
CALEA SPRE
PROSPERITATE

de James Allen

NN
eliniºtea, durerea ºi regretul sunt
umbrele vieþii. Nu existã, în toatã
lumea asta, inimã care sã nu fi

simþit spinul durerii, minte care sã nu fi fost arun-
catã în apele întunecate ale necazului, ochi
care sã nu fi vãrsat lacrimi fierbinþi de nespusã
suferinþã.

Nu existã gospodãrie unde Marii Distrugã-
tori, boala ºi moartea, sã nu fi intrat, rãvãºind
inimile ºi aºternând peste toate vãlul sumbru al
regretului.

Toate sunt prinse, mai curând sau mai târziu,
în puternicul ºi aparent indestructibilul ochi al
rãului, durerea, nefericirea ºi nenorocirea pla-
nând parcã deasupra întregii rase umane.

Având drept obiectiv evitarea ori atenuarea
acestor nenorociri, bãrbaþii ºi femeile se grã-
besc orbeºte sã scape de ele prin intermediul
a nenumãrate iluzii de la care sperã descope-
rirea unei stãri de fericire care nu va trece nici-
odatã.

Unii aleg beþia ºi prostituþia, pierzându-se în
orgii exaltante; alþii se înconjoarã de un lux to-
ropitor, sperând cã îi va þine departe de neca-
zurile lumii; cei însetaþi de avere ºi faimã îºi
subordoneazã toate lucrurile din viaþã pentru
atingerea acestui obiectiv; iar alþii cautã conso-
lare în ritualurile religioase.

ªi deºi fericirea cãutatã pare sã vinã în toate
aceste situaþii, iar sufletul, pentru o vreme, cu-
noaºte acalmia unei dulci securitãþi, cãzând
într-o ameþitoare uitare a existenþei rãului, a
doua zi boala vine din nou, sub forma unui mare
regret, a unei noi tentaþii ori a unei nenorociri
bruºte, care distruge sufletul nefortificat, struc-
tura închipuitei fericiri fiind ruptã în bucãþi.

Deasupra capului fiecãrei persoane atârnã
sabia plinã de dureri a lui Damocles, gata sã
cadã ºi sã zdrobeascã sufletul celui neprotejat
de cunoaºtere.

Copilul plânge pentru a ajunge bãrbat sau
femeie; bãrbatul ºi femeia suspinã fiindcã au
pierdut fericirea copilãriei. Cel sãrac se mânie
în lanþurile sãrãciei, pe care e obligat sã le
poarte, cel bogat îºi trãieºte viaþa cu teama de
sãrãcie, cãutând în întreaga lume umbra a
ceea ce el numeºte fericire.

Câteodatã, sufletul simte cã a gãsit pace ºi
fericire în adoptarea unei anumite religii, în îm-
brãþiºarea unei filosofii mentale ori în constru-
irea unui ideal artistic sau intelectual; dar ispi-
tele demonstreazã cã religia este inadecvatã
sau insuficientã; cã teoria filosoficã nu e utilã;
ºi, într-un singur moment, statuia idealului, la
care ani de zile a muncit cu devotament, e fã-
cutã fãrâme la picioarele sale.

Nu existã nici o cale de a scãpa de durere ºi
regrete? Nu existã nici un mijloc prin care legã-
turile rãului sã fie rupte? Sunt fericirea perma-
nentã, prosperitatea sigurã ºi respectarea acor-
dului de pace, doar niºte vise nebuneºti?

Nu. O spun cu bucurie: existã o cale prin
care rãul poate fi îndepãrtat pentru totdeauna;
existã un proces prin care orice boalã, sãrãcie
sau condiþii ori circumstanþe adverse pot fi înde-
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pãrtate, fãrã sã mai revinã vreodatã; existã o
metodã prin care prosperitatea permanentã
poate fi atinsã, fãrã nici o teamã cã adversitã-
þile s-ar putea întoarce; ºi, prin aceastã prac-
ticã, se poate ajunge la o neîntreruptã ºi nesfâr-
ºitã stare de pace ºi fericire.

Iar începutul acestei cãi conduce la realiza-
rea glorioasã a înþelegerii naturii rãului. Cãci
nu-i suficient sã negi sau sã ignori rãul; el tre-
buie înþeles. Nu-i suficient sã te rogi la Dumne-
zeu sã îndepãrteze rãul; trebuie sã afli de ce e
el acolo ºi care este lecþia pe care el þi-o trans-
mite.

Nu e de nici un folos sã tuni ºi sã fulgeri, zãn-
gãnindu-þi lanþurile cu care eºti legat; trebuie
sã ºtii de ce ai ajuns sã le porþi ºi cum le poþi
supune. Prin urmare, e nevoie sã ieºi în afara
ta ºi sã începi sã te analizezi, pentru a te înþe-
lege pe tine însuþi.

Trebuie sã încetezi sã mai fi un copil nesu-
pus ºi obraznic la ºcoala experienþei ºi sã în-
cepi sã înveþi, cu rãbdare ºi umilinþã, lecþiile ce
îþi sunt stabilite spre edificarea întru perfecþio-
narea ta finalã. Rãul, atunci când e înþeles co-
rect, se dovedeºte a fi o nelimitatã putere, un
principiu benefic al universului, omul care trece
de faza experimentãrii lui devenind, prin ur-
mare, un bun profesor pentru cei dornici sã în-
veþe de la el.

Rãul nu este un lucru abstract aflat în afara
ta; el este o experinþã care se petrece chiar în
inima ta, iar dacã-l vei examina cu rãbdare ºi îþi
vei corecta inima, vei fi condus cãtre descope-
rirea originii ºi naturii lui, acest lucru fiind urmat
apoi de imediata lui eradicare.

Orice rãu e corectabil, remediabil, ceea ce
înseamnã cã nu este permanent. El îºi are rã-
dãcinile în ignoranþã, în ignorarea adevãrului
natural ºi a relaþiei naturale dintre lucruri, ºi
atâta timp cât vom rãmâne ignoranþi, vom rã-
mâne supuºi rãului.

Nici un rãu din univers nu e rezultatul a alt-
ceva decât al ignoranþei ºi n-ar exista dacã am
fi pregãtiþi ºi am avea dorinþa de a învãþa lecþia
ascunsã în el; aceasta ne-ar conduce cãtre o

înþelegere mai înaltã, ceea ce l-ar face imediat
sã disparã. Oamenii rãmân însã sub influenþa
rãului ºi el refuzã sã treacã, pentru cã ei nu
sunt dispuºi ori pregãtiþi sã înveþe lecþia pe
care el a venit sã le-o predea.

Am cunoscut odatã un copil care, în fiecare
searã în care mama îl ducea la culcare, plân-
gea pentru a fi lãsat sã se joace cu lumânarea;
într-o searã, când pentru un moment mama a
fost prinsã cu garda jos, copilul a întins mâna
ºi a apucat lumânarea; a urmat inevitabilul, iar
copilul nu ºi-a mai dorit niciodatã sã se joace
iarãºi cu lumânarea. Odatã ce a învãþat lecþia
unui act prostesc, a învãþat perfect lecþia supu-
nerii, conºtientizând cã focul arde. Iar acest
incident este o ilustrare perfectã a felului în
care natura ne învaþã, a sensului ºi a rezulta-
tului final al tuturor pãcatelor ºi relelor.

Aºa cum copilul a suferit datoritã ignoranþei
în privinþa naturii reale a focului, la fel ºi „copiii“
cu vârste mai mari suferã datoritã ignorãrii na-
turii reale a lucrurilor dupã care plâng ºi se
zbat sã le obþinã, rãnindu-se atunci când cautã
garanþia de a le avea; singura diferenþã este
cã, în acest din urmã caz, ignoranþa ºi rãul au
rãdãcini mai adânci ºi mai greu de înþeles.

NOTÃ:
Fragmentul publicat aici face parte din audiobook-ul
„Calea spre Prosperitate“ (2 CD-uri), de James Allen,
ce poate fi comandat la www.pavcon.ro.
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LUNGUL DRUM
AL ZILEI DE AZI
(fragmente)

de Constantin D. Pavel

(urmare din numãrul trecut)

AA
cum, când aºtern pe hârtie aces-
te vorbe, sorb un coniac fin ºi mã
las încântat de aroma lui perfec-

tã, moale ca o petalã de mac... Ni l-a dãruit vã-
rul soþiei mele, drept recunoºtinþã cã am avut
grijã de fiica lui week-end-ul care a trecut, cât
el ºi soþia lui au fost la o nuntã, în provincie.

Fiica lui, Andreea, are numai... un an ºi
opt luni! ªi e o minune! Repet: Andreea este
o Minune! Trebuie sã-þi vorbesc despre ea în
aceastã carte, pentru cã, în cele trei zile cât a
stat la noi, puiºorul acela de om mi-a servit atât
de multe lecþii de viaþã ºi, mai ales, m-a fãcut
sã mã minunez de atâtea ori de ceea ce suntem
noi, oamenii, încât simt profund nevoia sã-þi îm-
pãrtãºesc ºi þie experienþele fabuloase pe care
le-am trãit în preajma Andreei.

Te-ai putea întreba: ce poþi învãþa de la un co-
pilaº de doar un an ºi opt luni? ªi, dacã ai într-
adevãr ceva de învãþat, cum sã citeºti semna-
lele transmise de un asemenea copil? Ei bine,
e foarte simplu! Cel puþin eu am perceput pil-
dele ei ca pe niºte adevãrate revelaþii!... (Oh,
Dumnezeule, ce orbi suntem! Cum de nu ve-
dem mesajele care ne cãlãuzesc, în fiecare
clipã a vieþii noastre, spre împlinirea celui mai
frumos vis al omului:
IUBIREA?!)

Andreea, prin
tot ce a fãcut, prin
zâmbetul care-i
cuprindea tot
chipul ruben-
sian ºi prin
râsul ei
zglobiu,
prin plân-

sul ei ºfichiuitor ºi prin încercãrile repetate de
limbaj pentru a se face înþeleasã, prin tenaci-
tatea ei de a-ºi atinge þelurile, mi-a vorbit! Mi-a
transmis mesaje de o importanþã covârºitoare,
unele din ele de-a dreptul bulversante – ºi-i
mulþumesc lui Dumnezeu cã mi-a dãruit ochi
sã le vãd, minte sã le interpretez ºi har sã þi le
tãlmãcesc ºi þie, bunul meu cititor!

Am fãcut astfel încât sã grupez învãþãturile
Andreei în zece mesaje, fiecare dintre ele refe-
rindu-se la o trãsãturã importantã pe care ar
trebui sã ºi-o formeze fiecare om de succes,
cãlãtor pe lungul drum al zilei de azi. De ase-
menea, fiecare mesaj conþine ºi descrierea
scenei în timpul cãreia a fost transmis – pentru
ca ºi tu sã-þi poþi da seama cã micuþii noºtri pui
nu glumesc absolut deloc când e vorba de
viaþa lor! Sã începem, deci:

* Primul mesaj al Andreei: fii perseverent!
Timp de trei zile, cât a stat la noi, nu s-a

lãsat nici o clipã pânã când nu ºi-a atins þelul!
Indiferent ce dorea, încerca de atâtea ori pânã
obþinea! ªi dacã nu obþinea, începea sã plângã
– o modalitate prin care îºi descãrca tot nãdu-
ful frustrãrii, pentru a o lua apoi, cu forþe proas-
pete, de la capãt.

Cel mai tare m-a uimit puterea ei de a trece
peste dificultãþile de comunicare; deºi noi nu
înþelegeam decât foarte rar ce voia sã zicã, ea
nu dezarma; pãrinþii ei, lângã care se afla zilnic,
pricepeau, probabil, aproape toate jumãtãþile ºi
sferturile de cuvinte pe care ea le rostea, fã-
când astfel din dialog ceva viabil, nu doar un

vis, ca în cazul nos-
tru; cu toate

a c e s t e a ,
Andreea
a
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perseverat, neobositã. ªi a câºtigat! Pentru cã
în faþa unui copil perseverent nu poate rezista
nici cel mai cinic suflet de adult!

* Al doilea mesaj al Andreei: fii tranºant!
Ea aºa a fost. Extrem de tranºantã. Nu mai

þin minte dacã ºi fiul meu, când avea vârsta ei,
era la fel ºi, de aceea, nu pot generaliza acest
tip de comportament la toþi micuþii, însã la
Andreea ori era albã, ori neagrã!

La maturitate, oamenii nu prea se mai ghi-
deazã dupã o astfel de ideologie; la vârsta
adultã pare cã totul e o negociere, cã totul stã
sub semnul compromisului. Copiii mici nu ºtiu

(sau nu pot – sau chiar nu
vor!) sã facã vreun compro-
mis! Ei nu negociazã! Cãci, la
urma urmelor, ce e de nego-
ciat? Ei trebuie sã supravieþu-
iascã ºi sã se dezvolte – iar
aºa ceva nu se negociazã! Ori
supravieþuieºti, ori nu! Nu
existã cale de mijloc!...

* Al treilea mesaj al
Andreei: fii vesel tot timpul,
chiar ºi atunci când plângi!

Oh, dragã cititorule, dacã
ai ºtii tu ce înseamnã veselia
unui copil, la sfârºitul unei zile
grele de muncã! E balsam cu-
rat pentru suflet! E... Dumne-
zeire! E... Luminã!

Acum, când scriu, îmi
aduc aminte de râsul cristalin
al Andreei ºi sufletul mi se um-
ple de fericire! Un copil e nu-
mai veselie! ªi aºa ar trebui sã
fie ºi viaþa, doar veselie, indi-
ferent de ceea ce se întâmplã!
Cãci ce se întâmplã – fie ele
bune, fie rele – se datoreazã
Vieþii: un Tot unitar care ne cu-
prinde în Ea! Un copil trãieºte

în Viaþã, nu trãieºte o viaþã! ªi
el simte acest lucru. ªi tocmai de aceea se
comportã cum se comportã!

* Al patrulea mesaj al Andreei: fii darnic cu
ceilalþi!

I-a dat soþia mea o punguþã cu biscuiþi sã-
raþi. A luat mai mulþi cu mânuþa ei pufoasã, a
dus unul la gurã, iar pe ceilalþi i-a întins lui
Andrei, spunându-i, în timp ce mesteca: „Ia!
Ia!“ Dupã ce Andrei a luat, râzând, un biscuite,
a fost rândul nostru sã ni se ofere... Îþi închipui,
cititorule, ce am simþit atunci? Îþi închipui ce
emoþii m-au încercat, ce senzaþii am putut sã
trãiesc vãzând cu câtã naturaleþe ºi-a împãrþit
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ea biscuiþii cu noi? Am simþit cã mã lovesc, în
acele clipe, de dãrnicia totalã, de acea trãsã-
turã umanã atât de rarã la maturitate.

ªi stau ºi mã întreb ce beneficii uriaºe ar
avea întreaga societate umanã dacã oamenii
ºi-ar regãsi capacitatea de a dãrui total?

Mi-aduc aminte cât de surprins am fost, cu
peste un deceniu în urmã, în Anglia, de dãrni-
cia... ºoferilor englezi!

Într-un rând am fost nevoit sã fac autostopul
pentru a ajunge dintr-o localitate în alta – ºi,
evident, obiºnuit ca acasã, mã aºteptam cã voi
sta acolo, la marginea drumului, pânã la Paº-
tele Cailor. Dar imediat cum am ridicat degetul
mare în sus, cum a oprit o maºinã! A urmat o
cãlãtorie extrem de plãcutã, alãturi de o familie
de englezi, finalizatã cu un moment ºi mai plã-
cut: nu mi-au cerut nimic! Chiar dacã eu am
insistat sã le dau bani (lire, nu lei!), ei m-au
refuzat zâmbind!

Aceasta se cheamã dãrnicie – iar sistemul
free-pay practicat de ºoferii englezi (ºi, spre
bucuria mea, aveam sã aflu mai târziu, de
aproape toþi cei vest-europeni!) autostopiºtilor
– fie ei strãini sau bãºtinaºi – m-a determinat
sã-i privesc cu alþi ochi pe englezi!

(În parantezã fie spus, la noi, ºoferii, pe
lângã faptul cã nu catadicsesc sã-i bage în
seamã pe amãrâþii plouaþi sau îngheþaþi de frig
de pe marginea ºoselei, atunci când fac „impru-
denþa“ ºi opresc, negociazã preþul cursei
dinainte, ca la c...e, ºi-i jupoaie pe bieþii cãlãtori
mai ceva ca taximetriºtii de la Gara de Nord!
Dar, deh, aici e... România mioriticã...!)

* Al cincilea mesaj al Andreei: fii curios – nu
te limita la câte ºtii în prezent! Curiozitatea este
motorul evoluþiei; fãrã curiozitate suntem doar
simple animale, trãind pentru a face umbrã pã-
mântului.

(Din pãcate existã mulþi indivizi care, odatã
ajunºi la vârsta maturitãþii, „uitã“ sã mai cerce-
teze lumea în care trãiesc; nu mai sunt intere-
saþi sã afle lucruri noi, care sã-i propulseze
spre înainte. În ceea ce te priveºte, faptul cã þii

în mâini aceastã carte demonstreazã cã nu
faci parte dintre cei descriºi mai sus. ªi te feli-
cit pentru asta! Înseamnã cã viitorul tãu va fi
întotdeauna unul activ, în continuã miºcare,
unul viu! ªi cã nu te vei plafona niciodatã!
Felicitãri!)

Revenind la Andreea, cele trei zile în care a
stat la noi au reprezentat, cel puþin pentru mine,
o intensã perioadã de efervescentã curiozitate
– cãci, cu cât o vedeam pe ea cercetând tot
timpul lucruri noi, cu atât îmi redescopeream
fiorul acela minunat al curiozitãþii, cel puþin în
privinþa comportamentului copiilor mici. În timp
ce ea afla atâtea despre lume, eu aflam atâtea
despre ea – ºi, implicit, despre lume...

* Al ºaselea mesaj al Andreei: fii sincer, indi-
ferent ce boacãne faci în ºi cu viaþa ta!

Andreea a spart la un moment dat o canã, în
bucãtãrie, pe când noi eram cu toþii în sufrage-
rie. A venit acolo ºi a luat-o de mânã pe soþia
mea, trãgând-o dupã ea la bucãtãrie, sã-i arate
ce a fãcut. Câtã naturaleþe a avut gestul ei ºi
ce uºor a primit iertarea! De fapt, prin atitudi-
nea sincerã pe care a avut-o, ºi-a dat sieºi
iertarea înainte de a i-o da noi – ºi aceasta i-a
dat puterea de a trece atât de uºor peste inci-
dent.

Dacã am reuºi ºi noi, la vârsta adultã, sã ne
recunoaºtem greºelile ºi sã nu mai încercãm
sã le ascundem, cât de multe lucruri s-ar
schimba în bine în lumea asta!

Oricum, sinceritatea deschide suflete ºi
oferã soluþii de rezolvare a problemelor, pe
când minciuna închide sufletele ºi cãile de
ieºire din crizã...

(continuare în numãrul viitor)

Notã:
Fragmentul publicat în acest newsletter face parte din
volumul „Lungul drum al zilei de azi“, de Constantin
D. Pavel, lucrare de dezvoltare personalã aflatã încã în
lucru. Vã puteþi înscrie pe lista celor care vor primi a-
ceastã lucrare cu autograf ºi 40% reducere, trimiþând un
email la office@pavcon.ro, cu textul „Doresc Lungul
drum al zilei de azi“.

4747http://promotii.weebly.com www.pavcon.ro

Newsletter lunar gratuit de Dezvoltare Personalã, Vol. I, nr. 10, august 2009


