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CUVÂNT-ÎNAINTE

I�n zilele noastre, î�t�i pot�i da seama cât de popular este 
un subiect căutând informat�ii despre el prin interme-
diul motoarelor de căutare cum ar fi Google sau Amazon. 
Dacă vei căuta termenul „prosperitate”, vei obt�ine nu 
mai put�in de 12 milioane de referint�e pe această temă 
– un număr uluitor – s� i aproape 90.000 de titluri de 
cărt�i cu privire la acest subiect. S-a dovedit că, cu cât 
suntem mai put�in siguri din punct de vedere financiar 
s� i cu cât avem mai put�ină î�ncredere î�n institut�ii, cu atât 
dorint�a de a ne conduce singuri viat�a este mai puterni-
că. Prin urmare, interesul oamenilor pentru a atrage 
prosperitatea cres�te exponent�ial.

Tot�i î�nvăt�ătorii spirituali sunt de acord î�n privint�a 
faptului că fiecare dintre noi suntem stăpânii propriu-
lui destin. Prin intermediul gândurilor, al dorint�elor s� i 
al act�iunilor noastre ne modelăm circumstant�ele viet�ii. 
Alegerile pe care le facem astăzi pun î�n mis�care cauzele 
care vor lua formă mâine s� i care vor duce la experient�e 
de viat�ă.

A reflecta la această idee tulburătoare î�nseamnă a 
cons�tientiza responsabilitatea fat�ă de condit�iile pro-
priei viet�i. I�ntreabă-te dacă viat�a ta actuală este viat�a 
pe care t�i-o dores�ti cel mai mult. Ai parte de toate 
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lucrurile bune la care te gândes�ti? Ai parte de bogăt�iile 
s� i bels�ugul la care avem dreptul cu tot�ii? I�t�i foloses�ti la 
maxim potent�ialul mental, fizic s� i spiritual? Dacă ai răs-
puns cu „nu” la oricare dintre aceste î�ntrebări, pot�i face 
ceva pentru a schimba această situat�ie. Pot�i î�ncepe să 
introduci î�n obiceiurile tale zilnice anumite moduri de 
a gândi s� i de a act�iona care, atunci când sunt practicate 
cu credint�ă, vor atrage î�n viat�ă binele pe care î�l dores�ti 
s� i pe care î�l merit�i. Acesta este mesajul palpitant al cărt�ii 
de fat�ă.

Cum să fii bogat reprezintă o perspectivă reconfor-
tantă care î�t�i oferă o select�ie de extrase din cele mai 
bune materiale scrise vreodată despre motivat�ie s� i 
prosperitate. Aceste genii fondatoare ale mis�cării „Noii 
Gândiri” nu se ciocniseră î�ncă de corectitudinea politi-
că, as�a că mesajele lor erau la fel de directe, de neî�ngră-
dite s� i de puternice precum le erau convingerile. Aces�ti 
mentori ai prosperităt�ii nu au apărut niciodată î�mpre-
ună î�ntre copert�ile aceleias� i cărt�i. I�n ea găsim cele mai 
interesante idei ale celor mai fascinant�i scriitori, puse 
î�n lumină s� i aranjate astfel î�ncât să se sust�ină s� i să se 
clarifice reciproc. Aces�tia sunt scriitori care au fost in-
spirat�i de regii bogăt�iei s� i ai descoperirilor, precum le-
gendarii Andrew Carnegie s� i Thomas Edison. La rândul 
lor, aces�ti scriitori au inspirat î�n mod direct titani ca 
Henry Ford.

S-ar putea să nu recunos�ti cu us�urint�ă numele ma-
rilor lideri î�n materie de succes ale căror lucrări apar 
aici, cum ar fi Napoleon Hill, Joseph Murphy, James 
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Allen, Ralph Waldo Trine s�i Julia Seton. I�nsă cu sigurant�ă 
vei recunoas�te numele unora dintre î�nvăt�ătorii con-
temporani care au fost inspirat�i de ei, cum ar fi Wayne 
Dyer, Louise Hay, Tony Robbins, Dale Carnegie, Norman 
Vincent Peale s� i Deepak Chopra. Pionieri ai mis�cărilor 
de dezvoltare personală, ai Noii Gândiri s� i ai potent�ia-
lului uman, aceste genii timpurii ale succesului re-
prezentate î�n cartea de fat�ă ne-au lăsat o mos�tenire de 
nepret�uit. Pas� ii s� i strategiile pe care le-au urmat î�n 
atragerea bogăt�iei au la bază o idee puternică: Gândi-
rea este secretul pentru realizarea oricărui lucru și ea ne 
poate schimba viața doar dacă înlocuim ideile vechi, 
limitate, cu unele noi, mai expansive.

I�n paginile care urmează vei găsi tocmai aceste idei 
noi de care ai nevoie pentru a obt�ine bogăt�iile pe care 
le dores�ti. Vei descoperi calea către bogăt�ie – s� i către o 
nouă viat�ă.

Titlurile s� i autorii care au fost selectat�i pentru a fi 
ment�ionat�i aici sunt aur curat. Printre ei se află:

• Cea mai bine vândută carte despre succes din 
toate timpurile, vândută î�n 45 de milioane de 
exemplare, Think and grow rich (Gândes�te s� i 
î�mbogăt�es�te-te*), de Napoleon Hill – autorul re-
plicii lui Franklin D. Roosevelt: „Singurul lucru 
de care trebuie să ne temem este teama î�nsăs� i.”

*  Volum apărut sub titlul De la idee la bani la Editura Curtea Veche, 
București, 2013. (n.tr.)
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• Scriitorul pe care Norman Vincent Peale l-a ase-
mănat cu Thoreau, Emerson, Carnegie s�i Horatio 
Alger: Orison S. Marden.

• Arnold Bennett, unul dintre cei mai mari roman-
cieri englezi ai tuturor timpurilor, care – lucru 
mai put�in cunoscut î�n prezent – a devenit faimos 
mai î�ntâi datorită cărt�ilor Pocket Philosophies 
(Filosofii de buzunar), despre care se spune că 
au fost prima serie de cărt�i de dezvoltare perso-
nală publicate vreodată. Henry Ford a cumpărat 
500 de exemplare pentru angajat�ii lui.

• Cartea lui James Allen, As a Man Thinketh (Cum 
gândește omul*), tipărită neî�ncetat timp de pes-
te 100 de ani s� i care se vinde î�n continuare.

• Julia Seton, doctor î�n medicină, una dintre pri-
mele femei care a devenit membră a Asociat�iei 
Medicale Americane, pionier al abordării holis-
tice a vindecării.

• Cartea căreia Henry Ford i-a atribuit succesul 
lui personal, In Tune With the Infinite (În armo-
nie cu infinitul**), de Ralph Waldo Trine. Aceasta 
s-a vândut î�n două milioane de exemplare la 
momentul publicării s� i l-a inspirat pe Hill, iar 
mai târziu pe Norman Vincent Peale.

*  Volum apărut sub acest titlu la Editura ACT și Politon, București, 
2016. (n.tr.)
**  Volum apărut sub acest titlu la Editura Lux Sublima, București, 
2008. (n.tr.)
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• Un autor genial care a scris sub mai multe pse-
udonime s� i care se considera un yoghin. Theron 
Q. Dumont, avocatul care a devenit specialist î�n 
metafizică, a fost o prezent�ă vitală î�n cadrul Ali-
ant�ei Noii Gândiri.

• Christian Larson, autorul faimosului „Crez al 
optimistului” care poate fi găsit până î�n ziua de 
astăzi pe peret�ii din birourile medicilor s� i î�n 
vestiarele echipelor î�nvingătoare.

• Extraordinarul s� i modestul Wallace Wattles, a 
cărui familie s-a zbătut î�n sărăcie până când el a 
ajuns să stăpânească gândirea care atrage pros-
peritatea despre care vorbim î�n această carte s� i 
care i-a adus bunăstarea lui s� i celor dragi. Sur-
sele lui de inspirat�ie merg de la Descartes s� i 
Spinoza până la Swedenborg s� i Emerson. Este 
cunoscut î�n special datorită cărt�ii lui cu privire 
la prosperitate, devenită celebră, The Science of 
Getting Rich (Știința de a deveni bogat)*.

• Dr. Joseph Murphy a scris peste 30 de cărt�i. Cea 
mai cunoscută lucrare a lui, The Power of Your 
Subconscious Mind (Puterea extraordinară a 
subconștientului tău)**, care a fost publicată pen-
tru prima oară î�n 1963, a devenit imediat un 
bestseller. A fost proclamată drept unul dintre 
cele mai bune ghiduri de dezvoltare personală 

*  Volum apărut sub acest titlu la Editura Curtea Veche, București, 2007. 
(n.tr.)
**  Volum apărut sub acest titlul la Editura Deceneu, București, 2010. 
(n.tr.)
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scrise vreodată. Milioane de exemplare au fost 
s� i continuă să fie vândute î�n lumea î�ntreagă.

• Robert Collier, unul dintre autorii de dezvoltare 
personală din America de la î�nceputul acestui 
curent, a fost un scriitor prolific s� i un editor 
progresist, care credea cu tărie că fericirea s� i 
abundent�a pot fi obt�inute cu us�urint�ă de toată 
lumea. Cărt�ile lui, care reprezintă o sursă de in-
spirat�ie, au schimbat viat�a a mii de oameni, 
deschizând noi perspective pentru a duce o via-
t�ă mai î�mplinită, mai bogată s� i mai fericită.



Partea I 

 

Sărăcia este sursa  
tuturor relelor,  

nu banii





Bogăția reprezintă sănătate.  
Sărăcia este sursa tuturor relelor!

Wallace Wattles

„Sărăcia este părintele revoluției și al fărădelegii.”
Aristotel

Nu există nicio virtute î�n sărăcie. Este o boală mentală 
care ar trebui abolită de pe fat�a pământului. Tu es�ti aici 
ca să cres�ti s�i să te dezvolt�i din punct de vedere spiritual, 
mental s� i material. Cei care nu prosperă au, la nivel 
subcons�tient, impresia nemărturisită că sărăcia ar fi o 
formă de virtute. Această impresie poate proveni din 
educat�ia primită î�n copilărie, din superstit�ii sau poate 
fi bazată pe o falsă interpretare a Scripturilor.

Sărăcia nu este o virtute. Este o boală la fel ca orica-
re altă boală mentală. Dacă ai fi fost bolnav din punct 
de vedere fizic, te-ai fi gândit că e ceva î�n neregulă cu 
tine s� i ai fi căutat ajutor sau ai fi făcut imediat ceva î�n 
legătură cu asta. I�n mod similar, dacă banii nu circulă 
permanent î�n viat�a ta, atunci î�n mod clar î�nseamnă că 
ceva e gres� it. Dumnezeu nu vrea să trăies� ti î�ntr-un 
bordei sau să suferi de foame. Dumnezeu vrea să fii 
fericit, prosper s� i să ai succes. Dumnezeu are î�ntot-
deauna succes atunci când act�ionează s� i când aplică 
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planul divin, fie că asta î�nseamnă să creeze o stea sau 
un cosmos.

(Din Știința de a deveni bogat, de Wallace Wattles, 1910)

Oamenilor nu le-a fost scris să fie săraci

Theron Q. Dumont

Menirea oamenilor nu este să fie săraci. Atunci când ob-
t�inem bogăt�ie î�n mod cuviincios, viat�a devine mai bună. 
Orice lucru are o î�ntrebuint�are bună s�i o î�ntrebuint�are 
rea. La fel ca bogăt�ia î�nsăs�i, puterea mint�ii poate fi orien-
tată fie către bine, fie către rău. Dacă te odihnes�ti put�in, 
î�t�i vei putea recupera această putere, dar, dacă te odih-
nes�ti prea mult, vei fi cuprins de lene s�i acest lucru va da 
nas�tere unor dorint�e nechibzuite, fanteziste.

Dacă dobândes�ti bogăt�ia pe nedrept de la alt�ii, atunci 
î�t�i foloses�ti puterea î�n mod gres� it; dar dacă bogăt�ia 
vine din surse drepte, vei fi binecuvântat. Cu ajutorul 
bogăt�iei putem face lucruri care să ne î�nnobileze pe noi 
î�ns� ine s� i î�ntreaga lume.

Mult�i oameni au ca obiectiv să devină bogat�i. Ade-
vărul este că, cu cât noi s� i mediul nostru î�nconjurător 
devenim mai plăcut�i, cu atât vom avea parte de mai 
multă inspirat�ie. O gândire justă nu va da nas�tere unor 
condit�ii neplăcute.

(Din The Power of Concentration – Puterea concentrării,  
de Theron Q. Dumont, 1918)
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Nimănui nu-i este destinat să fie sărac:  
de ce credem altceva?

Wallace Wattles

Nimănui nu-i este destinat să fie sărac. Bogăt�ia se află 
peste tot î�n jurul nostru s� i tot ce avem de făcut pentru 
a avea parte de ea este să căutăm s� i să urmăm drumul 
care ne va duce acolo.

Oamenii au fost î�nvăt�at�i că a fi sărac î�nseamnă a fi 
spiritual, că e „mai lesne să treacă o cămilă prin ure-
chile acului decât să intre un bogat î�n I�mpărăt�ia lui 
Dumnezeu.” (Matei 19:24). Trăind î�n această minciună, 
ei au fost nefericit�i, sperând s� i crezând că î�ntr-o zi î�nde-
părtată din viitor, grat�ie suferint�ei lor, vor fi primit�i î�n 
Rai (dacă vor fi statornici î�n sărăcia lor s� i vor merita 
acest lucru). I�n anumite religii, cum sunt cele din Orient, 
cei care se nasc î�n sărăcie vor trăi î�ntotdeauna î�n să-
răcie, sperând că, fiind obedient�i s� i umili, î�n viat�a ur-
mătoare se vor nas�te î�ntr-o castă superioară s� i vor avea 
o viat�ă mai î�mbels�ugată.

Aceste vechi obsesii de a gândi s� i a interpreta î�n 
termeni rasiali au t�inut mult�imea subjugată timp de 
mai multe secole. Oricât ar părea de ciudat, chiar s� i î�n 
ziua de astăzi există mult�i oameni care adoptă cu con-
vingere această veche amăgire s� i trăiesc î�n penurie s� i 
î�n disperare, opunând rezistent�ă puterii fascinante de 
a aspira la lucruri măret�e. Mii de oameni săraci din 
ziua de azi î�ncă se mai agat�ă de aceste vechi tradit�ii 
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numai din cauza unei false ardori religioase s� i a lipsei 
de autoanaliză.

Multe religii ne prezintă ca parte a dogmei lor fap-
tul că sărăcia este o condit�ie inevitabilă pentru mult�i 
oameni. Ele predică: „Noi vom fi î�ntotdeauna de partea 
săracilor”. Unele secte pretind chiar faptul că, pentru 
mult�i, sărăcia este predestinată s� i că ar trebui accepta-
tă ca mod de viat�ă.

Robia vechilor credințe sărăcite
Vechile civilizat�ii erau mult prea put�in dezvoltate pen-
tru a fi independente, as�a că, pentru o perioadă foarte 
lungă de timp, au acceptat gândirea liderilor lor religi-
os� i s� i profani. Oamenii î�s� i construiau viat�a pentru a ex-
prima aceste credint�e. Atâta vreme cât credeau î�n două 
fort�e – Dumnezeu s� i diavol, spirit s� i materie – asta s� i 
primeau, pentru că „nu există bun sau rău, doar mintea 
noastră le hotărnices�te”*. T� inut�i î�n robia vechilor idei s� i 
credint�e, ne-am creat s� i ne-am recreat lipsurile, limită-
rile, bolile s� i sărăcia.

Sub influent�a acestor î�nvăt�ături, oamenii au dez-
voltat o cons�tiint�ă sărăcăcioasă care le dicta să rămână 
supus�i. Cum tot ceea ce are formă este proiectat de stă-
rile interioare ale cons�tiint�ei, oamenii nu puteau scăpa 
de legile pe care singuri le-au pus î�n act�iune. Lipsurile, 
crima, boala s� i sărăcia extremă au devenit mos�tenirea 
rasei umane.

*  Shakespeare, Hamlet, Actul II, Scena 2, traducere de Dan Costinaș. 
(n.red.)
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Știința planificării pentru a avea succes
O altă obsesie a vechii civilizat�ii este aceea a mos�tenirii. 
I�ncă î�i mai auzi spunând pe unii s� i alt�ii: „Eu m-am năs-
cut să fiu sărac”. S-au născut să fie săraci doar atâta 
vreme cât nu vor, nu pot sau nu intent�ionează să î�nvet�e 
legea resurselor. Des�i mult�i s-au născut cu put�ină pute-
re de î�nt�elegere, există mii de oameni care î�s� i depăs�esc 
repede nivelul s� i sunt gata să folosească legea î�n avan-
tajul lor. Puterea de a rămâne sub influent�a unei legi 
sau de a intra î�n relat�ie cu alta se află î�n noi î�ns� ine, dar, 
nes�tiind acest lucru, noi stăm pe loc, acceptând o veche 
condit�ie ca fiind obligatorie, î�n timp ce î�n lăuntrul nos-
tru sălăs� luies�te puterea de a ne elibera.

Noua civilizat�ie aduce un mesaj nou. I�n zilele noas-
tre, multe milioane de oameni se află î�ntr-o nouă sferă 
a gândirii, punând î�n funct�iune noi legi î�n mediul lor. 
Sust�inătorii Noii Gândiri predică o nouă idee despre 
viat�ă care scoate la lumină noi metode s� i rezultate 
î�mbunătăt�ite. Gândirea lor se bazează pe conceptul că 
sufletul uman este conectat cu mintea atomică a sub-
stant�ei universale, ceea ce face ca viat�a noastră să 
fie conectată cu legea universală a resurselor, astfel că 
avem puterea de a alege cum se va manifesta aceasta î�n 
cazul nostru. Pentru a ne î�ndeplini obiectivele trebuie 
să muncim pentru ele, iar prin munca noastră să î�ndu-
răm chinurile s� i durerile umanităt�ii. Putem face toate 
aceste lucruri doar atunci când vom găsi s� i vom î�nt�e-
lege legile pe care se pare că Dumnezeu le-a scris î�n 
cimilituri pe vremuri.
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Unii sunt de profesie săraci
Primul pas pentru cei lovit�i de sărăcie este să î�nvet�e să 
obt�ină resurse. Acest lucru nu este determinat de ceva 
din afară, ci prin des�teptarea percept�iei individuale, 
care este un proces lent s� i pe care nici rasa, nici indivi-
dul nu î�l pot accelera. Imediat ce au î�nvăt�at această 
lect�ie, trec la următorul pas, î�n care î�nvat�ă cum să folo-
sească bogăt�ia, iar locul lor este luat imediat de o altă 
persoană care î�nvat�ă lect�ia de dinainte.

Reprezentant�ii Noii Gândiri s�tiu că există s� i că vor 
exista î�ntotdeauna anumit�i oameni care acceptă sără-
cia ca s� i cum asta ar fi soarta lor. Cu toate acestea, ei nu 
sunt condamnat�i să rămână î�n acea condit�ie pentru că 
instrumentele care să-i ajute să iasă din sărăcie există, 
s� i anume o dezvoltare s� i o î�nt�elegere sporită.

Cei care cunosc viat�a î�nt�eleg această primă cauză a 
sărăciei. Atunci când privim mai profund lucrurile, î�n-
t�elegem că, până când nu s-a stins s� i ultima persoană 
de acest fel s� i din categoriile similare, cei afectat�i de să-
răcie vor continua să existe, pentru că, adânc î�n mintea 
s� i î�n sufletul lor, ei se consideră tot nis� te cers�etori. 
Cea de a doua cauză a sărăciei este falsa educat�ie a tre-
cutului care, î�n loc să accelereze evolut�ia umanităt�ii, a 
contribuit la ment�inerea ei î�n robie.

Suntem săraci s� i vom rămâne săraci numai atâta 
vreme cât ne raportăm la legile sărăciei. Succesul, bo-
găt�ia s� i resursele pot fi planificate de fiecare persoană 
la fel de s�tiint�ific cum se poate construi o casă sau pro-
iecta un oras� . Resursele nu pot refuza să vină la oricare 
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dintre noi atunci când am pus î�n funct�iune legea re-
surselor, dar trebuie să î�nvăt�ăm această lege s� i să ne 
î�ndepărtăm pas cu pas de vechile idei s� i obsesii ale tre-
cutului, până î�nt�elegem s� i folosim noile metode.

Sărăcia s� i bogăt�ia sunt rezultatul unor stări menta-
le interioare s�i numai atunci când se va schimba mintea, 
se va schimba s� i partea materială. Mediul î�nconjurător 
nu este decât o oglindă î�n care ne vedem reflectat�i pe 
noi î�ns� ine. Oamenii care depind de ajutor din afară ca 
să mănânce sau care dorm pe băncile din parc nu au 
ajuns astfel pentru că au fost fort�at�i de î�mprejurări. Ci 
au fort�at circumstant�ele, fiindcă folosesc legea î�n mod 
gres� it.

Sărăcia va persista doar atât timp cât avem î�n noi 
î�ns� ine germenele care o intensifică, s� i ne vom asigura 
bogăt�ia s� i libertatea numai atunci când starea noastră 
mentală s� i spirituală naturală se va transforma. Sun-
tem săraci pentru că nu s�tim decât să fim săraci. Rămâ-
nem săraci pentru că suntem prea ignorant�i, prea slabi, 
prea inert�i sau prea superstit�ios� i pentru a trăi î�n slujba 
legilor superioare ale viet�ii s� i pentru a impune un nou 
aranjament fizic, printr-o recunoas�tere tot mai mare a 
propriei noastre puteri divine.

Atunci când vom putea asimila pe deplin cons�tiint�a 
resurselor infinite s� i legătura noastră inseparabilă cu 
acestea, vom putea renunt�a la tot ce avem pe lume s� i 
vom realiza legături instantanee cu drumurile care ne 
vor duce din nou la abundent�ă.

(Din Știința de a deveni bogat, de Wallace Wattles, 1910)
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Ai dreptul să fii bogat,  
așa că împrietenește-te cu banii

Joseph Murphy

De-a lungul secolelor, banii au luat multe forme ca mijloc 
de schimb, cum ar fi sarea, mărgelele s�i bijuteriile de di-
ferite feluri. I�n vremurile de demult, bogăt�ia era de-
terminată de numărul de oi s�i de boi pe care-i avea o 
persoană. Acum folosim moneda s�i alte instrumente ac-
cesibile, deoarece e mult mai comod să scrii un cec decât 
să cari nis�te oi după tine ca să-t�i plătes�ti facturile.

Este dreptul tău să fii bogat. Es�ti aici ca să trăies�ti o 
viat�ă abundentă s� i să fii fericit, radios s� i liber. Ar trebui, 
deci, să ai tot�i banii de care ai nevoie ca să duci o viat�ă 
plină, fericită s� i prosperă. Es�ti aici ca să cres�ti, să te ex-
tinzi s� i să te dezvolt�i spiritual, mental s� i material.

De ce să te mult�umes�ti doar cu ceva acceptabil, 
când pot�i avea parte de bogăt�iile mint�ii subcons�tiente? 
Pot�i să î�nvet�i să te î�mprietenes�ti cu banii s� i ar trebui să 
ai î�ntotdeauna o rezervă. Dorint�a ta de a fi bogat este 
dorint�a pentru o viat�ă mai plină, mai fericită, mai mi-
nunată. Este un impuls cosmic. Nu este numai bine, este 
foarte bine.

Eliberează-t�i mintea de toate credint�ele nefires�ti s� i 
superstit�ioase referitoare la bani. Nu privi niciodată 
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banii ca fiind răi sau murdari. Dacă faci asta, î�i vei î�nde-
părta de tine. Nu uita că pierzi ceea ce condamni. Nu 
pot�i să atragi ceea ce critici.

(Din Puterea extraordinară a subconștientului tău,  
de Joseph Murphy, 1963)

O altă perspectivă asupra ideii  
de a te împrieteni cu banii

Wallace Wattles

Nu e nimic gres� it să vrei să fii bogat. Dorint�a de avere 
este, de fapt, dorint�a unei viet�i mai bogate, mai pline s� i 
mai abundente; iar această dorint�ă merită toate laude-
le. Oamenii care nu doresc să ducă o viat�ă mai bogată 
sunt anormali s� i, la fel, oamenii care nu doresc să aibă 
suficient�i bani ca să-s� i cumpere tot ce vor sunt anor-
mali. Ai dreptul inviolabil de a te dezvolta s� i de a te ex-
prima deplin î�n toate privint�ele. Ar trebui să te î�nconjori 
de frumuset�e s� i lux. De ce să te mult�umes�ti doar cu cât 
trebuie ca să supraviet�uies�ti, când te pot�i bucura de bo-
găt�ii infinite? I�mprietenes�te-te cu banii.

Sunt trei motive pentru care trăim: pentru corp, 
pentru minte s� i pentru suflet. Niciunul dintre ele nu e 
mai bun sau mai sacru decât celălalt. Toate sunt la fel 
de dezirabile s�i niciunul dintre cele trei – corpul, mintea 
sau sufletul – nu poate exista complet dacă oricare 
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dintre celelalte este lipsit de viat�ă s� i expresie. Nu e 
drept sau nobil să trăies� ti doar pentru suflet s� i să 
renunt�i la minte sau la corp; s� i e gres� it să trăies� ti 
pentru intelect s� i să renunt�i la corp sau la suflet. Tot�i 
suntem familiarizat�i cu detestabilele consecint�e ale 
existent�ei pentru corp s� i ale negării mint�ii s� i sufletu-
lui s� i vedem că viat�a adevărată î�nseamnă exprimarea 
desăvârs� ită a tot ceea ce putem crea cu corpul, min-
tea s� i sufletul.

(Din Știința de a deveni bogat, de Wallace Wattles, 1910)

Nu poți avea parte de ceea ce  
disprețuiești

Wallace Wattles

Unul dintre motivele pentru care mult�i oameni nu au 
mai mult�i bani este faptul că î�i condamnă î�n tăcere sau 
făt�is� . Ei se referă la bani ca fiind un „câs�tig murdar” sau 
spun că „iubirea de argint este rădăcina tuturor relelor”. 
(I Timotei 6:10)

Un om mi-a spus odată: „Sunt lefter. Nu-mi plac banii. 
Sunt rădăcina tuturor relelor”. Aceste afirmat�ii denotă 
o minte confuză, nevrotică. Dar s� i iubirea de bani până 
la excluderea tuturor celorlalte lucruri te va face să devii 
un om disproport�ionat s� i dezechilibrat. Es�ti aici să-t�i 
foloses�ti cu î�nt�elepciune puterea s� i autoritatea. Unii 
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jinduiesc după putere, alt�ii jinduiesc după bani. Dacă te 
gândes�ti exclusiv la bani s� i spui: „Banii sunt tot ce-mi 
doresc; î�mi voi concentra toată atent�ia ca să strâng 
bani; nimic altceva nu contează”, poate vei câs�tiga bani 
s� i poate vei obt�ine avere, dar ai uitat că es�ti aici ca să 
duci o viat�ă echilibrată. Trebuie să-t�i satisfaci s� i foamea 
de pace sufletească, armonie, iubire, bucurie s� i sănăta-
te perfectă.

Să presupunem, de exemplu, că ai găsi î�n pământ 
aur, argint, plumb, cupru sau fier. Ai declara că aceste 
lucruri sunt rele? Toate relele vin din î�nt�elegerea î�ntu-
necată a omului, din ignorant�a lui, din interpretarea 
gres� ită a viet�ii s� i din nepotrivita folosire a mint�ii 
subcons�tiente. Uraniul, plumbul sau orice alt metal ar 
fi putut fi folosite ca mijloc de schimb. Noi folosim 
bancnote de hârtie, cecuri, nichel s� i argint. Acestea nu 
sunt, cu sigurant�ă, rele.

(Din Știința de a deveni bogat, de Wallace Wattles, 1910)

Dacă îi insulți pe cei bogați înseamnă  
că nu vrei să li te alături

Wallace Wattles

Scapă imediat de toate convingerile superstit�ioase cu 
privire la bani. Nu considera niciodată banii ca fiind răi 
sau murdari. Dacă faci asta, î�i î�ndepărtezi de tine. Nu 
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uita că pierzi ceea ce condamni. I�ncepe să vezi adevăra-
ta semnificat�ie a banilor. Sunt un simbol al schimbului. 
Pentru tine î�nseamnă eliberarea de lipsuri, frumuset�e, 
lux, abundent�ă s� i rafinament.

(Din Știința de a deveni bogat, de Wallace Wattles, 1910)

Ai face bine să nu condamni tocmai  
lucrul pentru care te rogi

Joseph Murphy

Sunt sigur că ai auzit mult�i oameni spunând: „Tipul ace-
la are o afacere necurată”, „E un gangster”, „Obt�ine bani 
î�n mod necinstit”, „E un falsificator”, „I�l s�tiu de când nu 
avea nimic”, „E un escroc, un hot� s�i un pungas� .”.

Dacă î�l vei analiza pe omul care vorbes�te as�a, vei 
descoperi că de obicei se află la strâmtoare sau suferă 
de pe urma unor maladii financiare sau fizice. Poate că 
fos�tii lui prieteni din facultate au urcat pe scara succe-
sului s� i l-au depăs�it. Acum e î�nvers�unat s� i invidios pe 
progresul lor. I�n multe cazuri, aceasta e cauza declinu-
lui său. Faptul că gândes�te î�n termeni negativi despre 
aces�ti colegi s� i î�i condamnă pentru î�ndestularea lor, 
face ca bogăt�ia s� i prosperitatea pentru care se roagă să 
dispară s� i să se î�ndepărteze de el. El condamnă lucrul 
pentru care se roagă.
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Se roagă î�n două feluri. Pe de o parte spune: „Bogăt�ia 
curge acum către mine”, pentru ca î�n clipa următoare 
să spună, tăcut sau răspicat: „Nu-mi place bogăt�ia 
acelui individ”. Ai grijă să te bucuri î�ntotdeauna pentru 
bogăt�ia celuilalt.

(Din Puterea extraordinară a subconștientului tău,  
de Joseph Murphy, 1963)

Ceea ce căutăm ne caută:  
mintea ca un magnet

Julia Seton

Atunci când s�tim acest adevăr despre legea Transferu-
lui Divin, ne ridicăm efectiv cu mintea deasupra gân-
durilor cu privire la efort s� i la î�mpotrivire, deasupra 
planurilor de recunoas�tere a competit�iei. Nici nu s�tim, 
nici nu ne pasă care sunt condit�iile externe; s�tim doar 
ce vrem s� i s� tim cum, când s� i unde vrem asta. Uităm că 
mai există vreo condit�ie care ar putea avea putere asu-
pra noastră. S� tim că Dumnezeu vrea să avem ceea ce 
vrem s� i s� tim că ceea ce ne dorim se află î�n energia cre-
ativă, gata să se manifeste, dacă ne conectăm constant 
la ea. Dumnezeu ne-a oferit lucruri mai bune, iar prin 
noi acestea pot deveni perfecte.

Dacă î�nt�elegem punctul de vedere al Noii Gândiri s� i 
avem o afacere, aceasta va cres�te din toate punctele de 
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vedere. Dacă vrem o nouă pozit�ie sau vrem să ne schim-
băm serviciul actual, suntem atât de plini de cunoas�te-
rea puterii noastre s� i de abundent�a resurselor oricărui 
lucru pe care ni-l dorim, î�ncât atunci când cerem acel 
lucru, odată cu el vin nenumărate altele, doar pentru că 
suntem atât de plini de atract�ia divină pe care cunoas�-
terea cons�tientă ne-a adus-o î�n viat�ă. S� tim, atunci, că lu-
crul pe care î�l căutăm ne caută la rândul său s�i pornim 
să-l î�ntâmpinăm, as�teptându-ne pe deplin să-l î�ntâlnim 
la jumătatea drumului. După aceea, dincolo de linia 
noastră externă de conectare, vine abundent�a. Putem 
s-o mos�tenim, s-o atragem, să ne căsătorim cu ea, să 
muncim pentru ea, dar ea trebuie să vină, s� i î�n cazul fi-
ecărei linii despre care declarăm că ne apart�ine, ea se 
află sub comanda noastră s� i forma trebuie să i se supu-
nă. I�n această nouă linie de transfer, nu luăm niciodată 
nimic de la nimeni. Oricum nu putem face acest lucru; 
chiar s� i î�n planul competit�iei, legea spune că lucrul pe 
care î�l căutăm s� i punctul nostru de atract�ie trebuie să 
fie egale, altfel va trece pe lângă noi s� i se va duce la cel 
care e suficient de puternic fizic, mental s� i etic ca să-l 
ceară. Dar, conform acestei legi superioare a cunoas�terii, 
liniile nu se î�ncrucis�ează niciodată; orice lucru î�s� i gă-
ses�te locul său, iar noi ducem totul pe un plan al cons�ti-
int�ei atât de î�nalt, î�ncât avem o stăpânire de necontestat 
asupra lui.

Atunci când ajungem pentru prima oară sub legea 
acestui plan al Transferului Divin, ne simt�im de parcă 
am fi un magnet care atrage, dintr-o sursă nelimitată, 
lucrurile pe care ni le dorim. După un timp, î�nsă, chiar 
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s� i această separare ia sfârs� it s� i simt�im că suntem abun-
dența însăși, legea s� i Transferul. Per ansamblu, suntem 
abundent�ă s� i ne aflăm î�n regatul stăpânirii cosmice. Tot 
mediul nostru î�nconjurător devine imaginea bogăt�iei s� i 
a abundent�ei pe care le-am câs�tigat pentru noi î�ns� ine 
datorită cons�tiint�ei profunde.

Renunt�ăm la dorint�e, sperant�e, temeri s� i anxietăt�i 
s� i pur s� i simplu devenim una cu abundent�a resurselor 
universale; î�n final, aceasta se concretizează î�n planul 
nostru material.

Aceasta este marea lege cosmică, la care nu se poate 
face recurs. Atunci când ne schimbăm pe de-a-ntregul 
atitudinea s� i recunoas�tem bels�ugul divin, tot ce ne do-
rim va veni din lumea externă s� i ne va intra î�n viat�ă, 
iar noi ne vom exprima pe deplin pacea, puterea s� i 
abundent�a. Atunci vom î�nceta să ne mai uităm la alt�ii, 
uitându-ne mai degrabă la î�nsăs� i esent�a resurselor 
noastre. Alt�ii pot refuza să plătească, dar legea resurse-
lor nu refuză niciodată; ea plătes�te azi, mâine s� i pentru 
totdeauna. Când legea se manifestă, ceilalt�i trebuie să 
plătească.

(Din The Science of Success – Știința succesului,  
de Julia Seton, 1914)
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Singurul dușman care  
stă în calea bogăției 

noastre se află în noi




