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Schimblrea conceptului de sine
Sdndtatea, bagdlia,frumusefea;i geniul nu sunt create;
aranjarnentelor din mintea noastrd
adicd ale conceptului de sine pe care-l ai -, iar acest eoncelt
este tot ceea ce acce?li {i consimyi eafiind adeodrat.l
ele sunt doar efectele

-

Neville

Exist[ un nivel de congtiengi care i1i este la indemini si cu care probabil nu egti familiarizat. El tignegte citre nivelele superioare gi depigegte
pragul de congtienll cu care egti in mod normal obignuit. La acest plan
superior al existengei pe care tu sau orice altl fiin1i umanl il poate accesa dupl voie, indeplinirea doringelor nu este doar probabiln - e garantatl. Acest capitol reprezintd o etapl de pregltire pentru a intra in acel
tlrdm care va aduce in viala ta mai mult decit ai fi putut intreziri vreodati. DupI 18 luni de relativi abstinengL, studiu, meditagie s,i dup[ ce am
experimentat ceea ce este posibil s[ triiegti 9i tu la acest nivel miraculos al existenlei, dincolo de ceea ce poate fi etichetat drept ,,normal" sau
,comun", mi-am asumat cu bucurie sarcina de a scrie despre indeplinirea dorinfelor. Am vdzutin primul rind cum, practic, orice dorinfi asupra cdleia m-am concentrat a devenit dintr-un fapt de congtiin![ un fapt
obiectiv. Oricum, si gtii cd nu i1i propun si memorezivreo formuli magicl pentru a ajunge intr-o posibili Nirvana. Teza fundamentall pe care
o propun in cartea aceasta se referi la faptul cI efectele sunt reale atunci
cind iei decizia de a-fi schimba gindurile cu privire la cine egti gi la ce
pofi obfine atata timp cat vieluiegti intre aceste paranteze din eternitate
pe care le numegti villa ta.
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Tb invit si. devii receptiv {a;i. de o idee cu totul noui in ceea ce te
privegte. Este o idee de o noutate radicali, pentru ci, incl de cind ai iegit
din pintecul mannei, ai fost supus unor condigionlri culturale menite sI te
faci mullumit de viala,,normald" pe care o triiegti, la nivelul conltiinfei
tale obignuite, care de obicei se rezuml la ceea ce se intimpla se-gi ofere viafa. Ai fost determinat in foarte multe feluri sd, crezi c[ nu posezi
ingelepciunea sau capacitatea de a-li face dorinlele gi aspiraliile sI se manifeste gi si se indeplineasci.
O spun pe cit de clar imi permit aceste pagini introductive: Existd
un nivel al con;tien/ei la care poli o?ta sd trdie;ti oricdt dore;ti, dacd te ani/i
dispus sd-1i schirnbi conceptul de sine ;i sd nu te mai raportezi la tine ca la o
fiinld obi.;nuitd, ci ca la ofiinld capabild sd-;i indeplineascd dorinyele. Pe

parcursul acestei cir1i, voi explora impreun[ cu tine tot ce am studiat,
am invitat, am asimilat, am practicat 9i, da, am tr[it in ceea ce privegte
puterea de a-mi materializa doringele. $i totul incepe cu modificarea conceptului de sine.
As vrea si-!i spun cdteva lucruri despre aceste doul concepte: conceptul obignuitului 9i cel al extraordinarului. Obignuitul este, cum sl-!i spun,
obignuit. Presupune c[ vei face toate lucrurile pe care familia 9i cultura ta
te-au programat si le faci. Adic[ te vei integra, vei studia cu asiduitate, vei
asculta de reguli, i1i vei indeplini obligagiile, vei completa formulare, ili
vei lua o slujbi 9i vei face tot ceea ce fac cetllenii disciplinali; apoi te vei
pensiona, te vei juca poate cu nepofii gi in cele din urml vei muri. Vreau
si subliniez faptul cI nu e absolut nimic in nereguh cu acest scenariu, este
un scenariu absolut respectabil, dar, dacl ar fi intrutotul acceptabil pentru
tine, atunci probabil ci nu ai mai citi cartea asta.
Extraordinarul apare din sdnul obignuitului, intrucdt trlim cu tolii in
aceeagi lume fizicI. Tot vor exista formulare de completat, reguli de urmat,
facturi de phtit, obligapii familiale. Dar congtiinfa neobignuitului se leagi de viala ta sufleteascl, de acea energie invizibili 9i firn margini care-fi
ldgnegte din priviri 9i are alte interese decit sinele tiu congtient.
Idealul sufletului tiu, acel lucru dup[ care tanjegte acesta, nu este 9i
mai multl cunoastere. Sufletul t5.u nu este interesat de comparafii, de
cigtiguri, de lumin[, de proprietlti - ba nici mlcar de fericire. Idealul su-

fletului tiu este spafiul, intinderea, imensitatea, iar ceea ce i9i doregte, mai
mult decit orice altceva, este s[ fie liber si se extindl, si se poati ridica gi

poat[ imbrlgiga infinitul. De ce? Pentru ci sufletul tlu este el insugi infinitate. Nu existl pentru el nici restricfii, nici limite - nu poate fi incorsetat in ele -, iar atunci cind vei incerca s[-l limitezi cu reguli 9i obligalii,
se

ilvei face nefericit. Sinele tiu invizibil este extraordinar pentru ci e o parte a spiritului universal, care este infinit. Plrgii din tine care stie cI egti o
fiinl[ mireagi 9i e stimulat[ de ideea de a se extinde gi de a depl9i toate li'
mitlrile mI adresez in cartea de fagl. Acesta va fi noul tiu concept despre
sine, unul inspirat de sufletul tiu. Agadar si urmlrim pufin aceasti idee 9i
apoi sI vedem ce ai de ftcut pentru a rcaliza congruenla dintre conceptul
de sine gi felul in care vrei sl-1i trliegti viafa; sI sesizlm in plus proeminentul rol pe care pofi incepe sI 1i-l asumi, de coparticipant la realizarea
tuturor dorinlelor tale, fie ci acestea provin din raliune sau din simguri.

CB esrB coNCEPTUL TAU DE sINE?
Simplu spus, conceptul

tlu

despre tine insufi include tot ceea ce consi-

deri tu a fi adevlrat. $i tot ceea ce consideri a fi adevlrat despre tine insugi
te-a dus exact in locul in care triie,sti 9i locuiegti in fiecare zi aviegii tale.
Convingerile tale despre tine sunt precum ingredientele dintr-o refeti
pe care o folosegti pentru a-gi crea conceptul de sine. Aceste ingrediente
sau convingeri pot fi impirgite in doui categorii precise: conceptul unui
sine exterior

,si

acela al unui sine interior.

Conceptul unui sine exterior
Aceste ingrediente sunt de fapt ceea ce tu accepli ca fiind adevlrat cu
privire la lucrurile de care este capabil trupul tiu. Probabil c[ egti de acord
cI e nevoie de ceva abilitegi intelectuale pentru constituirea acestui sine.
Egti probabil iste!, fdfi. a fi vreun geniu - mai capabil in anumite privinle
decdt in altele, cum ar fi domeniul tehnic. Probabil c[ posezi anumite
abilitlli de scriere, dar constali cd fi-e mult mai ugor si manevrezi numere 9i s[ rezolvi probleme de matematicl decdt si scrii prozd.. Convingerile
tale privitoare la sinele tIu exterior pot fi foarte ferme in anumite privinge

in altele. Este foarte probabil c[ ai deja o refea
de convingeri legate de nivelul tlu de inteligenfl gi probabil cI porfi aceasti
9i foarte diluate gi nesigure

inci de pe cind te aflai in gcoala elementarl. Conceptul sinelui tlu exterior include de asemenea convingerile tale cu privire la abilitigile
inniscute sau dobindite de tine. Convingeri care privesc manierele tale,
coordonarea, abilitelile sportive, talentul muzical gi artistic, toate ingrediente in aceast[ refeti care te alcituiegte. Acegti descriptori se aplici de
refea cu tine

tuturor celodalte lucruri care privesc sinele tlu exterior. Sinele
t5u exterior se refer[ 9i la felul in care-gi privegti propria stare de slnitate:
imunitatea, predispozipia pentru boal[, bolile de toate felurile. Stii dacl
egti predispus la ingrlgare sau dacl egti dependent de anumite substanfe
sau alimente cum ar fizahfuul, cofeina, grlsimea, carnea, lactatele gi altele asemenea. Te referi la tine spunind cI egti predispus la riceli sau, dimpotriv[, ci egti imun la ele, dar ci egti predispus la ingrigare, la eczeme,
la clderi energetice sau la probleme cu somnul.
Ideea e cA acest concept cuprinde in mod esenfial tot ceea ce crezi tu ci
trupul este sau nu este in stare sI fac5. Daci gi s-ar da un test de tip adevirat/fals, ai putea spune cu siguranfi: Da, aceste lururi desfre rnine sunt ade,udratel Ele sunt ingredientele, convingerile care te-au construit in trecut!
asemenea

lingi

intelect, talente 9i trisituri fizice, acestui sine extern i se adaugi gi ingredientele personalitlfii tale. Tu gtii prea bine daci egti indr[zneg
sau timid, zgomotos sau ticut, curajos sau temitor - iar aceasta este doar o
enumerare parliald, a descriptorilor personalitilii tale. Aceste particularitlfi
individuale sunt infelese ca truisme care te definesc gi definesc maniera in
care funcliorezi din punct de vedere social.
A9 putea continua si detaliez toate celelalte ingrediente care contribuie la crearea sinelui tlu exterior, dar am decis si nu scriu o carte foarte
lungl, ci una concisi 9i la obiect. in acest punct, nu vreau decdt s[ te fac
sd inlelegi c[ propriul tlu concept despre tine insuli confine o puzderie de
descriptori ai acelui ceva pe care il numegti trupul tiu, descriptori pe care
ii percepi ca pe nigte adevlruri absolute.
Pe

Conceptul unui sine interior
Acesta ar putea fi greu de obginut intr-o proporgie mulpmito4re in
cultura ta. Sinele tiu interior presupune convingerile tale cu privire la
energia invizibih gi la inteligenfa care reprezintl partea cea mai semnificativl a fiinlei tale. M-am referit adeseori la lumea ta interioarl folosind
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metafora,fantomei din maginl". Din punctul meu de vedere, magina este
trupul tlu cu cele cinci simluri ale Iui, plus celelalte elemente care igi alc[tuiesc trupul. Jesuturile, oasele, valurile de fluide, organele interne, dinjii
9i toate celelalte compun magina. Iar in interiorul acestei magini exist[ un
eu invizibil pe care-l numegti minte sau spirit gi care produce gdndurile ce
conduc magina.

Am purtat odat[ o conversafie cu un neurochirurg care se indoia de
existenfa acestor realitlgi, argumentdnd c[ el a tiliat mii de trupuri fIrI a
vedea vreodatl un suflet. imi amintesc c[ s-a uitat la mine foarte mirat
atunci cdnd l-am intrebat dacil t-vdzttt vreodati un gind in timp ce opera
creierul unei persoane. in mod evident, existl un sine interior, aga cum existI o parte externl a fiin1ei tale. Dispui de un aparat conceptual care presupune aceastd porfiune invizibih gi amorfh a fiintei tale 9i ai chiar gi o idee
destul de corectl cu privire la cit de departe te poate duce aceastl parte din
tine. Este posibil sd. crezi cI aparatul tlu intelectual este unul fenomenal,
degi nu inlelegi exact cum funcfioneazi, ce anume din afaru sau din interiorul tiu te face s[ te scarpini pe frunte sau sI iei un stilou sau sI-!i migti
picioarele pe ringul de dans sau sI execuli oricare alta dintre nenumlratele comenzi pe care mintea ta le poate da pentru a-1i coordona activitatea
de fiecare ir.De asemenea, 1i-ai format o pirere in legltur[ cu ceea ce nu
poate face aceaste fantoml energeticl din interiorul tlu. Este oare posibil
si te ajute s[ scapi de o boall gravl sau ista este doar un nonsens] Poate
oare inteligenla ta invizibili, imaginalia ta, si realizeze operalii alchimicel
Poate oare conceptul tlu de sine sI produci transformlri de proporgii - sau
chiar magice? Conceptul de sine pe care-l ai este un amestec de convingeri
care privesc legltura ta cu o putere superioar[. Crezi de buni seaml ceva
privitor la existenga sau inexistenga lui Dumnezeu. Ai diferite puncte de
vedere despre cdt de multe ai putea realiza prin credinEI. Faptul cI existl
sau nu existl in tine ceva capabil sI te ajute strrealizezi lucruri mistice sau
miraculoase depinde de convingerile pe care le ai. Ai dobdndit anumite
convingeri privitoare la puterea minlii. In general, egti convins ci te pofi
bazape invizibil pentru arcaliza anumite lucruri, cum ar fi si pofi rememora o listi sau s[-!i amintegti drumul de la serviciu spre casi.
Dar ce spun convingerile tale despre abilitatea ta de a realiza miracole? Vindecarea propriului trup sau glsirea unui mult rdvnit partener de
via![ sunt ingrediente ale conceptului tiu despre sine? Acordi-gi cnteva
JI

clipe pentru a cerceta acea listil nevlzut[ din mintea ta. Intreab{-te (Jnde se
afla? Cun an a{ex,f,t-o acolo? Undc se afld acel loc le care*l nunesc uacolou? De
ce
?uteri ndfolosesc penfiu a mi-l aminti? De unde oin uceste puteri? Aceasta
este lista de ingrediente pe care le folosegti pentru a crea un concept despre sine. Poate vei fi pregltit atunci str accepgi ideea ci existi gi alte ingrediente pe care ai dori s[ le incluzi in regeti pentru a-!i condimenta viala
intr-un alt fel. Adevlrul este c[ o listi invizibiH implic[ o serie de miracole pe care tu le iei ca pe nigte lucruri de la sine inlelese. Conceptul tiu
despre un sine interior ili spune ce si crezi cu privire la ce e capabili mintea ta gi de ce anume este incapabiln. $tii cL mintea ta, acea fantom[ invi
zibiln din maginl, este de neinleles. Dar gtii de asemenea c[ existX anumite
limite in privinga a ceea ce poate ea face.
Te-ai gindit vreodatl la felul cum prepari refeta vielii tale din ingredientele din care este format conceptul unui sine interior? Daci tu crezi c5.
ar fi indicate citeva schimblri, atunci continu[ s[ citegti.

ScunanenEA coNcEPTULUI DE srNE
DacI vrei s[ devii o persoanl capabild de a-,si indeplini doringele, va fi
necesar s[ treci pe un alt plan de existenfi, pe care si devii coautor al propriei tale viegi. Ceea ce inseamn[ c[ va trebui s[-1i asumi dificila sarcinl
de a-gi schimba conceptul de sine.

din tot ceea ce crezi tu cd.
este adevirat cu privire la sinele tlu exterior gi la cel interior. Toate aceste
convingeri au creat viaga pe care o trXiegti chiar acum - la ceea ce eu numesc un nivel obisnuit de congtienld,. Ca si accesezi spafiul extraordinar
despre care vorbesc in aceasti carte, trebuie s[ schimbi unele lucruri despre
care crezi c[ sunt adevirate. Acest proiect este unul laborios, putandu-se
dovedi o sarcini pe care, de fapt, pufini oameni sunt dispugi sI 9i-o asume.
Scriu aceast[ carte pentru a-fi oferi ajutor gi consiliere in aceasti privingl.
Am s[-1 citezpe Neville Goddard, care a vorbit si a tinut conferinle in
faga unor audienle importante, sub numele de Neville. Predicator popular pe teme metafizice din ultimii ani ai deceniului trei 9i pinn la moartea sa, in 1972, Neville a publicat zece ctrrli in care a surprins logica purd
a minlii noastre creative. Lucrlrile sale au avut un impact profund asupra

Adu-fi aminte c[

acest concept este format
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fiu mai exact, Neville a fost in ultimii ani unul dintre mento*
rii mei. Neville scrie intr-o manierl Pe care mulli s-ar putea s-o glseasc[ greu de interpretat, dat eu consider ci opera lui rezoneaz[ cu cea mai
mare parte a scrierilor mele timpurii pe tema manifestlrii dorinlelor 9i a
coparticiplrii. ins[ Neville adaug[ o dimensiune Pe care n-am aprofundat-o pini acu*. in timp ce-i studiam lucrarea intitulati The Pouer of
Awareness, am inceput si combin
ideile lui Neville cu ideile altor gdnditori importantri, revizuind 9i rafindndu-i teologia, iar apoi transformdnd-o lntr-o practic'i despre care eu
cred c[ se potrivegte de minune timpurilor actuale. Dupi ce am dat fiecIruia dintre cei opt copii ai mei cite un exemplar al cfulii, fiecare dintre ei
a spus cam acelagi lucru: ,imi plac ideile lui, tatl, dar trebuie si mI opresc
la fiecare paragrafgi s[ m[ gindesc la ce vrea sI spun[. $tiu ci are dreptate gi c[ este perfect coerent ceea ce spune, dar ag avea nevoie de mai multe
explicalii - eventual in cuvinte pe care s[ le pot folosi ;i pune in practicI." Spusele lor mi-au alimentat dorinfa de a impirtigi celorlalgi ideile lui
Neville, majoritatea fiind compatibile cu ale mele, ;i de a cfea o sintezi.
care si serveasc[ la indeplinirea dorinlelor tale de fiinll tr[itoare in secolul
XXI. A9 vrea s[ ili impirt[gesc felul in care in]eleg eu posibila influenfd a
ideilor acestui mare invig[tor asupra ta raportindu-mlla influenga pe care
au avut-o asupra mea. $tiu ci Neville nu s-ar supira pe mine Pentfu asta,
deoarece a permis atdt elevilor lui, cit gi publicului si-i inregistreze qr
vAntirile fEr[ si le ceari bani. inregistrlrile realizate continui sI rispindeasc[ gi azi invdgdturile lui, iar eu le-am ascultat pe cdnd m[ preg[team
si incep scrierea acestei clrfi. M-am simlit ca un spirit infrlfit cu Neville,
mai ales c[ gi eu am avut exact aceeagi politic[ in intreaga mea carierl de
orator gi am urmlrit aceleagi probleme ca acest mare invlfdtor care m-a
precedat cu o generafie. Iat[ aici ce a avut de spus Neville cu privire la modificarea conceptului de sine pentru ridicarea vielii la un alt nivel spiritual:
mea. Ca str

i

,DacI veirefuza s[-gi asumi materializatea unui concePt nou 9i superior al sinelui, atunci nu vei face altceva decit szi respingi nti.jloacele, singurele mijloace prin care izbdvirea ta - adicd realizarea idealului tdu - loate fi
obyi.nutd.qAr fi util ca asta si-!i intre bine in cap inci din primul capitol:
Un concept superior al sinelui presupune acceptarea unor noi adevlruri 9i
renunlarea la perspectivele vechi privitoare la ceea ce pofi obgine. E singurul mod in care-1i poli rcaliza aspiraliile. Acesta este adevlrul pe care-l
39

incl

clrli: trebuie s[ incepi prin a-gi
inlocui vechiul set de convingeri cu credinga ci existi un sine mai inalt in
interiorul t[u. Iati un lucru la care s-ar putea si nu te fi gindit niciodatI pan[ acum. Conceptul de sine pe care il posezi in acest moment gi care
include limitlri majore poate fi modificat numai 9i numai de cltre tine.
Nimic din ceea ce scriu sau spun eu n-ar putea face asta in locul tlu. Eu
scot in evidenle

de la debutul acestei

am realizat acest lucru in ceea ce m[ privegte gi te pot asista gi pe tine in
eforturile tale, dar numai decizia ta de a te schimba poate crea cu adevirat in interiorul tiu posibilitatea schimblrii. Un concept nou 9i mai elevat al sinelui propriu poate fi un soc pentru tine 9i poate fi chiar respins
in prima instanfl, in funcpie de cAte condigionflri ai adunat pin[ acum
de-a lungul viefii. Asta va trebui s[ cdntlregti si si analizezi in urm[toarele doul capitole. in acest punct, nu trebuie decit s[-gi dai voie si-gi
imaginezi ci pogi crea un nou concept despre tine insuli. Cei mai mul1i
vor intdmpina rezistenfl, iar eu te incurajez sI identifici in interiorul tlu
aceasti rezistenfl.

iNrnANceREA REzrsrENTEr
Realizarea tranzitiei de la nivelul unei constiinte obignuite la acela al
unei supraconstiinfe implicl o innoire radicali - o schimbare dramaticl a
personalitllii tale.
Foarte pufini oameni sunt pregitifi pentru a indeplini acest scop divin.
Eu te invit, dacl vrei si fii intr-adevir un om implinit, sI infringi rezistenfa
incluzind aici tot ceea ce egti in aceastl viafi pimdnteasci. Ai abilitatea
de a accesa zone superioare ale con;tiintei, astfel incdt sn-fi pofi indeplini
dorintele aici 9i acum, spre binele tlu gi al tuturor. Aceastfl operafiune este
comparabill cu realizarea unui salt si cu plonjarea intr-o realitate noui, in
care toate lucrurile sunt posibile, o realitate in care nu te mai identifici cu
toate acele norme culturale gi virusuri psihice care !i-au fost sidite in minte de mic 9i care te-au pregitit pentru o via![ banall. Vei incepe aceasti
aventurX. prin schimbarea conceptului despre tine gi vei realiza acest lucru
daci vei fi dispus sl-!i ucizi vechiul eu. Exact: renungdnd la tot ceea ce ai
fost pin[ acum, la acele lucruri care ti-au determinat viaga, vei inceta s[
fii un obstacol in calea adeviratului tiu potenlial.
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