
CALEA SPRE
PROSPERITATE (2)

de James Allen

CC
u o plãcere deosebitã ne aducem
cu toþii aminte cum, copii fiind,
nu ne mai sãturam sã ascultãm

poveºtile cu zâne ºi feþi-frumoºi. Cu câtã în-
flãcãrare urmãream cum li se schimbã norocul
personajelor bune, flãcãul ºi fecioara, în faþa
relelor maºinaþiuni urzite de vrãjitoarele urâte,
de cãpcãunii cruzi ºi de regii cei haini.

Însã inimile noastre fragede nu se în-
doiau nicicând de soarta lor, nu aveam nici un
dubiu privind triumful lor final în faþa duºma-
nilor, fiindcã ºtiam cã fecioarele ºi feþii-frumoºi
sunt infailibili, nefiind niciodatã abandonaþi de
cei care se consacraserã binelui ºi adevãrului.

ªi câtã negrãitã bucurie pulsa în fiinþa
noastrã atunci când Zâna Zânelor, apãrând ca
prin magie chiar la momentul potrivit, risipea
tot întunericul ºi toate problemele, oferindu-le
eroilor calea de a-ºi împlini voia, urmând apoi
sã ducã o viaþã fericitã „pânã la adânci bã-
trâneþi“.

Odatã cu trecerea anilor, traiul tot mai
apropiat de ceea ce denumim „realitãþile“ vieþii
ºterge frumoasa lume de basm, trimiþându-i în
surghiun pe minunaþii ei locuitori, departe, în
adâncurile insondabile ale memoriei, acolo
unde totu-i vag ºi ireal.

ªi avem impresia cã dovedim înþelep-
ciune ºi putere pãrãsind pentru totdeauna tãrâ-
mul viselor copilãriei; însã, în uimitoarea lume
a înþelepciunii, devenim iarãºi copilaºi ºi ne re-
întoarcem la inspiratele vise de odinioarã, des-
coperind cã ele sunt, la urma urmelor, realitãþi.

Zâna din poveºti, atât de micã ºi aproa-
pe întotdeauna invizibilã, deþinând o atotbirui-

toare ºi magicã putere, pãstrãtoare a binelui,
sãnãtãþii, bogãþiei ºi fericirii, dimpreunã cu
toate generoasele daruri ale îmbelºugatei na-
turi, prinde viaþã ºi devine nemuritoare în sufle-
tul celui care, crescând în înþelepciune, intrã în
posesia cunoaºterii puterii gândurilor ºi a le-
gilor care guverneazã de fapt lumea, din inte-
riorul fiinþei.

Pentru un astfel de om, zânele revin la
viaþã sub formã de gânduri-oameni, de gân-
duri-mesageri, puterile gândurilor lucrând în
deplinã armonie cu Atotstãpânitorul Bine. ªi el,
care zi de zi se strãduieºte sã-ºi armonizeze
inima cu inima Binelui Suprem, va dobândi, în
realitate, adevãrata sãnãtate, bunãstare ºi feri-
cire.

Nu existã nimic care sã poatã fi compa-
rat cu bunãtatea, iar când spun „bunãtate“ nu
mã refer la ceva în conformitate cu regulile mo-
ralei; mã refer la gândul pur, la aspiraþia nobilã,
la dragostea altruistã, la eliberarea de orice
orgoliu.

Pentru a trãi continuu cu gânduri bune,
trebuie sã te încojori de o atmosferã psihicã de
fericire ºi forþã; o vei rãspândi împrejur ºi îi vei
impresiona pe toþi cei care vor veni în contact
cu ea.

Precum alungã soarele care rãsare um-
brele neajutorate, tot aºa forþele neputincioase
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ale rãului sunt puse pe fugã de razele biruitoa-
re ale gândirii pozitive, care rãsar dintr-o inimã
puternicã, nãscutã din puritate ºi credinþã.

Unde existã credinþã solidã ºi puritate
de necompromis, acolo existã ºi sãnãtate ºi
succes ºi putere. Într-un asemenea loc, bolile,
eºecurile ºi dezastrele nu vor gãsi nici un adã-
post, cãci acolo nu existã nimic care sã le hrã-
neascã.

Chiar ºi condiþiile fizice sunt determi-
nate, în mare mãsurã, de starea mentalã, ºi
acest adevãr a fost repede stabilit de lumea
ºtiinþificã.

Vechea ºi materialistica pãrere potrivit
cãreia omul este ceea ce corpul sãu este e ra-
pid depãºitã ºi înlocuitã de inspirata credinþã
potrivit cãreia omul este superior corpului sãu,
acesta fiind doar reflectarea puterii sale de
gândire.

Oamenii de pretutindeni înceteazã sã
mai creadã cã un individ e deznãdãjduit pentru
cã are ulcer ºi încep sã înþeleagã cã individul
are ulcer fiindcã e deznãdãjduit, iar în viitorul
apropiat, faptul cã bolile îºi au originea în minte
va deveni o cunoaºtere comunã.

Nu existã nici un rãu în univers care sã
nu-ºi aibã originea în minte, iar pãcatul, boala,
tristeþea ºi necazul aparþin, în realitate, ordinii
universale a lucrurilor, fiind rezultatul direct al
ignoranþei noastre cu privire la relaþiile dintre
lucruri.

Se spune cã a existat odatã în India o
ºcoalã în care adepþii au dus o viaþã de o puri-
tate ºi o simplitate absolute; ºi, în mod frec-
vent, au atins vârsta de o sutã cincizeci de ani,
iar când se îmbolnãveau considerau asta o ru-
ºine de neiertat, pentru cã, în opinia lor, boala
indica o încãlcare a Legii.

Cu cât vei realiza ºi vei conºtientiza cã
boala, departe de a fi o pedeapsã de la Dum-
nezeu ori o încercare de-a Providenþei, este re-
zultatul propriilor tale greºeli ºi pãcate, cu atât
vei pãºi mai repede pe calea însãnãtoºirii.
Boala vine la cei care o atrag, la cei ale cãror
minþi ºi trupuri devin receptive la ea, fugind de

la cei care au o sferã de gânduri pure, puter-
nice ºi pozitive, generatoare de vindecare ºi
dãtãtoare de viaþã.

Dacã eºti mânios, îngrijorat, gelos, la-
com, trãind într-o stare a minþii lipsitã de armo-
nie, ºi aºtepþi o sãnãtate perfectã, ei bine, aº-
tepþi imposibilul, cãci tot ce faci tu este sã-þi sã-
deºti permanent în minte seminþele bolii.

Astfel de stãri ale minþii sunt cu grijã evi-
tate de cei înþelepþi, fiindcã ei ºtiu cã ele sunt
mult mai periculoase pentru sãnãtate decât o
casã mizerã.

Dacã vrei sã nu ai nici o durere fizicã ºi
sã te bucuri de o perfectã armonie trupeascã,
fã-þi ordine în minte ºi armonizeazã-þi gându-
rile. Gândeºte gânduri fericite; gândeºte gân-
duri iubitoare; lasã elixirul bunãtãþii sã-þi curgã
prin vene ºi nu vei mai avea nevoie de nici un
medicament. Uitã de gelozie, suspiciune, îngri-
jorare, urã, egoism, ºi vei uita de ulcer, proble-
me biliare, nervozitate ori dureri de articulaþii.

Dacã vei persista în a încuraja obiceiu-
rile mentale destabilizatoare ºi imorale, sã nu
te plângi când trupul îþi va fi cuprins de boalã ºi
suferinþã.

NOTÃ:
Fragmentul publicat aici face parte din audiobook-ul
„Calea spre Prosperitate“ (vol. 2), 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
l ºaptelea mesaj al Andreei: fii
curat! De atâtea ori s-a dus la
baie sã se spele pe mâini încât

comportarea ei a devenit, de atunci, anecdo-
ticã. „Mâuþa...“ s-a transformat într-un îndemn
unanim acceptat în casa noastrã de a merge
sã ne spãlãm pe... „mânuþe“! Deºi sunt con-
ºtient cã Andreei îi plãcea sã se joace la jetul
de apã de la cadã mai curând decât sã se
spele pe mâini, tendinþa ei spre curãþenie este
una cât se poate de sãnãtoasã, care, dacã ar
fi îmbrãþiºatã de cât mai mulþi adulþi, cu sigu-
ranþã mirosul din mijloacele de transport în co-
mun ar suferi îmbunãtãþiri spectaculoase! A fi
curat este, la urma urmei, o datorie a oricãrei
fiinþe umane! Curãþenia trupeascã duce ºi la
curãþenie mentalã, iar curãþenia mentalã atra-
ge dupã sine curãþenia sufleteascã... Iar un
suflet curat te poartã, în fiecare zi, pe calea
fericirii ºi a autosatisfacþiei!

Al optulea mesaj al Andreei: fii activ! Adicã,
dacã ai nevoie cu adevãrat de ceva anume ºi
îþi stã la îndemânã, dã-te jos din pat ºi ia-l! Nu
aºtepta sã þi-l dea altul! Fã un mic efort!
Andreea, dacã voia ceva din grãmada de ju-
cãrii de pe covorul din dormitor (pentru cã ve-
nirea ei a scos de la „naftalinã“ toate jucãriile
lui Andrei!), se dãdea repede jos din pat ºi-ºi
lua! Cu toate cã nu-i era deloc uºor sã facã
asta, pentru cã patul din dormitor (construit de
mine împreunã cu tatãl meu) depãºeºte cu
mult standardul de înãlþime acceptat la paturile
obiºnuite!

Al nouãlea mesaj al Andreei: cere ajutor
semenilor tãi când nu poþi de unul singur! Nu-i
o ruºine sã ceri – e o ruºine sã... cerºeºti ºi sã
faci din cerºetorie un mod de viaþã!

Andreea, când nu putea sã facã de una sin-
gurã ceva, venea ºi ne lua de mânã, deter-
minându-ne sã o ajutãm. Era modul ei de a
cere ajutor. Tu, dragã cititorule, ai poate modul
tãu; indiferent care ar fi el, când nu poþi de unul
singur, cere ajutor cu inima deschisã! Fã-o! Cu
sinceritate, pentru scopuri cu adevãrat impor-
tante, nobile, atunci când ceri, þi se va da! ªi,
cum spuneam mai devreme, dacã eºti omul
potrivit ºi faci ceva important cu ceea ce þi se
dã, vei primi din ce în ce mai mult, chiar dacã
tu nu ceri atâta!...

Al zecelea mesaj al Andreei: iubeºte! Când
ºi-a aºezat cãpºorul ei mic ºi obosit pe umãrul
meu, seara, ºi m-a încolãcit cu o mânuþã pe dupã
gât, am simþit cã mã topesc! Ba chiar m-am to-
pit!... Cãci cine eram eu sã merit un asemenea
gest? Nu fãcusem decât sã-i arãt înþelegere ºi
dragoste acestui copilaº, iar el, printr-o mani-
erã dumnezeiesc de simplã, mi-a întors aceas-
tã dragoste înmiit, fãrã mãcar sã se gândeascã
o clipã cã face aºa ceva! A iubi – suprema
mulþumire! A fi iubit – suprema mulþumire!

Ei, ce zici, dragã cititorule, ai ce sã înveþi de
la un copil de un an ºi opt luni? Iar lecþii din
acestea sunt cu duiumul în jurul nostru, fac
parte din fiecare orã petrecutã pe lungul drum
al zilei de azi. Totul e sã deschidem bine ochii
ºi mintea, sã le vedem, sã le analizãm, sã tra-
gem concluziile care se impun ºi sã acþionãm
în consecinþã. Altfel... trece viaþa pe lângã noi

ºi nu în-

þelegem
nimic

din ea!
ªi-ar fi

pãcat, mare  
pãcat, cel mai
mare pãcat...
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Sunt la Tãrtãºeºti acum, în vechea casã cu
un singur nivel, construitã prin
anii ’50 de bunicii din partea
mamei, unde pãrinþii mei
se retrag pe timpul
verii... Vã
voi po-
v e s t i

d e s p r e
T ã r t ã º e º t i ,
aºa cum îl vãd
eu ºi cum este
el de fapt, nu cum
este prezentat în ziarele de scan-
dal, doar pentru cã e locul de unde vin Adrian
Nãstase, Gregorian Bivolaru ºi generalul Toma
Zaharia... Dar nu acum... Nu încã...

Pe lungul drum al zilei de azi, dragã citito-
rule, simt nevoia unor momente de împãcare
interioarã ºi de regãsire a direcþiei în care mã
îndrept. Numesc asta „vremea mea de rezo-
nat“; mai în glumã, mai în serios, Florina îi
spune, referindu-se, bineînþeles, doar la mine,
„re-sonat“! Râdem, fiindcã ºtiu cã... „are drep-
tate“... ªi ne iubim ºi prin asta...

Oricum, „vremea mea de rezonat“ se poate
petrece oriunde ºi oricând. Rezonez în tramvai
sau autobuz, rezonez când conduc maºina,
când merg pe stradã, rezonez în faþa calcula-
torului, rezonez când mã aflu la orizontalã,
aºteptând sã mã ia somnul, rezonez când simt
nevoia sã-mi reîncarc bateriile. A rezona, în
accepþiunea mea, este sinonim cu „a simþi pe
deplin“. Sunt momente, de-a lungul zilei, în
care suntem atât de concentraþi asupra a ceea
ce avem de fãcut, încât avem impresia, în
acele clipe, cã timpul lucreazã împotriva noas-
trã, aºa cã tensiunea în care muncim devine
extrem de obositoare, uneori chiar de nesupor-

tat. Atunci avem nevoie – simþim nevoia! – de
relaxare! Dar cum sã te relaxezi când termenul

de predare a lucrãrii este... ieri, când fac-
turile sunt neplãtite, când creditorii bat la
uºã... ºi tot aºa? Cum sã te relaxezi

când „viaþa nu te slãbeºte deloc“?
Oh, am auzit expresia de

mai sus de atâtea ori încât stau ºi
mã gândesc dacã nu cum-
va oamenii sunt traºi la

indigo? „Viaþa nu mã
lasã...“ „Viaþa nu mã

slãbeºte nici o clipã...“ ªtii
cine sunt cei ce spun aºa
ceva? Loser-ii! Perdanþii!
Rataþii! Indivizii care lasã

„viaþa“ sã-i conducã unde vrea
ea, în loc sã-ºi conducã ei viaþa unde vor!

Aceºti oameni se autocondamnã la o existenþã
de-a dreptul morbidã, de bou care se bagã sin-
gur cu capul sub jugul greu al vieþii. Vestea
proastã este cã ºi eu am dat vina pe... viaþã,
pânã la 31 de ani. Da, am fost un... loser! Iar
vestea bunã este cã acum nu mai sunt! Cum a
fost posibil aºa ceva? Printr-o simplã schim-
bare de opticã...

Dar, sã revenim la „vremea de rezonat“...
Cum fac eu când simt cã „nu mai pot“, cã „nu
mai rezist“, cã am „nervii întinºi la maximum“?
Mã opresc ºi privesc în jur! Deschid larg ochii
ºi urechile, vãd ce se petrece lângã mine ºi mã
concentrez sã aud, sã înþeleg ºi sã simt toate
sunetele, imaginile ºi mirosurile care mã încon-
joarã. E suficient sã-mi fixez privirea pe ce se
miºcã în jurul meu, ca sã vãd viaþa! Apoi... sã
aud viaþa!... ªi apoi... sã simt viaþa!...

Vãd, aud ºi simt în cele mai neaºteptate
locuri ºi în cele mai neobiºnuite momente – dar
aceasta numai dupã îndelungi exerciþii. La în-
ceput îmi venea destul de greu sã-mi golesc
mintea de probleme, de necazuri, de griji ºi de
tot felul de închipuiri „importante“ care-mi mân-
cau sufletul. Dar citisem cã aceastã tehnicã
este cea mai bunã ºi cã eficienþa ei este ma-
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ximã dacã o practici cu perseverenþã cel puþin
trei luni. Drept pentru care nu am dezarmat –
am continuat pânã mi-a reuºit! Dificil nu este
sã reuºeºti, dificil este sã perseverezi pânã
reuºeºti!

Când intru în rezonanþã cu ceea ce se în-
tâmplã în jurul meu, simt cã mã leg din nou la
sursa principalã de energie a existenþei mele:
Viaþa! Când aud pãsãrelele cântând, oamenii
vorbind, vântul ºuierând, frunzele copacilor ºu-
ºotind aprins, maºinile alergând ºi þipând înne-
bunite din claxoane ºi frâne, pe ºoselele peti-
citei Românii, mã cuplez la tot acest univers
fascinant de sunete ºi îmi trag seva, picãturã
cu picãturã, pentru a putea merge ºi astãzi mai
departe, pe lungul drum al zilei. Sunt sunete
care îmi plac ºi sunete care îmi displac. Dar ºi
unele ºi celelalte fac parte din Viaþã ºi conþin
acel ceva indescriptibil de care eu am nevoie
pentru putea a continua!...

Apoi mã concentrez sã vãd – o altã sursã
deosebitã de energie ºi putere! Mai deunãzi, în
timp ce mã întorceam de la contabila mea (o
doamnã deosebitã, pe care o stimez ca pe
mama mea...), mi-au rãsãrit în faþã... douã
vrãbii! Cu penele învolburate, dând din aripi sã
se omoare, þipând una la alta ca gaiþele, se
certau de mama focului, în plin trotuar, chiar
printre oameni! Atât de impresionat am fost de
momentul acela neobiºnuit, încât m-am oprit
brusc în loc, sã privesc cele douã certãreþe bu-
cureºtene. Bineînþeles, persoana care mergea
în spatele meu nu m-a vãzut cã mã opresc... ºi
a intrat în plin în mine! „Pardon!... Scuzaþi!...
Vrãbiile... Ce vrãbii?!... Astea!... Ah!?... Ce fru-
mos!?...“ Am rezonat cu vrãbiile acelea pânã
când ºi-au luat zborul, mutându-ºi câmpul de
luptã într-un copac înfrunzit de la marginea ºo-
selei. Atâta energie vitalã mi-a indus aceastã
„fazã“ simplã de Viaþã, cã m-am simþit bine dis-
pus câteva ore la rând! ªi chiar ºi-acum, când
rememorez întâmplarea ca sã þi-o pot reda þie,
dragã cititorule, simt fiori de plãcere strãbãtân-
du-mi sufletul.

Momente din acestea sunt cu duiumul în
jurul nostru, pe parcursul fiecãrei zile ce ne e
dãruitã de Dumnezeu. Trebuie doar sã deschi-
dem ochii ºi mintea, pentru a le extrage ener-
gia, pe care s-o lãsãm apoi sã ne fortifice. E
drept, cu toþii avem momente dificile, zile bune
ºi zile proaste; cu toþii avem, însã, ºi „faze“ de
Viaþã din care ne putem extrage forþa de a con-
tinua. Diferenþa dintre cei care înving ºi cei
care pierd o face atitudinea faþã de astfel de
momente superbe!

A rezona în ritmul Vieþii este, probabil, împli-
nirea supremã a oricãrui om. Cãci, aºa cum
muzica are un ritm —, iar cei care preferã acea
muzicã, preferã, de fapt, ritmul pe care ea îl
induce – ºi Viaþa are propriul ei ritm; iar a trãi
în ritmul Vieþii înseamnã a prinde, în fiecare
clipã, esenþa, înseamnã „a fi pe val“ ºi nu „sub
val“. Nu-i însã uºor sã faci asta, sã prinzi rit-
mul! În epoca noastrã – Epoca Vitezei Nebu-
neºti – a devenit aproape imposibil s-o mai
faci! Suntem, din pãcate, sclavii propriilor
noastre dorinþe de a înainta mai repede! O
creºtere necontrolatã, într-un ritm alert, a unui
grup de celule în organism, se cheamã cancer;
creºterea societãþii umane din ultimii 50-60 de
ani, necontrolatã ºi extrem de alertã, oare cum
se poate chema?... Oricum, nu vreau sã te în-
grijorez, dragã cititorule – departe de mine
gândul acesta! Însã, aºa cum ºi mie mi-a expli-
cat un medic ceea ce þi-am expus în rândurile
de mai sus, m-am simþit dator sã îþi explic ºi eu
þie. Dacã ºtii, te poþi apãra, poþi lua mãsuri;
dacã nu ºtii, eºti expus mai rãu ca la piaþã!...
S-ar putea sã greºesc, nu ºtiu?!... Eu însumi
mã îndoiesc de multe ori...

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“.
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