
 
 

 
 

 
1. Adevãratul tãu „eu” nu este corpul fizic. 

Acesta nu este decât un instrument de care „eul” 

tãu se folosește pentru a-și îndeplini scopurile. 

„Eul” tãu nu poate fi nici mintea, întrucât aceasta 

este doar un alt instrument de care el se folosește 

pentru a gândi, pentru a raționa și a face planuri. 

 

2. „Eul” trebuie sã fie un principiu care 

controleazã și care guverneazã deopotrivã corpul 

și mintea. El este cel care stabilește ce vor face și 

cum vor acționa acestea. Dacã vei ajunge sã 

realizezi adevãrata naturã a „eului” tãu, tu te vei 

bucura de un simț al puterii pe care nu l-ai 

cunoscut pânã în prezent. 

 

3. Personalitatea ta este alcãtuitã din nenumãrate 

caracteristici individuale, din particularitãți, 

obișnuințe și 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 minții la ce trebuie sã se gândeascã. 

Atunci când spui: „eu merg”, „eul” tãu îi spune 

corpului unde trebuie sã meargã. Adevãrata 

naturã a acestui „eu” este spiritualã. El reprezintã 

sursa adevãratei puteri de care beneficiazã toți 

cei care ajung sã își realizeze adevãrata naturã. 

 

5. Cea mai mare și cea mai sublimã dintre toate 

puterile pe care ni le-a dãruit acest „eu” spiritual 

este aceea de a gândi. Din pãcate, foarte puțini 

oameni știu cum sã gândeascã în mod 

constructiv sau corect, motiv pentru care obțin 

rezultate minore. Marea majoritate a oamenilor 

le permit gândurilor lor sã se focalizeze asupra 

unor scopuri egoiste, consecințã inevitabilã a 

unei minți infantile. Atunci când mintea se 

maturizeazã, ea înțelege cã fiecare gând egoist 

ascunde în sine germenul unui eșec. 

 

 

 
6. De pildã, o minte maturã știe cã orice 

tranzacție trebuie sã le fie de folos tuturor celor 

care sunt implicați în ea și cã orice încercare de a 

beneficia de pe urma slãbiciunii, ignoranței sau 

necesitãții unei alte persoane va avea consecințe 

defavorabile pentru cel în cauzã. 

 

7. Explicația este simplã: fiecare individ face 

parte integrantã din principiul universal. În mod 

normal, o parte nu poate fi antagonistã cu o alta. 

Dimpotrivã, bunãstarea fiecãrei pãrți depinde de 

recunoașterea interesului majoritãții. 

 

8. Toți cei care recunosc acest principiu se 

bucurã de un mare avantaj în viațã. Ei sunt 

focalizați și nu se epuizeazã inutil; ei știu sã 

elimine gândurile inutile, concentrându-se intens 

asupra subiectelor dorite. Ei nu își pierd 

niciodatã timpul și nu își cheltuiesc banii pentru 

a achiziționa obiecte care nu sunt de strictã 

necesitate pentru ei. 

 

9. Dacã încã nu poți acționa în acest fel, acest 

lucru se datoreazã exclusiv faptului cã nu ai 

fãcut efortul necesar. A sosit timpul sã faci acest 

efort. Rezultatele pe care le vei obține vor fi 

direct proporționale cu efortul depus. Una dintre 

cele mai puternice afirmații pe care le poți folosi 

pentru a-ți întãri voința și puterea de a realiza 

este: „Eu pot fi tot ceea ce îmi doresc sã fiu”. 

 

10. Ori de câte ori repeți aceastã frazã, urmãrește 

sã realizezi cine este „eul” care vorbește. 

Încearcã sã înțelegi plenar natura realã a acestui 

„eu”. Dacã vei reuși, vei deveni invincibil, în 

mãsura în care obiectivele tale sunt constructive 

și în armonie cu principiul creator al universului. 

 

11. Folosește-te intens de aceastã afirmație. 

Aplic-o în permanențã, îndeosebi dimineața și 

seara, și oricât de des poți în cursul zilei, pânã 

când ea ajunge sã devinã parte integrantã din 

tine. Formeazã-ți aceastã obișnuințã. 



 

    

 
 

 

12. Dacã nu ești dispus sã mergi pânã la capãt, 

mai bine nu începe aceastã tehnicã. Psihologia 

modernã ne învațã cã atunci când nu ducem la 

bun sfârșit ceea ce am început sau atunci când nu 

ne respectãm propria hotãrâre, noi ne formãm 

obiceiul de a da greș, de a eșua. De aceea, dacã 

nu ești ferm hotãrât sã duci la bun sfârșit o 

acțiune, 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 ți-ai pus în gând sã faci 

ceva, mergi pânã la capãt. Nu lãsa pe nimeni și 

nimic sã interfereze cu voința ta. Dacã „eul” tãu 

interior s-a decis, nu mai trebuie sã existe ezitãri 

sau argumente pro și contra. 

 

13. Cultivã-ți aceastã fermitate interioarã. Începe 

mai întâi cu aspecte minore, pe care știi sigur cã 

le poți controla, și amplificã-ți gradual eforturile. 

Nu permite în nicio împrejurare ca „eul” tãu sã 

fie copleșit de circumstanțele exterioare. 

Procedând în acest fel, vei descoperi cã îți poți 

controla propriul eu. În mod regretabil, foarte 

mulți oameni au descoperit cã pot controla mai 

ușor un regat decât propriul lor eu. 

 

14. Dacã vei învãța sã te controlezi pe tine însuți, 

vei descoperi astfel lumea interioarã care o 

controleazã pe cea exterioarã. Vei deveni astfel 

irezistibil, iar ființele și evenimentele vor 

reacționa la cele mai mici dorințe ale tale fãrã 

niciun efort aparent din partea ta. 

 

15. Deși la prima vedere acest lucru pare ciudat 

sau imposibil, nu trebuie sã uiți 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 

mulți oameni Dumnezeu. 

 

16. Aceasta nu este o simplã afirmație sau o 

teorie conceputã cu scopul de a confirma o idee, 

ci o realitate unanim acceptatã de marile minți 

religioase și științifice. 

 

17. Herbert Spencer spune: „Între toate misterele 

de care suntem înconjurați, singurul de care 

putem fi absolut siguri este acela cã noi ne aflãm  

 

 
în permanențã în prezența acelei Energii Infinite 

și Eterne din care s-au nãscut toate lucrurile”. 

 

18. Lyman Abbott spunea la Seminarul Teologic 

din Bangor: „Am ajuns sã înțelegem cã 

Dumnezeu se aflã în interiorul omului, și nu 

opereazã asupra acestuia din exterior”. 

 

19. Știința a avansat câțiva pași, dupã care s-a 

oprit. Ea a descoperit Energia Eternã și 

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 același lucru, 

într-un mod cât se poate de explicit și de 

convingãtor: „Nu știți voi cã sunteți templul lui 

Dumnezeu cel viu?” Acesta este, așadar, 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 primește. Nimeni 

nu poate ajuta pe altcineva dacã nu este el însuși 

suficient de puternic. Infinitul nu poate da 

faliment; de aceea, nici noi, care suntem 

reprezentanții infinitãții 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. Trebuie sã le slujim celor din jur. 

 

21. Cu cât vom dãrui mai mult, cu atât mai mult 

vom primi. Noi trebuie sã devenim un canal prin 

care Principiul Universal sã se poatã manifesta. 

Acest Principiu încearcã tot timpul sã se 

manifeste, sã le fie de folos tuturor; de aceea, el 

cautã canalele potrivite pentru a sluji umanitatea 

și pentru a face cel mai mare bine posibil. 

 

22. Principiul Universal nu se va putea manifesta 

prin tine atât timp cât vei fi ocupat cu planurile 

tale egoiste. Liniștește-ți simțurile, cautã 

inspirația, focalizeazã-ți mintea asupra lumii 

interioare și asupra conștiinței unitãții tale cu 

Principiul Omnipotent. 



 
 

 
 

 

23. Vizualizeazã evenimentele, circumstanțele și 

condițiile pe care aceastã comuniune spiritualã 

te-ar putea ajuta sã le manifești. Realizeazã 

faptul cã esența și sufletul tuturor lucrurilor au o 

naturã spiritualã și cã singura realitate este cea 

spiritualã, întrucât Principiul Spiritual reprezintã 

adevãrata viațã a oricãrei forme. Când spiritul 

dispare, viața dispare la rândul ei, iar forma 

moare, încetându-și existența. 

 

24. Aceste activitãți mentale aparțin lumii 

interioare, respectiv lumii cauzelor. Toate 

condițiile și circumstanțele care rezultã din ele 

nu sunt altceva decât simple efecte. Numai în 

acest fel vei putea deveni un creator. De aceea, 

aceste activitãți sunt extrem de importante, și cu 

cât gândurile și idealurile pe care le cultivi vor fi 

mai elevate, mai mãrețe și mai nobile, cu atât 

mai importantã va fi activitatea ta mentalã. 

 

25. Munca excesivã, distracțiile excesive și în 

general excesele de orice fel genereazã o stare de 

apatie și de stagnare mentalã, care face 

imposibilã munca superioarã ce poate conduce la 

realizarea puterii spirituale. De aceea, cautã cât 

mai frecvent liniștea interioarã și tãcerea. 

Puterea nu vine decât la cei care știu sã se 

odihneascã. Gândul nu devine focalizat decât în 

tãcere. Atunci când suntem liniștiți, noi ne putem 

concentra, iar gândirea concentratã este secretul 

tuturor realizãrilor. 

 

26. Gândurile reprezintã o formã de mișcare 

guvernatã de legea vibrației, la fel ca în cazul 

luminii și al electricitãții. Vitalitatea lor depinde 

de emoțiile cu care sunt încãrcate, iar acestea 

sunt guvernate de legea iubirii. Forma și 

expresia lor depind de legea creșterii. Gândurile 

sunt produse ale „Eului” spiritual; de aceea, 

natura lor este divinã, spiritualã și creatoare. 

 

27. Din toate aceste argumente rezultã cã pentru 

a putea manifesta puterea, abundența sau orice  

 
alt principiu constructiv, gândurile noastre 

trebuie sã fie susținute de emoții, pentru a putea 

prinde formã. Cum putem realiza acest lucru? 

Acesta este aspectul cel mai important: cum ne 

putem dezvolta noi curajul, credința și emoțiile 

necesare pentru a obține realizãrile pe care ni le 

dorim? 

 

28. Rãspunsul nu poate fi decât unul singur: prin 

practicã. Puterea mentalã este cultivatã la fel ca 

și cea fizicã: prin exersare. Atunci când ne 

gândim la ceva, la început ni se pare dificil. A 

doua oarã, ni se pare ceva mai ușor. Dacã vom 

continua sã ne gândim la acest subiect, gândurile 

noastre vor deveni o obișnuințã mentalã. Mai 

devreme sau mai târziu, ele vor deveni automate. 

Altfel spus, nu ne vom mai putea împiedica sã 

ne gândim la subiectul respectiv. În acest fel, 

ajungem sã credem cu tãrie în ceea ce gândim. 

Îndoielile dispar. Devenim siguri. Știm. 

 

29. Urmează aplicația practică: sãptãmâna 

trecutã te-am învãțat sã te relaxezi la nivel fizic. 

Exercițiul de sãptãmâna aceasta te invitã sã te 

relaxezi din punct de vedere mental. Dacã ai 

practicat exercițiul de sãptãmâna trecutã timp de 

15-20 de minute pe zi, potrivit instrucțiunilor 

primite, cu siguranțã ai învãțat sã te relaxezi din 

punct de vedere fizic. Oamenii care nu se pot 

relaxa rapid și complet nu sunt propriii lor 

stãpâni. Ei nu se bucurã încã de libertate 

interioarã, fiind în continuare sclavii 

circumstanțelor exterioare. Eu pornesc însã de la 

premisa cã ai învãțat sã practici acel exercițiu, 

fiind astfel pregãtit sã mergi un pas mai departe. 

Iar acest pas constã în relaxarea mentalã. 

 

30. De aceastã datã, dupã ce ți-ai asumat poziția 

obișnuitã, eliminã orice tensiune fizicã printr-o 

relaxare completã, dupã care detașeazã-te mental 

de orice stare negativã, cum ar fi ura, mânia, 

grijile, gelozia, invidia, tristețea, necazurile sau 

dezamãgirile de orice fel. 



 

    

 
 

 

31. Unii vor spune cã nu se pot „detașa” de toate 

aceste lucruri. În realitate, dacã vrei cu adevãrat, 

te vei putea detașa. Tot ce trebuie sã faci în acest 

scop este sã te hotãrãști la nivel mental, printr-o 

intenție voluntarã fermã, și sã o urmãrești apoi 

cu perseverențã.  

 

32. Motivul pentru care unii oameni nu reușesc 

sã se detașeze este cã se lasã controlați de 

emoții, nu de intelectul lor. Dacã este cultivatã, 

voința guvernatã de intelect va câștiga însã 

bãtãlia. Chiar dacã nu vei reuși de prima datã, 

amintește-ți cã perseverența conduce la 

perfecțiune și cã acest principiu se aplicã în toate 

domeniile vieții. De aceea, fã efortul și eliminã 

din mintea ta toate gândurile negative și 

distructive. Amintește-ți în aceastã direcție cã ele 

reprezintã sãmânța otrãvitã care germineazã în 

mintea ta, generând toate stãrile proaste și toate 

circumstanțele negative din viața ta. 

 


