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Ceea ce ştiu mă înverşunează!

Aţi făcut‐o! V‐aţi urmat curiozitatea şi aţi deschis această carte.
Este bine că aţi făcut‐o pentru că despre asta este vorba în această
carte. Trebuie să‐ţi urmezi curiozitatea, deoarece cu ajutorul curi‐
ozităţii se creează ceva nou – suntem lacomi după ceva nou. Prin
intermediul curiozităţii apare dezvoltarea şi progresul. Oamenii care
îşi urmează curiozitatea, întreprind câte ceva, aceştia sunt „antre‐
prenorii“. Dacă îţi urmezi curiozitatea în mod consecvent până la
sfârşit, până ce găseşti răspunsul la întrebare şi ţi‐ai potolit setea
de a cunoaşte, atunci s‐a născut ceva nou – o nouă experienţă, o
nouă descoperire poate o nouă idee de afaceri. Acum vă veţi în‐
treba ce legătură au aceste lucruri cu titlul cărţii. Ce legătură există
cu un milion de euro?
Sunt gata să vă încredinţez că în acest caz nu este vorba nu‐
mai de curiozitate, ci şi de bani sau, mai bine spus, este vorba de
succes. Succesul poate fi exprimat în milioane de euro sau printr‐o
mare proprietate materială. Totuşi pentru un alpinist desăvârşit
cel mai mare succes îl reprezintă vârful muntelui; pentru preot să
reuşească să umple biserica de enoriaşi; pentru lucrătorii Green‐
peace, o lume curată; pentru yoghini, o stare de iluminare; pentru
jurnalist, un super‐story; pentru regizor, să transmită cât mai mul‐
tor oameni mesajul său; pentru preşedinte, să reuşească să‐şi scape
ţara de datorii; pentru cercetătorul de gene, o nouă încrucişare sau
o nouă soluţie de vindecare; pentru soldat, să‐şi apere patria; pen‐
tru femeia obeză, să piardă din greutate; pentru student, diploma
de licenţă; pentru adolescent să obţină carnetul de conducere; pen‐
tru dependentul de droguri să se lase de droguri; pentru broker‐ul
speculator să nu‐l găsească investitorii cărarora le‐a pierdut
banii...
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După cum se poate observa mai sus succesul reprezintă alt‐
ceva pentru fiecare om în parte. Multe dintre aceste succese nu pot
fi cumpărate cu bani – sunt inestimabile! Fiecare dintre noi vrea
să aibă succes şi fiecare din motive personale. Dar de ce are unul
succes cu afacerea sau cu ideea sa şi altul, nu? Vrem să analizăm
în profunzime aceste întrebări în cele ce urmează.
Majoritatea oamenilor simt că viaţa pe care o duc nu repre‐
zintă sensul adevărat al existenţei lor. Cu toate impresiile virtuale
pe care le trăim în ziua de astăzi – televizor, video, jocuri pe calcu‐
lator, internet şi altele – oamenii observă tot mai puţin că viaţa lor se
derulează de fapt fără nici un scop. Din acest motiv tot mai puţini
oameni, în special persoanele tinere îşi pun întrebarea, conform
motto‐ului: „Ce fac eu de fapt?“
Prin valorile materiale de faţadă care ne sunt transmise astăzi
– prosperitate, faimă, carieră, bunuri fără valoare – omul nu mai
este educat spre o gândire critică pentru a‐şi pune întrebarea de
ce şi din ce motiv – întrebarea legată de sensul superior al vieţii, în‐
trebarea legată de EXISTENŢĂ. Dacă reflectăm profund, la majori‐
tatea dintre noi apare o stare de anxietate – anxietatea că există
ceva, ceva necunoscut şi faptul că ar trebui să ştim mai multe despre
viaţă; dar în acel moment sună soneria de la uşă şi, slavă Domnului,
nu mai trebuie să ne gândim la astfel de întrebări grele...
Religiile nu ne sunt de mare ajutor în acest caz. Ceea ce fac
acestea cu „credincioşii“ lor putem observa foarte clar în Israel,
Irak sau în Irlanda... Biserica creştină este atât de „învechită“ încât
există pentru tot mai puţini oameni ca ideal. Păi cum să meargă dacă
se bazează în continuare pe Vechiul Testament – o culegere de ge‐
nocide şi acţiuni de răzbunare – în loc să se concentreze pe învă‐
ţătura lui Iisus şi pe mesajul de dragoste transmis de acesta? Nu
este de mirare că bisericile sunt tot mai goale. Omul simte ceea ce
nu este bine – noua generaţie de copii şi tineri ştie acest lucru.
În special declaraţia răposatului Papă Ioan Paul al II‐lea: „Pen‐
tru iertarea păcatelor voastre nu mergeţi la Dumnezeu, ci veniţi la
mine!“ te pune într‐adevăr pe gânduri...
Mai există şi trend‐ul social‐comunist care îndepărtează
complet gândul religios din cadrul vieţii – aceasta este cealaltă ex‐
tremă, lipsa de Dumnezeu şi de spiritualitate. „Nu se mai potriveşte
în lumea noastră“ se spune despre religii. „Tipii precum Iisus sunt
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demodaţi“ spun ştrengarii. Noi trăim într‐o societate de dat din
coate, fără iertare sau menajamente. Aparent oamenii primesc „li‐
bertate nelimitată“, supraconsum şi zone de trai comode ce nu‐i mai
îndeamnă la cugetare.
În societatea de consum omul degradat râde dacă‐i povestim
că ne ocupăm de „dorinţe“ şi că există mai mult decât mizeria ce
ne‐o sugerează mass‐media. Se respinge tot ce nu se potriveşte cu
spiritul timpului (primitiv sau vulgar). Dacă aspiri la ceva sau eşti
grav bolnav atunci lucrurile arată cu totul altfel. În acel moment sunt
chemaţi în ajutor aceia care în condiţii normale ar fi fost luaţi în
derâdere – preotul, specialistul în ştiinţe spirituale, câteodată şi
psihologul care de obicei este privit ca un şarlatan. Când unei per‐
soane îi merge rău atunci sunt bune toate mijloacele. Exact aşa gân‐
deşte omul obişnuit.
„Oameni, uitaţi‐vă la mine, mie‐mi merge rău şi am nevoie de
ajutor!“ Exact aceştia sunt oamenii de care are nevoie lumea. Ur‐
mătoarea propoziţie a acestora va fi: „doctorul nu a putut să mă
ajute, ăsta nu este un doctor bun“. Normal, de vină este doctorul că
s‐a îmbolnăvit pacientul... Cine este de vină când se goleşte punga
cu bani?
Dacă priveşti ca om cultivat şi bine crescut la marea masă
umană, atunci o să‐ţi pui cu siguranţă întrebarea: „Mai poate fi sal‐
vată omenirea?“ Problema o constituie faptul că este vorba de toată
lumea. Este incredibil! În ultimii douăzeci de ani am vizitat 75 de
ţări. O parte din această carte am scris‐o în Kenia şi Africa de Sud,
dar şi aici am constatat acelaşi lucru: devine tot mai rău!
Ceea ce‐i lipseşte societăţii de consum, respectiv omului con‐
temporan, modern, educat, dar care trece fără niciun fel de spiritu‐
alitate prin viaţă, este o explicaţie foarte simplă cu privire la ceea ce
reprezintă viaţa pe pământ cu adevărat, respectiv cum funcţionează
ea. Exact acest lucru este greu de găsit. Lipsesc disciplina, stima, cre‐
dinţa, etica, încrederea în sine, capacitatea de rezistenţă, atenţia,
compasiunea, dragostea şi multe altele. Pentru că toate acestea lip‐
sesc ne uităm numai la afacerile rapide, unde poţi câştiga cât mai
mult printr‐un efort minim. Dacă ne uităm la instituţiile noastre fi‐
nanciare vom observa că şi acolo cuvântul criminalitate nu este ceva
străin. Pentru majoritatea nu contează decât avantajul propriu...
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Să ne punem întrebarea: putem să trăim cu sentimentul că
suntem împăcaţi cu modul în care trăim şi cu modul în care ne pur‐
tăm cu semenii noştri? Suntem mândri de noi? Sau ne lăsăm sufle‐
tul la garderobă şi ne ascundem când am ajuns la angajatorul nos‐
tru? Ne face plăcere să facem plecăciuni şi să facem lucruri care ne
enervează?
Suntem conştienţi de faptul că nu există nici un motiv de care
să ne plângem? Nimeni nu ne‐a forţat să lucrăm acolo unde ne câş‐
tigăm astăzi banii. Nu exercităm muncă forţată şi nu ne‐a forţat ni‐
meni să semnăm contractul de muncă. Deci nu este de vină Dum‐
nezeu, Iisus sau Allah, că nouă nu ne mai place acolo, ci noi singuri
suntem de vină! Suntem liberi să schimbăm acest lucru. Nu este aşa?
Cum stăm cu relaţia, cu căsătoria noastră? Nu merge aşa bine?
Ne‐am dezumflat deja? Nu mai există dragoste, atenţie reciprocă?
Atunci nu există decât două posibilităţi:
1. Ne schimbăm, ne apropiem de partenerul de viaţă, rupem
modelele şi obiceiurile de până acum şi ne salvăm căsnicia.
2. Ne despărţim.
Adevărul este că ne‐am căsătorit de bună voie, nimeni nu ne‐a
forţat. De ce trăim în dizarmonie, în certuri şi stres? Cine ne forţează
să rămânem cu partenerul cu care ne certăm mereu? Obişnuinţa?
Temerile legate de existenţă? Aroganţa? Un copil?
De ce vă întreb toate acestea? Ce au toate acestea de‐a face
cu titlul? Deci, în această carte este vorba de faptul că în viaţa noas‐
tră nu este nimeni răspunzător de situaţia noastră decât noi înşine
– pentru sărăcia, pierderile sau bogăţia noastră. Dacă aveţi o pro‐
blemă cu această afirmaţie atunci citiţi mai bine o altă carte. Dacă
v‐aţi săturat de această stare latentă şi vreţi să aveţi mulţumire, suc‐
ces şi prosperitate, dacă lipsa de bani, conturile pe roşu vă provoacă
insomnii, atunci fiţi curajoşi şi urmaţi argumentele arătate în această
carte.
Diferenţa între un om prosper, un om sărac şi dumneavoastră
nu o constituie picioarele, mâinile sau abdomenul – corpul – dife‐
renţa o constituie ceea ce se derulează în minte (voinţa, curajul, riscul
şi cunoştinţele); la fel de decisive sunt şi sentimentul, convingerea,
credinţa. Gândurile omului, ţelurile şi dorinţele sale îi aduc succese
sau eşecuri; conştiinţa îl împiedică sau îi dă aripi ca urmare a regu‐
lilor ce există de la începutul omenirii.
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Pe scurt. Succesul începe în capul nostru sau după cum spune
trainer‐ul de succes Frank Wilde: „Se câştigă şi se pierde printre
urechi!“ Dacă nu avem succes atunci trebuie să analizăm, să cură‐
ţăm, să adăugăm cunoştinţe, să restructurăm, să sortăm şi să ori‐
entăm corect ceea ce are loc în mintea noastră. Exact acest lucru
vom face aici, igiena minţii.
La prima vedere acest lucru sună a spălare de creier, dar nu
este aşa. Creierul ne‐a fost spălat până acum – am fost educaţi ca
nişte adaptaţi, avem încredere în mass‐media şi urmăm naivi poli‐
ticienii consacraţi şi conducătorii religioşi. Acum putem renunţa la
acest lucru – dar numai dacă ne dorim cu adevărat!
În acest scop vom răspunde în cadrul acestei cărţi la următoa‐
rele întrebări:
• De ce primul milion se câştigă cel mai greu?
• De ce bogaţii devin tot mai bogaţi şi de ce devine concomi‐
tent marea masă de oameni mai săracă şi mai primitivă?
• Cum pot avea încredere în mine?
• Cum pot reuşi să am curajul şi capacitatea de a risca?
• Ce fac în cazul unei căderi pe plan financiar sau a unui eşec?
Sau mai bine spus: cum fac dintr‐un eşec două succese?
• Cum de‐ţi creezi o karmă dacă împrumuţi bani altor per‐
soane?
• Unde vreau să ajung în viaţă, de unde vin şi care este ţelul
meu?
• Ce înseamnă o viaţă împlinită?
• De ce ne aflăm mereu foarte aproape de o existenţă mulţu‐
mitoare, dar nu trăim niciodată cu adevărat?

Capitolul 1

Un model frumos – un model de bani

Trăim într‐o lume bipolară. Acest lucru nu este cunoscut nu‐
mai de fizicieni pe de o parte şi de ezoterişti şi ocultişti pe de altă
parte, ci şi de oamenii de succes. Zilnic se măreşte prăpastia între
sărac şi bogat şi există tot mai mulţi oameni bogaţi. În anul 1982
existau numai 13 miliardari pe plan mondial, iar în anul 2008 erau
deja 1.125 conform listei „Forbes“ (numărul acestora a scăzut la 793
în anul 2009 din cauza crizei economice). Pe plan mondial numărul
superbogaţilor creşte neîncetat. Niciodată nu a fost mai uşor să
ajungi milionar ca în ziua de astăzi. (Un prieten de al meu tocmai şi‐a
înmulţit milioanele pentru că a investit în 2008 la bursă în cursurile
ce s‐au prăbuşit...) Ce semnifică acest lucru pentru planeta noastră?
Deci, după un calcul scurt putem observa că aceşti aproape
800 de miliardari (ale căror averi individuale depăşesc parţial zeci
de miliarde) posedă mai mulţi bani decât restul întregii lumi. Un
miliard sunt totuşi 1.000 de milioane! Putem spune deci cu toată
convingerea că banii stăpânesc lumea. Pe de altă parte consecinţa
acestui lucru îl reprezintă faptul că prăpastia dintre bogat şi sărac
devine tot mai mare! în special din punct de vedere a situaţiei eco‐
nomice actuale...
Auzim zilnic la ştiri despre ambele extreme: oamenii sărăcesc,
există tot mai multe firme falimentare şi s‐a format o pătură de jos
în societatea noastră. Pe de altă parte există anual mii de invenţii noi
şi la fel de multe firme noi.
Conform opiniei, remarcabil este faptul că aceste persoane ex‐
trem de bogate provin din toate domeniile vieţii şi din cele mai di‐
verse ramuri profesionale: fotbalişti, artişti, proprietari de imobile,
bancheri, magnaţi ai petrolului, moguli de mass‐media, muzicieni,
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actori, doctori, autori de cărţi, inventatori, piloţi de curse, comer‐
cianţi de arme, profesionişti din domeniul IT, industria mobilei, ex‐
tracţia de resurse minerale şi mai nou din sectorul internetului ca
în cazul celor doi fondatori a website‐ului YouTube. Ceea ce vreau
să spun este că pot avea un mare succes oamenii din toate dome‐
niile. Succesul adevărat nu este limitat la anumite ramuri profesio‐
nale. Totuşi sunt puţine persoanele – din punct de vedere procen‐
tual – care reuşesc marea lovitură în domeniile lor profesionale. În
timp ce un antreprenor dă faliment, un concurent de‐al său cumpără
un întreg cartier; un conducător de firmă duce firma în prăpastie şi
altul îşi extinde afacerea; altul cade în patima alcoolului sau a femei‐
lor şi concurentul acestuia posteşte în mod regulat sau urmează
calea lui Iacob pentru a se lumina sau pentru a se reorienta...
Acum vă întreb în mod direct: Cum vă împăcaţi cu aceste lu‐
cruri? Sunteţi o persoană încununată de succes, aveţi impresia că
banii ajung uşor la dumneavoastră sau faceţi parte dintre cei a că‐
ror bogăţie, succes sau prosperitate scade sau nu a existat niciodată,
iar şi banii fug de dumneavoastră?
Unii cititori se vor întreba de ce scrie van Helsing acum despre
bani şi succes? Pot să întorc această întrebare indirect, deoarece
se pare că pe cititorii mei îi interesează acest subiect chiar mai mult
decât alte teme. În cadrul bestseller‐ului meu „Să nu atingi această
carte!“ am introdus câteva subcapitole scurte cu privire la dorinţe
şi la bani. După ce am primit sute de scrisori şi mail‐uri de la cititori
în care majoritatea întrebau de bani şi prosperitate, ce şi cum tre‐
buie făcut pentru a avea succes, cum anume funcţionează, m‐am
decis să scriu această carte. Vreau să vă împărtăşesc ceea ce m‐a
ajutat să am succes, pentru că fiecare are dreptul să‐i meargă bine.
Nu credeţi la fel?
Voi intra mai în detaliu în ce privşte acest subiect: nu este un
secret că provin dintr‐o familie de industriaşi, dar am ales o cu to‐
tul altă cale decât restul rudelor mele şi m‐am dedicat călătoriilor
şi scrisului în ultimele două decenii. Nici nu constituie un secret fap‐
tul că am succes cu publicaţiile, editura şi mai nou cu canalul TV
online (www.secret.tv). Acest lucru nu este de la sine înţeles în ce
priveşte subiectele analizate în cărţile mele de până acum – conspi‐
raţii, OZN‐uri, paranormal, spiritism, profeţii, politică underground
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etc. – pentru că există o mulţime de autori ce tratează subiecte de
acest gen, concurenţa este foarte mare şi pe de altă parte mass‐
media cataloghează ca „nebunie“ acest mod de a privi lumea şi omul,
oricum primesc periodic comentarii negative din mass‐media.
Am reuşit chiar să‐mi păstrez succesul, cu toate că am trecut
prin situaţii foarte nefavorabile (prin interzicerea a două dintre căr‐
ţile mele).
Oare succesul se datorează stilului meu de a scrie? Mă îndoiesc
de acest lucru, deoarece meseria mea este cea de meşteşugar; există
mulţi autori cu adevărat talentaţi. Cu siguranţă nu acesta este moti‐
vul. Poate că am nimerit nervul timpului? Poate, dar conform opiniei
mele alţi autori au nimerit mult mai bine. Atunci ce este? Cum este
posibil acest succes? Există o reţetă a succesului?
Da, există. Există unele mecanisme pe care le poţi folosi pen‐
tru tine cu succes numai dacă le respecţi şi le urmezi.
Poate aţi auzit deja de cultivarea legumelor conform ritmului
lunii (în special antroposofii lucrează după acest sistem). Dacă cul‐
tivi anumite sortimente de legume într‐o anumită fază a lunii, fruc‐
tele cresc mai mari decât în mod obişnuit. Dacă‐ţi tunzi părul când
luna se află în zodia leului atunci părul îţi va creşte mai bine.
În mod asemănător se întâmplă şi în domeniul banilor. Simpli‐
ficând, putem spune că există momente şi semne pentru a derula
tranzacţii financiare, pentru a avea câştiguri mai mari, dar vreau să
intru mult mai în detaliu. Există faze în viaţă în care este important
să acţionezi şi altele în care este mai bine să iei o pauză. Există mo‐
mente în care poţi să iei o decizie clară. Dacă faci acest lucru atunci
vei avea succes, dar dacă dormi sau eviţi să iei o decizie atunci poţi
înregistra pierderi masive. În acest caz discutăm de aşa‐numitul
„moment potrivit“, iar acesta trebuie recunoscut. Există situaţii în
care trebuie să te desparţi de o anumită persoană pentru că are o
influenţă negativă asupra ta şi îţi împiedică astfel propria dezvol‐
tare. Dacă nu te desparţi de o astfel de persoană atunci eşti puter‐
nic încărcat negativ, ai o viziune nebuloasă şi astfel nu eşti deschis
şi nu ai iniţiativă pentru decizii importante din viaţa ta.
La fel se întâmplă şi în cadrul firmelor. Există momentul po‐
trivit pentru a vinde o firmă, a o preda următoarei generaţii sau a
instaura un succesor. Dacă omiţi acest lucru, atunci va merge sin‐
gură la vale (pentru că nu i s‐a dat drumul).
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Tema principală a acestei cărţi o constituie succesul, una sau
mai multe chei către succes. Este vorba şi de succesele pe plan in‐
teruman, dar cu precădere este dezbătut succesul monetar, banii, şi
cum este posibil ca aceşti bani să ajungă la noi, respectiv să rămână
la noi!
De ce sunt banii, prosperitatea financiară, atât de importanţi?
Pentru că ne aduc o anumită formă de libertate pe plan fizic. Cine
are bani poate de exemplu să angajeze pe cineva care să efectueze
o parte din munca sa şi astfel are mai mult timp liber. Această liber‐
tate şi acest timp liber pot fi folosite în mod util pentru a se per‐
fecţiona.
Prin prosperitate nu devii neapărat un om mai bun sau mai
iubitor – dimpotrivă aceasta îţi poate suci minţile. Banii îţi oferă po‐
sibilitatea şi libertatea să faci ceea ce ţi‐ai dorit dintotdeauna. Mie
de exemplu îmi place să investighez şi sunt întotdeauna pe urma
misterelor. Banii îmi oferă posibilitatea să călătoresc, să explorez
necunoscutul – şi dacă este posibil să las şi familia mea să se bucure
de aceste lucruri. Acest lucru înseamnă că în calitate de propriul
meu şef nu trebuie să întreb pe nimeni ce părere are, îmi organizez
viaţa aşa cum vreau.
Sigur că banii reprezintă totul, dar ne trebuie totuşi o maşină
frumoasă, o casă sau orice altceva ne dorim. Dacă te părăseşte par‐
tenerul, atunci cu siguranţă că nu este un lucru frumos, dar mai există
câteva miliarde de alţi oameni pe această planetă... Totuşi când firma
dă faliment şi contul este gol, atunci nu te mai bucuri de viaţă, iar în
cele din urmă te va părăsi şi soţia pentru că te va numi un „loser“.
Unii vor spune: „Sănătatea este mai importantă decât banii!“
Această idee nu este dusă la capăt. Multe boli apar doar în urma
sărăciei – alimentaţie proastă, pentru că este mai ieftin; semipre‐
parate; griji din cauza sărăciei şi din acest motiv găsirea refugiului
în alcool, ţigări sau droguri (cota fumătorilor şi a consumatorilor de
droguri este mult mai mare în cadrul păturii sociale a celor săraci).
Dacă ai mai mulţi bani cel puţin poţi găsi medici sau vraci mai buni
şi care nu sunt plătiţi de casele de asigurări de sănătate.
Constatăm astfel că banii nu reprezintă totul, dar îndulcesc
viaţa. Ne dorim să ne orientăm către o viaţă dulce dar nu în mod uni‐
lateral. Totuşi nu este ceva provocator să discutăm despre bogăţie

