupã care le-a pedepsit de-a pururi pentru
pãcatele lor. Rezultatul acestei ignoranþe ieºite din comun a fost
crearea unei stãri colective de teamã, nu de iubire. Dupã 2000 de
ani de propagandã de acest fel, teologia actualã nu mai pridideºte
cu scuzele în faþa creºtinãtãþii.

33. În final, mediteazã asupra omului ideal, creat dupã chipul ºi
asemãnarea lui Dumnezeu. Apreciazã o datã în plus Mintea
omniprezentã din care s-au nãscut ºi care susþine toate formele. 
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„Tot ce existã sunt pãrþi ale aceleiaºi totalitãþi minunate,
al cãrei corp îl constituie natura ºi al cãrei suflet îl reprezintã
Dumnezeu”.

- Papa

Oportunitatea urmeazã percepþia. Acþiunea urmeazã inspiraþia.
Creºterea urmeazã cunoaºterea. Geniul urmeazã progresul.
Principiul spiritual prevaleazã întotdeauna, fiind urmat
inevitabil de reflectarea lui în posibilitãþile infinite ºi nelimitate
ale realizãrii.
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Întrebãri ºi rãspunsuri care te pot ajuta de-a
lungul practicii

211. Cum poate fi eliminatã boala?
Prin punerea noastrã la unison cu Legea Naturalã, care este
omnipotentã.

212. În ce constã acest proces? 
În înþelegerea faptului cã omul este o fiinþã spiritualã ºi cã spiritul
lui este perfect.

213. Unde conduce el?
La recunoaºterea conºtientã a acestei perfecþiuni, mai întâi la
nivel intelectual, apoi la nivel emoþional, ºi astfel, la manifestarea
concretã a acestei perfecþiuni.

214. Cum este posibil acest lucru?
Acest lucru este posibil deoarece gândirea este un proces 
spiritual, ºi deci creator. Ea se coreleazã cu obiectul ei ºi îl
materializeazã.

215. Ce Lege Naturalã acþioneazã în acest caz?
Legea Vibraþiei.

216. Cum acþioneazã ea?
Rata vibratorie superioarã controleazã, modificã sau distruge
ratele vibratorii inferioare.

217. Este recunoscut pe scarã largã acest sistem al terapeuticii
mentale?
Da. Existã peste un milion de oameni numai în aceastã þarã care
aplicã acest sistem într-o formã sau alta.

218. Care este rezultatul acestui sistem de gândire?
Pentru prima datã în istoria lumii, facultatea raþionalã superioarã
poate fi în sfârºit satisfãcutã prin demonstrarea adevãrului prin
metode ºtiinþifice. Acest proces se rãspândeºte cu rapiditate în
întreaga lume.

219. Este acest sistem aplicabil ºi în alte domenii ale vieþii?
Da, el poate fi aplicat în orice domeniu al vieþii.

220. Este acest sistem ºtiinþific sau religios?
Este în egalã mãsurã ºtiinþific ºi religios. Adevãrata ºtiinþã ºi 
adevãrata religie sunt surori gemene. Ori de câte ori apare una,
cealaltã o urmeazã îndeaproape.
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Sãptãmâna
a douãzeciºitreia

Legea Succesului este serviciul



SINTEZA PRINCIPIILOR CARE TREBUIE ÎNÞELESE
ªI APLICATE ÎN SÃPTÃMÂNA A DOUÃZECIªITREIA

Urmeazã descrierea principiilor care trebuie înþelese ºi aplicate
în sãptãmâna a douãzeciºitreia ºi pe care am onoarea sã þi le
prezint în continuare. În aceastã secþiune vei afla cã banii fac

parte integrantã din însãºi þesãtura existenþei noastre, cã legea 
succesului este serviciul ºi cã noi primim numai ce dãruim, motiv pen-
tru care ar trebui sã considerãm un mare privilegiu posibilitatea de a
dãrui.

Am vãzut pânã acum cã gândirea este un proces creator care stã
la baza tuturor activitãþilor constructive. De aceea, cele mai valoroase
lucruri pe care le putem dãrui noi sunt gândurile noastre.

Gândirea creatoare este fundamentatã pe atenþie, ºi, aºa cum am
vãzut, puterea atenþiei focalizate este arma supraomului. Atenþia 
conduce la dezvoltarea puterii de concentrare, iar aceasta din urmã 
dezvoltã Puterea Spiritualã, care reprezintã cea mai puternicã forþã din
câte existã.

Aceasta este ºtiinþa care stã la baza tuturor celorlalte ºtiinþe. Ea
este arta vieþii umane, care este mai presus de toate celelalte arte. Cine
ajunge sã controleze aceastã ºtiinþã ºi aceastã artã descoperã oportuni-
tatea perfectã pentru un progres continuu. Perfecþiunea în aceastã artã
nu poate fi dobânditã în ºase zile, în ºase sãptãmâni sau în ºase luni. Ea
reprezintã o muncã de o viaþã. Cine nu merge înainte merge automat
înapoi.

Cultivarea gândurilor pozitive, constructive ºi altruiste are efecte
benefice pe termen lung. Compensaþia este o lege a universului. Natura
încearcã în permanenþã sã atingã starea de echilibru. Ori de câte ori
cineva dãruieºte ceva, el trebuie sã primeascã ceva în schimb. În caz
contrar, s-ar crea o stare de vid. Dacã vei respecta aceastã regulã, 
beneficiile pe care le vei obþine vor justifica întru totul toate eforturile
fãcute.
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1. Conºtiinþa banilor nu este altceva decât o atitudine mentalã. Ea
reprezintã poarta ce deschide calea cãtre marile realizãri în dome-
niul comercial. Este o atitudine receptivã. Dorinþa este forþa de
atracþie care pune curentul în miºcare, iar teama este marele
obstacol care poate opri curgerea curentului, mergând uneori
pânã la inversarea lui, ºi implicit la îndepãrtarea lui de noi.

2. Teama este chiar opusul conºtiinþei banilor. Ea echivaleazã cu
conºtiinþa sãrãciei, iar cum legea este imuabilã, noi obþinem exact
ceea ce oferim. Nu întâmplãtor se spune cã: „De ce te temi nu
scapi”. Banii fac parte integrantã din însãºi þesãtura existenþei
noastre. De aceea, obþinerea lor presupune emiterea celor mai
bune gânduri de cãtre cele mai bune minþi.

3. Noi putem face bani fãcându-ne prieteni. Mai mult, putem lãrgi
acest cerc de prieteni acumulând bani pentru ei, ajutându-i ºi 
fiindu-le de folos. Prima ºi cea mai importantã lege a succesului
este aºadar serviciul adus altor persoane. La rândul lui, serviciul
este construit pe integritate ºi pe justiþie. Omul ale cãrui intenþii (ca
sã nu mai vorbim de fapte) nu sunt corecte este în cel mai bun caz
un ignorant care nu înþelege legea fundamentalã a schimbului.
Astfel de oameni nu au decât de pierdut, chiar dacã nu-ºi dau seama
de acest lucru ºi li se pare cã au ceva de câºtigat. În realitate, ei sunt
predestinaþi eºecului. Nimeni nu poate înºela Infinitul. Legea 
compensaþiei cere dinte pentru dinte ºi ochi pentru ochi.

4. Forþele vieþii sunt volatile; ele sunt alcãtuite din gândurile ºi din
idealurile noastre, pe care le modeleazã dându-le formã. Tot ce
trebuie sã facem noi este sã ne pãstrãm mintea deschisã, sã 
acceptãm noul, sã recunoaºtem oportunitatea ºi sã fim interesaþi
mai degrabã de cãlãtorie decât de destinaþia ei, cãci adevãrata
plãcere este oferitã de activitate, nu de posesiune.

5. Tu poþi deveni un veritabil magnet pentru bani, dar în acest scop
trebuie sã te gândeºti mai întâi cum poþi face bani pentru alþi
oameni. Dacã dispui de viziunea interioarã necesarã pentru a
sesiza ºi pentru a utiliza oportunitãþile care îþi ies în cale ºi pentru
a recunoaºte valorile, tu poþi profita de pe urma lor, dar cel mai
mare succes îl vei obþine dacã îi vei ajuta pe cei din jur. Ceea ce
îi este unui om de folos trebuie sã le fie tuturor de folos.

6. Un gând generos este dublat de putere ºi de vitalitate, în timp ce
un gând egoist conþine în sine germenul disoluþiei sale; mai
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devreme sau mai târziu, el se va dezintegra ºi va dispãrea. Marii
finanþiºti precum Morgan ºi alþii ca el nu sunt altceva decât canale
pentru distribuirea bogãþiei. Prin mâinile lor trec sume uriaºe de
bani, dar ar fi periculos ca ei sã interfereze cu aceste fluxuri,
oprindu-le în beneficiul lor exclusiv. Atât canalele de intrare cât
ºi cele de ieºire trebuie sã fie deopotrivã deschise. Pe scurt, cel
mai mare succes apare atunci când noi ne dãm seama cã este
absolut esenþial sã dãruim, nu doar sã primim.

7. Dacã vom recunoaºte puterea omnipotentã care reprezintã sursa
oricãrei abundenþe, noi ne putem adapta conºtiinþa la aceastã
abundenþã astfel încât sã atragem tot timpul cãtre noi tot ceea ce
ne este necesar. Vom descoperi cu aceastã ocazie cã cu cât
dãruim mai mult, cu atât mai mult primim. Din acest punct de
vedere, dãruirea trebuie înþeleasã ca serviciu. Un bancher le oferã
clienþilor sãi banii de care dispune. Un negustor le oferã mãrfurile
sale. Un autor îºi oferã gândurile, iar un meºteºugar calificarea.
Toþi au ceva de dãruit, dar important este sã înþelegem cã cu cât
dãruieºti mai mult, cu atât mai mult primeºti, ºi deci cu atât mai
mult ai de dãruit.

8. Un economist primeºte foarte mulþi bani tocmai pentru cã
dãruieºte foarte mulþi bani. El gândeºte întotdeauna cu propria sa
minte, nu îi lasã pe ceilalþi sã gândeascã în locul lui. Dacã doreºti
sã îl convingi, trebuie sã îi explici cum vei obþine rezultatele
scontate. Dacã poþi face acest lucru, el îþi va oferi mijloacele
necesare pentru a-þi transpune planurile în realitate, în folosul a
mii de oameni. Economistul ºtie cã dacã tu ai succes, va avea el
însuºi succes. Morgan, Rockefeller, Carnegie ºi alþii ca ei nu s-au
îmbogãþit pentru cã au pierdut bani în favoarea altor oameni, ci
pentru cã au produs bani pentru alþi oameni. Numai aºa au putut
ajunge ei cei mai bogaþi oameni din cea mai bogatã þarã de pe
glob.

9. Omul mediu nu are habar ce înseamnã gândirea profundã. El
acceptã ideile celorlalþi ºi le repetã la fel ca un papagal. Acest
lucru este folosit intensiv pentru formarea opiniei publice, iar
aceastã atitudine docilã a majoritãþii poate fi vãzutã cu uºurinþã.
Mulþimea este întru totul de acord sã lase o elitã de mici 
dimensiuni sã uzurpeze puterea lor ºi sã guverneze peste o þarã de
supuºi. Gândirea creatoare necesitã atenþie.
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10. Puterea atenþiei este numitã concentrare. Ea este direcþionatã de
voinþã. De aceea, noi trebuie sã refuzãm sã ne concentrãm asupra
altor lucruri decât cele pe care ni le dorim. Foarte mulþi oameni
se concentreazã constant asupra durerii, pierderii ºi conflictelor
de toate felurile. Dat fiind cã gândirea este un proces creator,
aceastã concentrare îi conduce inevitabil cãtre ºi mai multã
durere, cãtre ºi mai multe pierderi ºi cãtre ºi mai multe conflicte.
Cum altfel s-ar putea petrece lucrurile? Pe de altã parte, atunci
când dãm de succes, de câºtig sau de o altã condiþie favorabilã,
noi ne concentrãm în mod natural asupra ei ºi astfel obþinem ºi
mai mult succes sau un câºtig ºi mai mare. Cine are mult obþine
de regulã ºi mai mult.

11. Iatã cum trebuie înþeles acest principiu ºi cum poate fi folosit el
în lumea afacerilor, conform unei descrieri fãcute de domnul
Atkinson într-un articol apãrut în Advanced Thought:

12. „Spiritul trebuie considerat esenþa conºtiinþei, substanþa minþii,
realitatea care stã la baza gândirii. Cum toate ideile sunt faze ale
activitãþii conºtiinþei, minþii ºi gândirii, rezultã cã spiritul ºi
numai el trebuie considerat Adevãrul Ultim, Realitatea sau Ideea
Supremã”.

13. Dacã am acceptat aceastã premisã, singura concluzie pe care o
putem trage este cã adevãrata înþelegere a spiritului ºi a legilor
sale de manifestare reprezintã cel mai „practic” lucru pe care îl
poate descoperi un om „pragmatic”. Dacã toþi oamenii „pragma-
tici” din lume ar înþelege acest lucru, ei „s-ar da peste cap” sã
obþinã aceastã cunoaºtere a realitãþilor ºi a legilor spirituale.
Aceºti oameni nu sunt proºti. Tot ce trebuie sã facã ei este sã 
înþeleagã aceastã realitate fundamentalã pentru a se putea deplasa
imediat în direcþia care îi conduce cãtre esenþa tuturor realizãrilor.

14. Îngãduie-mi sã îþi dau un exemplu concret. Cunosc aici, în
Chicago, un bãrbat pe care l-am considerat întotdeauna cam
materialist. El a avut parte în viaþã de mai multe succese, dar ºi de
mai multe eºecuri. Ultima datã când am vorbit cu el era „la
pãmânt”, cel puþin prin comparaþie cu statutul sãu financiar 
anterior. Se pãrea cã a ajuns într-adevãr „pe fundul prãpãstiei”,
întrucât se afla deja la mijlocul vieþii, iar la aceastã vârstã ideile
noi apar mai greu decât în anii tinereþii.
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15. Iatã ce mi-a spus el: „Eu ºtiu cã toate succesele în domeniul
afacerilor sunt rezultatul gândirii. Orice prost ºtie acest lucru. În
clipa de faþã îmi cam lipsesc ideile bune, dar dacã aceastã 
învãþãturã despre ‘Mintea omnipotentã’ este corectã, ar trebui sã
pot stabili o ‘conexiune directã’ cu ea, iar la nivelul Minþii
Infinite trebuie sã existe nenumãrate idei bune pe care un om cu
curajul ºi cu experienþa mea de viaþã sã le poatã folosi în aface-
rile sale, obþinând astfel un mare succes. Procesul mi se pare
extrem de pertinent, aºa cã voi încerca sã îl pun în practicã”.

16. Am avut aceastã conversaþie acum doi ani. Chiar ieri am aflat
veºti despre aceastã persoanã. Vorbind cu un prieten, i-am spus:
„Ce s-a mai întâmplat cu amicul nostru, X? S-a redresat?”
Prietenul meu m-a privit cu uimire. „Cum, nu ºtii!? m-a întrebat
el. Are un succes nebun. A ajuns preºedintele companiei  (a numit
un concern care a avut un succes fenomenal în ultimele 18 luni,
fiind extrem de binecunoscut la ora actualã de la un capãt la
celãlalt al þãrii, precum ºi în strãinãtate). El este cel care i-a
furnizat companiei MAREA IDEE care a dus la obþinerea acestui
succes uriaº. A strâns astfel cel puþin o jumãtate de milion de
dolari ºi se îndreaptã cu rapiditate cãtre obþinerea primului 
milion. ªi totul în decurs de numai 18 luni!” Nu am fãcut nicio-
datã legãtura între acest om ºi concernul respectiv, deºi ºtiam de
succesul fantastic al companiei în cauzã. Am fãcut anumite
cercetãri, care mi-au confirmat întru totul aceastã poveste,
dovedind cã ea nu este cu nimic exageratã. 

17. Ce pãrere ai? Din punctul meu de vedere, cred cã acest om a sta-
bilit într-adevãr o „conexiune directã” cu Mintea Infinitã (adicã
cu Spiritul), punând-o sã lucreze în favoarea lui. Altfel spus, 
„a aplicat aceastã conexiune în afacerea lui”.

18. Þi se pare aceastã afirmaþie un sacrilegiu sau o blasfemie? Sper
cã nu. Oricum, nu aceasta a fost intenþia mea. Dacã vei renunþa la
implicaþia Personalitãþii, adicã a Naturii Umane Mãrite, din con-
cepþia ta referitoare la „Infinit”, ceea va rãmâne va fi o viziune
asupra unei Prezenþe-Puteri Infinite, a cãrei chintesenþã este
Conºtiinþa, adicã Spiritul. Bãrbatul din exemplul nostru trebuie
considerat ºi el o manifestare a acestui Spirit. Nu existã niciun
sacrilegiu în ideea cã el, ca Spirit, s-a putut armoniza cu Originea
ºi cu Sursa sa, manifestând astfel o parte din Puterea ei, într-o
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mãsurã cât de micã. La urma urmelor, cu toþii facem acest lucru,
mai mult sau mai puþin, ori de câte ori ne folosim mintea la uni-
son cu Gândirea Creatoare. Acest om a fãcut chiar mai mult: el a
aplicat acest mecanism într-o manierã profund conºtientã, adicã
„pragmaticã”, dupã cum s-a exprimat el.

19. Nu am apucat sã îl întreb ce metodã a aplicat, dar intenþionez sã fac
acest lucru cu prima ocazie. Un lucru mi se pare însã sigur: el nu
numai cã a apelat la Depozitul Infinit pentru a obþine ideile de care
avea nevoie (ºi care au stat la baza succesului sãu ulterior), dar s-a
folosit inclusiv de Puterea Creatoare a Gândirii pentru a-ºi construi
un Tipar Idealist al realitãþii pe care intenþiona sã o materializeze în
formã, schimbându-i ºi îmbunãtãþindu-i din când în când detaliile,
pânã când a obþinut o imagine perfectã. Cred cã aºa s-au desfãºurat
lucrurile, nu doar pornind de la conversaþia pe care am avut-o cu el
acum doi ani, ci ºi în urma propriei mele experienþe de viaþã. Exact
aºa s-au desfãºurat lucrurile în cazul tuturor marilor oameni care au
obþinut realizãri aplicând Gândirea Creatoare.

20. Cei care se cutremurã în faþa gândului cã Puterea Infinitã ar putea
ajuta pe cineva în aceastã lume materialã trebuie sã þinã cont de
faptul cã dacã aceastã Putere ar fi avut ceva de obiectat, reali-
zãrile acestei persoane nu s-ar fi putut produce niciodatã.

21. „Spiritualitatea” este de fapt cât se poate de „practicã” ºi de
„pragmaticã”. Ea ne învaþã cã Spiritul Este singura Realitate, cã
el este Totalitatea, în timp ce Materia nu este decât lutul pe care
îl modeleazã el. Spiritualitatea este cel mai „practic” lucru din
lume, de fapt, singurul lucru cu adevãrat „practic” din câte existã! 

22. În aceastã sãptãmânã îþi propun sã te concentrezi asupra ideii cã
omul nu este un trup înzestrat cu un spirit, ci un spirit care ºi-a
creat un trup. De aceea, dorinþele sale nu îi pot aduce nicio satis-
facþie permanentã dacã nu sunt spirituale. Din acest punct de
vedere, banii nu au nicio altã valoare decât aceea de a ne ajuta sã
creãm condiþiile care ne oferã satisfacþie ºi care trebuie sã fie
armonioase. Condiþiile armonioase necesitã resurse suficiente.
Dacã resursele de care dispui nu þi se par suficiente, mediteazã
asupra faptului cã sufletul banilor este serviciul. Pe mãsurã ce
aceastã idee va prinde viaþã în conºtiinþa ta, în faþa ta se vor
deschide noi canale ºi tu vei trãi satisfacþia de a realiza cã
metodele spirituale sunt cât se poate de pragmatice.
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Am descoperit cã gândirea premeditatã ºi ordo-
natã în vederea obþinerii unui scop cristalizeazã
scopul respectiv, dându-i o formã stabilã. Acest
lucru ne permite sã fim absolut siguri de rezul-
tatul experimentului nostru dinamic.

- Francis Larimer Warner
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Întrebãri ºi rãspunsuri care te pot ajuta
de-a lungul practicii

221. Care este prima lege a succesului?
Serviciul.

222. Cum le putem sluji cel mai bine semenilor noºtri?
Prin deschiderea minþii noastre ºi prin direcþionarea interesului
nostru mai degrabã cãtre cãlãtoria în sine decât cãtre destinaþia ei,
mai degrabã cãtre activitate decât cãtre posesiune.

223. Care este rezultatul gândirii egoiste?
Aceasta conþine în sine germenul propriei sale disoluþii.

224. Cum putem obþine un succes maxim?
Prin recunoaºterea faptului cã dãruirea este la fel de importantã ca
ºi primirea.

225. De ce au marii finanþiºti un succes atât de deplin?
Deoarece ei gândesc cu propria lor minte.

226. De ce se complace marea majoritate a oamenilor dintr-o
þarã în statutul de turmã docilã, care ascultã de o elitã micã
de oameni?
Deoarece ei îi lasã pe cei din elitã sã gândeascã în locul lor.

227. Care este efectul concentrãrii asupra durerii ºi pierderii?
O durere ºi o pierdere ºi mai mari. 

228. Care este efectul concentrãrii asupra câºtigului?
Un câºtig ºi mai mare.

229. Este aplicat acest principiu inclusiv în lumea afacerilor?
El este singurul principiu aplicat vreodatã, în orice domeniu.
Faptul cã el este aplicat inconºtient nu modificã în niciun fel
faptele.

230. Care este aplicaþia practicã a acestui principiu?
Faptul cã succesul este un efect, nu o cauzã. Dacã dorim sã ne
bucurãm de efect, noi trebuie sã punem în miºcare cauza, ideea
sau gândul care genereazã acest efect.

Hrãneºte-þi mintea cu gânduri mãreþe. 
Numai cine crede în eroi poate deveni la rândul
lui un erou.

- Disraeli
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Sãptãmâna 
a douãzeciºipatra

Alchimia



SINTEZA PRINCIPIILOR CARE TREBUIE ÎNÞELESE 
ªI APLICATE ÎN SÃPTÃMÂNA A DOUÃZECIªIPATRA

Urmeazã descrierea principiilor care trebuie înþelese ºi aplicate
în sãptãmâna a douãzeciºipatra. Aceasta este ultima lecþie din
acest sistem.

Dacã ai practicat timp de câteva minute pe zi toate exerciþiile
recomandate mai sus, ai descoperit probabil cã poþi obþine de la viaþã
tot ceea ce îþi doreºti, vizualizând lucrul respectiv ca ºi cum l-ai obþinut
deja. Ai ajuns astfel sã fii probabil de acord cu acel adept care a spus
cã: „Gândirea este copleºitoare. Ea este incredibil de vastã, de disponi-
bilã, de limpede, de rezonabilã ºi de uºor de folosit”.

Fructul acestei cunoaºteri este un dar al zeilor. „Adevãrul” îi
elibereazã pe oameni, nu doar de lipsuri ºi limitãri, ci ºi de tristeþe,
durere ºi griji. Iar partea cea mai minunatã este cã aceastã lege nu þine
cont de persoanã ºi nu face nicio diferenþã între oameni. Þi-ai pregãtit
astfel calea pentru transformarea vieþii tale aºa cum doreºti.

Dacã eºti înclinat cãtre religie, nu uita cã cel mai mare învãþãtor
religios pe care l-a cunoscut vreodatã lumea a netezit drumul astfel
încât toþi oamenii sã îl poatã urma. Dacã eºti înclinat mai degrabã cãtre
ºtiinþa fizicã, îþi poþi da seama cã legea opereazã cu o precizie mate-
maticã. Dacã eºti înclinat cãtre filozofie, citeºte-i pe Platon ºi pe
Emerson. Pe orice cale ai merge, tu poþi obþine o putere practic 
nelimitatã. 

Dupã pãrerea mea, înþelegerea acestui principiu reprezintã secre-
tul pe care l-au cãutat în zadar toþi alchimiºtii din vechime ºi care
explicã în ce fel poate fi transformat aurul din minte în aurul din inimã,
iar apoi în cel þinut în mânã.
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1 Când oamenii de ºtiinþã au pus în sfârºit soarele în centrul sis-
temului solar ºi au afirmat cã Pãmântul se învârteºte în jurul lui,
surpriza ºi consternarea au fost totale. Însãºi ideea pãrea greºitã
din start. Nimic nu li se pãrea mai sigur oamenilor decât faptul cã
soarele se miºcã pe cer, de vreme ce toatã lumea îl putea vedea
apunând la vest ºi scufundându-se în ocean. De aceea, scolasticii
au fãcut spume la gurã ºi oamenii de ºtiinþã mãrginiþi au respins
în bloc noua idee, considerând-o absurdã. ªi totuºi, pânã la urmã
dovezile au devenit copleºitoare, iar ideea a devenit unanim
acceptatã ºi s-a scufundat în subconºtientul colectiv.

2 .Atunci când vorbim de un clopot, noi îi spunem „corp care
scoate sunete”. În realitate, clopotul nu face decât sã producã anu-
mite vibraþii în atmosferã. Când aceste vibraþii ajung la o
frecvenþã de 16 cicluri pe secundã, ele genereazã un sunet care
poate fi perceput de urechea umanã. Creierul uman poate percepe
vibraþii sonore de pânã la 38.000 de cicluri pe secundã. Dacã
frecvenþa de vibraþie creºte peste aceastã limitã, urechile noastre
nu mai pot percepe sunetele. Cum s-ar spune, sunetul nu se aflã
în clopot, ci în mintea noastrã.

3. Atunci când ne gândim la Soare, noi îl considerãm un corp care
„dã luminã”. Pe de altã parte, noi ºtim cã el nu face altceva decât
sã trimitã unde de energie care produc vibraþii în eter cu o
frecvenþã de 400 de trilioane pe secundã. Ceea ce noi numim
luminã nu este decât o formã de energie tradusã apoi de mintea
noastrã prin imaginea luminii. Dacã frecvenþa vibratorie creºte
peste o anumitã limitã, lumina îºi schimbã culoarea. Fiecare 
astfel de schimbare este produsã de vibraþii din ce în ce mai scurte
ºi mai rapide. Deºi noi considerãm cã un trandafir este roºu, iarba
este verde, iar cerul este albastru, în realitate aceste culori existã
doar în mintea noastrã, fiind senzaþii experimentate de noi ca
rezultat al vibraþiilor undelor luminoase. Dacã aceste vibraþii scad
sub frecvenþa de 400 de trilioane pe secundã, noi nu le mai perce-
pem ca luminã, ci sub forma cãldurii. Pe scurt, noi nu putem
depinde de dovezile oferite de simþurile noastre pentru a ne infor-
ma în legãturã cu realitatea înconjurãtoare. Dacã am accepta
exclusiv ceea ce ne spun simþurile, noi am continua sã credem ºi
astãzi cã Soarele se învârteºte în jurul Pãmântului, cã acesta din
urmã este plat ºi cã stelele de pe cer sunt simple luminiþe.
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4. Întreaga teorie ºi întreaga practicã a oricãrui sistem metafizic con-
stã în cunoaºterea adevãrului legat de sine ºi de lumea în care
trãieºti, în cunoaºterea faptului cã pentru ca ordinea sã exprime o
stare de armonie, tu trebuie mai întâi sã gândeºti aceastã armonie,
cã pentru a exprima o stare de sãnãtate, tu trebuie sã gândeºti mai
întâi aceastã stare de sãnãtate, ºi cã pentru a exprima o stare de
abundenþã, tu trebuie sã gândeºti mai întâi aceastã stare de abun-
denþã. În acest scop, tu trebuie sã începi prin a inversa dovezile
primite de la simþuri.

5. Dacã îþi vei da seama cã toate bolile, lipsurile ºi limitãrile sunt pur
ºi simplu consecinþa unui mod greºit de a gândi, tu vei cunoaºte
„Adevãrul care te va elibera”. Altfel spus, vei înþelege cum pot fi
mutaþi din loc munþii. Chiar dacã aceºti munþi sunt alcãtuiþi exclu-
siv din îndoieli, temeri, neîncredere ºi alte forme de descurajare,
ei nu sunt mai puþin reali. De aceea, ei trebuie nu doar mutaþi din
loc, ci ºi „aruncaþi în mare”.

6. Adevãrata ta sarcinã constã în a te autoconvinge de adevãrul aces-
tor afirmaþii. Dacã vei reuºi acest lucru, tu nu vei mai avea nicio
dificultate în a gândi în termenii adevãrului, ºi aºa cum am demon-
strat în aceastã carte, adevãrul conþine în sine un principiu vital
care îl va face sã se materializeze mai devreme sau mai târziu.

7. Toþi cei care vindecã boli prin metode mentale au înþeles acest
adevãr, pe care îl demonstreazã prin însãºi viaþa lor ºi prin vieþile
celor pe care îi vindecã. Ei ºtiu cã viaþa, sãnãtatea ºi abundenþa
sunt omniprezente, umplând întregul spaþiu, ºi cã cei care permit
manifestarea bolilor ºi a lipsurilor nu au ajuns încã la înþelegerea
acestei legi mãreþe.

8. De vreme ce toate condiþiile care existã sunt creaþii ale gân-
durilor, având o cauzã pur mentalã, înseamnã cã bolile ºi lipsurile
sunt simple condiþii mentale care împiedicã omul sã perceapã
adevãrul. Ele pot fi eliminate cu uºurinþã, prin simpla înlãturare a
erorii de gândire.

9. Metoda prin care poate fi eliminatã aceastã eroare de gândire con-
stã în a te scufunda în tãcere ºi a cunoaºte Adevãrul. Dat fiind cã
toate minþile sunt integrate în aceeaºi Minte Universalã, tu poþi
face în egalã mãsurã acest lucru pentru tine sau pentru o altã per-
soanã. Dacã ai învãþat cum sã îþi formezi imagini mentale ale
condiþiilor dorite, aceasta se va dovedi calea cea mai simplã ºi
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mai rapidã de obþinere a rezultatelor pe care þi le propui. Dacã nu
ai învãþat încã aceastã metodã, tu poþi obþine aceleaºi rezultate cu
ajutorul argumentelor, convingându-te singur de adevãrul afir-
maþiilor tale.

10. Reþine, ºi aceasta este una dintre afirmaþiile cele mai minunate,
dar ºi mai greu de înþeles: oricare ar fi dificultatea, oriunde s-ar
manifesta ea ºi pe oricine ar afecta, singurul pacient pe care tre-
buie sã îl tratezi eºti tu însuþi. Singurul lucru pe care trebuie sã îl
faci pentru a rezolva problema este sã te convingi pe tine însuþi de
adevãrul condiþiei pe care doreºti sã o vezi manifestatã.

11. Aceastã afirmaþie este cât se poate de exactã, fiind în acord cu
toate sistemele metafizice care existã la ora actualã pe pãmânt.
Nici un rezultat permanent nu poate fi obþinut altfel decât prin
aceastã metodã. 

12. Toate formele de concentrare – cum ar fi formarea imaginilor
mentale, argumentele sau autosugestia – reprezintã simple
metode care permit realizarea Adevãrului.

13. Dacã doreºti sã ajuþi pe cineva sau sã anihilezi o anumitã boalã, o
limitare sau o eroare, metoda corectã constã în a nu te gândi la
persoana pe care doreºti sã o ajuþi. Intenþia ta de a o ajuta este în
întregime suficientã, punându-te în rezonanþã mentalã cu per-
soana respectivã. Dupã ce ai stabilit aceastã rezonanþã, scoate-þi
din minte orice gând referitor la boalã sau la lipsã, la limitare, la
pericol sau la dificultate. Dacã vei reuºi sã îþi goleºti complet
mintea de aceastã vibraþie negativã, tu poþi considera cã þi-ai atins
scopul propus ºi cã persoana respectivã va fi eliberatã de condiþia
care corespunde vibraþiei.

14. Reþine însã: gândul este un principiu creator. De aceea, ori de câte
ori îþi focalizezi mintea asupra unei condiþii dizarmonioase,
aminteºte-þi cã aceasta este doar aparentã, cã ea nu are nicio rea-
litate, cã singura realitate care existã este spiritul, iar acesta nu
poate fi altfel decât perfect.

15. Orice gând este o formã de energie care are o anumitã frecvenþã
de vibraþie. Gândul la Adevãr are cea mai înaltã frecvenþã de
vibraþie cunoscutã. De aceea, el poate distruge orice eroare, la fel
cum lumina anihileazã spontan întunericul. Atunci când apare
„Adevãrul”, nicio eroare nu mai poate exista în preajma acestuia.
De aceea, întreaga ta practicã mentalã trebuie sã constea în
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înþelegerea acestui Adevãr. Dacã vei reuºi, tu vei putea trans-
cende orice lipsã, orice limitare ºi orice fel de boalã.

16. Nimeni nu poate înþelege Adevãrul dacã se limiteazã sã con-
temple exclusiv lumea exterioarã, care este relativã prin însãºi
natura sa, în timp ce Adevãrul este absolut. De aceea, noi trebuie
sã cãutãm acest Adevãr exclusiv în lumea interioarã.

17. Antrenarea minþii sã nu perceapã decât Adevãrul echivaleazã cu
manifestarea condiþiilor juste. Capacitatea noastrã de a face acest
lucru reprezintã cea mai bunã indicaþie a progresului pe care îl
facem. 

18. Adevãrul absolut este cã „Eul” este perfect ºi complet. „Eul” 
nostru real este spiritual; de aceea, el nu poate fi altfel decât per-
fect. El nu poate avea vreo lipsã, vreo limitare sau vreo boalã.
Scânteia geniului nu se naºte în miºcarea molecularã a creierului,
ci este inspiratã de sine, de acest „Eu” spiritual care este una cu
Mintea Universalã. Cauza oricãrei inspiraþii ºi a oricãrui geniu
este capacitatea noastrã de a recunoaºte aceastã unitate.
Rezultatele obþinute de cei care reuºesc acest lucru se întind pânã
foarte departe, influenþând inclusiv generaþiile care vor urma pe
Pãmânt. Ele sunt farurile cãlãuzitoare pe care le vor urma apoi
milioane de oameni.

19. Adevãrul nu este rezultatul raþionamentului logic sau al experi-
mentãrii, ºi nici mãcar al observaþiei. El este produsul unei
Conºtiinþe evoluate. Adevãrul unui Cezar se manifestã prin viaþa
ºi prin acþiunile sale, prin influenþa lui asupra formelor ºi progre-
sului social. Viaþa, acþiunile ºi influenþa ta asupra lumii depind de
gradul de adevãr pe care îl poþi percepe, cãci adevãrul nu se 
manifestã printr-un crez, ci prin acþiunile tale.

20. Adevãrul se manifestã prin caracter, iar caracterul omului ar 
trebui sã fie interpretarea religiei sale, adicã a principiilor în care
crede ºi pe care le considerã adevãrate. La rândul lor, aceste prin-
cipii se reflectã în caracterul posesiunilor sale. Dacã cineva se
plânge de norocul sãu în viaþã, el este nedrept faþã de sine însuºi.
Este ca ºi cum ar nega adevãrul raþional, deºi acesta stã chiar în
faþa lui ºi nu poate fi contestat.

21. Mediul ºi nenumãratele circumstanþe ºi accidente din viaþa noas-
trã existã deja în personalitatea noastrã subconºtientã, care atrage
cãtre sine numai materiale mentale ºi fizice ce corespund naturii
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sale. Aceasta este maniera în care prezentul ne determinã viitorul,
iar dacã ni se pare vreodatã cã trãim un eveniment aparent nedrept
în viaþa noastrã personalã, noi trebuie sã îi cãutãm cauza în inte-
riorul nostru, încercând sã descoperim ce gând a stat la baza aces-
tei manifestãri exterioare.

22. Acesta este Adevãrul care te „elibereazã” ºi numai cunoaºterea
conºtientã a acestui Adevãr îþi va permite sã depãºeºti toate difi-
cultãþile.

23. Condiþiile cu care te confrunþi în lumea exterioarã sunt invariabil
rezultatul celor pe care le-ai cultivat în lumea ta interioarã.
Rezultã astfel cu o acurateþe ºtiinþificã faptul cã prin susþinerea
unui ideal perfect în minte tu poþi atrage condiþii ideale similare
în lumea ta exterioarã.

24. Dacã nu percepi decât condiþiile imperfecte, incomplete, relative
ºi limitate, cu siguranþã aceste condiþii se vor manifesta în viaþa
ta. În schimb, dacã îþi vei antrena mintea sã îºi contemple „Eul”
spiritual, care este de-a pururi complet ºi perfect, în viaþa ta se vor
manifesta numai condiþii armonioase, perfecte ºi sãnãtoase.

25. Dat fiind cã gândul este un principiu creator, iar Adevãrul este
gândul cel mai elevat ºi cel mai perfect pe care îl poate emite
vreodatã cineva, este absolut evident cã emiterea unui gând refe-
ritor la Adevãr echivaleazã cu crearea unor circumstanþe exte-
rioare adevãrate. Atunci când Adevãrul interfereazã cu viaþa
omului, tot ceea ce este fals ºi greºit în aceasta trebuie sã disparã.

26. Mintea Universalã este totalitatea tuturor minþilor care existã.
Spiritul este Minte, întrucât este inteligent. De aceea, cele douã
cuvinte sunt practic sinonime perfecte.

27. Marea dificultate pe care va trebui sã o înfrunþi constã în a realiza
cã mintea nu este individualã. Ea este omniprezentã. Altfel spus,
ea existã pretutindeni. Nu existã niciun loc în care ea sã nu fie. De
aceea, ea este universalã.

28. Pânã acum, oamenii au folosit cuvântul „Dumnezeu” pentru a
indica acest Principiu Creator Universal. Acest cuvânt nu sur-
prinde însã întreaga semnificaþie a conceptului. Cei mai mulþi
dintre oameni traduc acest cuvânt printr-o realitate supremã 
exterioarã fiinþei lor. Adevãrul este însã exact pe dos. Dumnezeu
este însãºi viaþa noastrã. Fãrã acest principiu, noi am fi morþi, am 
înceta sã mai existãm. În clipa în care spiritul pãrãseºte corpul
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fizic, acesta se dezintegreazã. De aceea, spiritul reprezintã întrea-
ga noastrã esenþã.

29. Singura activitate pe care o manifestã spiritul este puterea de a
gândi. Rezultã cã gândirea trebuie sã fie prin excelenþã creatoare,
întrucât spiritul este creator. Aceastã putere creatoare este imper-
sonalã. Capacitatea ta de a gândi este de fapt capacitatea ta de a
te folosi de aceastã putere, în beneficiul tãu ºi al celor din jur.

30. Dacã vei ajunge sã înþelegi, sã apreciezi ºi sã realizezi profund
adevãrul acestei afirmaþii, tu vei intra în posesia Marelui Secret al
Realizãrii. Aminteºte-þi însã tot timpul cã numai cei care sunt
suficient de înþelepþi pentru a înþelege, suficient de profunzi 
pentru a cântãri toate faptele, suficient de fermi pentru a-ºi urma
propria judecatã ºi suficient de puternici pentru a face sacrificiile
cerute vor intra prin aceastã poartã de aur a Adevãrului.

31. În aceastã sãptãmânã îþi propun sã te concentrezi asupra faptului
cã trãim cu toþii într-o lume cu adevãrat minunatã, cã tu însuºi eºti
o fiinþã minunatã ºi cã tot mai mulþi oameni se trezesc la ora 
actualã ºi încep sã perceapã acest Adevãr. De îndatã ce se trezesc
ºi încep sã înþeleagã „lumile care au fost pregãtite pentru ei”, ei
realizeazã cã, aºa cum spune Biblia, „ochiul nu a vãzut, urechea
nu a auzit ºi inima omului nu a cunoscut” splendori atât de 
sublime ca ºi cele descoperite de ei în Pãmântul Ales. Aceºti
oameni au trecut râul judecãþii ºi au ajuns la rãscrucea discri-
minãrii între bine ºi rãu. Ei au descoperit aici cã tot ce au visat ºi
tot ce ºi-au dorit vreodatã nu a fost decât o imagine palidã a 
realitãþii pe care au ajuns sã o cunoascã.

În timp ce moºtenirea unui teren poate fi solici-
tatã, moºtenirea cunoaºterii ºi a înþelepciunii nu
poate fi cerutã de la altcineva. Un om bogat îi
poate plãti pe alþii sã facã munca în locul lui,
dar el nu îi va putea plãti niciodatã sã gân-
deascã în locul lui. Cultura ºi educaþia nu pot fi
cumpãrate. 

- S. Smiles
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Întrebãri ºi rãspunsuri care te pot ajuta 
de-a lungul practicii

231. Pe ce principiu se bazeazã teoria ºi practica tuturor 
sistemelor metafizice care existã la ora actualã pe pãmânt?
Ele se bazeazã pe cunoaºterea „Adevãrului” referitor la sine ºi la
lumea în care trãieºti.

232. Care este „Adevãrul” referitor la sine?
Acela cã adevãratul „Eu” este spiritual, aºa cã nu poate fi altfel
decât perfect.

233. Prin ce metodã poate fi distrusã orice eroare?
Prin autoconvingerea referitoare la „Adevãrul” condiþiei pe care
doreºti sã o manifeºti.

234. Putem aplica noi aceastã metodã inclusiv pentru alþii?
Mintea Universalã în care „trãim, ne miºcãm ºi ne ducem 
existenþa” este unicã ºi indivizibilã. De aceea, este la fel de posi-
bil sã ajuþi pe altcineva cum este sã te ajuþi pe tine însuþi.

235. Ce este Mintea Universalã?
Este totalitatea tuturor minþilor care existã.

236. Unde se aflã Mintea Universalã?
Ea este omniprezentã, deci existã pretutindeni. Nu existã niciun
loc în care ea sã nu fie. De aceea, ea existã inclusiv înlãuntrul nos-
tru. De fapt, ea este „lumea interioarã” de care am tot vorbit. Ea
este spiritul nostru ºi viaþa noastrã.

237. Care este natura Minþii Universale?
Natura ei este spiritualã, ºi deci creatoare. Ea încearcã sã se
exprime pe sine în formã.

238. Cum putem acþiona noi asupra Minþii Universale?
Capacitatea noastrã de a gândi echivaleazã cu capacitatea noastrã
de a acþiona asupra Minþii Universale, fãcând-o sã manifeste ceea
ce ne dorim, în beneficiul nostru ºi al celor din jur. 

239. Ce se înþelege prin gândire creatoare?
Gândirea creatoare înseamnã emiterea unor gânduri clare, ferme,
calme, focalizate ºi susþinute, care urmãresc un scop precis.

240. Care este rezultatul acestui proces? 
Consecinþa lui este cã vei putea spune la rândul tãu: „Nu eu fac
aceste lucrãri, ci Tatãl care sãlãºluieºte în mine”. Vei ajunge sã
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înþelegi cã Tatãl este Mintea Universalã ºi cã El sãlãºluieºte cu
adevãrat în tine. Altfel spus, vei ajunge sã înþelegi cã promisiunile
sublime fãcute în Biblie sunt o realitate, nu o ficþiune, putând fi
demonstrate de orice om care dispune de o înþelegere suficient de
amplã.

Templele conþin imagini sacre, ºi putem vedea
ce influenþã exercitã acestea asupra celei mai
mari pãrþi a umanitãþii. În realitate, adevãratele
puteri invizibile care îi guverneazã pe oameni
sunt ideile ºi imaginile din minþile lor. În faþa
acestora, supunerea lor este desãvârºitã.

- Jonathan Edwards

230

Sistemul Maestrului de Charles F. Haanel



Întrebãri
ºi 

rãspunsuri



Aceasta este secþiunea finalã a cãrþii de faþã. În
ea vei gãsi clarificãri ºi rãspunsuri la o bunã
parte din întrebãrile pe care le-ai putea avea. 
Aceastã secþiune este indispensabilã ºi trebuie
studiatã cu aceeaºi atenþie ca ºi orice alt capitol
din cartea Sistemul Maestrului, de Charles F.
Haanel.
Deºi reprezintã doar o sintezã a cãrþii, vei gãsi
în ea numeroase afirmaþii extrem de profunde
ºi de concise, care îþi vor lãmuri multe aspecte
din cele învãþate pânã acum.
Continuã-þi studiul ºi exerciþiile. 
Acum te afli deja în posesia Secretului
Maestrului.

Anthony R. Michalksi, editorul american
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Atunci când ne referim la mintea subconºtientã ºi la cea conºtientã,
respectiv la mintea subiectivã ºi la cea obiectivã, care este expresia
corectã din punct de vedere tehnic: „Noi avem douã minþi dis-
tincte, deºi legate între ele”, sau „Noi avem o singurã minte cu douã
funcþii distincte”?

Expresia corectã este: „Noi avem o singurã minte cu douã funcþii
distincte”. Nu existã douã minþi.

Este Diavolul de care vorbeºte religia, principiul negativ de care
vorbeºte ºtiinþa ºi rãul de care vorbeºte filozofia, simplã mani-
festare imaginarã a energiei mentale, sau poate fi considerat ca
manifestare greºitã, dar realã? Dacã tot ceea ce suntem ºi tot ce
avem noi, inclusiv toate puterile noastre, derivã din aceeaºi sursã
unicã ºi eternã, cum s-au nãscut aceste entitãþi imaginare?

Nu este vorba de entitãþi imaginare, ci de niºte simple perver
siuni. Dacã folosim electricitatea pentru a aprinde lumina, noi o
numim bunã. Dacã luãm în mânã un cablu sub tensiune care nu
este bine izolat ºi acesta ne ucide, noi nu avem dreptul sã îl
numim rãu. Moartea noastrã s-a datorat pur ºi simplu neglijenþei
noastre sau ignorãrii de cãtre noi a legilor electricitãþii. În mod
similar, Puterea Unicã Infinitã care stã la baza tuturor celorlalte
puteri se poate manifesta în viaþa noastrã fie sub forma binelui, fie
sub forma rãului, în funcþie de felul constructiv sau distructiv în
care ne folosim de ea. 

Nu este viziunea despre Dumnezeu a Sistemului Realizãrii una
panteistã?

Depinde de ideea pe care o ai despre panteism. Acest concept este
destul de vag ºi poate fi interpretat în diferite feluri. Spre 
exemplu, panteismul concepe universul ca o evoluþie eternã ºi
involuntarã a unei Fiinþe Infinite, spre deosebire de ateism, care
reprezintã o negare pozitivã a Imanenþei Divine, sau de agnosti-
cism, care se îndoieºte în mod dogmatic de existenþa lui
Dumnezeu.

ªi este corectã aceastã viziune?
Adevãrul este absolut, dar concepþiile despre adevãr variazã de la
un individ la altul. De aceea, niciun om nu va putea spune 
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vreodatã când a fost atins adevãrul ultim, întrucât nimeni nu va
putea afirma vreodatã când s-a dezvoltat conºtiinþa individualã
atât de mult încât nu mai poate evolua mai departe.

Da, adevãrul este absolut, dar concepþia despre adevãr variazã de
la un individ la altul. Pe de altã parte, adevãrul nu reprezintã o
chestiune de credinþã, ci poate fi demonstrat. El nu þine de autori-
tate, ci de percepþie.

Dacã „Eul” este spiritual, ºi implicit perfect, ºi dacã el „controleazã
ºi direcþioneazã deopotrivã corpul ºi mintea”, cum se face cã noi
obþinem rezultate atât de imperfecte?

Rezultatele noastre nu sunt deloc imperfecte. Noi nu obþinem
decât rezultate perfecte. Aceastã perfecþiune se traduce prin fap-
tul cã Legea opereazã cu o precizie imuabilã, fiind astfel perfec-
tã. Dacã individul gândeºte constructiv, rezultatele obþinute de el
sunt constructive ºi armonioase. Dacã el gândeºte distructiv, el
culege exact ceea ce a semãnat. Aºadar, Legea opereazã perfect.
Altfel spus, noi nu putem obþine rezultate imperfecte. Noi ne
putem alege liber gândurile, dar rezultatul lor este guvernat de
aceeaºi Lege imuabilã.

Ce este Viaþa?
Viaþa este acea calitate sau acel principiu al Energiei Universale
care se manifestã prin aºa-numitele obiecte organice sub forma
creºterii ºi a activitãþii voluntare. Ea coexistã într-o anumitã
mãsurã cu o altã manifestare a aceleiaºi Energii Universale,
numitã calitatea sau principiul inteligenþei. Tu trebuie sã înþelegi
cã nu existã decât un singur Principiu Suprem, a cãrui naturã
esenþialã este incomprehensibilã ºi insondabilã. El este Absolut.
Omul nu poate gândi decât în termeni liniari. De aceea, el
defineºte acest Principiu spunându-i fie Inteligenþã Universalã,
fie Eter, Viaþã, Minte, Spirit, Energie, Adevãr, Iubire, etc.
Definiþia particularã pe care i-o dã într-un moment sau altul este
guvernatã de relaþia particularã cu fenomenele existenþiale în care
crede ºi cu care identificã acest Principiu în momentul respectiv.
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Cum poate fi activatã legea care guverneazã succesul ºi 
prosperitatea?

Creierul uman este cel mai subtil ºi cel mai vibrant mecanism
care existã. Ori de câte ori emiþi un gând, tu trimiþi un mesaj cãtre
energia nediferenþiatã din care au fost create toate lucrurile. La
acest nivel, gândul tãu creeazã un lanþ de cauzalitãþi, atrãgând
cãtre el lucrurile care corespund imaginii sale. Dacã gândul tãu
este suficient de subtil ºi de concentrat, tu intri rapid în armonie
cu obiectul lui. Dacã nu este suficient de subtil sau de concentrat,
aceastã armonie se produce totuºi, dar în ceva mai mult timp. Cei
mai mulþi dintre oameni sunt angajaþi activ în concentrarea asupra
lipsurilor, limitãrii, pierderilor ºi dizarmoniei de toate felurile. De
aceea, ei atrag în viaþa lor toate aceste condiþii. Foarte puþini sunt
cei angajaþi în mod activ în concentrarea asupra succesului, a
prosperitãþii ºi a altor condiþii de viaþã armonioase. La rândul lor,
ºi aceºtia descoperã cã mediul exterior se adapteazã la gândurile
lor.

Care este mecanismul prin care ni se rãspunde la rugãciuni?
Mintea Universalã, Puterea Omnipotentã sau Fiinþa Supremã nu
îºi schimbã în niciun caz modul de operare la scara universului
pentru a rãspunde la cererile noastre, ºi nici nu face excepþii de la
propriile reguli, ci acþioneazã prin intermediul unor legi
binecunoscute, care pot fi activate de cãtre individ în mod
conºtient sau inconºtient, accidental sau în mod voluntar. Modul
de operare a acestei minunate legi a atracþiei i-a fãcut pe oamenii
din toate timpurile sã creadã cã existã o Fiinþã personalã care le
rãspunde la rugãciuni, manipulând evenimentele exterioare 
pentru ca acestea sã se adapteze la cererile lor.

Tu afirmi pe bunã dreptate cã „posesiunea depinde de folosinþã”.
Cum poate fi explicat pe scurt acest fapt astfel încât toatã lumea sã
înþeleagã cã el reprezintã singura modalitate de acces la 
„rezervorul puterii ºi al tuturor posesiunilor”, din care ne putem
servi oricând dorim?

Printr-o ilustraþie simplã: sã spunem cã un om doreºte sã îºi
întãreascã muºchii unui braþ. El nu îºi poate conserva puterea pe
care o are legându-ºi braþul de corp. Dacã ar face acest lucru, în
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scurt timp el ar constata cã braþul sãu îºi pierde ºi bruma de 
putere pe care o are. Dimpotrivã, dacã îl foloseºte ºi dacã îl
exerseazã din ce în ce mai mult, el descoperã cã cu cât îl foloseºte
mai mult, cu atât mai puternic devine braþul sãu. Cu cât dãruieºte
mai mult din puterea lui, cu atât mai multã putere primeºte.
Aceeaºi regulã se aplicã ºi în privinþa puterii mentale ºi spirituale.

„Dacã nu suntem dispuºi sã gândim, noi suntem nevoiþi sã
muncim. Cu cât gândim mai puþin, cu atât mai grea devine munca
noastrã ºi cu atât mai slabe devin rezultatele obþinute prin ea”.
Este oare posibil sã ne imaginãm o lume în care sã nu existe 
„tãietori de lemne”?

Gândirea ne-a ajutat deja destul de mult sã scãpãm de o bunã
parte din muncile cele mai grele pe care eram nevoiþi sã le
prestãm în trecut. Din pãcate, aºa-zisul „management ºtiinþific” ºi
aºa-zisul „sistem de inginerie eficientã” considerã milioanele de
fiinþe umane niºte simple maºinãrii capabile sã execute atâtea
miºcãri pe orã.

A munci înseamnã a sluji, ºi orice serviciu este onorabil. Un 
„tãietor de lemne” executã însã un serviciu orb, nu unul inteligent.
Munca nu este altceva decât instinctul creator aflat în manifestare.
Date fiind schimbãrile care s-au produs în mediul industrial, acest
instinct creator nu îºi mai gãseºte astãzi expresia cuvenitã. Omul nu
îºi mai poate construi propria casã, nu îºi mai poate aranja singur
grãdina ºi nu îºi mai poate gestiona singur munca. De aceea, el este
privat de cea mai mare bucurie de care se poate bucura fiinþa
umanã, respectiv de bucuria realizãrii, a creaþiei ºi a succesului. În
acest context, aceastã mare putere este pervertitã ºi deturnatã cãtre
alte canale, distructive. Nemaiputând construi nimic pentru el
însuºi, omul începe sã distrugã munca semenilor sãi ceva mai noro-
coºi. În mod normal, munca înseamnã sã descoperi cã universul nu
este un haos, ci un cosmos guvernat de legi imuabile, cã orice
condiþie exterioarã este rezultatul unei cauze ºi cã aceeaºi cauzã
produce invariabil acelaºi efect. Munca înseamnã sã descoperi cã
aceste cauze sunt mentale ºi cã gândul predeterminã acþiunea. Ea
înseamnã sã descoperi cã gândul constructiv genereazã condiþii
constructive, iar cel distructiv genereazã condiþii distructive.
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Tu afirmi cã „Viaþa este o evoluþie, nu o acumulare. Ceea ce vine la
noi în lumea exterioarã este exact ceea ce posedãm deja în lumea
interioarã”. Asta înseamnã cã nu trebuie sã þinem deloc cont de
cunoaºterea pe care o dobândeºte omul din cãrþi, din experienþã,
etc.?

Nimeni nu poate obþine vreun beneficiu citind cãrþi, acumulând
experienþe, analizând mediul înconjurãtor sau orice alt aspect al
existenþei dacã nu ºi-a creat mai întâi celulele cerebrale capabile
sã recepteze gânduri. Lumea interioarã se aflã într-o corespon-
denþã exactã cu cea exterioarã. Sã spunem cã tu nu cunoºti limba
ebraicã, dar primeºti o carte scrisã în aceastã limbã minunatã, care
conþine cele mai frumoase gânduri din lume. Ea nu va însemna
însã nimic pentru tine pânã când nu te vei familiariza cu limba
ebraicã. La fel se petrec lucrurile în toate domeniile. Nici un
gând, nicio idee ºi nicio experienþã nu au vreo valoare pentru noi
atât timp cât nu suntem capabili sã le receptãm. Din acest motiv,
acelaºi gând care este receptat cu uimire ºi cu desfãtare de cineva
nu va face nicio impresie asupra altcuiva. Cel din urmã nu ºi-a
format încã celulele cerebrale pentru a-l recepta, în timp ce
primul este pregãtit pentru el. El înþelege frumuseþea inerentã pe
care o conþine gândul.

Este oare corect sã afirmi cã adevãrata religie ºi adevãrata ºtiinþã
sunt „surori gemene” ºi cã moartea uneia înseamnã inclusiv
moartea celeilalte? ªi dacã da, de ce? 

Adevãrata ºtiinþã ºi adevãrata religie sunt cu siguranþã surori
gemene. Cât despre chestiunea cu moartea, ele nu pot muri 
vreodatã, cãci ceea ce este adevãrat nu poate muri. „Caracteristica
esenþialã a adevãrului este loialitatea fermã faþã de ordine ºi faþã
de Lege. Mintea devine ofensatã în faþa oricãrui fenomen din
lumea interioarã sau din cea exterioarã care pare sã contravinã
fermitãþii ºi constanþei pe care ea le considerã însãºi esenþa 
adevãrului”. Aceastã afirmaþie se aplicã deopotrivã religiei ºi
ºtiinþei. Ceea ce este adevãrat în ºtiinþã trebuie sã fie adevãrat ºi
în religie. Nu poate exista un adevãr ºtiinþific ºi alt adevãr reli-
gios. Orice adevãr este unic ºi indivizibil.
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Cum se pot împãca Materialismul ºi Spiritualismul în cadrul
Sistemului Realizãrii?

Sistemul Realizãrii afirmã cã nu existã decât un singur Principiu
sau o singurã Putere ºi cã tot ceea ce existã reprezintã o mate-
rializare a acestei Puteri unice. În sine, Puterea este spiritualã, dar
manifestãrile ei sunt materiale. Principiul este subiectiv, dar
manifestãrile lui sunt obiective. Practic, avem de-a face cu douã
faze ale aceleiaºi fiinþe, care pot fi vãzute pretutindeni în naturã.
Omul este o fiinþã spiritualã, dar are ºi un corp material. Prin forþa
lucrurilor, spiritul trebuie sã se manifeste în planul obiectiv într-o
manierã obiectivã. Din acest punct de vedere, spiritualismul nu
are nimic de-a face cu aºa-numitele fenomene spiritualiste.

Ce explicaþie putem da faptului cã deºi marea majoritate a 
populaþiei din Statele Unite ºi din þãrile europene sunt sãtule de
rãzboi ºi nu îºi doresc altceva decât pacea ºi revenirea la condiþiile
normale de prosperitate de dinainte de rãzboi, aceastã revenire se
produce atât de lent ºi atât de greoi?

Nimeni nu îºi doreºte în mod explicit ca rãzboiul sã continue, la
fel cum nimeni nu îºi doreºte sãrãcia, crimele sau orice alte
condiþii distructive. Pe de altã parte, existã o dorinþã conºtientã ºi
una subconºtientã pentru diferite lucruri care sunt conexe cu
rãzboiul, cu distrugerea, cu sãrãcia ºi cu crima. Aceastã sete de
putere ne duce cu gândul la întrebarea veche de când lumea:
„Cine este cel mai mare în acest regat?”

Legea nu þine cont de persoane, dar nici de naþiuni. La fel ca ºi
indivizii, naþiunile sunt nevoite sã înveþe pe pielea lor cã forþei i
se opune o forþã egalã (uneori chiar mai mare). De aceea, ea nu
poate fi niciodatã factorul determinant al unei situaþii.

Armonia obiectivã nu se poate produce decât ca rezultat al
armoniei subiective, iar armonia subiectivã nu poate apãrea decât
ca rezultat al viziunii interioare, al înþelegerii ºi al percepþiei.

Este posibil sã ignori teologia în „goana dupã realizãri” propusã de
Sistemul Realizãrii?

Cu câteva secole în urmã, oamenii credeau cã trebuie sã aleagã
între Biblie ºi Galileo. Acum 50 de ani, ei credeau cã trebuie sã
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aleagã între Biblie ºi Darwin, dar dupã cum afirmã Dean W.R.
Inge de la Catedrala St. Paul din Londra: „Orice om educat ºtie cã
evoluþia organicã este clar demonstratã ºi cã ea nu are nimic de-a
face cu legendele împrumutate de evreii din antichitate de la
babilonieni. Nimeni nu ne cere sã ne cãlcãm în picioare raþiunea,
respingând rezultatele confirmate ale cercetãrilor moderne”.
Creºtinismul tradiþional trebuie simplificat ºi spiritualizat. La ora
actualã, el este ironizat de ºtiinþele fizice ºi economice, ºi cu cât
vom fi mai convinºi cã ele au dreptate, cu atât mai puþin dispuºi
vom fi sã ne bazãm pe viitor credinþa pe superstiþii.

Care este semnificaþia afirmaþiei: „Numai 5% din oameni au 
viziunea interioarã care le permite sã adopte o poziþie strategicã, sã
vizualizeze ºi sã simtã un lucru înainte ca acesta sã se întâmple”?

95% dintre oameni sunt prea ocupaþi cu încercarea de a schimba
efectele. Dacã se întâmplã ceva ce le displace, ei încearcã sã
schimbe situaþia. În scurt timp, ei descoperã cã nu au fãcut decât
sã schimbe o nemulþumire cu alta. Ceilalþi 5% dintre oameni sunt
angajaþi în procesul de schimbare a cauzelor. Ei ºtiu cã pentru a
produce schimbãri permanente trebuie sã caute mai întâi cauzele
situaþiei lor actuale. În scurt timp, ei descoperã cã pot controla
aceste cauze. Aceºti 5% dintre oameni gândesc cu adevãrat.
Ceilalþi 95% nu fac decât sã accepte ce gândesc aceºtia. Numai
cei care gândesc pot vizualiza ºi pot simþi lucrurile înainte ca
acestea sã se întâmple.

Mai explicit, ce trebuie sã înþelegem prin termenul de „polaritate”
aplicat proceselor mentale?

Polaritatea este acea tendinþã sau înclinaþie a unui gând sau a unui
sentiment de a o lua într-o anumitã direcþie. Dacã ne gândim 
continuu la ceva, gândul nostru devine polarizat, astfel încât nu
mai reuºim sã vedem alte puncte de vedere decât cel mult cu mare
dificultate.

Ce este Adevãrul?
Adevãrul este condiþia imperativã a oricãrei bunãstãri.
Cunoaºterea adevãrului ºi certitudinea pe care þi-o dã acesta îþi
aduc o satisfacþie cu care nimic nu se poate compara. Adevãrul
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este realitatea care stã la baza aparenþelor ºi reprezintã fundamen-
tul oricãrei relaþii de afaceri sau sociale. El este singurul teren
solid în aceastã lume a conflictelor, a îndoielilor ºi a pericolelor.

Orice acþiune care nu este în armonie cu Adevãrul, fie datoritã
ignoranþei noastre, fie în mod intenþionat, face ca terenul de sub
picioarele noastre sã devinã nesigur ºi conduce la conflict, la
pierderi inevitabile ºi la confuzie. În timp ce chiar ºi cea mai 
simplã minte poate prezice rezultatul unei acþiuni corecte, nici
chiar cea mai genialã, cea mai profundã ºi cea mai inteligentã
minte nu poate anticipa pe loc rezultatele unei acþiuni care nu are
la bazã un principiu corect.

Cum sunt create microorganismele?
Creaþia este arta de a combina forþele care au o afinitate reciprocã
în proporþia corectã. Spre exemplu, dacã sunt combinate în pro-
porþia corectã, oxigenul ºi hidrogenul produc apa. Oxigenul ºi
hidrogenul sunt gaze invizibile, în timp ce apa este un lichid 
vizibil. 

Microorganismele sunt fiinþe vii, deci trebuie sã fie create de un
principiu care dispune deopotrivã de viaþã ºi de inteligenþã.
Spiritul este singurul Principiu Creator al universului, iar gândi-
rea este singura activitate pe care o practicã el. De aceea, micro-
organismele trebuie sã fie rezultatul unui proces mental.

Atunci când este emanat de mintea unui gânditor, gândul se
întâlneºte cu alte gânduri cu care are o afinitate. Împreunã, ele se
adunã ºi dau naºtere unui nucleu pentru alte gânduri similare.
Acest nucleu trimite un apel cãtre energia nediferenþiatã, în care
coexistã toate gândurile ºi toate formele. În scurt timp, gândul
iniþial este îmbrãcat cu o formã ce corespunde caracterului pe care
i l-a imprimat gânditorul.

Un milion de oameni care zac rãniþi pe câmpul de luptã, trãind
agonia suferinþei ºi a morþii, emanã gânduri de urã ºi de durere.
La scurt timp, un alt milion de oameni mor din cauza unui virus
numit „al gripei”. Numai un metafizician experimentat îºi poate
da seama cum a apãrut virusul mortal.
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Aºa cum existã o varietate infinitã de gânduri, la fel, existã ºi o
varietate infinitã de microorganisme, deopotrivã constructive ºi
distructive. Nici unul dintre ele nu poate germina ºi înflori însã
dacã nu gãseºte solul necesar pentru a prinde rãdãcini.

Ce anume a condus la ideea de reîncarnare? 
Conºtiinþa colectivã a fiecãrei generaþii conþine întotdeauna suma
tuturor evenimentelor care s-au întâmplat înaintea ei. Nucleul
fiecãrei celule conþine cromozomii care permit reproducerea
speciei, a naturii ºi a condiþiilor, potrivit unor legi bine definite.
Deºi este microscopic, fiecare cromozom conþine elementele
tuturor celulelor dintr-un corp matur, la care se adaugã caracte-
risticile speciei, caracteristicile formei ºi înfãþiºãrii, asemãnãrile
de familie, natura, mintea, tendinþele care apar la maturitate ºi tot
ceea ce alcãtuieºte personalitatea ºi individualitatea. Din punct de
vedere fizic, noi suntem exact ce au fost strãbunii noºtri, la care
se adaugã factorii de mediu ºi de educaþie. Aceastã persistenþã a
identitãþii cromozomilor individuali de la o generaþie la alta a
condus în timp la ideea de reîncarnare.

Ce este magia neagrã?
Ideea cã existã un fenomen numit magie neagrã nu poate fi
atribuitã decât credulitãþii, superstiþiei ºi lipsei de înþelegere a
legilor care guverneazã lumea mentalã. Toate gândurile ºi toate
lucrurile coexistã în Mintea Universalã, într-o stare nediferen-
þiatã. Individul îºi poate deschide porþile minþii, devenind recep-
tiv la tot felul de gânduri. În cazul în care crede cã existã magi-
cieni ºi vrãjitori care doresc sã îi facã rãu, el deschide practic
poarta minþii sale pentru pãtrunderea unor astfel de gânduri,
ajungând sã spunã apoi, la fel ca ºi Iov: „Lucrurile de care mã
temeam au venit asupra mea”. Dimpotrivã, dacã el porneºte de la
premisa cã nu existã decât oameni care doresc sã îl ajute, el îºi
deschide porþile minþii pentru a primi acest ajutor ºi descoperã cã
principiul biblic: „Facã-se dupã credinþa ta” este la fel de adevãrat
în zilele noastre cum era acum 2000 de ani.
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Nu înþeleg pe deplin maniera în care poate fi aplicatã legea
vibraþiei în lumea mentalã. Spre exemplu, cum ne putem schimba
noi frecvenþa de vibraþie a gândurilor noastre? În ce direcþie 
trebuie sã o schimbãm pentru a obþine rezultate optime?

Fiecare gând schimbã frecvenþa de vibraþie a minþii. Cu cât vei
emite gânduri mai elevate, mai profunde, mai mãreþe ºi mai pline
de forþã, cu atât mai rafinate ºi mai puternice vor deveni celulele
creierului tãu, care vor fi astfel capabile sã recepteze vibraþii din
ce în ce mai elevate. 

Acest principiu se aplicã nu doar în lumea mentalã sau în cea 
spiritualã, ci ºi în lumea fizicã. În mod similar, urechea antrenatã
în domeniul muzical poate percepe sunete din ce în ce mai rafi-
nate, pânã când ajunge sã perceapã armonii pe care omul obiºnuit
este incapabil sã le audã.

Cum putem recunoaºte a doua venire sau semnele Mileniului,
prezise de toate marile spirite, în haosul aparent al zilelor noastre?

Unul din indiciile caracteristice ale unei treziri colective este opti-
mismul care strãluceºte în mijlocul îndoielilor ºi al agitaþiei.
Acest optimism ia apoi forma iluminãrii, ºi pe mãsurã ce aceasta
tinde sã devinã generalizatã, ea alungã orice îndoialã, teama,
mânia, egoismul ºi lãcomia. Noi nu aºteptãm astãzi naºterea
copilului christic, ci a conºtiinþei christice. Noi anticipãm o
realizare la scarã mai mare a Adevãrului care îl poate elibera pe
om. Este posibil ca noua Erã sã înceapã cu trezirea unui singur
om, dar semnele indicã o trezire mai generalizatã.

Ne-ai vorbit de mintea primordialã care formeazã, susþine ºi
creeazã tot ceea ce existã. Include aceastã minte ºi capacitatea
omului de a se gândi la lipsuri, la rãzboaie ºi la crime, etc.?

Da, o include. Dacã omul poate emite gânduri constructive, în
mod evident el poate emite ºi gânduri distructive. De îndatã ce
învaþã însã cã gândirea este un proces creator, cã noi suntem 
creatori, nu creaturi, el înceteazã sã mai emitã gânduri distructive
legate de el ºi de semeni sãi. 



Fãrã îndoialã, tu ai dreptate atunci când afirmi cã atitudinea de
urã faþã de rãu a lui Carlyle nu l-a condus pe acesta la o existenþã
prea armonioasã. Pe de altã parte, ce altã atitudine putem avea
faþã de numeroasele rele ale epocii în care trãim, cum ar fi
rãzboaiele, crimele, viciile, furturile, ºi celelalte? Oare nu trebuie
curãþarea terenului sã preceadã o operã constructivã?

Nu, nu trebuie. Procesul de distrugere nu este niciodatã necesar.
Noi nu trebuie sã scoatem întunericul afarã dintr-o camerã pentru
a introduce apoi lumina în ea. Tot ce trebuie sã facem este sã
aprindem lumina ºi întunericul se va risipi de la sine. În mod 
similar, dacã numai 10% sau chiar 1% din banii ºi din eforturile
oamenilor direcþionate la ora actualã cãtre distrugere ar fi 
redirecþionate cãtre o activitate constructivã, toate relele amintite
mai devreme ar dispãrea ca prin farmec.

Unitatea oricãrei naþiuni este individul. Guvernul nu reprezintã
decât o medie a inteligenþei unitãþilor din care este alcãtuitã 
naþiunea. De aceea, noi trebuie sã lucrãm întotdeauna cu unitatea.
Dacã gândurile indivizilor se schimbã, cu siguranþã se modificã ºi
gândirea colectivã. Din pãcate, noi procedãm exact pe dos. Noi
încercãm sã schimbãm guvernele, nu indivizii. Cu puþin efort
inteligent ºi organizat, actualele gânduri distructive ar putea fi
schimbate cu uºurinþã în gânduri constructive
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Glosar



A

ABSOLUT
Un Principiu care nu poate fi mãsurat, determinat, limitat sau exprimat.
Realitatea fundamentalã care existã în sine ºi din care se nasc toate
celelalte realitãþi.

ACUMULARE
Creºtere sau sporire obþinutã prin adãugiri exterioare.

ADEVÃR

Afirmaþie sau convingere care reprezintã sau care se conformeazã
realitãþii. Lege sau principiu stabilit printr-un raþionament corect.

AFORISM
Afirmaþie concisã legatã de un anumit subiect. Afirmaþie abstractã.
Sintezã.

ALTRUISM
Instinct sau emoþie care te îndeamnã sã faci un efort de dragul celorlalþi.

ANALITIC
Raþionament efectuat printr-un proces de analizã. Separarea unei 
realitãþi în principii primordiale.

ANTROPOMORFIC
Atribuirea calitãþilor, sentimentelor ºi comportamentului uman unei
Divinitãþi. Este rezultatul natural al limitãrii gândirii ºi limbajului
uman.

ASOCIERE MENTALÃ 
Proces mental prin care atenþia se focalizeazã asupra tuturor ideilor ºi
amintirilor asociate cu gândul central asupra cãruia este concentratã
mintea.

ARCANA
Secret sau mister interior. Ceva ascuns de marea masã. Unul din marile
secrete pe care au încercat sã le descopere alchimiºtii.

ARMONIE
Integralitate ºi perfecþiune rezultate din diversitatea unitãþii. Bunã
înþelegere în relaþii. Ordine.
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ATENÞIE
Acþiune sau proces de clarificare a unui aspect particular al conþinutului
complex al conºtiinþei. De pildã, diferenþa dintre mintea lui Newton ºi
mintea unui om obiºnuit constã în faptul cã primul este capabil sã îºi
focalizeze într-o mai mare mãsurã atenþia decât cel din urmã.

C

CELULÃ
Cel mai mic element al unui corp organizat care executã activitãþi vitale
independente. Þesuturile corpului uman reprezintã un agregat de celule
ºi de produse ale acestora. O celulã are un diametru de aproximativ
1/300 pânã la 1/12.500 centimetri.

CHEIE
Principiu care deschide mintea în faþa înþelegerii ºi a descoperirii
soluþiilor la diferite probleme. Principiu care deschide calea cãtre alte
proiecte ºi care faciliteazã în continuare progresul.

CINETIC
Care dã naºtere miºcãrii. Activ, nu latent. Teoria cineticã a explicat
aproape toate fenomenele asociate cu gazele, fiind larg acceptatã la ora
actualã.

CONCENTRARE
Acþiune de direcþionare cãtre un centru comun.

CONCEPÞIE
Acþiune de sintetizare a douã sau mai multe atribute într-o viziune 
unitarã pe care o numim concept.

CONªTIINÞÃ
Totalitatea senzaþiilor, sentimentelor, percepþiilor, planurilor ºi gându-
rilor. Termen atotcuprinzãtor care defineºte totalitatea energiilor 
noastre cognitive.

CONVINGERE
Încrederea în adevãrul unei afirmaþii, în pofida faptului cã lipsesc
dovezile pozitive care o confirmã. Crez.

COSMIC
Care aparþine universului. Sistem armonios ºi ordonat, nu haotic.
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COSMOLOGIC
Asociat cu natura ºi legile cosmosului. Ordine instituitã, dar modifi-
cabilã, a lucrurilor.

CREDINÞÃ
Convingere activã. Convingere care poate sta la baza acþiunii asupra
unor premise acceptate.

D

DEDUCÞIE
Metodã de raþionament care merge de la general la particular. Deducþia
porneºte întotdeauna de la un principiu general ºi ajunge la o concluzie
particularã.

DIFERENÞIERE
Procesul prin care faci sau devii ceva diferit. De pildã, ipoteza potrivit
cãreia creºterea caracteristicã a celulelor ºi particularizarea divergentã
a tuturor organismelor se datoreazã mediului ºi condiþiilor locale, care
se deosebeºte de diferenþierea moºtenitã a caracteristicilor inerente
unui embrion.

DUMNEZEU
Întruchipare sau aspect al realitãþii ori al unei fiinþe considerate princi-
piul suprem al universului.

E

EGO
„Eul” care gândeºte, simte ºi acþioneazã. Individul conºtient sau sinele
gânditor, care se deosebeºte pe sine de restul obiectelor gândirii ºi chiar
de propriile sale puteri. Principiul pur al identitãþii personale.

ELECTRICITATE
Agent material care, atunci când se aflã în miºcare, genereazã efecte
magnetice, chimice ºi termice.

ELECTRON
Cea mai micã unitate cunoscutã de materie. Este întotdeauna asociat cu
o sarcinã electricã negativã invariabilã.
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ELOHIM
Titlu ebraic ce apare foarte frecvent în Vechiul Testament ºi care
exprimã puterea absolutã divinã.

EVOLUÞIE
Unitate de acþiune manifestatã în operaþiunile naturii. Actul sau proce-
sul de a evolua. Succesiune de schimbãri prin care un germen trece de
la o condiþie simplã la una complexã. „Cu fiecare nou regn, evoluþia ºi-a
continuat direcþia ascendentã, de la planul fizic cãtre cel psihic”. – Funk 

F

FILOZOFIE
Cunoaºtere în cadrul unui sistem ºtiinþific a principiilor supreme, a 
elementelor, a cauzelor ºi a legilor care stau la baza ºi care explicã
întreaga cunoaºtere ºi întreaga existenþã, precum ºi aplicarea lor în
explicarea acestora din urmã.

FIZICÃ
ªtiinþã sau grup de ºtiinþe care studiazã fenomenele asociate cu mate-
ria, îndeosebi în relaþie cu energia ºi cu legile care guverneazã aceste
fenomene.

FIZIOLOGIE
Ramurã a biologiei care studiazã fenomenele vitale manifestate de 
animale sau de plante.

G

GERMINARE
Primul act al creºterii, care se manifestã în cazul seminþelor, sporilor
sau ovulelor.

GLOSAR
Vocabular explicativ al unei anumite categorii de cuvinte, cum ar fi
cele ale unui dialect sau cele folosite de ºtiinþã.

GRAVITAÞIE
Tendinþa fiecãrei particule de materie din univers de a se apropia de o
altã particulã. Dã inclusiv numele legii care exprimã aceastã forþã ºi
care guverneazã accelerarea miºcãrii corpurilor care se apropie de 
centrul pãmântului, direct proporþionalã cu atracþia pãmântului din care
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se scade forþa centrifugã datoratã miºcãrii de rotaþie a Pãmântului în
jurul axei sale.

I

IDEALIZARE
A face ca ceva sã devinã ideal. A te conforma unui standard mental de
perfecþiune.

IDEE
Gând considerat a fi într-o oarecare mãsurã independent de cel care l-a
emis, ºi deci existent în sine. „Gândul” este produsul direct al unei
minþi active. De aceea, el nu poate exista separat de mintea care l-a
emis. În schimb, o idee reprezintã gândul emis cândva de o minte care
nu mai este activã în momentul de faþã. De aceea, se considerã cã ea
poate exista separat ºi independent de minte ºi de activitãþile sale. Un
gând îi aparþine prin excelenþã celui care l-a emis, în timp ce o idee este
consideratã autodeterminatã ºi aparþinând în egalã mãsurã tuturor
minþilor. Conceptul este influenþat de viziunea lui Platon, care 
considera ideile forme ale unei realitãþi fundamentale.

IMAGINAÞIE
Acþiune sau putere de combinare a produselor experienþelor trecute în
noi forme, modificate sau ideale. Este puterea creatoare sau construc-
tivã a minþii. Acþiune a intelectului constructiv de grupare a cunoaºterii
sau a gândurilor în noi sisteme, originale sau raþionale. „ªtiinþa,
Invenþia ºi Filozofia nu se omoarã dupã fantezie, dar puterea penetran-
tã ºi creatoare a imaginaþiei reprezintã pentru ele însuºi suflul vieþii ºi
condiþia prealabilã a oricãrui progres”.

IMUABIL
Incapabil sã se schimbe, sã creascã sau sã descreascã, sã se dezvolte sau
sã evolueze. Neschimbãtor. Invariabil ºi permanent.

INDUCÞIE
Metodã ºtiinþificã ce aplicã urmãtoarele principii: 1) operaþia exactã; 2)
interpretarea corectã; 3) explicaþia raþionalã ºi 4) construcþia ºtiinþificã.
Raþionament care decurge de la particular cãtre general. Inducþia
porneºte de la aspecte diferite, descoperã numitorul lor comun ºi ajunge
la un principiu general.
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INDIVID
Fiinþã singurã, completã ºi independentã, incapabilã sã se divizeze fãrã
sã îºi piardã identitatea.

INEXORABIL
Care nu poate fi schimbat. Implacabil. Inflexibil.

INFINIT
Realitate care existã în sine ºi care include totul în sine. Nemãsurat,
nedeterminat, nelimitat, care nu depinde de expresie, dar care include
toate expresiile ºi toate actualizãrile. Absolut.

INHIBARE
Restricþionare prin interzicere. Forþare. Suprimare.

INSPIRAÞIE
Asimilare a unei idei, a unei emoþii sau a unei influenþe mentale ori
spirituale. Influenþa elevatã ºi creatoare pe care o percep geniile.

INTANGIBIL
Incapabil de a fi atins. Neperceptibil de cãtre simþuri. Lipsa unui 
fundament clar.

INTELIGENÞÃ
Puterea de a trage concluzii cu bãtaie lungã pornind de la anumite
premise. Capacitatea de a vizualiza rezultatul unei acþiuni înainte de
producerea acestuia. Se aplicã îndeosebi acþiunilor sau comportamen-
tului uman.

INTUIÞIE
Concluzie la care s-a ajuns fãrã folosirea conºtientã a raþiunii ºi care nu
pare sã aibã nicio legãturã cu experienþele senzoriale comune. Facultate
a minþii subconºtiente prin care suntem inspiraþi sau care ne ajutã sã
cunoaºtem anumite lucruri fãrã ca acestea sã ne fie predate direct.
Cunoaºtere directã sau imediatã a unor valori fizice sau morale.

IUBIRE
Dor sau aspiraþie a sufletului pentru tot ceea ce este bun sau excelent.
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L

LEGE NATURALÃ
Tot ce este natural sau în acord cu cursul obiºnuit al lucrurilor. Este
un termen aflat în antitezã cu conceptul de supranatural.

LOGICÃ
ªtiinþã sau doctrinã a gândirii corecte. Principiile care guverneazã
facultãþile raþionale în vederea descoperirii ºi expunerii adevãrului.

M

MATERIE
Formã existenþialã sau substanþã caracterizatã prin extensie, inerþie,
greutate, etc., sau la modul mai general, prin proprietãþi care pot fi
cunoscute de simþuri.

MECANISM
Structurã sau mijloc de acþiune mecanic. „Atunci când toate pãrþile sale
componente acþioneazã în armonie, organismul uman reprezintã un
mecanism splendid”. – Winchell

METAFIZICÃ
ªtiinþa principiilor primordiale ale fiinþei ºi ale cunoaºterii. Doctrinã
raþionalã a naturii esenþiale ºi a relaþiilor fundamentale ale realitãþii. 

MINTE
Termen abstract, colectiv, care desemneazã toate formele de inteligenþã
conºtientã.

N

NEGATIV
Absenþa sau ascunderea principiilor afirmative sau definite. Gol, vid,
nulitate. „Falsitatea nu poate fi anihilatã prin negare, ci prin stabilirea
unui adevãr antagonist”. – Robertson

O

OBIECTIV
Tot ceea ce are natura unui obiect sau a unei fiinþe ce pot fi imaginate
sau percepute. Termen aflat la antipodul principiului subiectiv, care
gândeºte ºi percepe.
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OMNIPOTENT
Care posedã o putere nelimitatã sau universalã. Termenul se aplicã
exclusiv Divinitãþii.

OMNIPREZENÞÃ
Principiu care este prezent în esenþa lui pretutindeni în acelaºi timp.

OMNISCIENÞÃ
Cunoaºterea tuturor lucrurilor. Cunoaºtere infinitã sau nelimitatã.

P

PÂRGHIE
Principiu care, printr-o influenþã secretã sau tãcutã, genereazã gradat o
schimbare de caracter sau a unei condiþii.

PERCEPÞIE
Orice viziune interioarã sau orice judecatã intuitivã care are la bazã un
discernãmânt neobiºnuit al adevãrului.

PERSONAL
Care aparþine sau care este caracteristic unei fiinþe umane.

PLASTIC
Capabil sã fie modelat în formã. Apare în expresii precum „mintea
plasticã a Adevãrului” sau „mintea interioarã a omului are o putere
plasticã asupra corpului lui material”.

PLEXUL SOLAR
Cel mai mare plex simpatic din organism. Este situat în spatele sto-
macului, între aortã ºi diafragmã. Este alcãtuit din ramuri ale nervilor
pneumogastrici. Cei mai puternici ganglioni conectaþi cu ramificaþiile
sale sunt semilunarul drept ºi semilunarul stâng. Din el derivã mai
multe plexuri mai mici.

POLARITATE
Acea calitate a unui corp care face ca cele mai mici pãrþi ale sale sã aibã
anumite proprietãþi asociate cu o anumitã direcþie a masei sale.
Proprietãþile unui capãt al liniei sunt opuse celor de la capãtul opus, la
fel ca în cazul unui magnet.
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POTENÞIAL
Posibil, dar nu actual. Care posedã calitãþi inerente de dezvoltare.
Putere inerentã. Capacitate. Eficienþã. Termenul se aflã în antitezã cu
conceptul de actualitate.

POZITIV
Principiu inerent oricãrui lucru în sine, care nu depinde de celelalte
lucruri, de judecata sau de sentimentele umane. Absolut, inerent, 
dincolo de orice îndoialã, final, incontestabil.

PRANA
Suflul vieþii.

PRECEDENT
Ceva antecedent în materie sau în formã. Care poate fi citat ca exem-
plu, ca model, ca argument sau ca justificare.

PREDOMINANT
Superior ca putere, influenþã, eficienþã. Care are un ascendent sau care
deþine controlul.

PREMISÃ
Afirmaþie doveditã, presupusã sau asumatã care serveºte drept argu-
ment într-o disputã sau pentru a trage o concluzie.

PRINCIPIU
Element esenþial suprem care face parte din structura unei fiinþe.
Cauzã, putere sau forþã aflatã în miºcare, prin care este manifestatã o
fiinþã. Adevãr universal care exprimã legea acestei manifestãri. Ceea ce
determinã natura, caracterul ºi esenþa unei realitãþi.

PROFILACTIC
Orice mãsurã eficace care se aplicã pentru protejarea de boalã.

PSIHIC
Care aparþine minþii sau sufletului. Mental. Termenul se aflã în antitezã
cu concepte precum fizic sau fiziologic.

PSIHOLOGIE
ªtiinþã care studiazã funcþiile, condiþiile de activitate ºi dezvoltarea
minþii, natura esenþialã ºi locul fiinþei în cadrul naturii. 
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R

RADIANT
Care emite raze de luminã sau care strãluceºte. La modul figurat, care
strãluceºte de fericire, de bunãtate ºi de iubire.

RADICAL
Care derivã din rãdãcinã, din sursã sau din temelie. Profund, extrem,
fundamental.

RAÞIUNE
(1) Facultate a minþii prin care experienþele sunt comparate între ele în
vederea unei deducþii; (2) Proces mental prin care se ajunge la o con-
cluzie în urma unei comparaþii; (3) Presupunere care conduce la confir-
marea unui raþionament.

REALITATE
Ceea ce existã independent de gânduri sau de opinii. Care existã inde-
pendent. Autentic. Termenul se aflã în antitezã cu concepte precum
imaginar sau fantezist. Acel aspect al realitãþii care primeºte cea mai
mare parte a atenþiei conºtiinþei.

RELAXARE
Detensionare. Renunþare la stricteþe ºi la severitate. Reducere a efortu-
lui. Defocalizarea atenþiei, în cazul relaxãrii mentale.

S

SILOGISM
Formulã sau analizã logicã a unui raþionament formal, alcãtuitã din 
trei propoziþii. Primele douã sunt numite premise, iar cea de-a treia 
concluzie.

SIMILITUDINE
Cel mai mic grad de diversitate.

SISTEM
Combinaþie ordonatã sau aranjament în cadrul unui ansamblu. Se referã
îndeosebi la combinaþiile în jurul unui principiu raþional sau în jurul
unei idei organice, care le conferã unitate ºi integralitate.
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SISTEMUL MAESTRULUI
Sistem care controleazã mai multe secrete, ce nu sunt interschimbabile.

SERVICIU
Act de ajutorare a unei alte persoane sau de promovare a intereselor
sale.

SPIRIT
Principiul invizibil ºi necorporal care stã la baza omului. Principiul
conºtiinþei de sine, al activitãþii sinelui ºi al puterii raþionale în general.
Principiul care aseamãnã omul cu Fiinþa Divinã. 

STÃPÂN
Persoanã care controleazã ºi care are autoritate. Superior, conducãtor
sau guvernator. Persoanã care obþine victoria asupra propriului sãu 
destin.

SUBCONªTIENT
Care aparþine naturii reale sau esenþei unei persoane sau unui lucru.

Este inerent ºi lãuntric, spre deosebire de principiul obiectiv. De pildã,
senzaþiile sunt subconºtiente, în timp ce percepþiile sunt experienþe
obiective.

SUBIECTIV
Procese care par sã aibã caracteristici fizice, dar care nu sunt percepute
de conºtiinþa obiectivã.

ªTIINÞÃ
Cunoaºtere dobânditã ºi verificatã prin observaþii exacte ºi printr-o
gândire corectã, formulatã metodic ºi aranjatã într-un sistem raþional.

T

TELEPATIE
(Din grecescul tele – distanþã, ºi pathos – experienþã). Comunicare la
nivel mental fãrã niciun suport material, fãrã folosirea simþurilor ºi fãrã
utilizarea mijloacelor obiºnuite de expresie.

TEOLOGIE
ªtiinþã care studiazã existenþa lui Dumnezeu, atributele Lui, doctrina
Sfintei Treimi, creaþia ºi providenþa.
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TERAPEUTIC
Arta ºi ºtiinþa vindecãrii bolilor.

TRANSCENDENTAL
Înãlþarea deasupra conceptelor obiºnuite ale umanitãþii. Transcenderea
tuturor limitãrilor ºi puterilor obiºnuite. Depãºirea limitelor expe-
rienþelor individuale. Formarea condiþiilor universale ºi necesare 
pentru trãirea experienþelor la modul general.

U

UNIVERSAL
Care se referã la întregul univers. Atotcuprinzãtor. Nelimitat. Care este
privit sau care existã ca un întreg. Complet.

V

VIBRAÞIE
Miºcare rapidã înainte ºi înapoi. O vibraþie este determinatã de ampli-
tudine, frecvenþã ºi perioadã. De pildã, cele mai joase vibraþii care pot
fi percepute într-o notã muzicalã sunt cele de 16 cicluri pe secundã, iar
cele mai acute au o frecvenþã de 41.000 de cicluri pe secundã.

VIZIUNE INTERIOARÃ
Percepþie a naturii lãuntrice a unui obiect.

VIZUALIZARE
Reprezentare mentalã imagisticã ºi extrem de vie. Construire a unei
imagini vizuale în minte.

VOINÞÃ
Puterea mentalã de a alege. Puterea de a modela expresiile minþii.
Realizarea dorinþelor personale.

VOLATIL
Care nu dureazã sau care nu este permanent. Efemer,  schimbãtor. Care
se evaporã.
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„Consider adevãrat cã gândurile noastre sunt
lucruri înzestrate cu o fiinþã, cu un suflu ºi cu
aripi. De asemenea, am convingerea cã noi le
trimitem ca sã umple aceastã lume cu rezultate
bune sau rele”.
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