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DEDICAÞIE

Eu cred în îngeri. Înger înseamnã mesager. Dedic

aceastã carte îngerilor de pe pãmânt, adicã tuturor

oamenilor care transmit mesaje de iubire, în locul celor de

teamã, încãrcate de superstiþii ºi de otravã emoþionalã.

Dedic lucrarea tuturor învãþãtorilor, de la cei care

lucreazã cu preºcolari pânã la cei care lucreazã în ºcolile

post-universitare, tuturor celor care predau un mod mai bun

de viaþã; tuturor artiºtilor, autorilor, liderilor de opinie,

regizorilor de film, profesioniºtilor media care ºi-au

consacrat viaþa transmiterii unui mesaj al generozitãþii, care

sã îmbunãtãþeascã vieþile oamenilor, ºi nu unui mesaj al

egoismului; tuturor pãrinþilor care îºi învaþã copiii sã fie

cinstiþi ºi plini de compasiune; tuturor celor care îi iubesc ºi

îi respectã pe toþi oamenii din aceastã lume.
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NOTÃ

Dacã a trecut mai mult timp de când aþi citit �Cele
Patru Legãminte�, Glosarul de la pagina 237 vã permite sã
regãsiþi câteva explicaþii referitoare la termenii cei mai

folosiþi în lucrare.

Pronumele personale folosite în carte trebuie înþelese

ca fiind neutre, ele referindu-se la ambele sexe.
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CELE PATRU LEGÃMINTE

1. FIÞI IMPECABILI ÎN TOT CEEA CE SPUNEÞI

Rostiþi numai adevãrul. Spuneþi numai ceea ce gândiþi.
Nu folosiþi cuvintele pentru a vã critica pe sine sau pentru
a-i bârfi pe cei din jur. Folosiþi-vã de puterea cuvântului
pentru a rãspândi adevãrul ºi iubirea în lume.

2. NU LUAÞI NIMIC LA MODUL PERSONAL

Nimic din ceea ce fac alþii nu vi se datoreazã. Cuvintele
ºi acþiunile celor din jur sunt doar o proiecþie a propriei lor
realitãþi, a visului lor personal. Dacã vã veþi imuniza în faþa
opiniilor ºi a acþiunilor celorlalþi oameni, veþi evita foarte
multã suferinþã inutilã.

3. NU FACEÞI PRESUPUNERI INUTILE

Descoperiþi curajul de a pune întrebãri ºi de a exprima
ceea ce doriþi cu adevãrat. Comunicaþi cât mai clar cu putinþã

cu ceilalþi oameni, pentru a evita astfel neînþelegerile, tristeþea

ºi suferinþele inutile. Acest legãmânt este suficient în sine

pentru a vã transforma radical viaþa.

4. FACEÞI ÎNTOTDEAUNA TOT CE VÃ STÃ ÎN PUTERE

Potenþialul maxim al omului se schimbã în fiecare

moment; de pildã, într-un fel veþi acþiona atunci când sunteþi

sãnãtos ºi în alt fel atunci când sunteþi bolnav. Indiferent de

circumstanþe, faceþi întotdeauna tot ceea ce vã stã în putere ºi

veþi evita astfel auto-acuzaþiile, abuzul de sine ºi regretele.
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INTEGRITATE: 1. calitatea sau starea de totalitate,
de a fi complet; condiþia de continuitate; 2. calitatea
sau starea de a fi echilibrat, condiþia perfecþiunii,
sãnãtate; 3. calitatea sau starea de a avea principii
morale sãnãtoase, cinste, dreptate, corectitudine.
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INTRODUCERE

TREI DISCIPLINE, PATRU LEGÃMINTE

Cuvântul este ca o sãmânþã, iar mintea umanã
este un sol fertil, dar numai pentru acele cuvinte
pentru care este pregãtitã.

Atunci când aþi citit pentru prima oarã Cele Patru
Legãminte, o parte din fiinþa dumneavoastrã a ºtiut cu
siguranþã cã a mai auzit undeva aceste lucruri sau cã
le-a mai experimentat cândva, într-o formã sau alta.

Lectura lucrãrii Cele Patru Legãminte le permite
cititorilor sã descopere cã oamenii fac singuri mii de
legãminte, pornind de la diferite presupuneri ºi
interpretând realitatea din jur într-o manierã profund
personalã; în acest fel, ei se folosesc de puterea
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cuvântului împotriva propriei lor fiinþe. Orice om îºi
foloseºte puterea de creaþie pentru a-ºi imagina un vis
de pe urma cãruia va suferi întreaga viaþã.

Cele Patru Legãminte reprezintã un instrument
prin care vã puteþi transforma, care poate opri
procesul continuu de judecare a celor din jur, dar mai
ales al judecãrii de sine, ºi care vã poate permite sã
începeþi o viaþã nouã, bazatã pe alt mod de funcþi-
onare. Legãmintele permit întreruperea auto-acuzãrii
ºi eliminarea sentimentelor de vinovãþie, de ruºine ºi
de auto-respingere. Ele vã pot ajuta sã rupeþi
legãmintele care limiteazã expresia creativitãþii dum-
neavoastrã, înlocuindu-le cu altele, care faciliteazã
exprimarea iubirii pe care o purtaþi în suflet.

Atunci când am scris Cele Patru Legãminte,
intenþia mea a fost aceea de a crea un mesager care
sã poatã pãtrunde în imaginaþia cititorilor, schimbând
perspectiva din care privesc aceºtia realitatea. Dacã
aþi practicat aceste legãminte, le-aþi descoperit cu
siguranþã puterea. Ele au capacitatea de a influenþa
direct sistemul de convingeri al omului, toate acele
mii de legãminte pe care acesta le face cu el însuºi,
ºi de a crea acolo o îndoialã. ªi ca prin farmec � cãci
ele sunt într-adevãr magice � Cele Patru Legãminte
pot elibera treptat credinþa care se ascunde dincolo de
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acest sistem de convingeri. Puþin câte puþin, omul
care le practicã îºi poate redescoperi integritatea, iar
adevãratul sãu eu începe sã se trezeascã.

Cele Patru Legãminte pot fi comparate cu o hartã
care vã indicã drumurile cãtre atingerea destinaþiei.
Ele sunt atât de simple încât pot fi aplicate în mai
multe direcþii. Harta nu reprezintã însã decât o
jumãtate a întregului. Cealaltã jumãtate sunteþi
dumneavoastrã. În orice relaþie existã douã jumãtãþi.
Cartea � mesagerul � reprezintã o jumãtate a relaþiei,
în timp ce dumneavoastrã sunteþi cea de-a doua
jumãtate, cea care dã sens relaþiei.

Dacã aveþi un scop bine definit ºi dacã vã
folosiþi de mesager în calitate de ghid, aveþi toate
ºansele sã vã atingeþi scopul. Cele Patru Legãminte
vã învaþã cum sã operaþi cu corpul dumneavoastrã
emoþional. Le puteþi folosi pentru a vã schimba
sistemul de convingeri actual, înlocuindu-l cu unul
nou. Le puteþi aplica pentru a vã vindeca relaþia de
cuplu, relaþiile cu prietenii, cele de la serviciu, dar ºi
pentru a vã îmbunãtãþi viaþa în toate felurile cu
putinþã. Întrucât este vorba de o hartã, trebuie sã
începeþi însã prin a realiza unde vã aflaþi ºi unde
doriþi sã ajungeþi.

Cu mii de ani în urmã, toltecii au creat trei
discipline, cu scopul de a ajuta omul sã scape de
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suferinþã ºi sã-ºi regãseascã adevãrata sa naturã:
fericirea, libertatea ºi iubirea. Toltecii au insistat sã ne
privim întotdeauna cu sinceritate, scop în care au
creat o disciplinã exclusiv pentru luciditate. Prima
disciplinã, Arta Luciditãþii (sau a Conºtientizãrii),
reprezintã primul pas cãtre atingerea libertãþii
personale, cãci nimeni nu poate fi liber dacã nu ºtie
cine este, unde se aflã sau ce fel de libertate cautã.
Aceastã disciplinã ne ajutã sã ne dãm seama de ceaþa
care existã în mintea noastrã, sã înþelegem cã noi � la
fel ca ºi ceilalþi oameni � visãm tot timpul. Arta
Luciditãþii ar mai putea fi numitã ºi Arta Adevãrului.

Cea de-a doua disciplinã toltecã, Arta Trans-
formãrii, ne învaþã cum ne putem schimba visul vieþii
personale. Scopul celei de-a doua discipline constã în
a pune ordine în haosul provocat de mitote � toate
acele voci din interiorul minþii noastre �, în a ne
înfrunta temerile, în a le transforma ºi a obþine
rezultate eficiente. Rezultatul pe care îl dorim este
libertatea de a ne trãi propria viaþã, nu viaþa Para-
zitului sau a sistemului nostru de convingeri. Arta
Transformãrii poate fi realizatã prin schimbarea
legãmintelor pe care le-am fãcut cu noi înºine ºi prin
reprogramarea minþii noastre aºa cum dorim. Cele
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Patru Legãminte reprezintã o sintezã a Artei
Transformãrii.

Stãpânirea primelor douã discipline conduce la
eliberarea minþii de Parazit, care permite practicarea
celei de-a treia discipline, Arta de a iubi, sau
Controlul Intenþiei. Din perspectiva toltecã, iubirea
sau intenþia reprezintã acel aspect al vieþii care
permite transformarea energiei. Acest aspect este
viaþa însãºi, care este sinonimã cu iubirea
necondiþionatã. Tot ce existã a fost creat din iubire,
cãci totul a fost creat de Dumnezeu sau de Viaþã.
Controlând iubirea, noi ne putem controla visul vieþii
noastre, iar atunci când dobândim mãiestria în toate
cele trei discipline, devenim una cu Dumnezeu. Orice
acþiune a noastrã devine atunci parte integrantã din
Fiinþa Unicã. Acesta este scopul suprem al toltecilor.

Pentru cititorii care doresc sã se familiarizeze cu
cea de-a treia disciplinã, am scris lucrarea Arta de a
iubi, în care am demonstrat cum poate arãta un vis
care are la bazã iubirea. Arta de a iubi este rezultatul
primelor douã discipline ºi permite un alt mod de
viaþã, infinit mai frumos ºi mai bun, având la bazã
iubirea universalã. Deocamdatã nu vom insista însã
asupra celei de-a treia discipline. Aceastã carte are ca
obiect primele douã discipline.
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În prima parte a lucrãrii, înainte de a vorbi
despre aplicarea practicã a Celor Patru Legãminte,
ne-am propus sã punem accentul pe conºtientizare.
Ce anume dorim sã conºtientizãm? În Partea Întâi ne
vom focaliza asupra urmãtoarelor aspecte:

1. Suferinþa omului apare numai odatã cu
îmblânzirea lui. Pe vremea când eram copii, alþi
oameni ne-au captat atenþia ºi ne-au învãþat sã
visãm la fel cum viseazã societatea în care trãim.
Aceasta a fost prima manierã în care ne-am
folosit atenþia: pentru crearea primului vis al
vieþii noastre.
2. Orice om este un creator, dar puterea lui de
creaþie este blocatã de convingerile lui. Puterea
cuvântului nostru, care este identicã cu puterea
intenþiei, a voinþei, a credinþei ºi a iubirii noastre,
este blocatã în interiorul unui sistem rigid de
convingeri. Din acest motiv, puterea noastrã de
a ne schimba visul s-a diminuat considerabil.
3. Funcþia minþii umane este aceea de a visa,
dar oamenii au învãþat sã viseze fãrã sã-ºi dea
seama de acest lucru. Dacã devenim conºtienþi
de faptul cã visãm, noi ne trezim din vis ºi
descoperim puterea de a ne schimba visul ori de
câte ori dorim.
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