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Capitolul 1

VIZIUNEA SPIRITUALÃ ASUPRA
BANILOR

Ce sunt banii din punct de vedere
ezoteric?

Orice om ºtie ce sunt banii. La urma urmei, îi folosim

în fiecare zi ºi ne însoþesc practic de-a lungul întregii noastre

vieþi. Dar nu cumva ne folosesc ei pe noi? Ce lucruri noi

v-aº putea spune eu despre bani? Ei bine, în scurta mea

viaþã am câºtigat destui bani, pe care nu m-am sfiit sã-i

cheltuiesc cu aceeaºi repeziciune cu care i-am obþinut. Doriþi

poate sã aflaþi câteva sfaturi pentru a învãþa cum sã vã

îmbogãþiþi rapid, profitând de „experienþa mea ca milionar“?

Îmi pare rãu, dar în aceastã privinþã va trebui sã vã

dezamãgesc. Nu doresc sã vã transform în niºte fiinþe

nefericite, spunându-vã cã cu cât veþi avea mai mulþi bani,

cu atât mai fericit veþi fi. În ce mã priveºte, eu nu am atins

23



Viziunea spiritualã asupra banilorTao al banilor

fericirea decât dupã ce am înþeles cât de important este sã îmi

cheltuiesc banii într-o manierã semnificativã, fãrã sã mã limitez

sã afirm cã am foarte mulþi sau prea puþini.

Dorinþa mea este sã vã învãþ cum puteþi trata banii

pentru a deveni fericit ºi pentru a rãspândi aceastã fericire

în jurul dumneavoastrã. Pentru aceasta, va trebui sã vã

obiºnuiþi sã priviþi acest instrument minunat, care poate fi

folosit pentru vindecarea personalã ºi socialã, într-o luminã

nouã. Numai atunci când veþi înþelege dimensiunea spiritualã

a banilor vor putea deveni aceºtia un talisman purtãtor de

noroc în viaþa dumneavoastrã, în adevãratul sens al

cuvântului. Aºadar, care este semnificaþia ezotericã a

dolarului (sau a oricãrei alte monede naþionale)?

Cuvântul „ezoteric“ este adeseori tradus prin „ascuns“.

Percepþiile importante sunt cel mai bine ascunse atunci când

sunt foarte evidente. Deloc întâmplãtor, calitatea ezotericã a

banilor este aceea de mijloc de transport al energiei, lucru

vizibil pentru toatã lumea. La fel ca ºi sângele din corpul

uman, care transportã substanþele nutritive cãtre celulele

individuale, banii transportã energia cãtre celulele indi-

viduale ale societãþii, spre exemplu, cãtre mine sau cãtre

dumneavoastrã. Când omul îºi primeºte salariul pentru munca

prestatã, el beneficiazã practic de propria sa energie cheltuitã

cu munca (o parte din plusvaloarea creatã de el), sintetizatã

sub aceastã formã. Ulterior, el dã o parte din ei altor persoane,

în schimbul produselor sau serviciilor oferite de aceºtia.

Întrucât ar fi foarte greu sã punem direct energia în portofelul

nostru, ne folosim de acest simbol unanim recunoscut care

denotã valoarea de piaþã a serviciilor sub forma unui preþ

exprimat în bani. Ei bine, ce-i atât de ezoteric în aceastã

privinþã? Simplu: dacã banii reprezintã un instrument de

stocare ºi transport al energiei, care poartã amprenta

realizãrilor personale ale celui care îi cheltuieºte, ei trebuie

sã dispunã ºi de alte calitãþi energetice în afarã de „vibraþia

valorii“. Aceste calitãþi apar la ivealã în funcþie de maniera

în care abordeazã individul munca sau bunurile materiale2.

Dacã risipim inutil banii pe lucruri de care nu avem cu

adevãrat nevoie, este posibil sã ne facem rãu, nouã sau altor

persoane, fãrã mãcar sã ne dãm seama ce facem. Lucrurile

nu se opresc însã aici: aceºti bani se vor încãrca cu aceastã

vibraþie negativã, transferând-o celor cu care vor intra în

contact. Aceastã influenþã poate fi mai mult sau mai puþin

intensã, în funcþie de tãria de caracter a celui în cauzã, de

starea sa momentanã de spirit ºi de cantitatea de bani de

care este vorba. Invers, banii cheltuiþi cu respect ºi într-o

2 ªtiinþele ezoterice au afirmat dintotdeauna cã obiectele materiale poartã
amprenta structurii energetice a celui care le manipuleazã. Spre exemplu, un
mediu poate face afirmaþii precise în legãturã cu o persoanã, pornind numai
de la amprenta energeticã a unei haine purtate cândva de aceasta (aceleaºi
rezultate se pot obþine ºi cu ajutorul unui pendul). Existã oameni care îºi
înfãºoarã cãrþile de Tarot în mãtase, pentru a le proteja astfel împotriva energiilor
altor persoane. Vindecãtorii care se folosesc de cristale le purificã energetic
înainte de fiecare folosire, pentru ca acestea sã nu transmitã decât vibraþia
doritã de ei. Exerciþiile spirituale sunt practicate de multe ori în camere purificate
energetic, de pildã, prin arderea unor beþiºoare parfumate sau prin practicile
Reiki de gradul II. Acelaºi tip de cunoaºtere poate fi aplicat ºi banilor, care
trec prin numeroase mâini ºi sunt practic saturaþi cu vibraþii energetice extrem
de diferite.
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stare mentalã conºtientã, de bucurie, primind în schimb

servicii cu adevãrat necesare, la valoarea corectã, vor rãspândi

în schimb aceastã vibraþie minunatã, armonioasã ºi plinã de

iubire, în întreaga societate. De aceea, ori de câte ori cheltuim

bani, avem posibilitatea sã dãruim comunitãþii în care trãim

un dram din fericirea noastrã, din împlinirea ºi bucuria pe

care le trãim. Sunã grozav, nu-i aºa? Tocmai acesta este

scopul pentru care existã banii, unul din numeroasele ºi

minunatele instrumente pe care Creatorul ni le-a pus la

dispoziþie pentru a ne juca cu ele. Tot ce avem de fãcut este

sã renunþãm la prejudecãþile în care ne-am complãcut pânã

acum, sã înþelegem noua viziune asupra banilor, mult mai

armonioasã ºi mai spiritualã, ºi sã trãim în consecinþã. Pentru

a înþelege mai bine cum putem folosi acest minunat

instrument de transformare personalã ºi socialã, vã propun

sã analizãm mai amãnunþit în ce constã perspectiva spiritualã

asupra banilor.

De ce folosesc oamenii banii?

În societãþile aºa-zis primitive nu existau bani, aºa cã

produsele naturale erau schimbate între ele prin troc. În

realitate, foarte puþini oameni erau implicaþi în procesul de

schimb. Prelucrarea produselor nu era foarte dificilã, iar

mãrfurile care puteau fi schimbate erau limitate la numãr.

Cei implicaþi în schimburi se cunoºteau de regulã unii pe

ceilalþi ºi erau informaþi care era „cursul de schimb“ pentru

o varzã sau un pui, spre exemplu. Acesta era contextul în

care se producea schimbul de produse. Cu cât numãrul

indivizilor implicaþi în acest proces economic a crescut, cu

cât vânzãtorii ºi cumpãrãtorii erau mai departe unii de ceilalþi

ºi cu cât varietatea de mãrfuri a ajuns mai mare, cu atât mai

dificil a devenit schimbul de produse naturale prin troc. De

pildã, ce pãrere aþi avea dacã patronul dumneavoastrã v-ar

plãti pentru munca depusã în întreprinderea lui cu o caprã,

20 de ouã, douã verze ºi 10 kilograme de cartofi? Unde aþi

þine toate aceste mãrfuri pânã când veþi avea nevoie de ele?

Cum le-aþi putea folosi pentru a economisi în vederea

cumpãrãrii unei case sau pentru a pleca într-o vacanþã în

strãinãtate? Ce v-aþi face dacã aþi avea nevoie de un produs

de micã valoare, spre exemplu o lumânare, dar nu v-ar mai

rãmâne pentru schimb decât capra, pe care vânzãtorul de

lumânãri nu ar accepta-o, deoarece depãºeºte cu mult

valoarea lumânãrii?

Dupã cum vedem, într-o societate complexã ca a noastrã

este imposibil sã trãim fãrã bani. Nimic din ceea ce

cunoaºtem nu ar mai funcþiona! Aºa se explicã de ce niºte

oameni deºtepþi au inventat banii, pentru a uºura astfel viaþa

tuturor. În esenþã, banii reprezintã energie. Atunci când

energia curge uºor ºi natural, cu greu se pot produce blocaje

ºi dezechilibre. Apa care curge se curãþã singurã. Apa stãtutã,

pe care nu o putem bea fãrã a ne îmbolnãvi, nu apare decât

în iazurile fãrã guri de intrare sau de ieºire a apei. Prin
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inventarea banilor, foarte multe lucruri au devenit posibile.
De pildã, cum credeþi cã ar putea fi colectate donaþiile din
America pentru a construi case pentru indienii sãraci din
Asia dacã nu ar exista banii? Dacã în locul banilor s-ar
colecta „produse naturale“, numai costul lor cãtre India ar
atinge sume astronomice, care ar pune sub semnul ineficienþei
întregul proiect. Aºadar, banii reprezintã o necesitate.

Iatã, pe scurt, câteva din avantajele pe care le oferã banii:
• Simplificarea schimbului de produse ºi servicii.
• Reprezintã un instrument uºor de acumulare sau de

economisire în vederea realizãrii unor proiecte de mai mare
anvergurã.

• Transmiterea simplã de active la distanþe mari sau
pe perioade mai lungi de timp.

• Reprezintã o valoare de schimb uºor de recunoscut,
de înþeles ºi relativ stabilã pentru toatã lumea (la urma urmei,
o caprã primitã la schimb poate muri a doua zi de o boalã,
ceea ce i-ar reduce valoarea aproape la 0. În schimb, valoarea
banilor este aproape stabilã).

• Nu necesitã prea mult spaþiu pentru depozitare.

Banii ºi dobânzile privite dintr-o
perspectivã holisticã

În anii din urmã au apãrut teorii radicale potrivit cãrora
ar trebui sã abolim complet dobânzile, întrucât ele reprezintã

sursa oricãrei forme de exploatare, a dezechilibrelor sociale

etc. Existã însã ºi o altã perspectivã, mult mai holisticã,

orientatã cãtre spiritualitate, din care putem privi acest subiect.

Analizaþi cu seriozitate aceste concepte3: „banii ºi dobânzile“,

cu atât mai mult dacã aveþi deja anumite pãreri preconcepute

în privinþa lor. Este posibil sã descoperiþi cã aceastã nouã

perspectivã asupra lucrurilor poate fi extrem de utilã.

Dobânda reprezintã un stimulent
pentru folosirea eficientã a banilor

Nu doresc sã analizez aici numeroasele argumente

economice ale necesitãþii dobânzii. Existã suficiente cãrþi

disponibile din care puteþi afla asemenea lucruri. Ceea ce aº

dori sã demonstrez eu este perspectiva spiritualã din care

poate fi privitã dobânda. Dacã vom privi acest concept din

aceastã perspectivã nouã, ne putem dezvolta o altfel de

viziune, mai holisticã, asupra datoriilor pe care le avem. Cu

cât oamenii vor înþelege mai bine ce se ascunde în spatele

împrumuturilor ºi al dobânzilor, cu atât mai rapid se va

transforma economia noastrã într-un motor al dezvoltãrii

spirituale. Sã vedem cum stau lucrurile.

3 Nu este vorba aici de propriile „mele“ idei. Eu nu cunosc în aceastã privinþã
mai multe decât dumneavoastrã. Tot ce am fãcut a fost sã aplic înþelepciunea
strãveche a marilor tradiþii spirituale în acest domeniu particular al  banilor.
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Dacã avem nevoie de mai mulþi bani (adicã de mai

multã energie) decât avem la dispoziþie pentru a ne materializa

proiectele ºi ideile, putem împrumuta o parte din ei de la o

persoanã de încredere, în schimbul unei dobânzi. În acest

fel, vom putea realiza mai mult decât ne-ar permite propria

situaþie actualã. Avem practic de-a face cu o supapã. Dacã

propria noastrã putere financiarã nu este suficientã pentru

punerea în aplicare a unui plan, putem obþine o parte din

energia necesarã aplicãrii sale atrãgând o parte din energie

din afarã, de la semenii noºtri. Altfel spus, forþele de care

alþi oameni nu au nevoie temporar pot fi folosite de noi,

astfel încât procesul de creaþie sã progreseze, iar ideile noastre

sã fie transformate în acþiune, creând astfel noi oportunitãþi

ºi noi experienþe.

Fãrã ajutorul acestei metode de a accesa rezervele în

surplus, am putea rata anumite posibilitãþi importante de

dezvoltare personalã, acumulând un numãr mai mic de

experienþe. Împrumutul de bani (de energie) capãtã astfel o

semnificaþie nouã. De ce ar fi însã de acord alte persoane sã

îºi punã la dispoziþie rezervele lor energetice pentru realizarea

planurilor noastre dacã nu ar primi nici un serviciu în schimb?

La urma urmei, ar putea folosi aceastã energie ei înºiºi,

pentru noi proiecte ºi posibilitãþi de creºtere personalã. O

soluþie pentru aceastã dilemã ar fi urmãtoarea: cel care

doreºte sã împrumute bani (putere financiarã) de la altcineva

se oferã sã îi dea acestuia suficientã energie în schimb cât

considerã proprietarul cã ar fi putut obþine el însuºi dacã ar

fi folosit respectiva sumã în acelaºi interval de timp. Acest

spor de energie (aceastã plusvaloare) este numit „dobândã“!

Prin intermediul ei, nimeni nu pierde nimic. În plus,

necesitatea returnãrii energiei îl încurajeazã pe debitor sã

opereze cât mai eficient cu puterea financiarã împrumutatã,

pentru a dobândi cu ajutorul ei o plusvaloare mai mare

decât cea pe care este nevoit sã o returneze creditorilor sãi

(cea pe care aceºtia au estimat cã ar fi obþinut-o ei înºiºi

dacã ar fi folosit personal banii).

Mai existã ºi un alt beneficiu important al împrumuturilor

ºi al dobânzilor. Pentru ca armonia sã domneascã în lume,

cele douã forþe alternative, yin ºi yang, odihna ºi activitatea,

trebuie sã se afle în echilibru. De altfel, ele alterneazã în

mod regulat, ºtiut fiind cã o perioadã de odihnã este urmatã

de una de activitate, ºi invers. Cu cât devine mai intensã

una din cele douã faze, cu atât mai puternic va fi reculul în

timpul urmãtoarei faze (altfel spus, cu cât energia uneia din

cele douã faze este mai puternicã, cu atât mai puternicã

devine energia celei de-a doua faze, dar cu semn contrar!).

Dacã operãm cu mijloacele pe care le avem la îndemânã în

timpul unei perioade yang, noi participãm activ la procesul

general de creºtere ºi la perfecþionarea creaþiei. Odihna care

urmeazã acestui proces trebuie sã fie însã pe mãsura

activitãþii depuse.

Apare însã un efect paradoxal: în timpul acestei perioade

de odihnã, puterile de care dispunem rãmân nefolosite în

cea mai mare mãsurã, lucru care nu corespunde intenþiei
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Creatorului nostru. Dacã veþi analiza natura, veþi constata cã

forþa creatoare se luptã întotdeauna pentru aplicarea tuturor

mijloacelor de care dispune, în cea mai eficientã manierã

posibilã, pentru a realiza un progres cât mai deplin al creºterii

generale ºi al calitãþii acesteia. În perioada în care noi ne

aflãm într-o fazã de odihnã (yin), foarte mulþi oameni se vor

afla în faza lor activã (yang). De ce nu ar folosi ei rezervele

de care dispunem noi, pentru a contribui la rândul lor la

progresul general al lumii ºi al lor personal? Dacã le-am

pune la dispoziþie aceste resurse pe perioada cât noi nu

avem nevoie de ele, ei ar putea realiza mai multe lucruri în

faza lor de activitate, iar noi vom ieºi din faza noastrã de

odihnã mai puternici, graþie dobânzii primite pentru gestul

nostru. În acest fel, vom putea realiza la rândul nostru mai

multe lucruri cu noua noastrã putere. Mai existã o posibilitate,

ºi anume sã avem la dispoziþie mai multe rezerve decât

putem folosi prin puterile noastre. Acesta nu este însã un

motiv sã le pãstrãm fãrã a face nimic cu ele. Le putem

împrumuta foarte bine altor persoane, primind în schimbul

lor o dobândã (sau alte servicii la schimb), sporindu-ne astfel

beneficiul personal, dar ºi pe cel al celorlalþi, prin folosirea

optimã a resurselor disponibile.

Sunã cu totul altfel, nu-i aºa? Ne putem pune totuºi

întrebarea: nu am putea face acelaºi lucru fãrã a pretinde o

dobândã în schimb? Desigur, mecanismul poate funcþiona

ºi fãrã dobândã, dar în acest caz, libertatea fundamentalã de

gândire ºi de acþiune a omului ar trebui înlocuitã cu un

sistem centralizat de control care sã distribuie energia într-un
mod corect. Am deveni astfel cu toþii niºte pãpuºi trase de
sforile marelui Secretar Cosmic al Comerþului. O altã
alternativã posibilã este perfecþiunea. Dacã am fi cu toþii
absolut perfecþi, nu am mai avea cu siguranþã nevoie de
bani sau de dobânzi, dar nici de acest nivel al creaþiei care
este lumea materialã. Personal, nu mi-ar plãcea nici una din
aceste douã posibilitãþi, ca sã nu mai vorbim de imposibilitatea
lor teoreticã ºi practicã. În ceea ce mã priveºte, îmi ador
propria libertate ºi doresc sã mã pot bucura de propriile
mele greºeli ºi de posibilitatea de a învãþa din ele. Numai în
acest fel pot fi fericit atunci când cunosc succesul. Personal,
aº fi unul din instigatorii la revoltã împotriva unui asemenea
tip de dictaturã, convins cã ea nu încurajeazã creºterea
personalã.

De altfel, nu mi-ar plãcea nici sã fiu perfect.
Imperfecþiunea mea actualã este tocmai ºansa de a-mi
dezvolta iubirea, simpatia ºi responsabilitatea. Nu mi-aº dori
sã fiu lipsit de aceastã ºansã. Dumneavoastrã cum aþi proceda,
dacã aþi avea de ales între aceste trei cãi?

Recapitulare

• Dobânda ne ajutã sã ne folosim de puterea care ne
stã la dispoziþie într-o manierã mai eficientã.

• Dobânda reprezintã preþul corect plãtit pentru
folosirea temporarã a puterii financiare a altor persoane,
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