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Mamei mele, Elizabeth Gawain, care m-a învăţat
şi mă învaţă încă atât de multe lucruri despre
adevărata prosperitate.
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Introducere

Cu aproximativ un an în urmă, prietenul şi
colegul meu de editură Marc Allen m-a rugat să
scriu o carte despre prosperitate pentru editura
lui. La acea vreme, eram prea ocupată chiar şi să
mă gândesc la acest lucru. Marc a stăruit şi, în
cele din urmă, mi-a devenit limpede că era o
idee grozavă. Întotdeauna am intenţionat să
scriu, într-o bună zi, o carte despre relaţia dintre
bani şi conştiinţă.
În mod normal, când scriu o carte, acest lucru reprezintă culminarea câtorva ani de concentrare intensă asupra unui anumit subiect. În
acel interval, studiez anumite idei şi tehnici,
conduc workshopuri pe tema respectivă, îmi rafinez înţelegerea şi, desigur, mă străduiesc să integrez toate acestea în propria mea viaţă. Până
la final, reuşesc cu adevărat să „extrag” din acel
subiect toată valoarea pe care o pot obţine din
acesta. Scrierea unei cărţi este un mod de a completa un anumit ciclu al propriului meu proces
de învăţare şi de a-l transmite celorlalţi.

Cum să creezi adevărata prosperitate

Această carte a fost diferită. În ultimii ani, nu
m-am gândit sau nu m-am referit prea mult la
subiectul prosperităţii. Ştiam că am câteva lucruri
de spus despre aceasta, dar nu am dezvoltat şi
nu am rafinat ideile respective. Am atins subiectul prosperităţii în câteva dintre cărţile mele
anterioare – Creative Visualisation (Vizualizarea
creativă) şi Living in the Light (Cum să trăiești în
lumină) – dar am ştiut că era vremea să îmi actualizez şi să îmi extind cunoştinţele.

Acest proiect m-a provocat să mă gândesc şi
să clarific ceea ce înseamnă adevărata prosperitate pentru mine. În acest răstimp, am condus
seminare pe această temă şi am avut câteva conversaţii foarte interesante pentru a afla ideile
altor oameni despre adevărata prosperitate. În
această carte, vă ofer ceea ce am învăţat. Sper că
va fi un catalizator, astfel încât să descoperiţi ce
înseamnă pentru voi adevărata prosperitate.
Vă sugerez ca, înainte de a citi mai departe,
să închideţi ochii câteva clipe şi să vă gândiţi ce
înseamnă pentru voi cuvântul „prosperitate”. Nu
uitaţi să respiraţi în timp ce faceţi asta! Acest lucru v-ar putea ajuta să începeţi procesul deschiderii faţă de experienţa unei abundenţe sporite.
~
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Apoi citiţi mai departe...
Fie ca această carte să vă inspire şi să vă ajute în căutarea adevăratei prosperităţi.
							
Cu dragoste,
							
Shakti Gawain

~
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Capitolul Întâi

~

Ce este prosperitatea?

M

ajoritatea dintre noi cred că a fi prosper
înseamnă să ai mulți bani. Prin urmare,
cât înseamnă mulți? Unii oameni au o idee destul de clară despre cât de mulţi bani i-ar face să
se simtă prosperi. „Dacă aş câştiga de două ori
mai mult decât câştig acum, aş fi prosper” sau
„Dacă aş câştiga la fel de mult ca....... (o anumită
persoană pe care ei o cunosc), m-aş simţi prosper” sau „Prosperitatea înseamnă să fii milionar”, ori „Să câştig la loterie cu siguranţă m-ar
face prosper”.
Alţii definesc prosperitatea într-un mod mai
puţin specific, prin replici de tipul: „Prosperita-
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tea ar însemna să am destui bani pentru a mă
simţi în siguranţă în legătură cu viitorul meu”
sau „Prosperitatea ar însemna să am destui bani
pentru a face ce vreau, pentru a avea lucrurile pe
care le vreau şi pentru a nu mă simţi limitat de
grija banilor. O persoană prosperă nu trebuie să
îşi facă griji în privinţa banilor.” Cu alte cuvinte,
prosperitatea este un fel de libertate de a fi, a face
şi a avea ceea ce doreşti cu adevărat, fără prea
mari limitări.
Cei mai mulţi dintre noi tânjesc după acest
gen de eliberare de grijile şi problemele legate
de bani. Credem că, dacă măcar am putea cumva
să dobândim, să moştenim, să câştigăm, să cerşim, să împrumutăm sau să furăm destui bani
pentru a fi prosperi, problemele noastre financiare ar lua sfârşit, iar banii ar rezolva probabil şi
multe dintre problemele noastre!
Întrebarea este cât de mulţi bani sunt destui
pentru a ne aduce prosperitatea? Unii oameni
au o anumită sumă în minte, despre care consideră că ar rezolva problema; alţii presupun, pur
şi simplu, că trebuie să existe o anumită sumă
care ar putea să funcţioneze.
Cu toate acestea, tristul adevăr este că majoritatea dintre noi nu trăiesc prosperitatea, indiferent de câţi bani am câştiga sau am avea.
~
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Este uşor să vedem de ce nu ne simţim prosperi în cazul în care câştigăm foarte puţini bani
şi trebuie să luptăm doar ca să satisfacem nevoile de bază.
Este, de asemenea, uşor de înţeles de ce nu
ne simţim prosperi dacă avem un venit moderat,
dar şi o grămadă de responsabilităţi financiare:
o familie de întreţinut, o ipotecă de plătit şi aşa
mai departe.
Cu toate acestea, numeroşi oameni câştigă o
cantitate considerabilă de bani şi tot nu trăiesc
prosperitatea. Cumva, când veniturile noastre
cresc, nivelul nostru de responsabilitate financiară creşte odată cu acestea. Banii se duc la fel
de repede pe cât au venit şi ne simţim supuşi
unei presiuni mai mari de a administra toate
acestea.
Recent, am citit un articol despre unul dintre
cei mai de succes actori de film de la Hollywood.
Intervievatorul l-a întrebat cum este să câştige
câteva milioane de dolari pentru un film. Acesta
a răspuns: „Ei bine, să spun drept, un milion de
dolari nu mai ajunge atât de departe pe cât o făcea pe vremuri.” În mod limpede, acest bărbat
nu se simţea foarte prosper, în ciuda a ceea ce
majoritatea dintre noi ar considera o avere
substanţială.
~
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Adeseori, apar anxietăţi care însoţesc faptul
de a avea mulţi bani: „Cum îi investesc? Cum îi
administrez? Şi dacă îi pierd? Şi dacă fac o mişcare stupidă şi totul se duce pe apa sâmbetei?”
Se pare că muncim mai mult şi mai din greu şi
totuşi, ne pomenim că pierdem numeroase aspecte importante ale vieţii – relaxarea, intimitatea, conectarea spirituală, distracţia.
Destul de ciudat, numeroşi oameni bogaţi şi
de succes, mai ales atunci când ajung la vârsta
de mijloc sau când îmbătrânesc, ajung să tânjească după acea simplitate pe care o aveau mai demult în vieţile lor, când aveau mai puţini bani,
mai puţine nevoi şi mai mult timp.
Oamenii care s-au îmbogăţit uşor sau nu neapărat în urma muncii asidue, se confruntă adeseori cu alte capcane. Cineva care a moştenit bani,
a avut un noroc chior, s-a căsătorit cu o persoană
bogată, a cunoscut succesul peste noapte (aşa
cum se întâmplă în cazul anumitor actori sau
muzicieni) sau a câştigat la loterie, are propriul
său set de probleme. Dintre acestea ar putea
face parte lipsa respectului de sine sau a puterii
personale, incapacitatea de a administra banii
înţelept sau responsabil (ceea ce duce adeseori
la pierderea lor) sau faptul de a se simţi îndatorat faţă de sau controlat de sursa banilor. Aceşti
~
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oameni ar putea simţi că vieţile lor sunt lipsite
de direcție, sens şi satisfacţie sau ar putea avea
tendinţa de a-şi satisface în exces toate poftele,
până la autodistrugere.
Şi mai există şi reacţiile celorlalţi. Ceilalţi oameni te plac în mod autentic sau sunt doar impresionaţi de averea ta? Te iubesc pentru ceea
ce eşti sau vor doar ceea ce le poţi oferi? Aceste
întrebări pot cântări mult când ai o grămadă de
bani. După cum vezi, tot felul de factori pot perturba experienţa prosperităţii la orice nivel al
bogăţiei financiare.
Dacă nu ai fost niciodată bogat, ar putea părea
dificil să crezi sau să accepţi că faptul de a avea
mai mulţi bani nu te va face în mod automat să te
simți prosper. Cu toate acestea, probabil cunoşti
sau ai întâlnit oameni care se află exact în aceeaşi situaţie – aceştia au mai mulţi bani decât
tine, dar nu se bucură nici pe departe de ei. Ei
sunt nefericiți, încordați şi evident că nu se simt
prosperi. Mă gândesc la fratele unuia dintre cei
mai buni prieteni ai mei, care este un director
executiv de succes pe Madison Avenue, cu un salariu uriaş. Din păcate, el şi familia sa sunt oameni foarte nefericiţi, care se ceartă tot timpul
din cauza nevoilor contradictorii.
~
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Am citit numeroase articole despre indivizi
extrem de bogaţi – multimilionari sau miliardari –
care par mânaţi cu ardoare de dorinţa de a face tot
mai mulţi bani. De ce? Când ai multe milioane,
cum ar mai putea conta dacă mai faci alt milion
sau două? Ei nu par capabili să se bucure de vasta cantitate de bogăţie pe care au creat-o sau
capabili să o folosească în scopuri constructive.
Ei sunt obsedaţi de faptul de a face şi mai mulţi
bani.
La fiecare nivel al bogăţiei, de la cei mai săraci până la cei mai bogaţi, există probleme şi
capcane.
Când avem foarte puţini bani, ne temem
pentru însăşi supravieţuirea noastră. Viaţa este
o luptă intensă doar pentru a avea grijă de necesităţile de bază. Noi avem puține oportunităţi
pentru a ne dezvolta talentele şi interesele. Ne
simţim lipsiţi de putere şi probabil plini de resentiment când vedem pe alţii cu mai multe
oportunităţi şi obiecte de lux.
Pe măsură ce câştigăm mai mult, aproape inevitabil facem mai multe cheltuieli. Viaţa devine
mai complexă şi mai stresantă cu atâtea alegeri
de făcut. Cu cât devenim mai de succes, cu atât
mai greu ne este să stabilim priorităţile. Pe mă~
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sură ce avem mai mulţi bani, trebuie să facem
faţă unei puteri şi responsabilităţi mai mari.
Când avem bogăţii, trebuie să le administrăm
cu succes. Începem să ne fie teamă să nu facem
greşeli sau să nu se profite de noi. Am putea fi
abordaţi tot timpul de alte persoane care vor
ceva de la noi. Trebuie fie să ne confruntăm, fie
să negăm problema vinovăţiei – „De ce ar trebui
să am atât de mult când alţii au atât de puţin?”
Pe deasupra, bogăţia nu garantează siguranţa.
Există întotdeauna posibilitatea pierderii unei
averi prin investiţii proaste, management defectuos, în urma unui proces, a crizei financiare globale sau în urma unei alte calamităţi neprevăzute.
Chiar şi un grad înalt de stabilitate financiară
nu poate aduce siguranţa emoţională. Un motiv
pentru care oamenii continuă să alerge după
bani în mod compulsiv, chiar şi când au foarte
mulţi, este că nicio cantitate nu îi va face vreodată
să se simtă în siguranţă sau puternici.
A avea mai mulţi bani, aşadar, nu aduce în mod
necesar mai puţine probleme, o libertate mai
mare sau siguranţă. Adevărul este că prosperitatea are mai puţin de-a face cu banii decât cred
cei mai mulţi dintre noi.
~
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Aşadar, ce este prosperitatea?
Prosperitatea este experienţa de a avea din
belșug ceea ce ne trebuie şi dorim cu adevărat în
viaţă, din punct de vedere material şi nu numai.
Punctul-cheie care trebuie înţeles este că
prosperitatea este o experienţă internă, iar nu o
stare externă, şi că este o experienţă ce nu depinde de faptul de a avea o anumită sumă de
bani. În timp ce prosperitatea este într-un fel
sau altul legată de bani, nu este cauzată de bani.
Cu toate că nicio sumă de bogăţie financiară nu
poate garanta o experienţă a prosperităţii, este
posibil să trăim prosperitatea la aproape orice nivel al venitului, mai puţin atunci când suntem
incapabili să satisfacem nevoile noastre de bază.
Probleme există la orice nivel al venitului.
Prosperitatea poate exista, de asemenea, la orice nivel.
Dacă noi credem că banii au puterea de a ne
aduce prosperitate, încredinţăm puterea noastră personală banilor. Când încredinţăm puterea
noastră vreunei persoane sau lucru, până la urmă
ne simţim controlaţi de acea persoană sau lucru.
Aşadar, pentru a nu ne simţi controlaţi şi, prin
urmare limitaţi, de câţi bani avem sau nu avem,
trebuie să ne păstrăm simţul puterii interioare.
~
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Ne fixăm asupra banilor pentru că îi considerăm drept un mijloc de a obţine lucrurile pe care
le dorim cu adevărat. Adeseori, uităm că aceştia
sunt doar mijlocul şi, treptat, devin un scop. În
goana după bani, pierdem din vedere finalitatea
pe care o dorim cu adevărat – lucrurile pe care
sperăm că le putem cumpăra cu bani. Pentru a
crea prosperitatea reală, trebuie să ne concentrăm din nou pe descoperirea lucrurilor pe care
le dorim cu adevărat.
Dacă prosperitatea este experienţa de a avea
din abundență ceea ce avem nevoie şi dorim cu
adevărat, atunci, pentru a o trăi, trebuie să facem
trei lucruri:
1. Să descoperim ceea ce avem nevoie şi
dorim cu adevărat.
2. Să dezvoltăm abilitatea de a aduce aceste
lucruri în vieţile noastre.
3. Să recunoaştem, să apreciem şi să ne bucurăm de ceea ce avem.
În funcţie de succesul pe care îl avem cu acești trei paşi, vom trăi prosperitatea la orice nivel
al bogăţiei financiare.
Fiecare dintre noi s-a născut în această viaţă
cu puterea înnăscută de a aduce propria contribuţie şi de a crea împlinire pentru sine însuși. To~
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tuși, această putere trebuie dezvoltată. Cei mai
mulţi dintre noi au fost răniţi pe parcursul vieţii
în moduri care ne fac să punem la îndoială sau să
negăm propria noastră putere adevărată. Simţindu-ne întrucâtva neajutoraţi în privinţa satis
facerii propriilor noastre nevoi, le reprimăm.
Aşadar, cei mai mulţi dintre noi trec prin viaţă inconştienţi de propriile lor nevoi şi dorinţe reale.
În adâncul nostru, simţim o mare dorinţă,
dar nu ştim exact pentru ce este. Prin urmare, ne
concentrăm asupra lucrurilor exterioare – o
casă mai bună, o slujbă mai bună, o relaţie sentimentală – sperând că ne vor aduce satisfacţie.
Unele dintre ele reuşesc acest lucru, altele nu,
în funcţie de cât de mult se potrivesc cu ceea ce
dorim cu adevărat. Până la urmă, nu vom găsi
satisfacţia durabilă până ce nu vom recunoaşte
în mod conştient adevăratele noastre nevoi şi
dorinţe şi până ce nu vom învăţa cum să le
împlinim.

Începe procesul tău de creare a unei prosperităţi mai mari în viaţa ta, gândindu-te profund
la ceea ce îţi doreşti cu adevărat. Care este cel
mai important lucru pentru tine? De ce anume ai
nevoie la fiecare dintre aceste niveluri: spiritual,
mental, emoţional şi fizic?
~
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Ia-ţi răgazul de a recunoaşte prosperitatea
pe care o ai deja. Câte dintre nevoile şi dorinţele
tale sunt deja satisfăcute? Cei mai mulţi dintre
noi au parte de o prosperitate considerabilă în
propria viaţă. Adeseori, suntem atât de ocupaţi
cu urmărirea propriilor dorinţe nesatisfăcute,
încât suntem incapabili să ne bucurăm de tot ceea
ce avem deja. A ne îngădui nouă înşine să apreciem cu adevărat prosperitatea pe care am creat-o
este un pas mare către deschiderea faţă de o împlinire încă şi mai mare.
Aminteşte-ţi că a crea adevărata prosperitate
nu înseamnă în mod necesar a avea mai mult.
Mulţi dintre noi se află în situaţia de a avea prea
mult. Dacă avem prea multe lucruri de care nu
avem nevoie sau nu le dorim cu adevărat, vieţile
noastre devin excesiv de complicate. Acest lucru poate submina în mod serios experienţa
noastră asupra prosperităţii. Pentru mulţi dintre noi, crearea adevăratei prosperităţi implică
simplificarea vieţilor noastre, prin clarificarea
priorităţilor noastre şi renunţarea la lucrurile
de care nu mai avem nevoie sau care nu ne aduc
o satisfacţie reală. Acest lucru este în special
adevărat pentru mulţi dintre noi pe măsură ce
ajungem la vârsta mijlocie sau la o vârstă mai
înaintată.
~
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Reţine, de asemenea, că nu existăm într-un
vid. Experienţa noastră personală privitoare la
prosperitate este legată în mod inextricabil de
prosperitatea noastră colectivă. Folosirea majorităţii resurselor naturale ale lumii pentru a
asigura bogăţie materială unui mic procent din
populaţia lumii şi a lăsa planeta secătuită şi poluată pentru generaţiile viitoare constituie antiteza unei prosperităţi reale. Această situaţie este
o reflectare a vindecării pe care trebuie să o realizăm în plan individual şi colectiv.
Adevărata prosperitate se dezvoltă pe măsură ce învăţăm să urmăm adevăratele dorinţe
ale inimilor noastre şi să trăim în echilibru cu
noi înşine.
Pe măsură ce vom dezvolta acest tip de integrare internă, vom trăi în mod firesc într-o mai
mare armonie cu ceilalţi şi cu lumea naturală. Cea
mai mare prosperitate personală poate fi experimentată doar într-o lume sănătoasă şi prosperă.

BANII ŞI PROSPERITATEA

Dacă prosperitatea nu este cauzată de bani,
care este relaţia dintre bani şi prosperitate?
De fapt, este posibil, în anumite circumstanţe, să trăim o mare prosperitate fără niciun ban.
~
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Imaginează-ţi că trăieşti într-un mediu natural
splendid, că îţi construieşti propria casă, că îţi
cultivi propria hrană, că îţi oferi la schimb abilităţile pentru lucrurile de care ai nevoie, că faci
munca pe care o iubeşti, înconjurat de familie şi
comunitate.
Populaţiile indigene din toată lumea au experimentat probabil acest tip de prosperitate,
cel puţin intermitent, timp de multe mii de ani.
Poate că unii dintre strămoşii noştri mai norocoşi s-au bucurat de acest tip de prosperitate.
Chiar şi astăzi, unii oameni trăiesc mai mult sau
mai puţin astfel, cu o nevoie minimală de bani.
În lumea modernă, cu toate acestea, majoritatea dintre noi aleg un mod de viaţă în care
trebuie să aibă de-a face cu banii. Prin urmare,
prosperitatea noastră are legătură cu banii, în
anumite moduri. Pentru mulţi dintre noi, banii
joacă un rol în procesul creării lucrurilor de care
avem nevoie. Finanţele noastre constituie un aspect al prosperităţii noastre.
Aş defini adevărata prosperitate financiară
în acest mod: a avea o relaţie cu banii care sprijină şi sporește experienţa noastră generală asupra prosperităţii.
~
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Pentru a crea adevărata prosperitate financiară este important să înţelegem ce sunt banii
şi ce nu sunt, şi să învăţăm să ne raportăm la ei
într-un mod echilibrat şi eficient.
În capitolul următor, vom explora câteva perspective populare despre bani şi prosperitate.

~
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Trei puncte de vedere
despre prosperitate

E

xistă trei abordări frecvente ale banilor şi
prosperităţii:

PUNCTUL DE VEDERE MATERIALIST

Din punct de vedere materialist, noi credem că
lumea fizică, materială, reprezintă ceea ce este
real şi important, şi că satisfacţia şi împlinirea
noastră provine din ceea ce se află în jurul nostru. Concentrarea noastră este complet externă.
Banii sunt cheia pentru a obţine ceea ce dorim în
tărâmul fizic. Pentru a găsi succesul şi fericirea,
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încercăm să facem o mulţime de bani, astfel încât să avem lucrurile pe care le dorim şi să înrâurim lumea aşa cum ne dorim.
Această perspectivă este susţinută, probabil,
de majoritatea oamenilor din lumea de astăzi.
Cu siguranţă, majoritatea oamenilor din lumea
industrializată occidentală şi, probabil din nefericire, un număr tot mai mare de oameni din ţările în curs de dezvoltare susțin această percepţie.
Majoritatea dintre noi fie au încercat să trăiască
această abordare, fie s-au revoltat împotriva
preocupării societăţii faţă de bunurile materiale
şi bogăţia financiară.

PUNCTUL DE VEDERE
TRANSCENDENT-SPIRITUAL

Punctul de vedere transcendent-spiritual despre bani şi prosperitate este preluat din religiile
transcendente atât din Orient, cât şi din Occident.
Este mai mult sau mai puţin opus punctului de
vedere materialist.
Tradiţiile spirituale transcendente din Occident ne spun că lumea materială este în esenţă
un loc al ispitei, al păcatului şi al suferinţei, prin
care trebuie să trecem pentru a ajunge într-un
loc mai bun – tărâmul spiritual – după moarte.
~
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Tradiţiile transcendente din Orient ne învaţă că
lumea materială este doar o iluzie. Scopul este
să ne „trezim” şi să lăsăm în urmă limitările formei fizice. În orice caz, tărâmul fizic este văzut
ca o închisoare, o limitare, un lucru care trebuie
lăsat în urmă.
În cadrul acestei abordări, căutătorii spirituali
cu adevărat dedicaţi se leapădă de lume şi încearcă să se elibereze de ataşamentul lor faţă de lucruri, mai ales bani şi bunuri materiale. Atât în
Orient, cât şi în Occident, căutătorii cei mai dedicaţi fac jurăminte de sărăcie şi renunţă la toate
bunurile, în afară de cele mai simple şi elementare. Ei au încredere că Dumnezeu le va oferi tot
ceea ce au nevoie prin intermediul Bisericii
Mamă sau al oamenilor pe care îi păstoresc şi
slujesc. Ei încearcă, cu un grad mai mare sau mai
mic de succes, să transcendă propriile nevoi şi
dorinţe de confort material, siguranţă, putere,
sexualitate şi aşa mai departe.
Potrivit acestei filosofii, împlinirea provine
din planul spiritual. Prosperitatea este o bogăţie
a experienţei spirituale. Concentrarea este întru
totul internă. Lumea materială este văzută ca o
seducţie care îndepărtează de spirit. Ar trebui să
ne ţinem cât mai departe posibil de treburile lumeşti. Ar trebui să minimalizăm nevoile noastre
~
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la nivel fizic, dar şi la nivel emoţional. Prosperitatea provine din simplificarea nevoilor noastre
şi din îndreptarea privirii către conectarea noastră spirituală, pentru răsplată. Sărăcia fizică poate
aduce prosperitatea spirituală.
În cadrul abordării materialiste, strategia creării prosperităţii este faptul de „a avea mai mult”.
Cu cât ai mai mult, cu atât vei fi mai fericit. În
cadrul abordării transcendent-spirituale, strategia pentru prosperitate este „să ai nevoie de mai
puţin”. Cu cât vei avea nevoie de mai puţin, cu
atât vei fi mai fericit.

PUNCTUL DE VEDERE NEW AGE

Alt tip de filosofie, foarte popular în cercurile
New Age. În cadrul acestei abordări, recunoaştem
că lumea externă este reflectarea lumii noastre
interioare, că tărâmul fizic ne oglindeşte conştiinţa. Există o zicală populară: „Viaţa noastră reflectă gândurile noastre”. Dacă vom începe să ne
asumăm responsabilitatea pentru schimbarea
gândurilor noastre, experienţa noastră asupra
realităţii se va schimba în mod corespunzător.
Din acest punct de vedere, trăim într-un univers spiritual de o abundenţă infinită. Suntem
limitaţi doar de propriile noastre gânduri şi cre~
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dinţe despre realitate. Banii sunt o reflectare a
conştiinţei noastre, iar experienţa noastră cu banii este propria noastră creaţie. Orice probleme
pe care le avem cu banii sau prosperitatea sunt
o reflectare a gândurilor noastre negative şi a
credinţei noastre în limitare. Bogăţia nelimitată
este disponibilă dacă devenim dispuşi să o dobândim şi să ne schimbăm modul de gândire în
mod corespunzător. Putem folosi tehnici precum
afirmaţiile pozitive şi variate forme de meditaţie
sau de rugăciune, care să ne ajute să ne schimbăm gândurile, astfel încât să ne putem deschide
faţă de plenitudinea infinită, care este dreptul
nostru spiritual prin naştere.
Această abordare încearcă să creeze o punte între ceea ce este intern şi ceea ce este extern. Strategia pentru crearea prosperităţii este
„Schimbă-ţi gândirea şi deschide-te faţă de infinita abundenţă a spiritului, şi poţi avea oricât de
multe doreşti”.

ADEVĂR ŞI LIMITARE
ÎN FIECARE PUNCT DE VEDERE

Toate cele trei puncte de vedere conţin elemente de adevăr şi ar putea fi de ajutor sau adecvate în anumite momente. Cu toate acestea, cred
~
31

Cum să creezi adevărata prosperitate

că fiecare este prea limitat pentru a-i ajuta pe cei
mai mulţi dintre noi să creeze adevărata prosperitate în vieţile lor.
Abordarea materialistă ne poate ajuta să dezvoltăm deprinderile şi abilităţile de care avem
nevoie pentru a supravieţui şi reuşi în lumea fizică. Aceasta ne poate învăţa cum să asigurăm
propriile noastre nevoi fizice şi pe cele ale familiilor şi comunităţilor noastre. Din acest punct
de vedere, putem învăţa cum să fim confortabili
cu propria noastră putere, astfel încât să avem
un impact asupra lumii din jurul nostru. Ne învaţă să respectăm şi să onorăm planul fizic al
existenţei.
Problema cu această filosofie este că se concentrează doar pe ceea ce este extern. Neagă
importanţa tărâmurilor interioare şi a nevoilor
noastre spirituale, mentale şi emoţionale. În cadrul acestei abordări, căutăm împlinirea doar la
nivel fizic – iar acest lucru nu este niciodată
îndeajuns.
Până la urmă, acest lucru duce la un sentiment de gol sufletesc şi dezamăgire deoarece,
indiferent cât de multe am avea în exterior,
nevoile noastre interioare nu sunt neapărat
satisfăcute.
~
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Perspectiva transcendent-spirituală oferă o
scăpare din capcana materialismului. Ea recunoaşte nevoia noastră absolută de a simţi conectarea cu spiritul şi de a simţi că facem parte din
ceva mai cuprinzător decât existenţa noastră fizică individuală. Ea ne sprijină în explorarea şi
descoperirea unui sens, scop şi a unei împliniri
mai profunde, care ne poate ajuta să ne eliberăm
de obsesia tărâmului fizic.
Din nefericire, trecerea la extrema cealaltă
creează altă capcană. Ea neagă importanţa aspectelor fizice şi emoţionale ale fiinţei noastre, iar
acestea reprezintă părţi importante din cine suntem. Ca fiinţe spirituale, am ales să sosim în viaţa
umană deoarece, pentru noi, aici avem de experimentat ceva foarte important şi semnificativ.
Dacă negăm nevoile noastre fizice şi emoţionale,
provocăm un conflict teribil cu noi înşine. Vrem
şi avem nevoie să fim aici, în tărâmul fizic, explorându-l, dezvoltându-l şi bucurându-ne de el.
Sunt de părere că cei mai mulţi dintre noi
care încearcă să urmeze filosofia transcendentă
dezvoltă un teribil conflict interior. Urmărind
dezvoltarea noastră spirituală, încercăm să ne
„ridicăm deasupra” experienţei noastre umane.
Încercăm să nu dorim şi să nu avem nevoie, şi
totuşi, ca fiinţe umane, dorim şi avem nevoie de
~
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atât de multe lucruri! Suntem prinşi între dorinţa noastră arzătoare de împlinire spirituală şi
nevoile noastre umane, sau poate între acea parte din noi care doreşte salvarea eternă şi acea
parte care vrea să se distreze chiar acum.
Avem nevoie să onorăm şi să ne încredem în
toate nevoile şi sentimentele noastre profunde.
Dorinţele noastre reprezintă modul în care sufletul nostru ne călăuzeşte pe calea vieţii noastre.
Putem trăi adevărata prosperitate când recunoaştem şi îmbrăţişăm toate aspectele din cine suntem – cel spiritual, mental, emoţional şi fizic – în
loc să le plasăm în conflict unele cu celelalte.
Abordarea spiritualităţii New Age este pe
calea cea bună în multe privinţe. Viaţa noastră
reflectă, într-adevăr, conştiinţa noastră. Lumea
exterioară este oglinda noastră. Pe măsură ce
învăţăm, creştem şi devenim mai conştienţi, experienţa noastră asupra realităţii externe se modifică pentru a reflecta acele schimbări. Relaţia
noastră cu banii şi experienţa noastră asupra
prosperităţii oglindesc, în mod categoric, procesele noastre interne.
Modul în care această filosofie este înţeleasă
şi exprimată în general, cu toate acestea, este
mult prea simplist şi limitat pentru a aborda
problemele reale pe care le întâlnesc cei mai
~
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mulţi dintre noi, în căutarea noastră de a crea
prosperitatea.
De fapt, din experienţa mea, acest mod îi
poate lăsa pe oameni confuzi şi frustrați pentru
că sunt incapabili să manifeste abundenţa financiară rapid şi uşor.
Ni se spune că „faptul de a ne schimba gândurile” ne va schimba experienţa asupra realităţii
şi ne va aduce prosperitate. Cu toate acestea,
banii şi prosperitatea nu numai că ne reflectă
gândurile, ci oglindesc întregul nostru mod de
viaţă. Noi nu suntem doar intelect; noi suntem
sentimente, suflete şi corpuri, de asemenea.
Pentru a manifesta adevărata prosperitate, trebuie să vindecăm şi să dezvoltăm toate nivelurile
fiinţei noastre.
De exemplu, numeroase tipare care ne blochează accesul la prosperitate sunt adânc înrădăcinate în experienţa noastră emoţională.
Trebuie să devenim conştienţi de aceste sentimente şi să vindecăm rănile emoţionale care ne
determină să acţionăm în moduri inconştiente şi
adesea contrar propriilor noastre interese. Vindecarea nivelului emoţional este un proces destul de diferit de faptul de a gândi, pur şi simplu,
gânduri pozitive.
~
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De asemenea, pentru a dezvolta adevărata
prosperitate, trebuie să învăţăm să ne îngrijim
de nivelul fizic al vieţii, să avem grijă de corpurile noastre, de bunurile, finanţele şi de mediul
nostru, în moduri responsabile şi adecvate.
A deveni conştienţi de credinţele noastre negative, în legătură cu banii şi prosperitatea, şi
deschizându-ne faţă de idei mai pozitive este cu
siguranţă un pas foarte important, dar este rareori
îndeajuns pentru a aduce abundenţa financiară,
cu atât mai puţin adevărata prosperitate.
Consider că accentul pus pe „bogăţia nelimitată” are tendinţa de a-i pune pe oameni în conflict cu ei înşişi. Dacă ei rostesc afirmaţiile lor
despre prosperitate, iar banii se lasă aşteptaţi, ei
se vor întreba: „Ce este în neregulă cu mine? De
ce nu pot face asta?”
Nu cred că noi toți suntem în mod necesar
meniți să avem bogăţii nelimitate. La nivel sufletesc, am ales cu toţii diferite scopuri şi sarcini în
această viaţă. Unii dintre noi s-ar putea afla aici
pentru a învăţa să trăiască o viaţă simplă şi fericită cu foarte puţini bani. Unii dintre noi au provocarea de a învăţa să echilibreze toate nevoile
lor personale şi familiale în funcţie de un venit
moderat. Unii dintre noi ar putea fi destinaţi
să câştige şi să administreze mari cantităţi de
~
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bani şi de putere financiară. Procesul esenţial
este acelaşi: a răspunde provocărilor pe care ni
le aduce viaţa în plan financiar, şi nu numai, şi
de a dezvolta abilitatea creării şi trăirii prosperităţii.
În capitolul următor, voi prezenta alt punct
de vedere, un mod de a privi banii şi prosperitatea care derivă din toate celelalte filosofii, dar
care trece dincolo de acestea. Cred că această
abordare ne oferă un cadru pentru a înţelege şi
folosi relaţia noastră cu banii ca pe o oglindă,
călăuzindu-ne către adevărata prosperitate.

~
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Banii sunt oglinda noastră

D

upă cum am văzut, prosperitatea nu este cauzată de bani, dar pentru cei mai mulţi dintre noi, finanţele noastre reprezintă un aspect
important al prosperităţii noastre. Aşadar, dacă
vrem să trăim prosperitate, trebuie să examinăm relaţia noastră cu banii şi să înţelegem ce
anume ne poate învăţa.

BANII REPREZINTĂ ENERGIE

În esenţă, banii sunt un simbol al energiei.
Tot ceea ce există în univers este alcătuit din
energie. Obiectele fizice care par solide chiar nu
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sunt astfel – dacă le examinăm la un microscop
puternic, vedem că, de fapt, acestea sunt alcătuite din particule care vibrează. Corpul, mintea,
emoţiile şi spiritul nostru, toate sunt compuse
din energie.
Banii sunt un mijloc de schimb pe care l-am
ales să reprezinte energia noastră creatoare. Banii
în sine sunt compuși doar din bucăţi de hârtie
sau metal. Ei au mică valoare intrinsecă, însă noi
am decis să îi lăsăm să simbolizeze energia pe
care o schimbăm unii cu alţii. De exemplu, ai plecat să munceşti, ţi-ai folosit energia într-un anume fel şi ai câştigat bani. Ai folosit o parte din
aceşti bani pentru a cumpăra această carte, în
schimbul energiei pe care am investit-o în scrierea ei şi al energiei pe care editorul şi librarul au
folosit-o ca să ţi-o pună la dispoziţie.
Din moment ce banii simbolizează energie,
afacerile noastre financiare tind să reflecte modul în care se mişcă energia vieţii noastre. Când
energia noastră creatoare se revarsă liber, adeseori se întâmplă acelaşi lucru şi cu finanţele
noastre. Dacă energia noastră se blochează, în
mod frecvent şi banii noştri fac la fel. De exemplu, o prietenă de-a mea, terapeută, a observat
că atunci când se simte puternică şi are mintea
limpede, vin mai mulţi clienţi şi face mai mulţi
~
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bani. Când se simte blocată din punct de vedere
spiritual sau emoţional sau când este obosită şi
are nevoie de mai mult timp să îşi refacă forţele,
mai puţini clienţi sună pentru programare.
De fapt, tot ceea ce se întâmplă în viaţa noastră este o reflectare a modului în care se mişcă
energia noastră. Relaţiile noastre, sănătatea
noastră – toate aceste lucruri reflectă fluxul de
energie care se mişcă prin noi. Banii sunt doar
altă oglindă – una incredibil de folositoare – ce
revelează ce se întâmplă în conştiinţa noastră,
ce anume funcţionează şi ce nu.

BANII CA O REFLECTARE

Toate lucrurile din viaţa noastră ne reflectă
conştiinţa. Credinţele, atitudinile, aşteptările,
sentimentele şi tiparele noastre emoţionale sunt
toate oglindite în circumstanţele şi evenimentele vieţilor noastre. De exemplu, dacă sunt foarte
critic cu mine însumi, cel mai probabil voi atrage
şi voi fi atras de oameni care oglindesc acest
proces intern fiind, la rândul lor, critici cu mine.
Cu cât mă iubesc şi mă sprijin pe mine însumi
din punct de vedere emoţional, cu atât voi avea o
probabilitate mai mare de a atrage un comportament iubitor şi de sprijin din partea celorlalţi.
~
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Dacă simt că viaţa îmi oferă puţine oportunităţi,
cel mai probabil voi descoperi că acest lucru
este adevărat în realitate. Dacă am încredere în
abilităţile mele, pe de altă parte, voi descoperi
probabil numeroase oportunităţi de a le folosi.
Banii pot reprezenta numeroase lucruri pentru noi:
siguranţă

putere

statut

tentaţie

păcat

lăcomie

validare

libertate

abundenţă

recunoaştere
oportunitate
fericire

respectabilitate
succes

prosperitate

Circumstanţele noastre financiare vor reflecta modul în care ne simţim în legătură cu calităţile pe care le asociem conştient sau inconştient
cu banii.
Dacă, la nivel profund, ne simţim nedemni
de succes sau fericire, am putea, în mod inconştient, să ne împiedicăm singuri să avem mai mulţi
bani. Sau, dacă suntem profund nesiguri, iar banii reprezintă putere şi statut, ne-am putea simţi
îndemnaţi în mod compulsiv să acumulăm bogăţie, în speranţa că ne va aduce siguranţa şi validarea după care tânjim. Şi totuşi, la un moment
dat, am putea pierde toate acestea. În aparenţă
~
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un dezastru, acest lucru ar putea fi de fapt modul prin care sufletul nostru creează o oportunitate de a deveni conştienţi de sentimentele noastre
profunde de inadecvare, astfel încât să le putem
vindeca. Banii sau pierderea acestora pot fi un
catalizator puternic pentru creşterea şi vindecarea noastră.
Cum diferă acest lucru de populara idee New
Age, potrivit căreia, dacă devenim conştienţi de
gândurile şi credinţele noastre negative despre
bani şi dacă le schimbăm, circumstanţele noastre financiare se vor modifica, astfel încât să reflecte conştiinţa noastră schimbată şi noi vom
deveni bogați?
În primul rând, nu vorbesc despre faptul de
„a ne schimba pur şi simplu gândurile”. Pentru
ca o schimbare adevărată să aibă loc în vieţile
noastre, trebuie să devenim conştienţi de credinţele noastre de bază şi de emoţiile noastre profunde – mai ales acelea care au fost inconştiente.
Trebuie să fim dispuşi şi capabili să ne vindecăm
pe noi înşine, nu doar la nivel mental, ci şi la nivelul spiritual, emoţional şi fizic.
Faptul de a ne vindeca pe noi înşine la nivel
spiritual implică dezvoltarea unei legături puternice cu sufletul nostru. Ne vindecăm pe noi
înşine la nivel mental, pe măsură ce devenim con~
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ştienţi de credinţele noastre de bază, le eliberăm
pe cele care ne limitează şi ne deschidem faţă de
idei mai încurajatoare şi faţă de o înţelegere mai
amplă. Vindecarea emoţională are loc pe măsură
ce învăţăm să acceptăm şi să experimentăm întreaga gamă a sentimentelor noastre. Şi ne vindecăm la nivel fizic atunci când învăţăm să onorăm
şi să ne pese de corpurile noastre şi de lumea fizică din jurul nostru. *
Majoritatea tiparelor limitatoare din vieţile
noastre sunt înrădăcinate în răni emoţionale
adânci, care au nevoie de o anumită perioadă de
timp şi de atenţie pentru a se vindeca. Chiar şi
mai profund este golul spiritual pe care mulţi
dintre noi îl resimţim când experimentăm deconectarea de sufletul nostru. Putem vindeca acest
gol doar prin descoperirea unui mod de a ne
reconecta cu esenţa noastră spirituală.
Este puţin probabil să ajungem la prosperitatea reală, din punct de vedere financiar sau
altfel, până ce nu suntem capabili să ne simţim
* Dacă sunteți interesați să aflaţi mai multe despre diferitele niveluri ale procesului de vindecare, vă recomand cartea
mea, The Four Levels of Healing: A Guide to Balancing the Physical, Mental, Emotional, and Spiritual Aspects of Life (Cele patru
niveluri ale vindecării: un ghid pentru echilibrarea aspectelor
fizice, mentale, emoţionale şi spirituale ale vieţii).
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confortabil în corpurile noastre fizice, știind, de
asemenea, cum să acţionăm în lumea materială.
Aşadar, există numeroase aspecte ale procesului de vindecare. Acest tip de transformare nu
este deloc simplu. De fapt, este un proces care se
desfăşoară treptat şi durează întreaga noastră
viaţă. Pentru majoritatea oamenilor, nu este îndeajuns doar să rostească afirmaţii pozitive despre prosperitate, deşi acest lucru ar putea fi un
pas foarte bun.
După cum am menţionat mai devreme, am o
problemă cu ideea potrivit căreia, dacă am crede
doar că este posibil, am putea avea cu toţii o bogăţie nelimitată. Poate că acest lucru este adevărat
într-un mod ideal şi teoretic. Eu cred, totuşi, că
sufletele noastre aleg să vină în viaţa fizică pentru
a învăţa şi a se dezvolta în anumite moduri şi că
fiecare dintre noi are o călătorie unică. Unii dintre
noi poate că au ales în această viaţă să se confrunte cu încercarea unei limitări fizice extreme, prin
intermediul unei boli sau dizabilităţi, pentru a
aprofunda un anumit aspect al puterii şi înţelepciunii noastre. În mod similar, unii dintre noi
poate au ales să se confrunte cu încercarea limitării financiare în anumite momente ale vieţii
noastre sau pentru toată viaţa, pentru a dezvolta
alte anumite aspecte ale caracterului nostru.
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