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INTRODUCERE

Cum am descoperit mai  
întâi secretul manifestării,  

iar apoi cel mai mare  
secret dintre toate



Undeva, de-a lungul numeroaselor căi pe care 
le-am parcurs, a devenit evident pentru mine faptul 
că fiecare dintre noi este absolut unic. Într-un fel 
sau altul, fiecare dintre noi este un geniu original 
şi chiar creativ. Toți avem de parcurs o cale lungă, 
întortocheată şi absolut originală, şi fiecare are pro-
priul mod de a face descoperiri.

Câteodată, poate fi de ajutor să ascultăm po-
vestea altei persoane; ceea ce a funcționat pentru 
mine ar putea, la fel de bine, să funcționeze şi pen-
tru tine. Nu ezita să treci peste această parte intro-
ductivă, dacă vrei. Găseşte cuvintele care ȋți suscită 
interesul şi sari peste restul.

Esența acestei cărți se regăseşte în Partea în-
tâi, în Partea a doua  şi în Rezumat. Citeşte mai încet 
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aceste părți din carte şi înțelege sensul cuvintelor 
respective, mai ales în Rezumat, care se întinde pe 
doar câteva pagini. Vei observa că revin la punctele- 
cheie iar şi iar, exprimându-le în diferite moduri. 
În opinia mea, repetiția este importantă; ne poate 
lua mult timp să procesăm acest tip de informație 
capabilă să ne schimbe viața şi, de fiecare dată 
când o auzim sau o citim, ni se fixează mai mult în 
minte. 

În carte, punctele esenţiale sunt scrise cu 
litere îngroșate, iar textul este centrat. 

Dacă dorești să prinzi rapid esenţa 
acestei cărţi, citește doar punctele-cheie. 

O să încep cu o parte din povestea mea. În pe-
rioada dintre douăzeci şi treizeci şi ceva de ani, am 
avut parte de opusul atingerii lui Midas. Tot ce 
atingeam se destrăma. Mai rău chiar, în majorita-
tea timpului mă aflam într-un intens montagne 
russe emoțional, cu o varietate de forme de anxie-
tate şi perioade de depresie imobilizatoare.
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Am renunțat la facultate pentru a mă alătura 
unei trupe de teatru care s-a destrămat după un 
an. M-am alăturat altei companii, iar aceasta s-a 
destrămat şi ea după doar câteva luni. Am ajuns la 
un centru Zen şi am fost dat afară pentru că am 
încălcat regulile. Am încercat un experiment de tip 
întoarcere acasă, care a durat doar câteva luni reci 
şi umede. Am petrecut mai mult de trei ani într-un 
centru budist tibetan, lucrând din greu, fără să 
câştig vreun ban şi fără să fac mari progrese în în-
țelegerea vreunui lucru care m-ar fi ajutat să-mi 
îmbunătățesc viața lipsită de satisfacție.

Am rătăcit, timp de câțiva ani, în jurul amal-
gamului spiritual din Berkeley, California, trăind 
aproape din nimic. 

Am fost concediat din posturile de ajutor de 
ospătar şi spălător de vase, pentru că eram prea 
încet. Am fost dat afară din postul de tipograf 
pentru că nu ajungeam la timp. Am avut un o tru-
pă rock care a rezistat câțiva ani înainte de a se 
destrăma.
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DESCOPERIREA

Apoi, am împlinit treizeci de ani. M-am trezit 
într-o stare de şoc, înțelegând, în sfârşit, că nu mai 
eram un copil. Nu aveam niciun loc de muncă şi nici 
economii sau alte bunuri, cu excepția unui pian 
electric vechi şi stricat. Ciupeam (un cuvânt pe care 
îl foloseam adeseori) de ici şi de colo, să fac rost de 
65 de dolari în fiecare lună, pentru chiria micii 
mele garsoniere, situată într-o zonă dubioasă din 
oraşul Oakland, California. 

Acea zi mi-a schimbat viața, pentru că am în-
ceput să aplic unele idei în unele moduri noi, idei 
care înainte fuseseră doar gânduri pasagere, posi-
bilități efemere şi îndepărtate în mintea mea. M-am 
aşezat şi am scris pe o hârtie ceea ce a devenit – 
pentru mine, în cuvintele mele – primul secret al 
manifestării:

Primul pas în descoperirea secretului 
manifestării este să scrii pe hârtie scena 

ta ideală, visul vieţii tale de peste cinci ani.
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 Începe cu finalul în minte  
şi păstrează-l în minte.

În ziua în care am împlinit treizeci de ani, m-am 
aşezat, am luat o foaie de hârtie şi am scris ca titlu 
Scena ideală. Mi-am imaginat că totul va merge la 
fel de bine precum mi-aş putea imagina vreodată 
şi că, într-un fel sau altul, în următorii cinci ani, voi 
fi în stare să-mi creez viața ideală. Cum ar arăta? 
Ce-aş face, ce-aş avea şi cine aş fi?

Am fost surprins, ba chiar şocat într-un mod 
straniu, de ce am aşternut pe hârtie. Mi-am imagi-
nat că aveam o editură, publicând cu succes cărți şi 
muzică, inclusiv cărțile mele şi muzica mea pro-
prie. Înainte de a mă aşeza şi a scrie scena ideală, 
nu aveam absolut niciun interes pentru afaceri. Nu 
făcusem niciodată un curs de afaceri. Nu scrisesem 
niciodată o carte şi nici nu înregistrasem muzica 
mea. Cuvintele care au apărut când am scris scena 
mea ideală m-au surprins şi pe mine în aceeaşi 
măsură în care i-ar fi surprins pe aproape toți cei 
pe care îi cunoşteam.
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Mi-am imaginat că scriam cărți de succes şi că 
înregistram şi o muzică frumoasă. Mi-am imaginat 
că aveam o casă încântătoare, albă, pe un deal din 
nordul Californiei, unul dintre locurile mele prefe-
rate de pe pământ. Mi-am imaginat că aveam o 
minunată relație de iubire. Am îndrăznit să-mi 
imaginez idealul, aşa că mi-am imaginat că aveam 
destul timp pentru toate: creativitate, o afacere de 
succes, prieteni, familie şi, de asemenea, mult timp 
liber pentru mine însumi.

Și am adăugat încă ceva care mi-a schimbat viața 
radical: când am îndrăznit să mă gândesc la idealul 
meu, la genul de viață pe care l-aş avea, dacă aş 
putea avea orice altceva, mi-am dat seama că ceea 
ce voiam cu adevărat era o viață uşoară. Nu voiam 
să lucrez prea mult. Cele câteva locuri de muncă de 
patruzeci de ore pe săptămână pe care le încerca-
sem nu merseseră bine şi mi se părea inuman să 
lucrez atâtea ore. În mod ideal, voiam să am timp 
din belşug pentru tihnă şi relaxare, timp din bel-
şug pentru viața mea creativă şi spirituală, dar şi 
pentru viața personală, alături de familie şi prieteni.



Cel mai mare secret dintre toate 19

Acesta era idealul meu: succes cu uşurință şi 
succes fără a compromite celelalte lucruri care 
erau importante pentru mine în viață. Am vrut să 
fac ce îmi plăcea şi să nu fiu nevoit să fac nimic din 
ceea ce chiar nu agream. 

Nu ştiam asta la momentul acela, dar începeam 
să învăț secrete care erau mult mai mari decât cel 
al manifestării.

Simplul pas de a scrie pe hârtie  
scena mea ideală, m-a condus  

la descoperirea legilor naturale  
infailibile ale manifestării.

M-am uitat la acea foaie de hârtie o vreme şi am 
realizat că ea cuprindea o listă a obiectivelor. Am 
luat o a doua foaie de hârtie şi am făcut o listă cu 
toate obiectivele la care puteam să mă gândesc. La 
început, erau douăsprezece. (Acum, am rămas doar 
la şase.)

Asta a fost acum treizeci de ani, dar îmi amin-
tesc clar: pe când îmi scriam obiectivele, am fost 
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asaltat de îndoieli şi de temeri. Am scris: „Înființea-
ză şi construieşte o companie de succes”, iar gân-
durile mi se învolburau în minte: Tu? Pe cine încerci 
să păcăleşti? Nu ai niciun ban și îţi trebuie bani pen-
tru a face bani! Nu știi nimic despre afaceri! Nici 
măcar nu-ţi plac afacerile! Şi îţi vor face praf creati-
vitatea! Îţi vor distruge sufletul! Banii sunt rădăcina 
răului! Omul bogat are tot atâtea șanse de a intra în 
Împărăţia Cerurilor cât are cămila de a intra prin 
urechile acului! Și au continuat tot aşa – un şuvoi 
interminabil de îndoieli, temeri şi gânduri negati-
ve şi întunecate.

Dar apoi mi-am amintit ceva ce citisem într-o 
carte de Catherine Ponder, pastor la Unity Church, 
o direcție spirituală şi filosofică din cadrul mişcării 
Gândirea Nouă. Ea a scris despre puterea afirmaţi-
ilor – simple aserțiuni sau declarații potrivit căro-
ra visurile sau obiectivele tale încep, acum, să se 
materializeze. Ele funcționează cel mai bine atunci 
când sunt la timpul prezent, formulate într-un mod 
în care mintea subconştientă le poate accepta şi 
poate începe să le absoarbă şi să le utilizeze.
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Cea mai vie expresie pe care mi-o amintesc 
din scrierile lui Catherine Ponder a devenit parte 
din viața mea de zi cu zi. Ea a spus că afirmațiile 
sunt şi mai eficiente dacă încep sau se sfârşesc cu 
această expresie: Într-o manieră ușoară şi relaxa-
tă, într-un mod sănătos şi pozitiv…

Aşa că am luat altă foaie de hârtie şi am rescris 
fiecare obiectiv ca pe o afirmație care să înceapă 
cu acea expresie. Mi-am formulat obiectivul de a 
înființa şi de a construi o afacere de succes în felul 
acesta: Într-o manieră ușoară şi relaxată, într-un 
mod sănătos şi pozitiv, construiesc, acum, o afacere 
de succes.

Cel de-al doilea pas pentru descoperirea 
secretului manifestării este  

scrierea obiectivelor tale  
sub formă de afirmaţii care  

să înceapă cu expresia: 

Într-o manieră uşoară şi relaxată, 
 într-un mod sănătos şi pozitiv…
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