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Introducere

Pentru o perioadă semnificativă, am avut s�ansa de a 
lucra cu un număr mare de oameni care se confruntau cu 
probleme foarte actuale, î�n inima celui mai mare oras�  din 
America. Am oferit servicii de consultant�ă la Biserica 
Marble Collegiate de pe Fifth Avenue din New York, unde 
î�n fiecare an vin sute de oameni pentru a primi ajutor s� i 
î�ndrumare. Personalul este alcătuit din pastori, psihiatri, 
medici cu diverse alte specializări s� i psihiatri sociali.

Am dezvoltat o tehnică aparte, menită să călăuzească 
oamenii pe calea succesului s� i a fericirii personale. Această 
metodă a funct�ionat pentru numeroasele persoane care au 
pus-o î�n practică. Eficient�a ei a fost demonstrată pe scară 
largă; a fost testată de sute de oameni, care s-au bucurat de 
rezultate satisfăcătoare. S-a dovedit a fi, cu adevărat, un ghid 
pentru o viat�ă trăită cu credint�ă.  

Cu toate acestea, principiile fericirii s�i ale succesului care 
urmează să fie prezentate î�n această carte nu sunt o inven-
t�ie a mea. Ele nu au fost create de mine, ci sunt la fel de vechi 
precum Biblia. De fapt, sunt chiar principiile fundamentale 
pe care le găsim î�n Biblie. Dacă tehnica mea are vreun aspect 
unic, acela constă î�n efortul de a arăta CUM putem folosi 
aceste principii î�ntr-o manieră practică, adaptată omului 
modern. 
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Cartea poate părea repetitivă pe alocuri. Asta, pentru că 
este un manual care prezintă o formulă. Are la bază o pro-
cedură simplă, iar repetit�ia este mama î�nvăt�ăturii, as�a cum 
spune proverbul. Reiterarea este esent�ială pentru a-l con-
vinge pe cititor să exerseze; să î�ncerce de nenumărate ori. 
Dacă apa poate măcina o piatră, î�n acelas� i fel, insistent�a, 
chiar cu riscul repetit�iei, ne poate distruge dezinteresul fat�ă 
de autoperfect�ionare.

Această carte nu este una teoretică. Ea cont�ine de-
scrierea detaliată a unei tehnici ce î�i poate conduce cu cer-
titudine spre succes s� i fericire pe cei care o pun î�n aplicare. 
Cartea este scrisă cu un scop esent�ial: acela de a enunt�a s� i 
demonstra o tehnică simplă s� i funct�ională de a gândi s� i 
de a act�iona, care a revitalizat viat�a a sute de oameni din 
societatea modernă. Efectul se va vedea după punerea ei 
î�n aplicare. Cartea î�t�i spune CUM î�t�i pot�i î�ndeplini cele mai 
mari dorint�e. 

Volumul de fat�ă prezintă î�n mod structurat formulele 
care duc la o viat�ă de succes. Fiecare capitol este dedicat 
unuia dintre diversele aspecte ale temei generale a cărt�ii, 
s� i anume CUM... să fii fericit s� i să ai succes. Această metodă 
testată este aplicată î�n cazul unora dintre cauzele prin-
cipale ale nefericirii s� i es�ecului: anxietatea, temerile, senti-
mentul de inferioritate, gândirea negativă s� i alte obstacole 
mentale.    

Nu sunt adus�i î�n discut�ie tot�i factorii care duc la o exis-
tent�ă fericită s� i de succes, acest lucru nefiind nici cu pu-
tint�ă, nici necesar. Formula este aplicată, î�nsă, unui număr 
suficient de factori, astfel î�ncât cititorul să î�nvet�e cum 
să folosească o serie de tehnici aplicabile î�n toate situat�i-
ile. Metoda e suficient de bine elaborată, î�ncât să î�i arate 
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cititorului ceea ce vrea să s�tie – cum să fie fericit s� i să aibă 
succes. Această carte î�i este oferită drept ghid pentru o viat�ă 
trăită cu credint�ă.   

Norman Vincent Peale





CAPITOLUL UNU

O nouă perspectivă asupra unei căi vechi 
de a-ți descătușa puterile

UN ANUMIT MEDIC TA� NA� R s� i extrem de bine pregătit le 
prescrie uneori o ret�etă î�n aparent�ă stranie oamenilor 

afectat�i de maladiile descrise î�n această carte: teamă, senti-
mentul de inferioritate, anxietate s� i alte necazuri î�nrudite. 
Ret�eta lui este: „Merget�i la biserică cel put�in o dată pe săp-
tămână, duminica, î�n următoarele trei luni.“

Medicul respectiv î�i explică pacientului surprins s� i 
contrariat căruia i-a dat această prescript�ie uimitoare că 
atmosfera dintr-o biserică este î�ncărcată de energii vinde-
cătoare, ce î�l pot ajuta să se lecuiască de necazurile pe care 
tocmai le-am ment�ionat. El mai spune că nu contează ne-
apărat dacă pacientul ascultă sau nu slujba. Mersul la bi-
serică este util chiar dacă persoana doar stă î�n tăcere s� i 
se lasă pătrunsă de starea s� i atmosfera dinăuntru. Acest 
medic modern declară că pacient�ii lui s-au bucurat de bene-
ficii uimitoare î�n urma acestei practici.  

O femeie, prietenă veche cu familia medicului, era genul 
de pacient care trece de la un doctor la altul fără să acorde 
prea multă atent�ie la ce i se spune s�i fără să pună î�n practică 
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sfaturile primite. I�n cele din urmă, î�ntr-o zi a ajuns la acest 
medic, care i-a spus cu franchet�e: 

— Nu vreau să mă ocup de cazul dumneavoastră.
Atunci când ea a î�ntrebat de ce, el i-a răspuns: 
— Pur s� i simplu, pentru că nu vet�i face ceea ce vă spun.
Femeia a implorat s� i a insistat s� i a promis că va face tot 

ceea ce i se cere, î�nsă medicul a rămas de neclintit. I�ntr-o 
ultimă î�ncercare, ea i-a spus: 

I�n primul rând, vă plătesc serviciile. I�n al doilea rând, 
cum putet�i dumneavoastră, ca medic, să refuzat�i un pacient? 

As�a că acesta a consimt�it, dar cu o condit�ie: pacienta 
trebuia să î�i urmeze î�ntocmai indicat�iile, să coopereze fără 
proteste. Ba chiar a pus-o să semneze s�i o declarat�ie î�n acest 
sens. 

Nervozitatea acută a pacientei era cauzată de faptul 
că sora ei se căsătorise cu bărbatul la care visase s�i ea; de ace-
ea, acum, î�s� i ura sora. Fierbea la foc mic s� i otrăvurile urii o 
tulburau atât de mult, î�ncât î�ntregul ei organism react�iona-
se; prin urmare, avea simptome de boală reală. Medicul i-a 
dat nis�te medicamente, pentru că s�tia că ea asta î�s� i dorea 
– î�ntr-o zi pastile roz, î�n altă zi, albe.  

I�n final, medicul i-a prescris mersul la biserică. După 
ce a citit ret�eta, femeia, uluită, s-a răt�oit:   

— Este cel mai caraghios lucru pe care l-am auzit vreo-
dată. N-am să mă duc. I�n fond, ce suntet�i dumneavoastră, 
medic sau preot?

 Atunci medicul a scos documentul pe care femeia î�l 
semnase s� i i-a zis:

— Trebuie să facet�i as�a cum v-am spus, altfel voi renun-
t�a la cazul dvs.
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De nevoie, pacienta a urmat instruct�iunile. A trecut ceva 
timp până ce efectele benefice s� i-au făcut simt�ită prezent�a 
(din cauza antagonismului existent î�n mintea ei), î�nsă, î�n 
cele din urmă, până s� i această femeie a î�nceput să-s� i des-
chidă sufletul, î�n atmosfera vindecătoare creată pe durata 
slujbei.

I�ntr-o zi, spre surprinderea ei s�i î�n ciuda aversiunii ma-
nifestate, pacienta s�i-a dat seama că este interesată de slujbă. 
A urmărit-o cu atent�ie s� i s� i-a dat seama, uluită, că se dezbă-
teau lucruri de bun simt�. I-a plăcut foarte mult. Cu timpul, 
a devenit din ce î�n ce mai interesată, mai atentă s� i supusă 
indicat�iilor medicului, iar î�n prezent – datorită acestei com-
binat�ii inteligente î�ntre medicină s�i religie – resentimentele 
au părăsit-o s� i au făcut loc regenerării.   

— As�adar, după cum vedet�i, ret�eta mea funct�ionează! a 
spus medicul. 

I�n acest caz, medicul a prescris s� i lecturi cu subiect re-
ligios. Treptat, ideea cres�tinismului ca tehnică s� i mecanism 
s�tiint�ific, creat pentru a ajuta la depăs�irea problemelor puse 
î�n discut�ie î�n această carte, a î�nceput să î�i domine gândi-
rea. Astăzi, această femeie s� i-a luat viat�a î�n propriile mâini 
s� i este o persoană sănătoasă, nu doar fizic, ci s� i emot�ional 
s� i spiritual. De altfel, otrava î�i afectase tocmai aceste din urmă 
zone ale viet�ii.    

Un alt medic s�i-a trimis pacient�ii î�n mai multe rânduri la 
biserica mea. Este vorba despre oameni care nu sunt bol-
navi fizic, dar care sunt atât de plini de temeri, anxietate s� i 
tensiune, sentimente de vinovăt�ie s� i de inferioritate, pre-
cum s� i resentimente î�ncât, î�ntocmai ca pacienta descrisă 
anterior, ei pot fi cu adevărat numit�i „bolnavi“. 
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La un moment dat, medicul a trimis la biserică un băr-
bat care nu mai intrase î�ntr-una de ani de zile. Acesta s-a 
opus, declarând:

— Detest predicile!
— Merget�i oricum, i-a zis medicul, chiar dacă nu ascul-

tat�i predica. Luat�i-vă nis�te dopuri la dumneavoastră, dacă 
dorit�i, s� i punet�i-vi-le î�n urechi atunci când î�ncepe. Un 
singur lucru as�  vrea să facet�i. I�n acea biserică, î�n fiecare 
duminică, dimineat�a s� i seara, se t�ine un moment de tăcere, 
pe care cei de acolo î�l numesc „intervalul de tăcere creativă“. 
Pastorul va sugera să vă abandonat�i acestei tăceri s� i să vă 
deschidet�i mintea î�n fat�a puterii î�nviorătoare a lui Dumne-
zeu, care are capacitatea de a vă pătrunde î�n suflet, cu o 
î�nrâurire benefică, vindecătoare. Pastorul are dreptate, 
atunci când spune că este un medicament cu mult mai bun 
decât orice v-as�  putea oferi eu. Aceasta este singura cale 
pe care o cunosc, ca să scăpat�i de necazuri. Prin urmare, 
acesta este medicamentul pe care vi-l prescriu. 

Bărbatul a urmat instruct�iunile s� i medicul mi-a relatat 
ulterior că până s� i acel pacient a î�nceput să asculte predica. 
De fapt, a devenit foarte interesat de biserică, chiar dacă î�na-
inte nici nu visa că l-ar putea atrage. Pacientul trece acum 
printr-o schimbare concretă î�n bine. 

— Sfătuindu-i pe aces�ti pacient�i să meargă la biserică, 
aplic o tehnică ce funct�ionează î�n cazul multor maladii. Am 
î�nvăt�at că, atunci când tratăm o persoană, trebuie să t�inem 
cont de î�ntreaga fiint�ă s� i să nu o privim ca pe un simplu 
mecanism sau organism, pentru că omul este mai mult de-
cât o serie de react�ii chimice. Eu cred că s�tiint�a s� i credint�a, 
corelate î�n mod corespunzător, pot face foarte mult bine! 
a spus medicul.



17O nouă perspectivă

O explicat�ie a acestui fenomen este oferită de eficacita-
tea terapiei de grup. Psihiatrii s� i psihologii nu folosesc con-
sultat�ia s� i tratamentul psihologic doar atunci când tratează 
individual persoane, ci folosesc, î�n anumite circumstant�e, 
s� i tratamente de grup (pentru mai mult�i pacient�i odată). 
I�n astfel de situat�ii, se lucrează cu oameni care au primit 
deja consiliere individuală. Prin urmare, aces� tia sunt fa-
miliarizat�i cu procedurile uzuale s� i s� tiu foarte bine cum să 
coopereze.

I�n cazul unei slujbe, pastorul, care î�n timpul săptămânii 
acordă consiliere î�n particular, î�ncearcă să aplice tehnici 
similare asupra membrilor unei adunări numeroase, î�nsă 
de această dată foloses�te terapia de grup. Comunitatea este 
alcătuită din multe tipuri de persoane. Unii oameni sunt 
prezent�i pentru că î�nt�eleg că au nevoie de ajutor. Alt�ii au 
nevoie de ajutor, î�nsă nu sunt cons�tient�i de asta. Iar unele 
persoane vin doar din obis�nuint�ă. S� i s-ar putea ca altele să 
fie prezente deoarece subcons�tientul le dictează că trebuie 
să găsească un răspuns satisfăcător pentru vaga nemult�u-
mire din mintea lor.

I�ntr-o comunitate numeroasă, chiar dacă există o vastă 
diversitate de interese, problemele fundamentale sunt doar 
câteva. Trebuie avut î�n vedere faptul că oamenii rămân oa-
meni, indiferent de cine sunt s� i de mediul din care provin. 
Există anumite chestiuni universale, de interes pentru tot�i 
oamenii s� i, î�n fat�a acestora, natura umană react�ionează î�n-
totdeauna. Nu există nicio fort�ă care să poată egala puterea 
religiei de a satisface nevoile de bază. De aceea, î�ndrumă-
torul religios s� i cel care practică religia ca terapie de grup 
se bucură de s�ansa pe care niciun om de s� tiint�ă din do-
meniu nu o are – aceea de a atinge natura umană până î�n 
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străfunduri s� i, astfel, de a o vindeca, de a-i da fort�ă, pace s� i 
putere.    

I�mi permitet�i să vă spun cum am procedat eu? Teoriile 
despre care am vorbit au î�nceput să mi se dezvolte î�n min-
te cu ani î�n urmă, pe măsură ce numărul persoanelor pe 
care le consiliam individual a î�nceput să crească. Am pre-
luat conducerea unei biserici de pe Fifth Avenue î�n cea mai 
neagră perioadă a Marii Depresiuni, î�n 1932. Oras�ul New 
York, centrul financiar al nat�iunii, era profund afectat de cri-
ză. Curând, am cons�tientizat frica, anxietatea, nesigurant�a, 
dezamăgirea, frustrarea s�i es�ecul cu care se confruntau tot�i 
cei din jur. Am î�nceput să t�in predici pe aceste teme, subli-
niind faptul că credint�a î�n Dumnezeu poate oferi curaj s� i 
î�nt�elepciune, precum s� i o mai bună î�nt�elegere a solut�iilor 
necesare rezolvării acestor probleme. Popularizarea î�n presă 
a subiectelor de acest fel a adus î�n biserică un număr mare 
de enorias� i, dornici să asculte discut�iile. I�n scurt timp, pro-
gramul meu de consiliere individuală a devenit mult prea 
aglomerat, iar listele de as� teptare au î�nceput să crească. 
Fiind cons�tient de lipsa mea de cunos�tint�e de specialitate, 
am apelat la un psihiatru extrem de competent, dr. Smiley 
Blanton, s� i astfel am pus pe picioare centrul de consiliere 
din cadrul bisericii.   

I�n scurtă vreme, am î�nceput să observ printre enorias� i 
o mult�ime de oameni pe care î�i consiliasem personal. Atunci 
mi-a venit ideea de a aplica unei adunări mari de oameni 
aceleas� i tehnici de tratament spiritual pe care le foloseam 
î�n consultat�iile individuale.

Una dintre tehnicile folosite î�n slujbele publice, care 
a adus rezultate uimitoare, este tăcerea. Luând parte la 
î�ntâlnirile quakerilor, am î�nvăt�at valoarea tăcerii creative. 
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I�ntâlnindu-mă cu „Prietenii“ (as�a cum î�s�i mai spun quakerii), 
am obt�inut beneficii personale extraordinare, precum scă-
derea tensiunii, depăs� irea temerilor s� i claritatea mentală, 
ceea ce m-a ajutat î�n câteva cazuri să rezolv problemele 
î�ntr-un mod uimitor. „Prietenii“, desigur, au avantajul de a 
fi exersat ani î�ntregi meditat�ia î�n tăcere. De obicei, noi, î�n 
biserică, nu ajungem niciodată expert�i î�n practicarea tăce-
rii. Protestant�ii nu practică de regulă tăcerea completă, 
fiindcă, inevitabil, au muzică pe fundal. Eu am î�nceput să 
includ momente de tăcere absolută, î�nsă am făcut-o treptat 
s� i doar ocazional. I�n timp, s-a dovedit a fi atât de eficientă, 
î�ncât acum, dacă o omit, mult�i oameni protestează.     

Tehnica pe care o punem î�n aplicare a fost descrisă 
î�ntr-o bros�ură editată de Comitetul pentru Publicarea Pre-
dicilor, de la Biserica Marble Collegiate:

I�nchipuit�i-vă că biserica este î�nt�esată cu peste 
2.000 de oameni. Razele soarelui se revarsă prin 
ferestrele î�nalte, luminând sanctuarul s� i mângâind 
mult�imea de credincios� i. Interiorul bisericii pare 
un amestec de auriu s� i blânde nuant�e ros� iatice, cu 
strane coloniale din mahon vopsite part�ial î�n alb, 
garnisite cu perne s� i tapiserii din brocart ros�u. Pe 
trei laturi, se î�ntind loji impunătoare.

I�n fat�ă nu se află un altar, ci o mică platformă pe 
care sunt amplasate trei scaune mari, impozante, 
pe un fundal de catifea ros� ie. I�n stânga, pe un pupi-
tru frumos se odihnes�te Biblia măreat�ă din amvon. 
Deasupra, se î�nalt�ă naosul, cu decorat�iuni din aur 
î�n acelas� i stil. Este locul î�n care stă corul. Dr. Peale 
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este as�ezat î�n scaunul mare din centru, iar de o par-
te s� i de cealaltă stau ajutoarele lui.

După citirea Scripturii, î�ntreaga adunare se cu-
fundă î�n tăcere. Dr. Peale se ridică, păs�es�te î�n fat�ă, 
pe platformă, s�i, ajuns î�n fat�a oamenilor, spune as�a:

— Ne-am adunat aici, î�n această dimineat�ă, 
pentru că Dumnezeu este î�n acest loc s� i vrem să ne 
apropiem de El. Această experient�ă, cea mai mărea-
t�ă cu putint�ă pentru un om, se realizează cel mai 
bine prin tăcere. Fiecare persoană din această bi-
serică poate să stabilească o legătură atât de pu-
ternică cu Dumnezeu, î�ncât să fie complet reclădit. 
Amintit�i-vă cuvintele din Scriptură: „I�n El trăim 
s� i ne mis�căm s� i suntem“*. Atât timp cât suntem „î�n 
El“, suntem î�n puterea s� i tăria lui Dumnezeu. Pacea 
s� i puterea sunt ale noastre. Din păcate î�nsă, noi ne 
desprindem de această putere. Nu trăim „î�n El“ s� i, 
astfel, acumulăm temeri, anxietate, gânduri ne-
gative – tot ceea ce ne face să dăm gres�  î�n viat�ă. 
Haidet�i, as�adar, să ne bucurăm de un moment de 
linis�te completă. Vă sugerez să stat�i î�ntr-o pozit�ie 
relaxată, pentru ca î�ncordarea să vă părăsească. 
Poate vret�i să stat�i cu ochii î�nchis�i, pentru a vă rupe 
de lumea din afară. I�n aceste clipe de tăcere, singu-
rul lucru pe care nu trebuie să î�l facet�i este să vă 
gândit�i la dumneavoastră s� i la problemele cotidi-
ene. I�n loc de asta, gândit�i-vă pentru un minut la 
Dumnezeu s� i î�nchipuit�i-vă că El vă recreează. 

*  Fapte, 17:28. (n.tr.)
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Haidet�i să ne retragem î�ntr-o zonă vitală s�i plină de 
energie a meditat�iei creative.  

S� i, cu aceste cuvinte, o linis�te adâncă se lasă asu-
pra adunării. Dacă cineva tus�ea până atunci, tusea 
î�ncetează. Singurele sunete care se mai aud sunt 
cele făcute de cauciucurile automobilelor de afară, 
dar până s� i acelea par î�ndepărtate.

Nu este o tăcere funebră, pentru că aerul este 
plin de viat�ă s� i energie. I�ntotdeauna se creează o 
stare de as�teptare, ca atunci când ceva măret� este 
pe cale să se î�ntâmple. Uneori, tăcerea nu durea-
ză decât 60 de secunde, alteori mai mult, î�nsă de 
fiecare dată oamenii se pierd î�n ea. Este ca s� i cum 
Dumnezeu î�nsus� i le coboară pacea î�n minte.

Apoi, cu o voce calmă, dr. Peale sparge tăcerea 
zicând:

— „Venit�i la mine, tot�i cei ostenit�i s�i î�mpovărat�i, 
s� i Eu vă voi odihni pe voi.“*

După care adaugă:

— „Nădejde neclintită, Tu ne vei păstra pacea 
noastră, că î�ntru Tine ne punem nădejdea.“**

El rostes� te apăsat acest din urmă verset, sco-
t�ând î�n evident�ă faptul că, pe durata tăcerii, mintea 
credincios�ilor s-a concentrat nu asupra problemelor, 
ci a lui Dumnezeu. S� i, datorită acestei concentrări 

*  Matei, 11:28. (n.tr.)
**  Isaia, 26:3. (n.tr.)
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a mint�ii lor asupra a ceea ce este etern, El le-a tri-
mis pace î�n suflet, î�n acele momente de tăcere. 

Mărturiile oamenilor arată că au avut parte 
de cele mai uimitoare beneficii, î�n timpul tăcerii. 
Destul de straniu este că nu femeile par să aprecie-
ze cel mai mult clipele de linis� te, as�a cum am fi 
î�nclinat�i să credem. Cel mai mare entuziasm î�n pri-
vint�a beneficiilor obt�inute î�l exprimă bărbat�ii care 
sunt oameni de afaceri. Poate că, î�n parte, asta se 
datorează s� i faptului că, dintre enorias� ii Bisericii 
Marble Collegiate, bărbat�ii reprezintă un procent 
de peste 50%.    

Sunt convins că î�n tăcerea tămăduitoare s�i vibrantă care 
î�nvăluie enorias� ii – atunci când se repetă s� i se acceptă su-
gestia că Dumnezeu este prezent s� i că Iisus Hristos păs�es�te 
î�n altar pentru a-i atinge pe oameni – o putere adevărată 
este eliberată. 

S� tim că Universul este î�ncărcat de putere, că aerul î�nsus�i 
este plin de energie. Cu ceva timp î�n urmă s-a descoperit 
energia atomică.* Alte forme de energie, care poate ur-
mează să fie descoperite, ar putea fi chiar mai puternice. S� i 
atunci, oare nu putem presupune că î�n acest Univers di-
namic există fort�e spirituale pretutindeni î�n jurul nostru, 
gata să ne influent�eze s� i să ne recreeze? Noul Testament ne 
asigură că puterea spirituală este un fapt de netăgăduit. 
Cres�tinismul este mai mult decât promisiunea puterii. Este 
puterea î�nsăs� i. I�n Noul Testament se spune: „S� i celor cât�i 

*  Prima ediție a acestei cărți a fost publicată în anul 1948. (n.red.)
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L-au primit, care cred î�n numele Lui, le-a dat putere.“* S� i 
apoi iar: „Ci vet�i lua putere venind Duhul Sfânt peste voi.“** 
Toate acestea î�nsemnând că, atunci când omul î�s� i deschide 
mintea spre spiritul nelimitat al puterii care umple Univer-
sul, aceasta î�l va pătrunde s� i pe el. 

Noul Testament ne spune că cres�tinismul este viat�a; nu 
un mod de viat�ă, ci viat�a î�nsăs� i. Este esent�a viet�ii. Este vita-
litate s� i energie vibrantă. Cres�tinismul e, as�adar, mai mult 
decât un crez sau o idee. Este o energie palpitândă, vi-
brantă, creatoare, î�n acelas� i fel î�n care lumina soarelui este 
energie, doar că infinit mai puternică. E terapie profundă, 
care poate pătrunde până î�n inima unei persoane sau a unei 
societăt�i (care î�nsumează un amalgam de indivizi) ca să dis-
trugă centrii infect�ios� i, să creeze nuclee vitale, să transfor-
me s� i să ofere o nouă energie – î�ntr-un cuvânt, să recreeze. 
„I�ntru El era viat�ă s� i viat�a era lumina oamenilor.“*** „I�ntru 
El“, adică î�n Hristos, este viat�a (vitalitatea). „I�ntru el“ se află 
energia creatoare, iar această energie creatoare este extra-
ordinara putere dinamică a viet�ii î�nses� i.     

Noi nu cons�tientizăm nici pe jumătate puterea fabuloasă 
cu care am putea intra î�n contact când ne aflăm î�n biserică. 
I�nsă, atunci când ne cufundăm profund î�n tot ce î�nseamnă 
cres�tinism, cum ar fi spre exemplu î�n timpul unei slujbe, s� i 
ne lăsăm treptat pătruns�i de atmosferă, ne relaxăm trupul, 
mintea s� i spiritul. Imnurile, muzica corală, lectura Bibliei, 
starea linis�tită, calmă, totul ajută la pregătirea mint�ii pentru 
perioada de tăcere. Atunci când, printr-un act cons�tient de 
voint�ă, o persoană î�s� i deschide mintea spre Dumnezeu, î�s� i 

*  Ioan, 1:12. (n.tr.)
**  Fapte, 1:8. (n.tr.)
***  Ioan, 1:4. (n.tr.)
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î�ndreaptă gândurile asupra sursei divine de putere s� i ener-
gie, atunci puterea spirituală î�ncepe să curgă prin el, ca s� i 
cum ar fi fost act�ionat un î�ntrerupător ori s-ar fi stabilit un 
contact electric.    

Să ne gândim la o ret�ea de fire electrice care î�s� i trag 
energia din Univers. Puterea electrică iluminează biserica. 
Face să funct�ioneze orga. Controlează sistemul de î�ncălzire. 
Prin control termostatic, fluxul de căldură vine s� i pleacă, 
după cum se cere. Energia electrică face să funct�ioneze bo-
xele prin care slujba este transmisă î�n mai multe săli din 
aceeas�i clădire. I�ntreaga structură este o ret�ea de fire care 
constituie î�n sine canalul prin care curge energia. Oare nu 
este rezonabil să presupunem că o clădire î�n care atât de 
multe mint�i sunt unite prin faptul că se concentrează asu-
pra aceluias� i obiectiv este s� i un centru de receptare pentru 
o putere cu mult mai mare decât electricitatea? Două mii 
de antene mentale s�i spirituale atrag puterea spirituală spre 
oamenii din biserică, iar mintea, trupul s�i sufletul celor care 
sunt î�n acord cu această fort�ă mistică, î�nsă reală, sunt pă-
trunse de putere.   

Un alt factor central al cres�tinismului folosit î�n terapia 
spirituală este gândul î�ndreptat spre lumină. E interesant să 
observăm cât de frecvent se face referire la lumină î�n Noul 
Testament. De obicei, aceasta este legată de ideea de viat�ă 
nouă. Oamenii au descoperit extraordinarele proprietăt�i 
vindecătoare ale luminii. Dacă atingi un cablu de două sute 
de volt�i, es� ti zguduit. Dacă atingi un cablu prin care trec 
douăzeci s� i cinci de mii de volt�i, es�ti electrocutat. Dar dacă 
intri î�n contact cu un milion de volt�i, î�n loc să te distrugă, î�t�i 
va regenera celulele. Sub lampa cu lumină infraros�ie, pot�i 
obt�ine (î�n două minute, poate) la fel de multe beneficii 
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terapeutice ca atunci când te-ai expune direct la lumina so-
lară timp o oră, de vreme ce praful din atmosferă slăbes�te 
calitatea razelor soarelui. Prin urmare, lumina este folosită 
pentru vindecare. 

Judecând după efectul vindecător, cres�tinismul are ace-
eas�i calitate. Biblia spune că î�n Iisus Hristos este viat�a s� i 
că această viat�ă este „lumina“ oamenilor, care poate să î�i 
vindece s� i să î�i transforme î�n as�a fel î�ncât să se umple de o 
viat�ă nouă, regenerată. 

Aplicând terapia de grup î�n cadrul slujbelor religioase, 
o mult�ime de oameni sunt expus�i, î�n sens spiritual, la energia 
creatoare a luminii. Eu vreau să fiu î�ntotdeauna de partea 
bunului-simt� s� i a realităt�ii concrete. Nu suport ideile fixe. 
Cred că trebuie să fim î�ntotdeauna ones�ti s�i să avem o abor-
dare complet s� tiint�ifică s� i rat�ională, când vine vorba de 
credint�a religioasă s� i de practicarea acesteia. Asta nu î�n-
seamnă î�nsă că trebuie să ne lăsăm î�nlănt�uit�i de s� tiint�a 
materialistă. Cres�tinismul, după cum voi arăta î�n repetate 
rânduri î�n această carte, este s� i el o s�tiint�ă. Prin urmare, 
cred cu certitudine că dacă un om va merge la biserică s� i 
va intra î�n acord cu starea s� i atmosfera de acolo, că dacă 
doar pentru un minut de tăcere va lăsa deoparte gândurile 
negative s� i distructive care î�i agită mintea, relaxându-s� i cu 
adevărat trupul s�i deschizându-s�i sufletul, afirmându-s�i cre-
dint�a î�n Dumnezeu, va deveni receptiv fat�ă de puterea cre-
atoare care curge permanent prin Univers.

După o astfel de slujbă, am primit o scrisoare din partea 
unei femei foarte rat�ionale s� i inteligente:
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„Vreau să vă spun cât de mult î�nseamnă pen-
tru mine slujbele pe care le t�inet�i. Este o adevărată 
inspirat�ie să particip la ele î�n Biserica Marble s� i 
simt că, datorită lor, sunt din nou bine astăzi.

Timp de cinci ani am suferit de insomnie s� i am 
avut o cădere nervoasă. Toamna trecută m-am î�n-
tors la serviciu după ce fusesem bolnavă toată vara. 
Din disperare, m-am gândit că as�  putea să î�ncerc 
să lucrez din nou. 

După s�ase săptămâni î�n care fiecare zi a fost 
un calvar s� i după ce am vrut de trei ori să î�mi dau 
demisia, am mers la o slujbă î�n Biserica Marble. 
I�nainte de rugăciunea î�n tăcere, le-at�i explicat eno-
rias� ilor cum să se roage s� i cum să alunge toate 
grijile, cum să î�s� i deschidă mintea pentru a primi 
puterea lui Dumnezeu, care avea să le î�nlăture ne-
cazurile. Predica a urmat aceeas�i linie.

Am ies�it din biserică simt�indu-mă mult mai bine. 
Apoi m-am rugat des ca să primesc ajutor s� i î�ndru-
mare s� i miercurea următoare am descoperit brusc 
că sunt bine, iar de atunci as�a am rămas. Am î�nce-
put să mă bucur de munca pe care o fac. De câteva 
săptămâni, am î�nceput să dorm fără să mai iau ni-
ciun medicament. I�n biserică am găsit vindecarea, 
pentru că dumneavoastră mi-at�i arătat cum să î�l las 
pe Dumnezeu să mă ajute.“

Când a venit la biserică, această femeie era î�nfrântă, 
derutată, dezorganizată. Se pare că a avut trăsăturile men-
tale s� i spirituale care au ajutat-o să urmeze cu î�ncredere s� i 
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o naivitate de copil procedurile sugerate. Puterea extraor-
dinară a credint�ei a trecut î�n prim-plan î�n gândurile ei. Iar 
credint�a este punctul de contact cu puterea lui Dumnezeu. 
Stând complet relaxată î�n biserică, cu mintea deschisă s� i cu 
credint�ă î�n suflet, puterea vindecătoare a lui Dumnezeu a 
î�nceput să o î�nvăluie. I-a pătruns î�n viat�ă prin intermediul 
efectului terapeutic profund. A făcut să dispară senzat�ia 
de oboseală. Nervii i s-au relaxat. I-a pătruns î�n minte, î�n 
adâncul sufletului ei chinuit. S� i a ajuns la locul din care iz-
vorau necazurile. Apoi, o strălucire vindecătoare i s-a răs-
pândit î�n minte, iar femeia s-a simt�it schimbată.   

Un prieten mi-a oferit o definit�ie excelentă pentru o sluj-
bă religioasă de calitate: „Trebuie să creeze o atmosferă î�n 
care se poate î�nfăptui un miracol spiritual.“ I�n astfel de î�m-
prejurări, personalitatea unui om poate trece prin schim-
bări extraordinare, fiindcă starea de spirit este propice. 

Am auzit o tânără fermecătoare spunând că, odată, stă-
tea nepăsătoare î�n mijlocul enorias� ilor, când l-a auzit pe 
pastor strigând următoarele cuvinte: 

— Dumnezeu are puterea de a transforma o persoană 
ordinară î�ntr-una extraordinară, dacă acea persoană se va 
lăsa cu totul î�n voia puterii Domnului.  

Aceste cuvinte au avut un impact atât de puternic asu-
pra ei, î�ncât i-au revolut�ionat modul de a gândi. I�n perso-
nalitatea ei (vlăguită, până atunci) a î�nceput să se producă 
o schimbare, iar î�n ziua de azi este o persoană minunată. 
S� i-a dezvoltat un s�arm nemaipomenit, abilităt�i de conduce-
re extraordinare s� i o viat�ă spirituală molipsitoare. Zeci 
de oameni au fost schimbat�i, după ce au intrat î�n contact 
cu ea. Este o persoană cu calităt�i personale rare s� i este 
dăruită cu toate trăsăturile s� i farmecele femeii moderne. 
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I�n toate grupurile din care face parte, ea este „sufletul 
petrecerii“.

Un bărbat mi-a scris î�n urma unei slujbe la care a par-
ticipat î�n biserică. Problema lui era confuzia mentală. Se 
afla la New York pentru o î�ntrunire care privea viitorul afa-
cerii sale. Se negocia o investit�ie serioasă. Pe tot parcursul 
zilelor de joi, vineri s� i sâmbătă, el s� i asociat�ii lui se strădu-
iseră să obt�ină un răspuns, fără să reus�ească î�nsă. Acest 
om era suficient de inteligent î�ncât să î�nt�eleagă că o ten-
siune mentală care se ment�ine pe o perioadă lungă nu face 
decât să crească starea de confuzie, î�n loc să clarifice lucru-
rile. Uneori, pentru ca o idee să iasă la suprafat�ă, trebuie să 
î�nlături tensiunea gândurilor s� i să î�t�i relaxezi mintea. As�a 
că, î�n acea duminică, a mers la biserică s�i l-a auzit pe pastor 
sugerându-le enorias� ilor să-s� i s� teargă din minte toate pro-
blemele pentru un minut s� i să-s� i î�ndrepte gândurile spre 
Dumnezeu. Omul de afaceri nu mai auzise de această pro-
cedură, î�nsă i-a plăcut logica din spatele ei, as�a că a urmat 
î�ntocmai indicat�iile primite. El era expert î�n domeniul lui s� i 
venise la biserică pentru că se as�tepta ca acolo să găsească 
un tratament spiritual special. As�adar, a urmat indicat�iile 
as�teptând să obt�ină rezultate – s� i le-a obt�inut.

Bărbatul povestes� te că, dintr-odată, as�a cum lumina 
unui reflector se mis�că î�ntr-o sală de teatru î�ntunecată pen-
tru a lumina un obiect anume de pe scenă, răspunsul la 
problema lui i-a apărut î�n minte clar s� i complet formulat. 
Fără î�ndoială, faptul că se gândise î�ncontinuu la această 
problemă pe parcursul zilelor anterioare contribuise la for-
marea unui răspuns, î�nsă acesta i-a devenit clar abia când 
s� i-a relaxat mintea cu ajutorul terapiei spirituale.   
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Să vorbim despre un alt bărbat, figură proeminentă î�n 
viat�a financiară a oras�ului New York. I�ntr-o zi, acesta m-a 
invitat să î�i vizitez firma de pe Wall Street. Am văzut acolo 
o afacere importantă, foarte prosperă, care funct�iona sub 
conducerea lui. După ce mi-a prezentat birourile s� i mi-a 
descris munca extraordinară pe care o desfăs�ura, mi-a spus 
ceva surprinzător:

— Majoritatea oamenilor care lucrează pentru mine 
câs�tigă acum mai mult�i bani pentru sine, iar această aface-
re a atins noi culmi, datorită revelat�iei pe care am avut-o î�n 
biserica dumneavoastră.    

Bărbatul a venit la biserică î�ntr-o duminică dimineat�ă 
s� i a intrat cu totul î�n spiritul slujbei. Mintea lui, foarte alertă 
s� i activă, a devenit extrem de perceptivă. S� i astfel i-a venit 
o idee. Era vorba despre o schemă de profit care le permi-
tea anumitor persoane să î�s� i depăs�ească cu mult salariul 
obis�nuit. Bărbatul a pus imediat î�n aplicare planul, iar re-
zultatele nu doar că au adus mai mult�i bani tuturor celor 
implicat�i, dar s� i firma la rândul ei a depăs� it toate recordu-
rile anterioare de profit. Cel mai bun loc de pe pământ 
pentru a descoperi idei inovatoare s� i fezabile pentru aface-
rea ta este o slujbă religioasă de genul celei descrise î�n 
acest capitol. 

Astfel, puterea generată î�n biserică poate fi î�ntr-atât 
de uimitoare, î�ncât ni se î�ntâmplă să auzim adesea că viat�a 
oamenilor s-a schimbat complet, uneori instantaneu. Cu si-
gurant�ă, cititorul a auzit poves�ti despre transformări spec-
taculoase, care s-au dovedit benefice pentru viat�a celui care 
le-a resimt�it ani la rând, uneori chiar până î�n ceasul mort�ii. 
Explicat�ia acestui fenomen stă î�n aceea că respectivele 
persoane au intrat î�n contact cu o putere î�ntruchipată de o 
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anumită stare s� i atmosferă, dar s� i de credint�ă. I�n conjunc-
tura potrivită, acestea au avut un impact atât de profund 
asupra individului, î�ncât obiceiurile anterioare au fost dis-
truse, individul transformându-se, as�a cum grăitor spune 
Noul Testament: „Deci, dacă este cineva î�n Hristos, este făp-
tură nouă; cele vechi au trecut, iată, toate s-au făcut noi.“* 

Enorias� ii de la biserica mea au aplicat această tehnică 
timp de mai mult�i ani. Cu toate acestea, la fiecare slujbă se 
adună sute de participant�i, iar pentru mult�i această proce-
dură este cu totul nouă. S� i ei, la rândul lor, povestesc că, 
atunci când î�s� i deschid mintea s� i cooperează cu fort�a spiri-
tuală invocată, obt�in rezultate extraordinare.   

Nu cu mult timp î�n urmă, am î�ncercat să aplic această 
terapie î�ntr-o adunare dintr-un oras�  aflat î�n sudul t�ării. Era 
un public î�n fat�a căruia nu mai vorbisem niciodată. Enorias�ii 
parohiei erau cu totul străini de această procedură cres�tină. 
Predicam versetul: „Ascultat�i-Mă pe Mine, s� i viu va fi sufle-
tul vostru“** s� i am spus că „a asculta“ î�nseamnă mai mult 
decât să auzi. Cuvântul are o semnificat�ie adâncă, ce trimite 
la captivarea absolută a mint�ii de prezent�a lui Dumnezeu. 
Am subliniat că asta î�nseamnă să auzi nu doar cu urechea, 
ci cu î�nsăs� i esent�a interioară. Am explicat că „a asculta“ 
î�nseamnă a crede că se spune ceva ce are puterea de a pă-
trunde până î�n străfundul naturii umane s� i de a te elibera 
de orice te-ar putea s�tirbi, chinui sau strivi.   

Le-am cerut enorias� ilor din acea adunare urias�ă să î�s� i 
imagineze puterea lui Dumnezeu curgând prin biserică s� i 
pogorându-se asupra lor. Am î�ndemnat fiecare persoană î�n 
parte să î�ntoarcă spatele tuturor problemelor timp de un 

*  Corinteni II, 5:17. (n.tr.) 
**  Isaia, 55:3. (n.tr.)
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minut petrecut î�n tăcere, î�n care să asculte cu atent�ie. Nu pe 
mine, vorbitorul, ci pe Iisus Hristos s� i cuvintele Lui: „Venit�i 
la Mine, tot�i cei ostenit�i s� i î�mpovărat�i, s� i Eu vă voi odihni pe 
voi.“*

M-am oprit din vorbit s� i am rămas nemis�cat. Asupra 
mult�imii se coborâse o tăcere ca de moarte. După slujbă a 
venit la mine un om care mi-a spus că merge de ani buni la 
biserică, dar că, chiar s� i as�a, temerile s� i grijile î�i ocupă î�n 
continuare mintea s� i că, î�ncă din copilărie, i-a lipsit î�ncre-
derea î�n el î�nsus� i.

— Toată viat�a am fost î�nchistat emot�ional s� i sufletes�te 
s� i, chiar dacă am ajuns să am succes, el a venit î�n ciuda 
acestui fapt, nu datorită lui. Mereu am avut conflicte interioa-
re, dar î�n clipa î�n care i-at�i rugat pe oameni să asculte cu 
adevărat, m-am pierdut cu totul, m-am lăsat î�nrobit, a spus 
bărbatul cu o expresie de uimire. Apoi, după ce clipa aceea 
a luat sfârs� it, mi-am revenit. I�nsă î�n acele momente î�n care 
am fost pierdut, m-am regăsit. M-am simt�it ca s� i cum prin 
mine ar fi trecut un soi de putere, care a luat cu ea tot ceea 
ce m-a nelinis�tit ani de zile. Cred că, î�n sfârs� it, sunt liber. 

Ceea ce i s-a î�ntâmplat poate fi explicat simplu: a intrat 
î�n contact cu o fort�ă atât de mare, î�ncât aceasta a pătruns 
î�n zona lui de control rat�ional s� i a reconstruit-o. Această 
putere, mai precis Dumnezeu, l-a creat de la bun î�nceput, 
iar ea este prezentă î�ntotdeauna s� i ne poate recrea con-
stant, dacă păstrăm un contact ferm s� i neî�ntrerupt. Atunci 
când acest contact este rupt, temerile s� i î�nfrângerile ies la 
suprafat�ă s� i ne domină personalitatea. Dacă î�nsă contactul 
e restabilit, elementele distructive sunt anulate s� i omul î�n-
cepe din nou să trăiască. I�n cazul de fat�ă, fenomenul pare 

*  Matei, 11:28. (n.tr.)
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să fi avut loc instantaneu, as�a cum se î�ntâmplă adesea. 
Uneori poate fi nevoie de o perioadă mai lungă, î�nsă ea 
marchează î�ntotdeauna recrearea individului.

I�n continuare, voi detalia o tehnică simplă, dar funct�io-
nală, pentru o viat�ă de succes. După cum spuneam î�n In-
troducere, nimic din ceea ce discutăm aici nu se bazează 
doar pe teorie. Fiecare principiu din această carte a fost 
enunt�at î�n urma unor testări. Aceste principii chiar vor 
funct�iona, atunci când vor fi puse î�n aplicare. I�ncrederea 
pe care o avem î�n aceste î�nvăt�ături are la bază faptul că ele 
au fost create pornind de la experient�e reale trăite de oa-
meni, nu o dată, ci de nenumărate ori. Ele au efect de lege, 
pentru că s-au dovedit adevărate î�n urma unor demonstrat�ii 
repetate. Dat�i-mi voie să punctez acest fapt: Dacă veți pune 
în aplicare principiile de credință enunțate în această carte, 
atunci și voi vă veți putea șlefui fațetele dificile ale perso-
nalității. Și voi, la rândul vostru, puteți învăța cum să trăiți. 
Nu are important�ă la ce biserică merget�i – protestantă, ca-
tolică sau evreiască –, nu contează de câte ori at�i dat gres�  
î�n trecut ori cât de nefericit�i suntet�i î�n prezent. Indiferent 
de cât de lipsită de sperant�ă ar putea fi situat�ia voastră, 
dacă vet�i crede î�n principiile formulate î�n această carte s� i 
vet�i î�ncepe să le aplicat�i cu seriozitate, vet�i obt�ine rezultate 
pozitive.   

Vă î�ndemn să vă gândit�i cu atent�ie la lucrurile extraor-
dinare care se î�ntâmplă adesea î�n biserică s� i vă sugerez să 
vă lăsat�i pe mâna terapiei credint�ei. Nu mă refer doar la 
consilierea individuală, ci vă sfătuiesc să luat�i î�n conside-
rare s�i efectele uimitoare pe care terapia de grup le-ar putea 
avea asupra voastră. 
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I�nsă, pentru a vă bucura de toate beneficiile mersului 
la biserică, este nevoie de anumite deprinderi. Rugăciunea 
nu este ceva ce se face la î�ntâmplare. Este o artă. Cei care, 
prin studiu s� i practică, devin expert�i ai mersului la biseri-
că, stăpânesc cea mai importantă dintre abilităt�i: puterea 
spirituală. Pentru a deveni s� i voi ca ei, vă sugerez următoa-
rele zece reguli, care vă vor ghida î�n deprinderea acestui 
mes�tes�ug. Punet�i aceste reguli î�n practică î�n mod constant 
s� i, î�ntr-o zi, ceva măret� vi se va î�ntâmpla s� i vouă:

1. Prives� te mersul la biserică la fel ca pe o artă cu 
reguli clare ce trebuie urmate, o artă pe care o pot�i 
deprinde. 

2. Mergi î�n mod regulat la biserică. O ret�etă pe care un 
doctor o prescrie ca tratament regulat nu va avea 
efect, dacă va fi luată o dată pe an.

3. Petrece o seară de sâmbătă linis�tită s� i bucură-te de 
un somn bun. Pregătes�te-te astfel pentru ziua de 
duminică. 

4. Mergi la biserică având mintea s� i trupul relaxate. 
Nu te grăbi. Mergi linis�tit, î�ncet. Lipsa tensiunilor 
este o condit�ie necesară pentru a participa la sluj-
bă as�a cum se cuvine.

5. Mergi la biserică plin de bucurie. Biserica nu este 
un loc sumbru. Cres�tinismul este ceva radios, este 
bucurie. De religie ar trebui să ne bucurăm.  

6. Stai linis� tit î�n strană, cu picioarele pe pământ s� i 
mâinile relaxate î�n poală sau pe lângă corp. Lasă-t�i 
trupul să ia forma stranei. Nu fi rigid. Puterea lui 
Dumnezeu nu poate ajunge până la esent�a ta 
printr-un corp s� i o minte î�nchise.



34 GHID PENTRU O VIAȚĂ TRĂITĂ CU CREDINȚĂ

7. Nu-t�i lua cu tine la biserică „problema“ de moment. 
Gândes�te-te la ea pe-ndelete î�n timpul săptămânii, 
î�nsă duminica las-o să „dospească“. Pacea lui Dum-
nezeu aduce cu sine o energie creatoare, ce î�nles-
nes�te procesul intelectual. Vei primi ajutor pentru 
a-t�i rezolva problema. 

8. Nu veni cu rea-voint�ă la biserică. Atunci când t�inem 
î�n noi o supărare, curgerea puterii spirituale este 
blocată. Pentru a alunga gândurile rele, roagă-te î�n 
biserică pentru cei pe care nu î�i ai la inimă ori pen-
tru cei care nu te au pe tine la inimă. 

9. Practică arta contemplat�iei spirituale. I�n biserică, nu 
te gândi la tine î�nsut�i. Gândes�te-te la Dumnezeu. 
Gândes�te-te la ceva frumos s� i pas�nic – de exemplu, 
la râul î�n care ai pescuit cu o vară î�n urmă. Ideea 
este să te î�ndepărtezi de lume, să te retragi mental 
î�ntr-o atmosferă senină s� i î�nviorătoare. 

10. Mergi la biserică as�teptându-te ca ceva extraordi-
nar să t�i se î�ntâmple. Crede cu tărie că slujba cre-
ează o atmosferă î�n care poate avea loc un miracol 
spiritual. Viat�a multor oameni s-a schimbat î�n bi-
serică, prin credint�a î�n Hristos. Crede cu tărie că t�i 
se poate î�ntâmpla s� i t�ie.     

As�  putea invoca mult�imi î�ntregi de oameni capabili să 
depună mărturie despre lucrurile extraordinare ce se 
petrec î�n biserică, lucruri care schimbă viat�a. Cu toate 
acestea, o persoană anume î�mi vine acum î�n minte. I�ntr-o 
dimineat�ă de luni, la prima oră, am primit un telefon de la 
un domn care m-a î�ntrebat dacă primisem formularul pe 
care î�l trimisese la biserică cu o noapte î�n urmă. (Punem 
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î�n fiecare strană formulare simplu concepute, î�n care oa-
menii î�s� i pot exprima dorint�a de a î�ncepe practicarea viet�ii 
spirituale.) 

Acest bărbat completase una dintre fis�e cu o noapte î�n 
urmă s� i acum mă grăbea să vin la el de î�ndată. Era atât de 
insistent s� i părea că acest lucru î�nseamnă atât de mult 
pentru el, î�ncât am plecat de la birou s� i m-am dus să-l văd. 
Am descoperit că se afla î�n fruntea unei mari organizat�ii. 
Ocupa un birou spat�ios, care era echipat cu toate utilităt�ile 
necesare unui om important. Era o persoană tăcută s�i demnă, 
având una dintre cele mai impresionante personalităt�i din 
câte am cunoscut.

— S-a î�ntâmplat ceva care a schimbat totul s� i trebuia 
să vă vorbesc neapărat despre asta, pentru că s-a petrecut 
î�n biserica dumneavoastră, seara trecută.

Apoi bărbatul a î�nceput să-mi povestească pe un ton 
moderat experient�a pe care o trăise. Totus�i, î�n spatele apa-
rent�ei sale calme, entuziasmul intens era evident. 

— Eu nu sunt un om bisericos! a declarat el. Ca să fiu 
sincer, î�n ultimii douăzeci de ani abia dacă m-am dus de 
câteva ori la biserică. Eram prea ocupat sau cel put�in as�a am 
crezut. De ceva timp simt�eam că ceva lipses�te, des� i părea 
că am totul – bani, carieră, prieteni, influent�ă s� i putere. 
I�nsă s�tit�i cum este, câteodată mâncarea nu are niciun gust. 
Ei bine, viat�a nu avea niciun gust pentru mine. Savoarea ei 
nu mai era aceeas�i pe care o simt�eam î�n tineret�e. Am dus o 
viat�ă decentă, nu mi s-a î�ntâmplat nimic dramatic, care să 
mă î�ntoarcă de la păcat, pentru că adevărul este că nu am 
păcate grave. Pur s� i simplu, viat�a nu mă mai î�ncânta – asta, 
până seara trecută.  
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Apoi bărbatul a î�nceput să î�mi spună vechea poveste: 
î�ngrijorarea, temerile, iritabilitatea s� i antagonismul, ca as-
pecte obis�nuite ale viet�ii de zi cu zi. Se vede că el nu con-
sidera aceste lucruri ca fiind păcate, î�nsă î�n ele î�s� i avea 
rădăcina nemult�umirea care î�l afecta. 

— I�n fine, a continuat bărbatul, seara trecută s-a î�ntâm-
plat să merg pe Fifth Avenue. Am trecut pe lângă biserica 
dumneavoastră. Tema afis�ată la avizier m-a făcut curios, 
deci am decis să intru. Ajunsesem târziu, as�a că singurul 
loc pe care l-am găsit a fost î�n spate, î�ntr-o lojă. Primul lu-
cru care m-a surprins a fost că biserica era plină. Nu î�mi 
î�nchipuiam că oamenii mai merg la biserică, mai ales dumi-
nica seara. I�nsă, ce-i drept, a trecut ceva timp de când am 
mers eu ultima oară la slujbă s�i nu mai s�tiu prea multe despre 
asta. M-am trezit că mă las cuprins de starea s�i de atmosfera 
locului. Era prietenos s� i plăcut, familiar. M-am simt�it î�nvă-
luit de o stare de mult�umire – eu, care arareori m-am bucu-
rat de seninătate. I�n predica pe care o t�ineat�i explicat�i că, 
dacă î�n acea adunare există cineva necăjit de vreo problemă, 
acea persoană ar putea să o rezolve, dacă s� i-ar deschide 
mintea spre Dumnezeu. Bănuiesc că este un mod foarte 
simplist de a exprima ceea ce at�i spus, î�nsă aceasta este ideea 
cu care am rămas. Erat�i foarte convins de ceea ce spuneat�i 
s� i v-at�i ilustrat predica cu exemple despre oameni care 
făcuseră î�ntocmai cum at�i zis s� i cărora li se î�ntâmplaseră 
lucruri extraordinare. Eram extrem de interesat de acele 
povestiri s� i brusc mi-am dat seama că doream să mi se î�n-
tâmple s� i mie ceea ce li se î�ntâmplase acelor oameni. Apoi 
at�i spus că î�n strană se află un formular î�n care putem scrie 
dacă ne dorim să avem parte de aceste lucruri. Am luat for-
mularul, î�nsă nu am reus�it să mă conving să î�l semnez. 
L-am pus î�n buzunar s� i m-am î�ntors la hotel, m-am î�ntins 
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î�n pat s� i m-am culcat. Dar î�n toiul nopt�ii m-am trezit brusc. 
Era put�in peste ora 3.00 dimineat�a. M-am străduit să adorm 
din nou, î�nsă mă simt�eam cuprins de un entuziasm straniu, 
as�a că m-am ridicat din pat s� i m-am as�ezat pe scaun. 
Amintirea slujbei de la biserică mi-a revenit î�n minte s� i, 
dintr-odată, m-am gândit la formular. L-am luat s� i am î�nce-
put să î�l citesc din nou. Cum citeam, am î�nt�eles că trebuie 
să î�l semnez. M-am trezit spunând o rugăciune. S� i am sem-
nat formularul. Apoi am simt�it că trebuie să vi-l trimit ime-
diat, as�a că mi-am luat pe mine halatul s� i am coborât î�n hol. 
Am stat câteva clipe î�n fat�a cutiei pos�tale, cu formularul î�n 
mână. Am ezitat un moment. Era atât de ciudat că eu, Bill, 
făceam as�a ceva. Devenisem brusc sentimental? I�mbătrâ-
nisem? Mă î�ntorceam, oare, spre religie la bătrânet�e? Dar 
56 de ani nu î�nseamnă că es�ti bătrân, nu-i as�a? Apoi mi-am 
desfăcut degetele s� i am dat drumul formularului. L-am î�n-
trezărit o secundă alunecând î�n cutia pos�tală, după care a 
dispărut.

Bărbatul s� i-a î�ntors spre mine privirea extrem de 
intensă.

— I�n secunda î�n care am dat drumul foii, ceva s-a î�n-
tâmplat cu mine. Am devenit nespus de fericit.

S� i cu aceste cuvinte, spre surprinderea mea, s� i-a lăsat 
capul pe birou s� i a î�nceput să plângă. Mă simt î�ntotdeauna 
rus� inat când văd un bărbat plângând, as�a că am rămas ne-
mis�cat s� i l-am lăsat să-s� i descarce sufletul. I�n cele din urmă, 
s� i-a ridicat fruntea s� i, fără să î�s� i ceară scuze, a zis:

— Simt că, dintr-odată, î�ntreaga mea viat�ă s-a dest�ele-
nit s� i sunt atât de fericit î�ncât am vrut să venit�i imediat, ca 
să vă povestesc asta. De acum î�nainte s� tiu răspunsul la 
toate problemele mele. Am găsit pacea s� i fericirea. 



38 GHID PENTRU O VIAȚĂ TRĂITĂ CU CREDINȚĂ

Acest domn a mai trăit trei ani după acest moment, 
î�nsă eu î�mi voi aminti mereu de el ca fiind una dintre cele 
mai grozave persoane din câte am cunoscut. El a mers la 
biserică s� i acolo i s-a î�ntâmplat ceva măret�, care i-a schim-
bat viat�a cu totul. 

 Acelas� i lucru se î�ntâmplă î�n bisericile de pretutindeni, 
î�n fiecare duminică sau oricând se t�ine o slujbă. Dacă î�ncer-
cat�i, lucrul acesta extraordinar vi se poate î�ntâmpla s�i vouă.  

S� i acum, iată ceva important de ret�inut. Fixat�i-vă î�n min-
te cu fermitate acest gând, până când el va ajunge să vă do-
mine cons�tiint�a: Nu e obligatoriu să fii înfrânt! Viat�a poate fi 
o experient�ă extraordinară. Tehnicile s� i metodele propuse 
î�n carte vor funct�iona, dacă le vet�i pune î�n aplicare.



CAPITOLUL DOI

Nu ține supărările în tine

LA UN CHIOS� C CU ZIARE dintr-o gară mi-a fost atrasă 
atent�ia de o serie de cărt�i s�i reviste care tratau proble-

mele obis�nuite ale existent�ei. 
— Observ că avet�i o mult�ime de volume pe această 

temă! i-am spus vânzătoarei.   
— Mda... mi-a răspuns ea î�ntr-un limbaj argotic. S� i vă 

zic io că genu’ ăsta se vinde foarte bine. 
— Mai bine decât romanele polit�iste s� i revistele cine-

matografice? am vrut să aflu.
— Da, mai bine decât toate astea. I�ntrec chiar s� i poves�-

tile de dragoste! Credet�i-mă, a declarat fata, pe genul ăsta 
de cărt�i de dezvoltare personală ne bazăm ca să facem 
profit.

— Care este motivul? am î�ntrebat.  
— Răspunsul este simplu! Sărmanii (client�ii, adică), 

sunt vai de capul lor. Au atâtea lucruri de care vor să scape 
– î�n primul rând de ei î�ns� is� i, cred. 

Femeia a făcut o pauză, apoi a continuat: 
— Presupun că sunt î�n căutarea cuiva care să î�i scape 

de toate necazurile. 
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Cu timpul, î�nvet�i să nu mai fii surprins de î�nt�elepciu-
nea care vine din cele mai neas�teptate locuri. O vânzătoare 
cu un ascut�it spirit de observat�ie, aflată zilnic î�n serviciul 
publicului, poate ajunge să cunoască î�n amănunt natura 
umană s� i nevoile oamenilor. 

I�n timp ce mă î�ndepărtam, cuvintele ei pline de î�nt�e-
lepciune î�mi răsunau î�n urechi: „Sărmanii, sunt vai de ca-
pul lor... Sunt î�n căutarea cuiva care să î�i scape de toate 
necazurile.“

Bineî�nt�eles, este vorba de un număr imens de oameni, 
î�nsă cineva trebuie să î�ndeplinească această funct�ie de 
eliberare a omului modern. Pentru a face fat�ă nevoilor 
acestora, a fost creată o profesie nouă, aceea de consilier 
de dezvoltare personală. I�n sens strict, ea nu este cu totul 
nouă, pentru că au existat dintotdeauna oameni care s-au 
ocupat de problemele personale ale altora. Cu toate aces-
tea î�nsă, abia î�n ultimii ani a devenit o specializare.    

Oamenii noilor vremuri par să fi dezvoltat tensiuni mai 
acute, o mai mare nervozitate, temeri mai adânci, anxieta-
te mai profundă, precum s� i mai multe complexe s� i nevroze 
severe. Este una dintre caracteristicile timpurilor pe care 
le trăim. Pentru că era absolută nevoie de un antidot, 
serviciile de consiliere personală au ajuns să se dezvolte. 
Acestea sunt oferite î�n mare parte de psihiatri, psihologi, 
clerici, asistent�i sociali s� i, bineî�nt�eles, medici.  

Trebuie avut î�n vedere faptul că cei care apelează la 
astfel de noi servicii nu sunt oameni cu tulburări mentale 
ori cu probleme patologice. Scopul primar al acestei profe-
sii este acela de a-i ment�ine sănătos� i pe oamenii sănătos� i. 
Consilierea este mai degrabă preventivă decât curativă, î�nsă 
este s� i curativă. Se ocupă de anxietăt�ile, temerile, react�iile 
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negativiste s�i de culpabilitate ale omului obis�nuit. Omul mo-
dern î�ncepe să î�s� i dea seama că fericirea s� i productivitatea 
î�s� i au rădăcina î�n mintea lui; î�nvat�ă că starea sănătăt�ii lui 
emot�ionale arată dacă se va bucura de pace, seninătate s� i 
putere. Iar sănătatea mentală, emot�ională s� i spirituală este 
esent�ială pentru a avea succes î�n viat�ă.   

Expert�ii î�n productivitate s�tiu că, pentru a avea succes 
î�ntr-o afacere sau î�n orice fel de activitate, trebuie să ai o 
personalitate bine centrată, bine organizată. Oamenii nu au 
parte de es�ecuri doar din cauza lenei sau a lipsei unor abi-
lităt�i, ci din cauze mult mai profunde, legate de atitudinea 
mentală s� i react�iile emot�ionale nepotrivite.    

I�n majoritatea cazurilor, omul de rând nu î�nt�elege aces-
te react�ii s� i influent�a lor fundamentală asupra tuturor ac-
t�iunilor lui. Un consilier profesionist î�l ajută să se cunoască, 
să î�nt�eleagă de ce face ceea ce face. Te î�nvat�ă cum să î�t�i ana-
lizezi motivele, obiectivele s� i react�iile. As�a cum este bine să 
mergi periodic la dentist sau la medicul de familie, la fel 
de î�nt�elept este să te duci î�n mod regulat la sfătuitorul tău 
spiritual pentru un „consult“. Atunci când î�ncepi să te simt�i 
nelinis�tit s�i dezorganizat, mergi la consilierul tău s�i spune-i 
cu sinceritate ce te tulbură. S-ar putea să te elibereze de aces�ti 
factori nefericit�i, care te fac unul dintre numeros�ii oameni pe 
care vânzătoarea de mai sus î�i caracteriza cu următoarele 
cuvinte: „Sărmanii, sunt vai de capul lor.“      

Voi folosi un exemplu, pentru a explica abordarea s�tiin-
t�ifică din spatele consilierii religioase. Un bărbat, care ajun-
sese cu nervii î�ntins� i la maximum, a venit pentru o s�edint�ă. 
Mintea î�i era cuprinsă de atâta panică, î�ncât nu î�s� i mai 
putea face munca as�a cum trebuie. Ocupa o pozit�ie impor-
tantă, î�nsă scăpase cu totul frâiele. I�ncă nu suferise o 
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cădere nervoasă, dar se î�ndrepta cu rapiditate exact spre 
asta. Medicul lui curant î�i spusese fără ocolis�uri că nu î�i 
poate prescrie alte medicamente î�n afară de sedative. I-a 
recomandat să consulte un psihiatru, î�nsă chiar când paci-
entul se pregătea să iasă din cabinet, medicul s-a răzgândit.

— Poate că ar fi mai bine să merget�i la un pastor! l-a 
sfătuit el. 

Medicului î�i trecuse ca un fulger prin minte ideea că, 
poate, necazul acestui om făcea parte din sfera de care se 
ocupă pastorii.  

— I�ntr-un anumit sens, a spus acesta, pastorii sunt s� i 
ei doctori. Adică, sunt doctori ai sufletului s�i, de foarte multe 
ori, necazurile sufletului sunt cele care ne î�mbolnăvesc min-
tea s� i spiritul, ba uneori, chiar s� i trupul.

Pacientul acesta a venit la mine. Nu era unul dintre eno-
rias�ii mei, nici nu î�l mai î�ntâlnisem până atunci. Adevărul e 
că nu s�tiam nimic despre el. După ce am schimbat câteva 
cuvinte, a devenit evident că voia să mi se confeseze, iar eu 
l-am î�ncurajat să o facă. După ce s� i-a limpezit gândurile cu 
totul (s� i avea destule pe suflet care să-l î�mbolnăvească), 
am î�ntrebat:

— De ce nu at�i mers să vorbit�i cu pastorul dumnea-
voastră despre asta?

— Ah! a zis el cu o expresie uluită. Pe el î�l cunosc prea bine.
— Ce vret�i să spunet�i cu asta? am î�ntrebat.
— Păi, vedet�i dumneavoastră, mi-e prieten apropiat. 

Familiile noastre iau din când î�n când masa î�mpreună. Copiii 
lui î�i cunosc pe copiii mei s� i, ei bine...

A adăugat blând:
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— E pastorul meu. Ar fi s�ocat să audă toate lucrurile 
acestea.

— I�ncercat�i î�ntotdeauna să vă prezentat�i cât mai bine 
î�n fat�a pastorului dumneavoastră, as�a este?

— Păi, desigur! Asta face toată lumea. Pur s� i simplu, nu 
vrei ca pastorul tău să s�tie ceva rău despre tine.

— Să î�nt�eleg că nu suntet�i foarte apropiat nici de doc-
torul dvs.

— Ba da! Doctorul î�mi este bun prieten, la fel ca pastorul.
— Doctorul v-a operat vreodată? l-am î�ntrebat. 
— Ah, da! De două ori! 
— I�nseamnă că doctorul dvs. vă cunoas�te s�i pe dinafară, 

s� i pe dinăuntru. Nimic din trupul dvs. nu î�i este necunoscut, 
corect? S� i, cu toate acestea, nu vă este rus� ine de el, nu-i as�a, 
când vă î�ntâlnit�i la cină. Nu vă gândit�i, î�n timp ce î�l privit�i 
pe doctorul as�ezat la masă, î�n fat�a dvs., că ar putea spune 
cu voios� ie: „Ah, i-am văzut măruntaiele amicului meu! S� tiu 
exact cum arată.“ Bineî�nt�eles, doctorul nu are timp să se 
gândească la intestinele dvs. Pentru el, este un aspect care 
t�ine de profesie. Când e vorba de ceva legat de profesie, el 
vă vede ca pe un pacient s� i î�n timpul unor astfel de î�ntâlniri 
este î�n esent�ă un om de s�tiint�ă, des� i, desigur, t�ine la dvs. pe 
plan personal. Iar atunci când suntet�i î�ntr-un cadru social, 
se gândes� te la dvs. doar ca la un prieten, nu ca la un pa-
cient. Doctorul are dreptul, pe durata interact�iunilor sociale 
s� i prietenes�ti, să fie scutit de î�ndatoririle lui profesionale, 
care î�i cer să se gândească la bolile s� i la intestinele 
oamenilor.    

Am continuat:



44 GHID PENTRU O VIAȚĂ TRĂITĂ CU CREDINȚĂ

— Deci, nu vă î�nchipuit�i că, atunci când pastorul vine 
să cinat�i, stă î�n fat�a dvs. la masă s� i î�s� i spune: „Ah, î�mi amin-
tesc ce mi-a mărturisit despre el. S� tiu ce a făcut. I�i cunosc 
toate ascunzis�urile morale s� i spirituale.“ Ceea ce spuneam 
despre doctor, se aplică s� i î�n cazul pastorului. S� i el vrea să 
se bucure de relat�iile de prietenie, atunci când socializea-
ză. Pastorul vede atât de mult din durerile, necazurile s� i 
urât�enia viet�ii î�ncât, atunci când î�s� i î�ncheie s�edint�ele, vrea 
să scape de povara lor; prin urmare, a î�nvăt�at cum să s� i le 
alunge din minte. T� inet�i aminte că pastorul este un profe-
sionist. Atunci când relat�ionează cu o persoană ca pastor s� i 
paroh, el î�s� i pune î�n aplicare toate cunos�tint�ele spirituale, 
psihologice s� i s� tiint�ifice. Este cu totul obiectiv s� i vede per-
soana cu care are de-a face ca pe un pacient căruia trebuie 
să-i găsească un leac. Atunci când, mai târziu, se î�ntâlnes�te 
cu aceeas�i persoană î�ntr-un cadru social, este foarte pro-
babil ca ceea ce i-a fost spus la consultat�ie nici să nu-i treacă 
prin minte. Vorbesc din experient�ă, pentru că mult�i oameni 
pe care i-am consiliat au venit la mine după s�ase luni sau 
un an s�i eu n-am putut să-mi amintesc pentru nimic î�n lume 
vreun detaliu din povestea lor.

Am punctat apoi:
— S� i este absolut normal să fie as�a, pentru că eu intru 

î�n contact cu o mult�ime de oameni s� i nu ar fi cu putint�ă să 
î�mi î�mpovărez mintea cu detaliile tuturor lucrurilor pe care 
tot�i mi le î�mpărtăs�esc. As�  suferi o cădere nervoasă, dacă as�  
î�ncerca as�a ceva. E î�n firea lucrurilor ca pastorul care con-
siliază să nu păstreze î�n minte astfel de chestiuni.  

Personal, eu nici măcar nu t�in o „anamneză“. Nu păstrez 
î�nsemnări scrise de niciun fel. Discut�iile sunt cu totul con-
fident�iale. Dacă o persoană se î�ntoarce pentru consiliere s� i 
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nu î�mi amintesc faptele prezentate anterior, trebuie ca 
aceasta să î�mi dea măcar câteva detalii, pentru a-mi reî�m-
prospăta memoria.

La baza relat�iei dintre pastor s� i enorias� ii lui se află s� i 
ideea legăturii dintre un tată s� i copiii săi. Biserica Catolică 
accentuează faptul că preotul este tatăl spiritual, iar Bise-
rica, mama î�ntregii omeniri. Preotul, î�n calitate de părinte, 
reprezintă Biserica-mamă, care î�s� i î�ndreaptă grija spre 
copiii ei spirituali. Protestant�ii nu au avut niciodată acest 
concept, î�nsă ceea ce î�i este spus unui pastor este păstrat, 
desigur, î�n absolută s� i sacră confident�ialitate. El nu va dez-
vălui niciodată o mărturisire care i-a fost făcută î�n calitate 
de pastor. Preotul este, de asemenea, mijlocitorul lui Dum-
nezeu, prin aceea că este cel care î�i păstores�te spiritual pe 
enorias� i.

Este important să ne gândim la pastor ca la un om de 
s�tiint�ă, cu care putem vorbi la fel de liber s� i căruia putem 
să-i facem aceleas� i confident�e ca unui medic. Adevărata 
pozit�ie pe care o ocupă î�n comunitate poate fi considerată 
aceea de om de s�tiint�ă al viet�ii spirituale, o pozit�ie pentru 
care este pregătit special. El are dreptul „să î�s� i pună servi-
eta î�n cui“ la fel ca orice alt om cu pregătire î�n domeniul 
s�tiint�ei (nu pentru practicarea medicinei, fiindcă nu ar in-
terveni niciodată î�n treaba doctorului, ci pentru propria 
sferă). Pastorul trebuie privit î�n comunitate ca un om de 
s� tiint�ă priceput, bine instruit – un păstor al sufletului s� i un 
doctor al firii.

Un medic de renume, dr. James H. Means de la Spitalul 
General din Massachusetts, profesor de medicină internă 
la Universitatea Harvard, spunea: „Pacientul, atunci când 
este bolnav, ar trebui să î�s� i cheme preotul la fel de repede 
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ca pe doctor.“ Prin urmare, nu te gândi la pastor doar din 
punct de vedere social. Nu exagera caracterul sacru s� i pios 
al chemării sale. Nu te rus�ina să î�i spui totul, sincer s�i direct. 
El a auzit s� i, probabil, a avut de-a face cu orice problemă 
sau păcat de care ai putea aduce tu vorba. Nu există nimic 
din ceea ce ai făcut sau ai putea face care să nu i se fi pre-
zentat î�n trecut sub forma unei probleme a altcuiva. Nu va 
fi s�ocat s� i nici nu î�s� i va pierde considerat�ia s� i respectul fat�ă 
de tine, de vreme ce are o î�nt�elegere adâncă s� i filosofică a 
naturii umane. Orice lucru rău i-ai mărturisi, el este î�nvăt�at 
să vadă binele din tine s� i să te ajute să î�l faci să domine. I�t�i 
va oferi bunătate s� i î�nt�elegere s� i te va sust�ine, folosindu-se 
de toate competent�ele sale.    

Din ce î�n ce mai mult�i oameni î�nvat�ă î�n ziua de astăzi să 
se gândească î�n acest fel la preot�i, iar rezultatele acestei 
recent instituite relat�ii sunt î�ncurajatoare, uluitoare chiar. 
Serviciile de consultant�ă au devenit o parte integrantă a ori-
cărei parohii protestante. Cunos�tint�ele psihologice s� i psi-
hiatrice sunt folosite la scară largă. Pastorii, bineî�nt�eles, nu 
î�ncalcă prerogativele psihologilor s� i psihiatrilor acreditat�i 
s� i sunt extrem de atent�i să nu intervină î�n afara propriilor 
cunos�tint�e. Ei î�s� i rezervă î�nsă ore speciale pentru cazul î�n 
care enorias� ii lor sau orice alt membru al comunităt�ii, de 
altfel, ar avea nevoie de consultat�ii. I�n plus, preot�ii dezbat 
î�n predicile lor problemele simple, de bază ale oamenilor. 
I�n consecint�ă, oamenii au î�nceput să devină din ce î�n ce mai 
cons�tient�i că pastorii sunt cu adevărat ceea ce le spune nu-
mele: persoane care î�nt�eleg fiint�a umană s� i care s�tiu cum 
să o scape de necazuri, ajutând-o astfel să î�s� i construiască 
o viat�ă î�mplinită. 
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I�n ziua de azi, mult�i preot�i tineri fac cursuri cu psiho-
logi, psihiatri s� i alt�i medici, nu pentru că s� i-ar dori o diplo-
mă î�n medicină – foarte put�ini î�s� i doresc asta –, ci pentru a 
î�nt�elege mai bine de ce oamenii fac ceea ce fac. Bineî�nt�eles, 
î�n cazul multor probleme, solut�ia este mai profundă decât 
medicat�ia sau operat�iile. Poate că aces�ti pastori sunt mai 
bine calificat�i decât cei din generat�iile trecute să î�s� i exerci-
te darurile hărăzite lor de Marele Doctor, pentru că s�tiint�a 
lor despre credint�ă ca terapie este, probabil, mai mare.

I�n unele cazuri, preot�ii au organizat î�n biserică func-
t�ionarea unei echipe compuse din medici extraordinari, 
psihiatri, psihologi s� i asistent�i sociali, care sunt bucuros�i 
să lucreze pe baza principiilor clinice sau î�n calitate de 
consultant�i.*

Având î�n vedere aceste servicii disponibile omului 
modern, orice persoană poate beneficia de mângâiere su-
fletească s� i de alungarea necazurilor care î�i î�mpovărează 
mintea. As�a că... nu t�ine supărările î�n tine. Mergi la un con-
sultant care te poate ajuta. Mergi la preot as�a cum ai merge 
la doctor.  

I�mi dau seama că acest sfat este î�n opozit�ie cu un eroism 
destul de des î�ntâlnit, î�nsă fals. Oamenii zic: „I�mi t�in neca-
zurile pentru mine.“ Cuvintele acestea sunt spuse de obicei 
cu impresia că o astfel de atitudine va fi lăudată. Dacă nu 
vorbes�ti despre necazurile tale, es�ti considerat adesea pu-
ternic s�i rezistent. I�n anumite î�mprejurări, este de aplaudat 

*  În cadrul Marble Collegiate Church (biserica de pe Fifth Avenue din 
New York, unde sunt eu pastor), eminentul psihiatru dr. Smiley Blanton 
conduce o clinică, asistat de alți trei psihiatri, un psiholog și un psihia-
tru social. Este una dintre primele clinici psihiatrico-religioase create 
în bisericile americane. (n.aut.)
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s� i, uneori, poate fi ceva eroic, chiar except�ional. Cu tot�ii cu-
noas�tem oameni care suferă de ani de zile s� i care au trecut 
prin asta cu tărie de caracter, fără să lase să li se citească 
pe chip durerea. Oameni care nu i-au chinuit pe cei dragi, 
nu s� i-au necăjit familia s� i prietenii vorbind mereu de sufe-
rint�a lor.  

Pe de altă parte, unele persoane par să se transforme 
î�n nis�te adevărat�i plângăcios� i s� i văicăret�i. Sunt victime ale 
autocompătimirii s� i se gândesc tot timpul la sine. Nu î�s� i t�in 
necazurile doar pentru ei, dar ar trebui să î�nvet�e să o facă. 
Ei vor ca tot�i ceilalt�i să suporte păsurile î�n locul lor, dar 
oamenilor nu le place să adune ca î�ntr-un depozit necazu-
rile celorlalt�i. Ella Wheeler Wilcox o spune bine:

Râzi, iar lumea va râde cu tine;

Plângi, dar vei plânge singur.

Totus�i, strategia de a t�ine totul î�n tine poate fi periculoa-
să. Uneori, cons�tiint�a umană trebuie să se elibereze de ea 
î�nsăs� i. Omul nu poate să strângă î�n sine la nesfârs� it vina, 
problemele s�i necazurile care l-au afectat. Cum spune o vor-
bă din popor, uneori este mai bine „să spui ce ai pe inimă“. 
Cuvântul „inimă“ este bine folosit î�n această zicală, pentru 
că, din mos�i-strămos�i, inima a fost considerată centrul viet�ii 
emot�ionale.  

I�n stil mai literar, Shakespeare dă acelas� i sfat:

Nu poți să vindeci o bolnavă,

Să smulgi din minte un alean adânc,

Să ștergi o frământare scrisă-n creier,
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Și cu vr’un antidot blând al uitării

Să-i curați sânul de-acel vraf de chin

Primejdios ce inima-i apasă?*

Descătus�area interioară este o necesitate pentru tot�i 
oamenii. Sufletul trebuie descărcat. Este periculos să cari 
unele lucruri prea mult cu tine, pentru că s-ar putea î�ntoar-
ce î�mpotriva ta. As�a că nu t�ine supărările î�n tine. Mergi la 
cineva care s�tie cum să le descâlcească s� i este priceput î�n 
consiliere. Cei care urmează această procedură, care ape-
lează la pastorul lor, la rabin, la preot, la psihiatru ori psi-
holog sau la orice alt tip de consilier calificat, poate chiar la 
un prieten î�nt�elept s�i î�nt�elegător, au numai de câs�tigat. Ade-
sea, sunt cu totul alinat�i s�i uită de supărările care î�i chinuiau. 

Consilierul identifică s� i alungă din minte ideile s� i gân-
durile care provoacă suferint�ă, făcând loc astfel pentru 
gânduri noi, vindecătoare. Este imposibil să alungi un gând 
prin simpla dorint�ă de a face asta. Dacă, prin puterea voin-
t�ei, acesta este î�ndepărtat pe moment, odată ce intent�ia 
cons� tientă s� i presantă a î�ncetat sau imediat ce omul s� i-a 
lăsat garda jos, gândul dă din nou buzna î�n minte. Singura 
metodă permanentă s� i de succes este să î�nlocuies� ti gân-
durile distructive cu unele bune, să î�nlocuies�ti gândurile 
bolnave cu unele sănătoase. Pentru a reus�i asta, consilierul 
face uz de tehnici speciale.   

I�n î�ncăperea unde t�ineam s�edint�ele de consiliere indi-
viduală, un bărbat s� i-a descris mâhnit starea î�n care se afla. 
Era bancher î�ntr-un mic oras�, un om influent î�n comunitatea 

*  Shakespeare, Macbeth în „Opere II“, trad. Adolphe Stern, Cultura Na-
țională, București, 1922. (n.tr.)
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sa. Un bărbat cu un caracter fără pată, care era privit cu 
mult respect.

— Pur s� i simplu, nu î�nt�eleg! mi-a zis el. Duc o viat�ă de-
centă s� i î�ncerc să ajut oamenii î�n diferite feluri, dar sunt 
trist. De fapt, a concluzionat el, sunt de-a dreptul nefericit.

Cercetările au scos la iveală o stare interioară conflic-
tuală. Bărbatul era plin de temeri s� i anxietate s� i avea nu 
put�ine resentimente, precum s� i ură î�n suflet. După ce l-am 
convins să vorbească, a î�nceput să devină evident că, î�n ora-
s�ul lui, existau mai mult�i oameni decât î�s� i imaginase care î�l 
iritau s� i pe care î�i detesta. Avea o puternică dorint�ă de răz-
bunare, î�nsă educat�ia religioasă severă pe care o primise î�l 
ajutase să sublimeze o mare parte din acest antagonism. 
Totus�i, nu î�s� i alungase resentimentele. Nu făcuse decât să 
le reprime cu fort�a, iar acum suporta o presiune asemănă-
toare celei pe care ar crea-o aburul î�năbus�it. 

La î�nceput, a dezvăluit s�ovăielnic câte ceva, î�nsă după 
ce s� i-a dat drumul s� i barierele rus� inii s� i ale timidităt�ii au 
fost ridicate, a fost ca un torent.

L-am ascultat cu răbdare. Nu sfatul meu era cel mai im-
portant, ci faptul că trebuia să î�mi spună tot. Cu alte cuvin-
te, trebuia să dea afară tot din el. Era nevoie de un catharsis 
mental complet.

Ce sfat as�  fi putut să î�i dau? Să se roage! Bine, dar asta 
făcuse î�ntreaga viat�ă. Să citească Biblia! Desigur, î�nsă el citea 
Biblia zilnic. Nis�te cuvinte religioase pronunt�ate de formă 
n-aveau să fie î�ndeajuns. Era evident că trebuia să abordez 
situat�ia lui î�ntr-o manieră simplă, î�nsă nouă s� i originală. 

Personal, î�ntotdeauna am considerat că religia cres�tină 
nu a fost simplificată suficient, nici măcar pentru un bărbat 
educat ca pacientul meu. Ar trebui să î�nvăt�ăm că metoda 


