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O legendã hindusã strãveche vorbeºte de o vreme când
toþi oamenii erau zei, dar întrucât au abuzat de divinitatea

lor, Brahma, stãpânul lor suprem, le-a luat acest dar. Brahma

a chemat trei oameni înþelepþi pentru a-l ajuta sã decidã
unde sã ascundã divinitatea oamenilor, pentru ca aceºtia sã

nu o mai gãseascã niciodatã.

„Haideþi sã o ascundem pe cel mai înalt dintre munþi“,
a spus primul înþelept.

„Nu, oamenii sunt foarte îndrãzneþi. Mai devreme sau

mai târziu, unul dintre ei va urca pe munte ºi o va descoperi.
Mai bine, haideþi sã o ascundem pe fundul oceanului“, a

sugerat al doilea înþelept. ªi-au dat însã seama cã oamenii

o vor descoperi ºi acolo.
„Haideþi sã o îngropãm în adâncul pãmântului“, a spus

cel de-al treilea înþelept, dar nici aceastã variantã nu pãrea

prea sigurã.
Dupã multe deliberãri, ei s-au decis sã ascundã

divinitatea chiar în inima omului. „Nimeni nu se va gândi

vreodatã sã o caute acolo!“ au exclamat ei. ªi de atunci,
aceasta a rãmas ascunzãtoarea divinitãþii omului.



16

Transformarea de sine

17

Procesul

Esenþa procesului TRANSFORMÃRII DE SINEEsenþa procesului TRANSFORMÃRII DE SINEEsenþa procesului TRANSFORMÃRII DE SINEEsenþa procesului TRANSFORMÃRII DE SINEEsenþa procesului TRANSFORMÃRII DE SINE
Într-adevãr, oamenii au ajuns sã exploreze spaþiile

cosmice, adâncimile oceanelor ºi ale pãmântului, alergând
încolo ºi încoace pentru „a se descoperi pe sine“. Foarte
puþini dintre ei se gândesc însã sã priveascã în interior.
Divinitatea noastrã este ascunsã în inima fiecãruia dintre
noi, unde aºteaptã sã fie descoperitã, pentru a ne oferi toate
rãspunsurile, ghidarea ºi alinarea de care avem nevoie.

Numai înarmându-ne cu aceastã cunoaºtere, potrivit
cãreia în interiorul nostru existã o prezenþã divinã, vom
reuºi noi sã scãpãm de convingerea cã „nu sunt decât un
om“, identificându-ne cu o dimensiune superioarã a
conºtiinþei. Soluþia unei probleme nu poate fi descoperitã
niciodatã pe nivelul existenþial al problemei. Ea nu poate
fi descoperitã decât pe un nivel superior, acolo unde existã
în simultaneitate toate rãspunsurile ºi toate posibilitãþile.
Cu cât ne vom identifica mai mult cu acest nivel superior,
cu atât mai uºoarã va deveni viaþa noastrã. Aceasta este
esenþa procesului TRANSFORMÃRII DE SINE.

AsAsAsAsAsttttta înseamnã cã aa înseamnã cã aa înseamnã cã aa înseamnã cã aa înseamnã cã avvvvvem neem neem neem neem nevvvvvoie de „Dumnezoie de „Dumnezoie de „Dumnezoie de „Dumnezoie de „Dumnezeu“ peeu“ peeu“ peeu“ peeu“ pe
aceasaceasaceasaceasaceastã cale?tã cale?tã cale?tã cale?tã cale?

Înainte de a rãspunde la aceastã întrebare esenþialã, ne
propunem sã definim mai întâi câþiva termeni, sã vedem
care este deosebirea dintre „religie“ ºi „spiritualitate“.

Noi suntem cu toþii fiinþe spirituale, dar nu toþi suntem
religioºi. Aºa cum este înþeles acest concept în lucrarea de
faþã, spiritualitatea se referã la conºtientizarea relaþiei noastre
cu o putere superioarã, care sãlãºluieºte înãuntrul fiecãruia

dintre noi. Spiritualitatea se naºte din cunoaºterea interioarã

ºi din sentimentele interioare. De aceea, fiecare om îºi

manifestã aceastã spiritualitate într-o manierã unicã, diferitã
de a celorlalþi. Pe de altã parte, religia reprezintã un set de

convingeri formale, create de un individ sau de un grup de

oameni, ºi care sunt practicate de membrii acelui grup.
Orice religie este construitã în jurul unor reguli exterioare.

Sã revenim la întrebarea noastrã: avem nevoie de

„Dumnezeu“ pe aceastã cale? Rãspunsul depinde de felul
în care îl definim pe Dumnezeu. Nimeni nu poate da acest

rãspuns în locul vostru. Singurã înþelepciunea ºi intuiþia

voastrã interioarã ºtie acest lucru. Iatã felul în care gândim
noi: atunci când suntem confruntaþi cu situaþii care ni se

par ameninþãtoare sau chiar tragice, tendinþa noastrã umanã

este sã permitem aparenþelor sã ne influenþeze într-o manierã
negativã. În consecinþã, noi cãutãm cu disperare o soluþie

chiar în mijlocul situaþiei de haos în care ne aflãm. Dar

soluþia unei probleme nu poate fi gãsitã niciodatã pe nivelul

acesteia. Spre exemplu, dacã nimerim într-o zonã cu nisipuri

miºcãtoare, cu cât ne agitãm mai mult, cu atât mai adânc

ne scufundãm în ele. Secretul ieºirii dintr-un asemenea
pericol este sã încetezi sã te mai miºti (nu vom înceta sã

repetãm, oricât de obositori am deveni: soluþia unei

probleme nu poate fi gãsitã pe nivelul acesteia). Când
nimereºti pe nisipuri miºcãtoare, dacã încetezi lupta, corpul

(care are o capacitate naturalã de plutire) nu se mai scufundã,

ci rãmâne la suprafaþã. Ce poþi sã faci însã mai departe? În
continuare, ai nevoie de cineva aflat mai sus ca tine ºi cu
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picioarele pe pãmânt solid, care sã-þi întindã o mânã de
ajutor ºi sã te scoatã de acolo.

Pânã acum, toate bune, dar cum putem aplica acest
principiu în situaþiile concrete de viaþã? În cazul în care
consideraþi cã vã aflaþi într-o situaþie imposibilã, din care
nu aveþi capacitatea de a ieºi singuri, nu este normal sã vã
întoarceþi cãtre altcineva, pentru a primi ajutor? Iar ajutorul
nu poate veni decât de la o putere „superioarã“ mai presus
de a dumneavoastrã – sã-i spunem chiar Puterea Superioarã
– care transcende nivelul situaþiei. Dacã simþiþi cã viaþa
dumneavoastrã se scufundã rapid în nisipurile miºcãtoare
ale unei dependenþe, ale unei boli, ale unei crize financiare,
ale sãrãciei etc., de ce nu aþi cãuta chiar puterea cea mai
înaltã din câte existã? Conºtiinþa cã existã o asemenea
putere superioarã vã poate ajuta, DAR nu atâta vreme cât
veþi continua sã vã luptaþi ºi sã vã risipiþi energia (caz în
care veþi continua sã vã scufundaþi). Vã reamintim acum
de legenda hindusã: nu trebuie sã priviþi „în sus“ pentru a
descoperi aceastã putere; ea vã aºteaptã „în interiorul“
dumneavoastrã. Secretul TRANSFORMÃRII DE SINE este
chiar lucrul cu aceastã forþã creatoare, care face deja parte
din dumneavoastrã, la fel cum face parte din noi toþi. Tot
ceea ce putem descoperi în trecutul sau în viitorul nostru
este insignifiant prin comparaþie cu ceea ce sãlãºluieºte în
interiorul nostru.

UUUUUn singur Dumnezn singur Dumnezn singur Dumnezn singur Dumnezn singur Dumnezeu cu nenumãreu cu nenumãreu cu nenumãreu cu nenumãreu cu nenumãratatatatate numee numee numee numee nume
Puterea Superioarã, Înþelepciunea Interioarã, Mintea

Cosmicã, Fiinþa Supremã, Infinitatea, Inteligenþa Universalã,

Allah, Creatorul – toate acestea, ºi nenumãrate altele, sunt

numele prin care oamenii se raporteazã la Dumnezeu.

Raportarea diferã, nu ºi obiectul ei.
Aveþi ºi dumneavoastrã o concepþie despre Dumnezeu,

o credinþã sau o lipsã de credinþã referitoare la o putere

supremã. Cu siguranþã, nu este treaba noastrã sã definim în
locul dumneavoastrã aceastã putere. Premisa fundamentalã

a TRANSFORMÃRII DE SINE susþine cã acest Dumnezeu

– indiferent ce nume ºi ce identitate are el – nu este cineva
care trebuie adorat, ci mai degrabã un principiu care trebuie

trãit, o prezenþã care sãlãºluieºte înãuntrul fiecãruia dintre

noi. Noi nu ne putem separa niciodatã de aceastã prezenþã,

cãci suntem o expresie a ei. De aceea, în loc sã ne rugãm

acestei puteri sã facã ceva pentru a ne ajuta, noi putem sã-i

permitem sã opereze prin noi ca principiu viu. Acest lucru
este perfect posibil, cãci sursa invizibilã face parte din fiecare

dintre noi, ne susþine pe toþi ºi îºi revarsã binecuvântãrile

asupra noastrã în mãsura în care suntem deschiºi sau în
rezonanþã faþã de ea. Atunci când navighezi pe un râu,

avansezi mult mai rapid dacã vâsleºti în sensul în care

curge acesta, nu împotriva curentului.

PrPrPrPrPromisiunea TRANSFomisiunea TRANSFomisiunea TRANSFomisiunea TRANSFomisiunea TRANSFORMÃRII DE SINEORMÃRII DE SINEORMÃRII DE SINEORMÃRII DE SINEORMÃRII DE SINE
Noi cãutãm mult prea des rãspunsuri exterioare la

problemele noastre interioare, deºi dispunem înãuntrul nostru

de o înþelepciune la care nu apelãm aproape niciodatã.

Indiferent de situaþia în care ne aflãm, problema realã nu
este decât rareori aceea pe care o vedem. Adevãrata
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problemã constã în incapacitatea noastrã (adicã în opoziþia

noastrã subconºtientã) de a-i permite acestei înþelepciuni

interioare sã-ºi prezinte planul în faþa noastrã.
Natura umanã ne face sã privim o situaþie dificilã ca

pe un set de circumstanþe „exterioare“ care se opun fericirii

noastre, de pildã dorinþei noastre de a fi bogaþi sau de a nu
mai fi sãraci, de a fi respectaþi sau de a nu mai fi dispreþuiþi,

de a fi iubiþi sau de a nu mai fi ignoraþi  etc., adicã de a

fi… sau a nu fi. Ne trezim astfel cã ne întrebãm prietenii,
vecinii, pe toþi cei dragi, cãutând soluþii ºi rãspunsuri pentru

problemele noastre. Unii apeleazã chiar la consultanþã

psihologicã, dacã suferinþa lor este foarte acutã. „Ce crezi
cã ar trebui sã fac?“ Pânã la urmã, primim tot felul de

sfaturi, dar nici un rãspuns la întrebarea: „Care este situaþia

idealã pentru mine?“ Dacã atunci când luãm o decizie, nu
ne implicãm înþelepciunea interioarã, noi nu facem altceva

decât sã dãm cu zarul, cãci mai presus decât noi existã un

plan cosmic care opereazã, ºi cu care putem fi la unison
sau nu (în funcþie de care, vom avea succes sau nu).

Chiar dacã în clipa de faþã nu ne dãm seama, realitatea

este cã trãim într-un univers care ne sprijinã întru totul ºi
ale cãrui beneficii ne stau la dispoziþie întotdeauna. Noi nu

ne putem bucura însã de aceste beneficii decât dacã devenim

conºtienþi de existenþa lor ºi dacã le permitem sã intre în

viaþa noastrã. Aceasta este una din pietrele unghiulare pe

care este construitã TRANSFORMAREA DE SINE. Dacã

puteþi accepta aceastã premisã de bazã, fãcând din ea un
principiu de viaþã, veþi experimenta cele mai surprinzãtoare

schimbãri. Chiar dacã la început aveþi dificultãþi în a accepta

aceastã premisã de bazã, vã invitãm sã nu renunþaþi încã la

metoda TRANSFORMÃRII DE SINE, cãci chiar dacã sunt
practicaþi cu jumãtate de inimã, cei ºapte paºi vã pot fi

totuºi de mare folos.

Cei ºapte paºi ai TRANSFORMÃRII DE SINE nu au
efecte pragmatice. De fapt, noi nici nu putem „face“ ca

ceva sã se întâmple. Bineînþeles, uneori noi putem sã-i

manipulãm pe oameni, anumite circumstanþe ºi evenimente,
pentru a obþine o bunãstare temporarã ºi iluzia cã putem

controla realitatea în care trãim. Toate aceste piese de puzzle

nu vor rãmâne însã în poziþia în care le-am aºezat noi decât
atâta vreme cât ne vom pãstra puterea voinþei. Dacã vom

lãsa garda jos chiar pentru un singur minut, oamenii ºi

circumstanþele vor reveni la poziþia lor iniþialã, iar noi vom
fi nevoiþi sã reluãm acelaºi efort de la început. Procesul

este continuu ºi necesitã un efort uriaº, care mai devreme

sau mai târziu ne va epuiza.
Pe de altã parte, TRANSFORMAREA DE SINE nu

urmãreºte sã „facã ceva“ (sã genereze anumite evenimente

concrete), ci doar sã ne elibereze sufletul, pregãtindu-l sã

accepte marile schimbãri care se vor petrece de la sine.

Aceasta este o carte scurtã. Cei ºapte paºi ai

TRANSFORMÃRII DE SINE sunt conciºi ºi la obiect. Nu
va fi nevoie aºadar sã pierdeþi timpul citind sute de pagini

de idei teoretice sau sã petreceþi luni ºi ani de zile

autoanalizându-vã. Puteþi începe chiar acum acest proces,
cu speranþa cã veþi primi în sfârºit ajutorul sperat de atâta


