
 
 

 
 

 
1. Cel puțin 90% din viața noastrã mentalã este 

subconștientã. De aceea, cei care nu se folosesc 

de aceastã putere trãiesc o viațã limitatã. 

 

2. Subconștientul nostru poate rezolva orice 

problemã cu care ne confruntãm, dacã știm cum 

sã îl direcționãm. Activitãțile subconștientului 

nu înceteazã nicio clipã. Ceea ce conteazã este 

ca noi sã nu fim simpli beneficiari pasivi ai 

acestor activitãți, ci sã le controlãm în mod 

direct. Noi putem cultiva viziunea destinației la 

care dorim sã ajungem, a pericolelor pe care va 

trebui sã le evitãm, sau ne putem lãsa târâți pur 

și simplu de cãtre curent. 

 

3. Mintea penetreazã corpul fizic și poate fi 

direcționatã de autoritatea minții obiective. 

 

4. În cea mai mare parte a ei, mintea care 

penetreazã corpul fizic este rezultatul ereditãții. 

La rândul ei, aceasta este rezultatul mediilor în 

care au trãit toate generațiile din trecut și al 

felului în care au reacționat ele în fața forțelor 

vieții. Înțelegerea acestui fapt ne poate permite 

sã ne folosim autoritatea conștientã ori de câte 

ori descoperim o trãsãturã de caracter care ne 

nemulțumește și de care dorim sã scãpãm. 

 

5. Noi ne putem folosi în mod conștient de toate 

caracteristicile dezirabile cu care am fost 

înzestrați la naștere. Pe de altã parte, putem 

reprima și inhiba toate caracteristicile ereditare 

pe care nu dorim sã le manifestãm. 

 

6. Mintea care penetreazã corpul fizic nu este 

doar rezultatul ereditãții, ci și al cãminului în 

care am crescut, al mediului social și de afaceri 

în care ne învârtim, din care receptãm mii de 

impresii, idei, prejudecãți și alte gânduri 

similare. Multe dintre acestea sunt rezultatul 

opiniilor, sugestiilor sau afirmațiilor altor 

persoane, în timp ce altele sunt rezultatul 

propriilor noastre concluzii. Din pãcate, noi am  

 
ajuns sã acceptãm aproape toate aceste idei și 

convingeri fãrã sã le examinãm și fãrã sã le 

analizãm în detaliu. 

 

7. Dacã o idee ni s-a pãrut la un moment dat 

plauzibilã, mintea noastrã conștientã a acceptat-o și 

a transmis-o mai departe subconștientului. 

Sistemul nostru simpatic a preluat-o și a integrat-o 

în corpul fizic. Și astfel, „cuvântul a devenit trup”. 

 

8. Acesta este mecanismul prin care ne creãm și 

ne recreãm noi în permanențã. Tot ceea ce 

însemnãm noi la ora actualã este rezultatul 

gândurilor noastre din trecut, și tot ceea ce vom 

însemna noi în viitor va fi rezultatul gândurilor 

noastre din prezent. Legea Atracției nu ne pune 

niciodatã la dispoziție circumstanțele pe care ni 

le-am dori sau pe care ni le doresc alte persoane, 

ci exact circumstanțele care ne caracterizeazã, 

care reflectã ceea ce suntem în momentul de 

fațã, respectiv pe care le-am creat prin gândurile 

noastre din trecut, în mod conștient sau 

inconștient. Din nefericire, foarte mulți oameni 

își creeazã aceastã realitate într-o manierã 

inconștientã. 

 

9. Dacã ne-am construi o casã pentru noi înșine, 

noi am fi foarte atenți cu toate detaliile și am 

alege cu cea mai mare grijã materialele, 

selectând numai cele mai bune dintre ele. În mod 

regretabil, atunci când ne construim Cãminul 

Mental, noi dãm dovadã de cea mai mare 

neglijențã, deși acest cãmin este infinit mai 

important decât orice casã fizicã, întrucât tot 

ceea ce poate pãtrunde în viața noastrã depinde 

de natura materialelor pe care le folosim la 

construirea acestui Cãmin Mental. 

 

10. În ce constã natura acestor materiale? Așa 

cum am vãzut, ele sunt rezultatul impresiilor pe 

care le-am acumulat în trecut și pe care le-am 

înmagazinat în depozitul nostru subconștient.  

 



 

    

 
 

 
Dacã aceste impresii s-au nãscut din sentimente 

de teamã, de anxietate și de îngrijorare, din 

îndoieli și din alte emoții negative, textura 

materialului pe care îl țesem la ora actualã va 

avea exact aceeași naturã. El se va rupe la cea 

mai micã încercare și va atrage dupã sine noi 

griji și noi suferințe. Noi vom fi ocupați în 

permanențã 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 și 

pozitive, eliminând prompt orice gând negativ 

din mintea noastrã și 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 

calitate, care se preteazã la orice fel de croialã și 

care poate fi colorat așa cum dorim. Textura 

materialului este fermã și solidã. El nu se rupe și 

nu se uzeazã. Cu un astfel de material mental noi 

nu putem cunoaște teama sau anxietatea legatã 

de viitor. Mai mult, noi nu avem nimic de ascuns 

sub petice. 

 

12. Toate aceste afirmații reprezintã realitãți 

psihologice. Nu este vorba de o simplã teorie sau 

de o ipotezã legatã de procesele de gândire. 

Aceste procese sunt bine cunoscute și nu ascund 

secrete. De fapt, sunt atât de simple încât orice 

om le poate înțelege. De aceea, tot ce trebuie sã 

facem este sã ne curãțãm cãminul mental. Mai 

mult decât atât, noi trebuie sã facem acest lucru 

zilnic. Puritatea mentalã, moralã și 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 și orice imagine mentalã pe care vom dori 

sã le realizãm. 

 

14. Existã un domeniu excelent, care nu așteaptã 

altceva decât fie luat în posesiune. Întinderea sa 

este nelimitatã. Pãmântul sãu este fertil și 

include recolte mãnoase, pãduri feerice și ape 

curgãtoare. Pe acest teren se aflã un conac 

spațios și elegant. Pe pereții lui sunt agãțate  

 
picturi superbe. Camerele sunt luxos mobilate. 

Este înzestrat cu o bibliotecã bogatã și cu tot 

ceea ce avem nevoie. Tot ce trebuie sã facem noi 

este sã ne asumãm aceastã moștenire, sã o luãm 

în posesiune și sã ne folosim de ea. Dacã nu ne 

vom folosi de ea, proprietatea se va degrada. De 

fapt, neglijarea ei echivaleazã cu însãși pierderea 

dreptului de proprietate asupra ei. 

 

15. În domeniul minții și al spiritului, respectiv 

al puterii practice, aceastã proprietate fabuloasã 

îți aparține! Tu ești moștenitorul ei. Ai tot 

dreptul din lume sã iei în posesiune aceastã 

proprietate și sã te folosești de ea. Unul din 

beneficiile de care te vei bucura dacã vei face 

acest lucru va fi puterea asupra circumstanțelor 

exterioare. Alte beneficii vor fi o sãnãtate 

perfectã, starea de armonie interioarã și 

prosperitatea. Aceastã proprietate îți poate aduce 

o stare de echilibru interior și de pace. Singurul 

preț pe care trebuie sã îl plãtești pentru ea este 

studierea bogatelor resurse de care dispui și 

folosirea lor cu înțelepciune. Proprietatea nu îți 

solicitã niciun fel de sacrificiu, cu excepția 

pierderii limitãrilor, servituților și slãbiciunilor 

tale. În schimbul acestor renunțãri, ea îți 

dãruiește însã un sceptru și controlul asupra 

propriei tale vieți.  

 

16. Dacã dorești sã intri în posesiunea acestui 

domeniu fabulos trebuie sã îndeplinești trei 

cerințe: sã îți dorești cu ardoare acest lucru, sã îți 

afirmi cu tãrie aceastã dorințã și sã iei efectiv în 

posesiune domeniul. 

 

17. Trebuie sã recunoști cã îndeplinirea acestor 

cerințe nu este deloc dificilã. 

 

18. Darwin, Huxley, Haecked și alți oameni de 

științã au adunat suficiente dovezi care atestã cã 

ereditatea este o lege care guverneazã creația 

progresivã. Aceastã ereditate progresivã a fãcut 

ca omul sã se ridice în douã picioare, dãruindu-i 

puterea sa de mișcare, organele digestive, 

sistemul circulator, forța nervilor și cea 

muscularã, structura oaselor și toate celelalte 

facultãți fizice de care dispune omul modern.  

 



 
 

 
 

 
Dovezile referitoare la ereditatea mentalã sunt 

încã și mai impresionante. Împreunã, cele douã 

tipuri de ereditate alcãtuiesc ceea ce am putea 

numi ereditatea umanã. 

 

19. Existã însã un tip de ereditate pe care 

savanții nu l-au descoperit încã, deși 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 înțelege ceea ce vãd cu ochii. 

 

20. La baza creației stã forța binefãcãtoare 

derivatã din Dumnezeu, care curge direct în 

fiecare ființã creatã. Ea dã naștere vieții, lucru pe 

care știința nu îl va putea face niciodatã. Aceasta 

este forța supremã și insondabilã, care nu poate 

fi comparatã cu nicio alta. La fel ca orice altã 

ființã 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 

facultãțile conștiinței tale. Secretul Puterii constã 

în deschiderea acestor ecluze. Nu crezi cã meritã 

sã faci acest efort? 

 

22. Marea realitate pe care trebuie sã o înțelegi 

este cã sursa vieții și a tuturor puterilor se aflã 

înlãuntrul tãu. Persoanele, circumstanțele 

exterioare și evenimentele îți pot sugera diverse 

nevoi și oportunitãți, dar viziunea, puterea și 

tãria de a rãspunde la aceste nevoi se aflã în 

interiorul tãu. 

 

23. Evitã contrafacerile. Construiește-ți un 

fundament solid al conștiinței tale, bazându-te pe 

forțele care curg direct din Sursa Infinitã, din 

Mintea Universalã a cãrei imagine perfectã ești 

tu. 

 

24. Niciun om care își asumã posesiunea acestei 

moșteniri nu mai rãmâne același. Odatã cu  

 
aceastã moștenire, el capãtã acces la o putere la 

care nici nu a visat pânã acum. Își pierde cu 

aceastã ocazie orice timiditate, orice slãbiciune, 

orice îndoialã și orice teamã, conectându-se cu 

Omnipotența pânã la identificarea completã cu 

aceasta. O forțã nebãnuitã se trezește astfel în 

interiorul lui, iar el descoperã subit cã dispune de 

o putere interioarã fabuloasã, care pânã atunci a 

fost latentã și de existența cãreia nu știa nimic. 

 

25. Aceastã putere este interioarã, dar noi nu o 

putem primi pânã când nu învãțãm sã o dãruim. 

Singura condiție care ne permite sã intrãm în 

posesia moștenirii noastre este folosirea ei. Noi 

nu suntem altceva decât canale prin care Puterea 

Omnipotentã se poate diferenția și manifesta în 

diferite forme. Dacã nu vom învãța sã o dãruim, 

canalul interior se va bloca și noi nu vom mai 

putea recepta aceastã putere. Aceastã afirmație 

este adevãratã pe toate planurile existenței și în 

toate domeniile vieții. Cu cât dãruim mai mult, 

cu atât mai mult primim. Sportivul care dorește 

sã devinã puternic trebuie sã înceapã prin a se 

folosi de puterea de care dispune deja. Cu cât și-

o consumã mai mult (prin antrenament), cu atât 

mai puternic devine el. În mod similar, 

economistul care dorește sã producã mai mulți 

bani trebuie sã își investeascã mai întâi banii pe 

care îi are. El nu poate obține mai mulți bani 

decât prin folosirea banilor de care dispune deja. 

 

26. Negustorul care nu își vinde mãrfurile nu 

mai poate achiziționa alte mãrfuri. Corporația 

care nu oferã servicii de calitate rãmâne fãrã 

clienți. La fel se petrec lucrurile în toate 

domeniile vieții. Puterea depinde de folosirea 

corectã a puterii de care dispui deja. De vreme ce 

acest mecanism este valabil în toate domeniile 

vieții, el este cu siguranțã valabil și în ceea ce 

privește puterea supremã, din care se trag toate 

celelalte puteri, și 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 spiritualã, 

depinde în totalitate de recunoașterea spiritului. 

 

28. Orice posesiune este consecința unei 

atitudini mentale favorabile acumulãrii, respectiv 

a cultivãrii conștiinței banilor. Aceasta este 

bagheta magicã care îți poate permite sã îți 

transferi în subconștient ideile, lãsându-l apoi sã 

creeze pentru tine planurilede punere în aplicare 

a lor. Transpunerea în practicã a acestor planuri 

îți va produce o satisfacție nebãnuitã, specificã 

oricãrei 

realizãri. 

 

29. Urmeazã aplicația practicã: du-te în 

camera ta de meditație, asumã-ți poziția cu care 

te-ai obișnuit și vizualizeazã imaginea unui loc 

care îți trezește asocieri mentale plãcute. 

Detaliazã cât mai mult aceastã imagine 

interioarã. Vizualizeazã clãdirile, pãmântul, 

copacii, prietenii, în cele mai mici amãnunte. La 

început îți va fi dificil. Vei constata cã te 

gândești la orice altceva, numai la imaginea 

doritã nu. Nu te lãsa însã descurajat. 

Perseverența conduce întotdeauna la victorie, dar 

ea presupune sã practici zilnic aceste exerciții. 

 


