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PREFAŢĂ
de Jerry Hicks

        Ce crezi că te-a atras să iei în mână această carte? De ce te-ai hotărât să citeşti aceste cuvinte?
Ce  cuvânt  din  titlu  ţi-a  atras  atenţia?  Banii?  Sănătatea?  Fericirea?  Expresia  „învaţă  cum  să
atragi”?  Sau  chiar  Legea  Atracţiei?
        Oricare ar fi motivul care te-a făcut să iei în mână această carte, tu ai atras astfel în viaţa ta
informaţiile pe care le conţine ea şi care răspund cu siguranţă la o parte din întrebările pe care ţi le-
ai  pus  de-a  lungul  vieţii.  
        Care este subiectul acestei cărţi? Ea afirmă că viaţa înseamnă să te simţi bine şi că starea
generală de bunăstare interioară este cât se poate de naturală. Mai mult, cartea susţine că oricât de
bine te-ai simţi în momentul de faţă, viaţa ta poate deveni încă şi mai bună, şi că tu îţi poţi controla
singur alegerile  şi  puterea de a-ţi  îmbunătăţi  viaţa.  Ea îţi  oferă inclusiv o serie  de instrumente
filozofice şi practice care te pot ajuta să manifeşti în viaţa ta din ce în ce mai multă abundenţă, o
stare de sănătate din ce în ce mai perfectă şi o fericire din ce în ce mai mare – care reprezintă
dreptul tău prin naştere. Eu ştiu din experienţa personală acest lucru, întrucât mi se întâmplă tot
timpul. Pe măsură ce îmi clarific dorinţele şi realizez ce anume îmi doresc cu adevărat de la viaţă,
aceste  dorinţe  tind  să  devină  realitate,  iar  viaţa  mea  devine  din  ce  în  ce  mai  frumoasă.  
        Viaţa chiar este frumoasă! Astăzi este Revelionul 2007 / 2008, iar eu scriu această prefaţă
aşezat  la  masa  din  bucătărie  a  noului  meu  „rai”  din  Del  Mar,  California.  
        Încă de când m-am căsătorit cu Esther (în anul 1980), ne-am decis împreună să vizităm cât mai
des cu putinţă această zonă pe care amândoi o asemuim cu „Grădina Paradisului”. Iar acum, după
toţi aceşti ani în care nu am făcut decât să vizităm această zonă rezidenţială din San Diego, ne
putem  bucura  în  sfârşit  de  ea  ca  rezidenţi  permanenţi.  
        Şi de ce nu ne-am bucura? Avem un prieten care ne-a ajutat să găsim această proprietate, după
ce i-am spus că ne aflăm în  căutarea unei  proprietăţi  lângă  Del  Mar,  unde să ne putem parca
autobuzul nostru pentru turnee, care are o lungime de 15 metri. După ce am cumpărat proprietatea,
pe  ea  s-au  perindat  tot  felul  de  arhitecţi  peisagişti,  ingineri,  designeri,  tâmplari,  electricieni,
instalatori, specialişti în acoperişuri din ţiglă, precum şi numeroşi decoratori, zugravi, specialişti în
garduri şi porţi de metal, în podele din parchet, în uşi glisante, în bolţi interioare şi în termopane. Au
urmat  alţi  specialişti  în  instalaţii  de  iluminat,  care  ne-au  pus  sistemul  high-tech  Lutron,  ne-au
instalat sistemul audio / video, ne-au conectat la Internet, ne-au pus sistemul de aer condiţionat de
ultimă generaţie, Trane, care este absolut silenţios, precum şi întreaga aparatură pentru bucătărie şi
baie: Snaidero / Miele / Bosch / Viking. Au urmat specialiştii în decoraţiuni interioare care ne-au
instalat mobila, a cărei poziţie am schimbat-o de nenumărate ori, până când ni s-a părut că este
perfect amplasată, făcându-ne să ne simţim cu adevărat bine în casa noastră. Prin curtea noastră s-au
perindat tot felul de echipe de muncitori, care au săpat gropi, au turnat ciment, au lucrat în piatră şi
au  transplantat  copaci  de  mari  dimensiuni… Am avut  de-a  face  cu  mii  de  oameni  care  ne-au
prezentat  invenţiile  şi  creaţiile  lor,  care  se  numără  de  asemenea cu  miile… Pe scurt,  avem cu
adevărat  de  ce  să  ne  bucurăm  şi  de  ce  să  ne  simţim  recunoscători.  
        Şi acesta nu a fost decât vârful aisbergului. Motivele pentru care ne-am simţit recunoscători au
devenit  pe zi  ce trece din ce în  ce mai  numeroase.  De pildă,  am descoperit  un nou restaurant
„preferat” la numai două minute distanţă de casa noastră, ca să nu mai vorbim de toţi acei vecini
minunaţi  care  ne-au  întâmpinat  într-o  manieră  pe  care  nu  am  mai  trăit-o  până  acum.  
        Şi motivele de bucurie nu se opresc aici. Ce să mai spunem de incredibila privelişte care ni se
oferă către sud, unde se află rezervaţia naturală de pini străvechi Torrey, dincolo de care se întinde
valea  Carmel  Creek,  laguna cu  rezervaţia  de  păsări  de  apă  şi  în  sfârşit  valurile  înspumate  ale
oceanului  Pacific.  Da.  Viaţa  este  frumoasă!  
        (Tocmai am terminat o scurtă plimbare pe plajă, împreună cu Esther, iar acum ne pregătim
amândoi  să  facem ultimele  corecturi  la  cea  mai  recentă  carte  a  lui  Abraham:  Banii  şi  Legea
Atracţiei:  Cum  poţi  atrage  în  viaţa  ta  bogăţia,  o  stare  de  sănătate  şi  de  fericire  perfectă).  



        Cu 40 de ani  în urmă mă aflam într-un turneu de concerte  în colegii,  când am observat
„accidental”  o carte  uitată  pe măsuţa de cafea a  unei  camere de motel  dintr-un mic orăşel  din
Montana. Era cartea lui Napoleon Hill, Foloseşte-ţi mintea pentru a te îmbogăţi. Această carte avea
să îmi schimbe dramatic convingerile legate de bani, iar aplicarea noilor principii descoperite cu
această ocazie avea să atragă în viaţa mea succesul financiar într-o manieră pe care nu mi-aş fi
imaginat-o  niciodată  înainte.  
        Gândul la bogăţie nu m-a preocupat niciodată în mod deosebit. Totuşi, cu puţin timp înainte să
descopăr această carte mă  decisesem  să câştig mai mulţi bani, şi într-o manieră diferită. Practic,
descoperirea cărţii  lui  Hill  a  fost  răspunsul  direct  pe care  l-am primit  la  ceea  ce  am „cerut”.  
        La scurt timp după ce am găsit în acea cameră de motel cartea Foloseşte-ţi mintea pentru a te
îmbogăţi, am cunoscut într-un motel din Minnesota o persoană care mi-a oferit o oportunitate de
afacere atât de compatibilă cu învăţăturile lui Hill încât timp de nouă ani fericiţi mi-am concentrat
întreaga atenţie asupra construirii acestei afaceri. În timpul acestor nouă ani, afacerea mea a devenit
o companie internaţională care a câştigat multe milioane de dolari. Tot în acest timp relativ scurt,
averea mea personală a crescut de la o valoare care abia îmi acoperea necesităţile de bază (adică
exact ceea ce cerusem până în acel moment) la o valoare care putea să-mi acopere toate noile mele
obiective  financiare,  recent  descoperite.  
        Principiile pe care le-am învăţat din cartea lui Hill au operat atât de perfect în viaţa mea încât
am început să o folosesc ca „manual”, învăţându-mi partenerii de afaceri să aplice aceleaşi principii
ale succesului. Privind retroactiv, mi-am dat însă seama că foarte puţini dintre asociaţii mei s-au
bucurat de imensul succes financiar de care am avut parte eu şi pe care li l-am dorit tuturor. De
aceea, am început să caut noi răspunsuri, care să fie mai eficiente pentru un număr mai mare de
oameni.  
        Ca rezultat al experienţei mele personale acumulate după citirea cărţii  Foloseşte-ţi mintea
pentru a te îmbogăţi, am ajuns la convingerea fermă că obţinerea succesului este o artă care poate fi
învăţată. Pentru a te bucura de succes nu este absolut necesar să fii născut într-o familie bogată,
care cunoaşte de mult timp secretul artei de a face bani. Nu este necesar nici măcar să iei note bune
la şcoală sau să cunoşti oamenii potriviţi la locul potrivit, ori să trăieşti într-o anumită ţară, să ai o
anumită culoare a pielii, un anumit sex, o anumită religie, şi aşa mai departe… Tot ce trebuie să faci
este  să  înveţi  câteva  principii  simple  şi  să  le  pui  cu  perseverenţă  în  practică.  
        Pe de altă parte,  nu toată lumea înţelege acelaşi  lucru auzind aceleaşi  cuvinte  sau citind
aceleaşi cărţi. Şi astfel, tocmai în perioada în care îmi puneam aceste întrebări, „cerând” mai multă
înţelegere, în viaţa mea a apărut inspirata carte a lui Richard Bach,  Iluzii. Aceasta a reprezentat o
mare revelaţie pentru mine, ajutându-mă să înţeleg o serie de concepte care mi-au deschis mintea
către ceea ce avea să urmeze, deşi nu conţinea practic principii noi pe care să le pot folosi în mod
conştient  în  afacerea  mea.  
        Următoarea descoperire „accidentală” a unei cărţi extrem de valoroase pentru mine s-a produs
într-o librărie din Phoenix. Răsfoiam la întâmplare diferite cărţi, fără să „caut” ceva anume, când
am observat într-un colţ o carte de Jane Roberts şi Robert F. Butts, intitulată Vorbeşte Seth. Seth este
„o entitate nefizică” care i-a „dictat” lui Jane câteva cărţi. Am cumpărat şi am citit această carte, iar
apoi şi celelalte cărţi din această colecţie. Oricât de ciudată trebuie să li se fi părut multora această
formă de comunicare (Esther însăşi a avut iniţial o reacţie de neîncredere profundă), în ceea ce mă
priveşte am fost întotdeauna tentat să judec copacii după fructele lor, nu după aparenţe. De aceea,
nu  am  ţinut  cont  de  aceste  aspecte  „ciudate”  şi  m-am  concentrat  asupra  ideilor  pozitive  şi
pragmatice din cărţile lui Seth. Îmi dădeam seama intuitiv că voi putea utiliza aceste idei pentru a-i
ajuta  pe  alţi  oameni  să  îşi  îmbunătăţească  experienţa  de  viaţă.  
        Seth avea o perspectivă asupra vieţii complet diferită de tot ce am auzit până atunci. În mod
particular mă interesau două dintre conceptele lui: „Tu îţi creezi singur propria realitate” şi „Punctul
tău de Putere este momentul prezent”. Deşi nu am reuşit să înţeleg pe deplin aceste principii, îmi
dădeam seama intuitiv că ele conţineau răspunsurile la întrebările mele. Din păcate, Jane nu se mai
afla  la  acea  dată  în  forma  ei  fizică,  aşa  că  nu  mai  aveam  cum  să  îi  cer  lui  Seth  clarificări
suplimentare  prin  intermediul  ei.  



        A urmat o serie de evenimente absolut neaşteptate, nu foarte diferite de experienţele prin care a
trecut Jane atunci când a primit transmisiile de la Seth: Esther, soţia mea, a început să primească
prin  transmisie  telepatică  materialul  cunoscut  la  ora  actuală  sub  numele  de  Învăţăturile  lui
Abraham®.  (Dacă  doreşti  să  asculţi  una  din  înregistrările  originale  în  care  este  prezentată  o
introducere  la  aceste  învăţături,  o  poţi  descărca  gratuit  de  pe  site-ul  nostru:  www.Abraham-
Hicks.com.  Înregistrarea  durează  70  de  minute.)  
        În anul 1985, când a început acest fenomen de transmisie prin intermediul lui Esther, mi-am
dat seama că voi primi în sfârşit pe această cale răspunsurile pe care le doream pentru o mai bună
înţelegere a Legilor universului şi a manierei în care putem conlucra în mod armonios cu acestea,
astfel încât să ne îndeplinim menirea pentru care ne-am născut în această formă fizică. Aşa se face
că, în acel moment care s-a petrecut cu 20 de ani în urmă, m-am aşezat lângă Esther şi am dat
drumul la un reportofon, după care i-am pus lui Abraham sute de întrebări legate de circa 20 de
subiecte diferite, referitoare în primul rând la spiritualitatea practică. Şi astfel, în timp ce un număr
din ce în ce mai mare de oameni începeau să audă de Abraham şi îşi doreau să interacţioneze cu noi,
am putut multiplica aceste 20 de înregistrări, pe care le-am publicat sub forma a două albume audio.

        De-a lungul celor două decenii care au urmat, milioane de oameni au aflat de Învăţăturile lui
Abraham, prin intermediul numeroaselor cărţi pe care le-am publicat, a casetelor audio şi video pe
care le-am înregistrat,  a DVD-urilor pe care le-am scos, a seminariilor pe care le-am ţinut şi a
apariţiilor noastre în emisiuni de radio şi de televiziune. Alţi autori de best-seller-uri au început să
folosească  şi  ei  învăţăturile  lui  Abraham în  cărţile  lor,  în  seminariile  ţinute  şi  în  apariţiile  lor
televizate sau radiodifuzate. Acum doi ani, o producătoare de la o televiziune australiană ne-a cerut
permisiunea  de  a  face  un  serial  de  televiziune  pe  tema  activităţii  noastre  şi  a  învăţăturilor  lui
Abraham. Ea ni s-a alăturat împreună cu echipa ei de filmare într-una din excursiile noastre făcute
în Alaska, a înregistrat interviul cu noi, după care a pornit în căutarea altor adepţi ai învăţăturilor
noastre,  pe  care  i-a  încorporat  în  episodul-pilot  al  emisiunii.  Restul  este  istorie,  după  cum se
spune…
        Producătoarea şi-a intitulat filmul: Secretul şi s-a concentrat asupra principalei componente a
Învăţăturilor  lui  Abraham:  Legea  Atracţiei.  Deşi  postul  australian  de  televiziune  nu  a  acceptat
serialul propus pornind de la acest episod-pilot, documentarul a fost publicat în format DVD şi a
fost  transcris  într-o carte.  Graţie  succesului  uriaş  al  filmului  şi  al  cărţii  Secretul,  acest  concept
fundamental al Legii Atracţiei a devenit cunoscut de milioane de oameni care îşi doresc şi „cer” o
viaţă  mai  bună.  
        Întreaga carte este structurată în jurul a cinci dintre înregistrările originale pe care le-am făcut
cu 20 de ani în urmă. Este pentru prima dată când aceste transcripţii au devenit disponibile într-o
formă tipărită. Ele nu sunt copiate însă cuvânt cu cuvânt, întrucât Abraham a corectat fiecare pagină
a transcripţiilor originale, modificând anumite părţi cu scopul de a le face mai uşor accesibile pentru
cititori,  dar  şi  mai  uşor  de  pus  în  practică.  
        În  lumea  academică  există  un  aforism  plin  de  înţelepciune:  „Spune-le  oamenilor  ce
intenţionezi să le spui, apoi spune-le ce ai de spus, iar în final, spune-le ce le-ai spus”. Dacă te vei
decide să urmezi învăţăturile din cartea de faţă, vei observa probabil foarte multe repetiţii. Într-
adevăr, eu consider că omul învaţă cel mai bine prin repetiţie. Nimeni nu poate continua să cultive
aceleaşi gânduri vechi şi limitate, obţinând în acelaşi timp rezultate noi şi nelimitate. Printr-o simplă
repetiţie practicată cu perseverenţă, orice om îşi poate dezvolta în timp noi obişnuinţe, capabile să îi
schimbe  radical  viaţa  în  bine.  
        În mass-media există o vorbă: „Oamenii preferă divertismentul ştirilor serioase”. Până când nu
vei învăţa să te distrezi învăţând noi modalităţi de a-ţi privi propria viaţă, această carte ţi se va părea
probabil mai degrabă informativă decât amuzantă. Într-adevăr, nu ai în faţă un roman pe care să îl
citeşti cu plăcere, iar apoi să îl laşi deoparte şi să uiţi de el, ci mai degrabă un manual care îţi descrie
principiile obţinerii şi menţinerii stării de bunăstare financiară, de sănătate şi de fericire personală,
care  trebuie  mai  întâi  studiate  cu  atenţie,  iar  apoi  transpuse  în  practică.  
        Forţa care m-a condus către obţinerea acestor informaţii a fost dorinţa mea de a-i ajuta pe alţi
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oameni să se simtă mai bine, îndeosebi în domeniul bunăstării financiare. De aceea, mă simt extrem
de satisfăcut de apariţia acestei cărţi despre bani, ştiind că ea urmează să răspundă la întrebările
multor  cititori.  
        Această  carte,  Banii  şi  Legea  Atracţiei,  este  cea  de-a  doua  dintr-o  serie  de  patru  cărţi
programate să apară pe tema  Legii atracţiei. Cu doi ani în urmă, Esther şi cu mine am publicat
Legea Atracţiei: principiile de bază ale învăţăturilor lui Abraham. După această carte va urma:
Relaţiile şi Legea Atracţiei; iar cartea care va încheia seria va fi Spiritualitatea şi Legea Atracţiei. 
        Recitirea acestui material capabil să schimbe viaţa oricărui om, înainte de publicare, ne-a făcut
o mare plăcere lui Esther şi mie, întrucât ne-a reamintit din nou de principiile simple pe care ni le-a
explicat  Abraham  la  începutul  colaborării  noastre.  
        Încă de la bun început, Esther şi cu mine am intenţionat să aplicăm învăţăturile lui Abraham în
viaţa noastră. Drept urmare, creşterea interioară şi fericirea de care ne-am bucurat au fost cu totul
remarcabile: după două decenii de practicare a acestor principii,  Esther şi cu mine suntem încă
îndrăgostiţi unul de celălalt. (Deşi tocmai am terminat de construit noul nostru cămin din California
şi ne aflăm în plin proces de construire a unei noi clădiri în complexul nostru de afaceri din Texas,
ne bucurăm atât de mult unul de prezenţa celuilalt încât ne vom petrece cea mai mare parte a anului
viitor călătorind ca şi până acum cu autobuzul nostru Marathon, cu o lungime de 15 metri, pentru a
ţine împreună seminarii în întreaga ţară). În ultimii 20 de ani nu ne-am dus niciodată la medic şi nu
ne-am făcut niciun fel de analize medicale (de altfel, nici nu avem asigurări de sănătate). Nu avem
nicio datorie, în schimb vom plăti anul acesta un impozit pe venit mai mare decât întreaga sumă pe
care  am câştigat-o  împreună  în  toţi  anii  de  dinainte  de  a  transpune  în  practică  învăţăturile  lui
Abraham. Deşi pornim amândoi de la principiul că banii şi sănătatea nu ne pot face fericiţi, Esther
şi  cu  mine  găsim  în  permanenţă  noi  şi  noi  modalităţi  de  a  ne  simţi  fericiţi.  
        De aceea, ne bucurăm amândoi să îţi spunem, bazându-ne pe experienţa noastră personală:
„Da, ceea ce vei citi în această carte funcţionează cu adevărat!”

Din inimă,
Jerry


