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CAPÎTOLUL 1: LACĂTUL

O, ridică-ți ochii către cerul nesfârșit 
Eliberează-te din strânsoare, liber să fii 
Fă să-nceteze șoaptele acelui „de ce” infinit
Cu „sunt, și am fost, și mereu eu voi fi”.

PRELUCRAREA LACĂTULUI
Undeva, î�ntr-un oras� , comună sau sat, chiar î�n clipa asta se 
nas�te un copil. Undeva, un spirit pur capătă o formă. S� i chiar 
î�n momentul ăsta, Lacătul ia formă. Divinitatea e nicovala ce 
prelucrează acest Lacăt, pentru că e memoria mint�ii subcon-
s�tiente. Lumină, sunet, disconfort, durere, asprime, umezeală, 
foame, mirosuri – toate influent�ează memoria subcons�tientă, 
s�lefuind Lacătul ce zăvores�te poarta către infinit. 

E ceva deopotrivă trist s� i frumos î�n legătură cu asta; e 
trist să vezi spiritul negându-se pe sine î�nsus� i s� i e frumos, 
pentru că autodeterminarea e frumoasă. Pentru că fiecare 
copil care se nas�te î�n acest moment e liber; liber să-s�i aleagă 
destinul, liber să descopere sursa existent�ei sale s� i imensi-
tatea puterii pe care o are.
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OBICEIURILE GÂNDIRII FALSE
De ce, ai putea să te î�ntrebi, duce omenirea o viat�ă moho-
râtă s� i lipsită de culoare, preocupată doar de teamă, frus-
trare, nesigurant�ă? Care este sensul acestui plan î�n care ai 
fost târât fără voia ta s� i din care vei pleca î�n curând, un 
microb î�ntr-un microcosmos, o particulă î�ntr-o particulă, 
o sclipire dintr-o rază de lumină? Aceste gânduri sunt pro-
duse de mintea cons�tientă s� i n-ar putea fi altcumva. Doar 
mintea conștientă își amintește începuturile și privește mai 
departe către propriul sfârșit. 

Lumea, spune Wordsworth, e prea mult î�mpreună cu 
noi. Circumstant�ele ne modelează destinul s� i n-ar trebui să 
fie as�a. Există î�nsă o resursă care poate ridica sufletul ome-
nesc deasupra tuturor circumstant�elor, î�nsă sunt as�a de 
put�ini cei care o folosesc! 

T� i-e cunoscută povestea acestui om? Născut î�n San 
Francisco, î�n 1906, din părint�i imigrant�i, John Jones a cres-
cut î�n condit�ii modeste. Tatăl său, muncitor, a fost recrutat 
s� i ucis departe de t�ară, î�n timpul Primului Război Mondial, 
as�a că John, copil î�ncă, a trebuit să muncească pentru a-s� i 
î�ntret�ine mama s� i pe cei doi frat�i mai mici. Era lucrător cu 
ziua s� i î�n fiecare săptămână î�i dădea mamei sale banii câs�-
tigat�i. Mai târziu, când frat�ii lui au crescut, a continuat să 
muncească cu ziua, cu toate că s� i aces� tia erau capabili 
de-acum să-s� i ajute mama. Credea că e incapabil să facă 
altceva s� i a dat vina pe soarta nemiloasă pentru viitorul 
său ratat, personificată î�n resentimentele fat�ă de mama sa. 
La 42 de ani, a fost diagnosticat cu o tumoră; a fost nevoit 
să stea la pat, part�ial paralizat, până la 48 de ani, când a 
murit. 



15capitolul 1: lacătul

Să fie oare acesta unul dintre copiii cărora Tatăl să le 
î�ncredint�eze de bună voie Î�mpărăt�ia Sa? Seamănă oare cu 
un spirit liber, extins î�n puterea cosmică a cons�tiint�ei? Cu 
sigurant�ă, nu. Nici multiplicarea lui John Jones de milioane 
s� i milioane de ori nu face asta. S� i totus� i, John Jones a folosit 
aceeas� i putere precum Einstein, Homer, Platon, Lincoln, 
Emerson s� i Buddha.

Obiceiurile de gândire ale mint�ii cons�tiente i-au mode-
lat lui John viat�a. A crezut că e prizonierul circumstant�elor 
s� i a devenit unul, as�a că atunci când circumstant�ele s-au 
destrămat de la sine, nu s� i-a putut abandona concept�iile cu 
privire la locul său. A adunat resentimente la adresa ma-
mei sale, până când acestea au crescut î�n el, sub forma unui 
tumori care i-a luat viat�a, de parcă s� i-ar fi dorit ca viat�a lui 
să î�nceteze, prin propria atitudine de om î�nvins. Obiceiurile 
conceptuale ale minții conștiente sunt cea mai mare barieră 
pe care un om o poate pune în calea autodescoperirii sale.

ACELAȘI TIP DE PUTERE FACE ȘI BINE, ȘI RĂU
Dacă ai participat vreodată la o competit�ie sportivă, ai văzut 
că pe us�a de la vestiar scrie: „O echipă care nu va fi î�nvinsă 
nu poate fi î�nvinsă”. S� i s� tii că echipa care a î�nt�eles î�nsemnă-
tatea acestui î�nscris a fost î�nvingătoare. 

Dacă es�ti om de afaceri, ai auzit spunându-se: „Gândes�te 
măret�, act�ionează î�n stil mare”. S� i s�tii că omul care act�ionea-
ză î�n virtutea acestor premise face lucruri mari. 

Dacă faci parte dintr-o familie, ai văzut ce miracole face 
puterea credint�ei, î�n caz de boală, insecuritate financiară, 
la nas�tere, la moarte, la toate evenimentele viet�ii. 
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Dacă es� ti membru al unui grup religios organizat, ai 
văzut ce putere extraordinară are o rugăciune. 

Dacă te-ai confruntat cu vreo criză vreodată î�n viat�a ta, 
s�tii că sinele tău calm s-a transformat î�n sursă de lumină 
care te-a răsplătit pe dată cu un răspuns la problema ta.

Toată lumea a simt�it această putere î�ntr-o măsură mai 
mare sau mai mică. Nu este atât de bine ascunsă î�ncât să nu 
o poată atinge oricare fiint�ă umană de-a lungul viet�ii. Totus�i, 
î�n mod ciudat, vasta majoritate a umanităt�ii o consideră doar 
o circumstant�ă norocoasă, o coincident�ă, „un pic de noroc”.

E important să-ți amintești în fiecare zi a vieții tale că 
aceeași putere care îți aduce noroc îți aduce și ghinion, după 
cum te folosești de ea. Singurul motiv pentru care aduce atât 
de puțin noroc unei mase atât de mari de oameni se dato-
rează faptului că aceștia nu știu de existența ei, o folosesc 
sporadic și greșit. Concept�ia lor despre ei î�ns� is� i e blocată î�n 
mintea subcons�tientă. Tot atât de sigur ca s� i mis�carea de 
rotat�ie a Pământului, viitorul le este stabilit î�n funct�ie de 
aceste gânduri s� i concept�ii. Singurul mod prin care se pot 
elibera pentru a atinge succesul s� i fericirea este să ajungă 
la adevăr, să desfacă Lacătul, să descopere Secretul!

MINTEA CARE NU DOARME NICIODATĂ
Poate că nu s�tii sau nu î�nt�elegi cu adevărat că mintea unui 
om nu î�nseamnă doar memorie s� i rat�iune, as�a cum o exer-
cită el când se află î�n stare cons�tientă activă. Există î�n fiint�a 
umană o minte care nu doarme niciodată, constant activă, 
cu nes�tiute resurse după care nu s-a forat niciodată – o 
minte de o capacitate infinită s� i o putere care n-ar putea 
apart�ine doar unui om. Aceasta este mintea subcons�tientă, 
delimitată precis de mintea cons�tientă. 
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Aparit�ia psihiatriei ne-a arătat multe despre mintea 
subcons�tientă. S� tim, de exemplu, că memoria ei e perfectă, 
nu doar a faptelor importante, ci s� i a oricărui aspect, deta-
liu s� i î�ntâmplare trăite vreodată. Psihiatrii competent�i pot 
pătrunde î�n subcons�tientul pacientului din urmă cu două-
zeci de ani, scot�ând la lumină o scenă de când acesta avea 
s�ase ani s�i, iată, scena se dezvăluie î�n culori, sunete s�i detalii 
care nu ar putea fi î�nregistrate pe o peliculă fotografică. 
Cântecul unei păsări care se pierde î�n aerul verii, fos�netul 
delicat al frunzelor de art�ar care cad uscate pe iarbă, zgo-
motul î�ndepărtat al unui tren, o grimasă, mis�carea unei 
persoane, cuvinte, inflexiuni – toate cu exact acelas� i impact 
emot�ional. Și totuși există o scenă pe care mintea conștientă 
a uitat-o de mult.

EXPLORAREA SUBCONȘTIENTULUI
Psihiatria, preocupată cu refacerea sănătăt�ii mentale a oa-
menilor, a mers de-a lungul parcursului temporal al mint�ii 
subcons�tiente căutând „puncte emot�ionale dureroase” pe 
care să le expună apoi mint�ii cons�tiente a pacientului, pen-
tru ca acesta să poată î�nt�elege cât de neî�nsemnate sunt. 
S-au î�nregistrat diverse grade de succes î�n refacerea sănă-
tăt�ii mentale prin folosirea acestor metode, î�nsă cu sigu-
rant�ă suficiente pentru ca procedura să merite. Uneori, din 
păcate, s-au produs dezastre, când din subcons�tient a fost 
extrasă câte o informat�ie blocată de către mintea cons�tientă; 
conflictele emot�ionale stârnite au fost atât de mari, î�ncât 
pacientul a căzut pradă isteriei sau depresiei. 

Dar această scrutare a mint�ii subcons� tiente a dez-
gropat un vast depozit de material necunoscut până acum. 
Sub hipnoză profundă, pacient�ii au descris sunete s� i 
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î�mprejurimi pe care nu le-ar fi putut cunoas�te decât î�n pân-
tecul mamei. Î�n aceeas�i manieră, au existat pacient�i care au 
descris scene s� i perioade de timp pe care ar fi fost imposi-
bil să le trăiască. O viat�ă anterioară? Viat�a altei persoane? 
Transfer de gânduri? Poate că psihiatria a pus ocazional asta 
pe seama unui moment „static” din parcursul mint�ii subcon-
s�tiente, dar existent�a unui astfel de fenomen e indiscutabilă. 

Ce jucărie puternică, uimitoare se dovedes�te a fi această 
minte subcons�tientă! Jocuri jucate î�n saloane sunt reproduse 
acum î�n laborator. Prezicătorii, cititorii de gânduri, hipno-
tizatorii sunt pus�i la microscop. După ce au fost măsurat�i, 
numărat�i, cântărit�i, calculat�i, tabelat�i s� i paratabelat�i, s-a 
ajuns la aceeas�i concluzie: mintea subcons�tientă este cel mai 
puternic instrument creativ din univers; traversează spat�iul 
s� i timpul, dă formă substant�ei, atinge culmile cunoas�terii. 
Și există în fiecare om!

STĂPÂNUL ȘI SERVITORUL
S-ar putea să te î�ntrebi de ce, având un subiect inepuizabil 
ca acesta, ar mai trebui să ne aplecăm vreun pic asupra 
mint�ii cons�tiente – mică, insignifiantă, care-s�i amintes�te doar 
cât�iva ani, câteva î�ntâmplări, care de-abia a î�nvăt�at rudimen-
te de gândire s� i e î�ntr-adevăr capabilă să facă fat�ă doar î�m-
prejurărilor imediate.

Ne preocupă pentru că aici avem de-a face cu stăpânul 
s� i cu servitorul s� i, oricât ar părea de surprinzător, mica, 
mărunta minte cons�tientă e stăpânul!

E ca un buton care act�ionează un î�ntrerupător, care 
funct�ionează ca o pârghie, care pornes�te motorul, care ge-
nerează electricitate, care pune lumea î�n mis�care!
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Mintea subconștientă face exact ce-i spune mintea con-
știentă să facă!

RESPINGEREA DECLANȘATORULUI DURERII
Aici e problema. Nimeni nu-s� i dores�te, î�n mod cons�tient, să 
fie bolnav, să fie lovit de sărăcie, lipsit de iubire s� i de suc-
ces. Ar fi imposibil să găses�ti o persoană pe lumea asta 
care să î�s� i dorească astfel de lucruri negative. Totus�i, dacă 
ar exista cineva cu asemenea gânduri, e tot atât de sigur că 
s� i le-a comandat singur pe cât e de sigur că există viat�ă. 

Respectivul este victima „declans�atorilor” setat�i de că-
tre mintea cons�tientă î�n cea subcons�tientă. Aces�tia au fost 
î�ngropat�i de mintea cons�tientă as�a cum un câine uituc poa-
te să î�ngroape un os fără să-s� i amintească locul sau măcar 
faptul că a î�ngropat ceva.

Aces�ti declans�atori din mintea subcons�tientă sunt res-
ponsabili pentru cohortele de oameni nefericit�i care î�n-
groas�ă rândurile la psihiatru. Au produs mai multe pagube 
indivizilor s� i societăt�ii decât orice altceva, au adus lumii 
nesigurant�ă, ostilitate, lăcomie, corupt�ie s� i ură; sunt corzi-
le stricate ale unui instrument divin. Au făcut omenirea să 
nu mai fie pe aceeas�i frecvent�ă cu infinitul. Sunt lacătele ce 
zăvoresc poarta către autocunoaștere.

De exemplu, Fred Smith e un copil nedorit. Când era 
bebelus� , primele lui î�ncercări de a primi iubire de la mama 
lui au fost complet respinse. Pentru a face fat�ă suferint�ei, 
Fred Smith a dezvoltat o atitudine agresivă, arogantă î�n 
fat�a viet�ii. După ce a crescut, a uitat definitiv că s� i-a dorit 
dragostea mamei sale. Se mândres� te cu faptul că nu are 
nevoie de nimeni s� i de nimic care să-l facă să se simtă î�m-
plinit s� i calcă peste cadavre ca să-s� i atingă scopurile. As�a 
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se nas�te un dictator sau un criminal. Fred Smith urăs�te via-
t�a pentru că primele lui î�ncercări de a trăi au fost respinse. 
Acum doar refuză ce i-a fost refuzat. Nu se poate abt�ine. Î�n 
mod cons�tient, a uitat de mult care este cauza, dar memoria 
mint�ii subcons� tiente e perfectă. Amintirea durerii s� i de-
clans�atorul î�ngropat acolo nu-i vor da pace.

OMUL ÎMPOTRIVA LUI ÎNSUȘI
As�a cum a fost subliniat, psihiatrii s� i-au asumat răspunde-
rea acestei probleme identificând declans�atorii din mintea 
subcons�tientă s� i expunându-i pacientului. De exemplu, 
doamna B. vine la psihiatru plângându-se de migrene re-
curente. Învestigat�iile arată că aceste migrene apar de câte 
ori gătes�te la cuptorul cu gaz. Se dovedes�te totodată că 
doamnei B. î�i este frică de foc. Mergând î�napoi pe parcur-
sul temporal al mint�ii subcons�tiente, psihiatrul descoperă 
că, atunci când doamna B. avea doi ani, cuptorul cu gaz 
al mamei sale a explodat s� i, de frică, mama doamnei B. a 
scăpat-o pe doamna B., care a căzut î�n cap. Gaz, gazul explo-
dează, î�ncepe durerea de cap. Îată as�adar memoria subcon-
s�tientă care declans�ează migrenele doamnei B. de câte ori 
aceasta gătes�te la cuptor.

Bineî�nt�eles, marea majoritate a tratamentelor psihia-
trice nu sunt chiar as�a de simple ca acesta. Exemplul e oferit 
doar pentru a demonstra că existent�a declans�atorilor î�n 
mintea subcons�tientă este recunoscută la scară largă, pre-
cum s� i faptul că răul pe care î�l pot face este nelimitat. 

Să luăm cazul unui bărbat sau al unei femei lovite de 
sărăcie s� i care are nevoie de bani. Îndiferent ce ar face el 
sau ea, rezultatul e mereu acelas� i – bani put�ini sau deloc. 
Se pare că pentru acest bărbat sau pentru această femeie 
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obt�inerea unei sume suficiente de bani este lucrul cel mai 
important din lume, dar, indiferent de efortul depus sau 
timpul alocat acestui scop, rezultatul e sărăcia lucie. Bine-
î�nt�eles, aici intervine declans�atorul nostru. Oricât de ciudat 
s-ar putea să pară, declans�atorul poate fi un lucru extrem 
de banal, ascuns de subcons�tient sub forma unei expresii 
auzite î�n copilărie: „Nu vom avea niciodată destul”. Gân-
des�te-te la asta! Mintea subcons�tientă crede că nu e nicio-
dată destul s� i, astfel, manifestarea lipsei s� i a limitei va fi 
singurul lucru pe cere respectiva persoană î�l va cunoas�te 
vreodată. 

Omul bolnav vrea să fie sănătos. Că nu e sănătos e doar 
dovada existent�ei unui declans�ator. Î�n acest caz, mintea 
subcons�tientă adună expresii precum: „E atâta boală î�n 
lume” sau „M-as� fi putut descurca mai bine, dar sunt bolnav” 
sau „S� tii, sunt milioane de microbi periculos�i î�n jurul nostru”. 
Ce s�anse să fie sănătoasă mai are o persoană cu asemenea 
declans�atori î�n subcons�tient? 

O persoană singură î�s� i dores�te prieteni s� i iubire. S� i to-
tus� i, indiferent de circumstant�e, nu reus�es�te să atragă pe 
cineva sau să intre î�ntr-un cerc social. Î�nlăuntrul acestei 
persoane există un declans�ator care anulează iubirea, cum 
ar fi: „Nimeni n-a făcut niciodată nimic pentru mine”, „Nu 
pot�i avea î�ncredere î�n nimeni” sau „Oamenii vor să vadă 
doar ce pot stoarce de la tine”. Sau, s� i mai rău, declans�ato-
rul poate seta un sentiment de inferioritate, cum ar fi: „Nu 
es�ti destul de bun”, „Nu valorezi nimic” sau „Nimeni nu te 
iubes�te”. Puternica minte subcons�tientă! Transformă aces-
te credint�e î�n realitate.

Cine poate avea succes cu un declans�ator subcons�tient 
care î�l convinge tot timpul că oricine altcineva e mai bun 
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decât el? Cine poate obt�ine ceva cu un declans�ator care-l 
convinge că orice realizare e de prisos? Cine poate ajunge 
î�n vârf cu un declans�ator care î�l face să creadă că nu e î�n 
stare de nimic? Răspuns: nimeni! Pentru că mintea subcon-
s�tientă este marele creator s�i creează exact ceea ce i se spune.

STĂPÂNIREA ARTEI DE A COASE
Din fericire, pot�i alunga chiar tu aces�ti declans�atori ascuns�i. 
Mai mult, î�nt�elegând legile s�i dinamica viet�ii, pot�i î�ndepărta 
cauza lor, pentru ca ei să nu te mai poată î�mbolnăvi. 

Îată un fapt de natură să te linis�tească: nimic nu e im-
posibil pentru mintea omului, pentru că mintea cons�tientă 
controlează mintea subcons�tientă, iar mintea subcons�ti-
entă este atotputernică.

Fiecare aspect, circumstant�ă s� i manifestare a viet�ii 
tale poate fi schimbată pentru a se potrivi dorint�elor tale 
cons�tiente.

Ai nevoie doar de două lucruri: să s�tii că frica este dus�-
manul tău s� i să î�nt�elegi blocajul. 

Pentru că frica duce la blocaj, iar blocajul există î�n min-
tea subcons�tientă sub formă de declans�atori, plasat�i aici de 
mintea cons�tientă.

Astăzi, odată cu acest prim capitol, î�t�i cerem să î�ncepi 
să deblochezi lacătul. Î�t�i cerem să-t�i elimini din minte toate 
aspectele legate de locul î�n care trăies�ti, cel î�n care te-ai 
născut, tot ceea ce ai făcut până acum s� i circumstant�ele î�n 
care te-ai aflat. Î�t�i cerem să te concentrezi doar asupra 
unui lucru: spiritul tău.

Acest tu adevărat, această inteligent�ă cons�tientă ascunsă 
î�n spatele ochilor tăi nu are vârstă, formă s�i î�ntruchipează 


