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Fie ca această carte să vă ajute să trăiţi experienţa
prezenţei lui Dumnezeu ca sursă a voastră.
Autorul

PARTEA I
Fundaţia

Tot ceea ce stă are o fundaţie. O viaţă plină de
siguranţă şi bunăstare se trăieşte în conformitate cu anumite adevăruri şi principii. La fel ca în
cazul pilonilor portanţi ai unui templu măreţ,
aceste adevăruri şi principii se aşază primele.
Puterea lor permite ca să fie construit şi restul
templului, iar prezenţa lor, ascunsă în cadrul
templului construit, îi protejează pe aceia care
sălăşluiesc acolo.
Primele şapte capitole din cartea Şi misti‑
cii au facturi de plătit constituie pilonii care stau la
baza unei vieţi pline de prosperitate. Multe dintre aceste principii vor părea cunoscute – sunt ca
nişte prieteni vechi: îi îmbrăţişăm cu uşurinţă şi le
recunoaştem valoarea. Alte principii vor fi noi. În
unele cazuri, vom observa imediat că acestea sunt
necesare pentru viaţa nouă pe care o construim.
Totuşi, unele dintre aceste idei par să se afle în
contradicţie cu adevăruri pe care le‑am preţuit şi

12

ŞI MISTICII AU FACTURI DE PLĂTIT

respectat. Să nu minimalizăm importanţa a ceea
ce pare nou sau ciudat. De multe ori, idealurile
trăite de mistici nu au fost împărtăşite şi de cei
mai mulţi dintre oameni. Fii perseverent, ridică
pilonii portanţi, iar templul care este menit să fie
noua ta viaţă se va înălţa şi el.

Capitolul 1
Dar am şi eu nevoi!

Când fiul nostru Ben era tânăr şi se străduia să înveţe importanţa economisirii banilor, a rămas fără bani
exact în acelaşi timp în care a găsit un joc video pe care
credea că trebuie neapărat să‑l aibă. Ben ne‑a cerut mie
şi lui Nancy banii pentru a‑şi cumpăra jocul. I‑am refuzat solicitarea, iar el a început să protesteze: „Dar am şi
eu nevoi. Am şi eu nevoi!“
Iată strigătul specific aproape oricărei fiinţe
umane: „Am şi eu nevoi.“ Cum e şi firesc, ne concentrăm atenţia ca să satisfacem aceste nevoi. Cu mult timp
în urmă în istoria omenirii, supravieţuirea noastră se
baza pe satisfacerea nevoii de asigurare a adăpostului,
hranei şi apei. Membri ai familiei noastre umane încă
se mai zbat să asigure aceste nevoi de bază, însă unii
au nevoi pe care le consideră aproape la fel de vitale.
Nevoile pe care le percepem pot să nu ne determine
supravieţuirea, însă pot să ne influenţeze calitatea vieţii şi modul în care ne vedem pe noi înşine: ca fiind
oameni de succes sau nu. Sunt multe în joc, prin urmare
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petrecem multe ore încercând să facem rost de resursele necesare pentru supravieţuirea noastră fizică, pentru
siguranţă, stimă de sine şi bucurie.
Credem că începem călătoria spre traiul prosper când răspundem la chemarea lumii de a ne lua un
serviciu bun – cu asigurare de sănătate inclusă. Pentru
aceasta, ni se spune, este nevoie de educaţie sau de o
pregătire de specialitate; prin urmare, vine la rând şcolarizarea. În sfârşit, suntem angajaţi şi, ca atare, putem
primi mijlocul de schimb actual al societăţii: banii. Cu
suficienţi bani, scopul este atins.
Ce poveste tragică! Are în ea mai multă ficţiune
decât Adevăr. Mulţi dintre noi sunt extenuaţi şi dezamăgiţi deoarece au încercat să aducă această ficţiune la
viaţă. Când devenim personaje în această poveste, nu
înaintăm: rămânem în urmă – lucru firesc atunci când
punctul nostru de focalizare şi direcţia vieţii noastre
constau în încercarea de a obţine ceea ce nu avem.

Nu nevoile constituie adevărata problemă
Nu nevoile constituie adevărata problemă. Atunci când
ne concentrăm atenţia pe ceea ce ne lipseşte, trăim
experienţa anxietăţii şi un sentiment de insuficienţă. La
început avem speranţă, dar aceasta se risipeşte repede
în faţa unei alte înştiinţări de la creditor, în faţa unei facturi neprevăzute, a unui ordin de plată anulat sau a unui
interviu eşuat pentru un loc de muncă. Concentrarea
pe nevoie şi încercarea de a o satisface sunt metode
ale mileniilor trecute. Noul mileniu cere să ne lăsăm
deoparte nevoile. O viaţă de calitate nu începe cu ceea
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ce pare să ne lipsească, ci cu concentrarea atenţiei spre
ceea ce avem.

Darul grandios
Iisus a fost conştient de darul grandios pe care l‑a oferit
cu iubire omenirii „pentru că Tatăl vostru a binevoit să
vă dea vouă Împărăţia“ (Luca 12, 32). Ceva ne este oferit şi fie nu ştim ce este şi cum să‑l recunoaştem, fie nu
ştim cum să‑l primim. Textul din Biblie citat mai sus ne
arată că Tatăl nostru înţelept a creat Universul şi legile
care îl guvernează într‑un fel care sprijină bunăstarea şi
dezvoltarea noastră.
Şi alte creaturi pământeşti trăiesc experienţa bunăvoinţei Tatălui. Cu ani în urmă, locuiam într‑o zonă cu
ierni extraordinar de friguroase. Nu era neobişnuit ca
temperatura aerului să coboare cu zeci de grade sub zero.
Lângă casa mea vedeam un ponei care trăia în aer liber,
în bătaia stihiilor. În fiecare toamnă începea să‑şi dezvolte
blana groasă, de iarnă. Într‑o zi friguroasă de noiembrie,
stăteam lângă ţarcul lui şi l‑am întrebat de unde îşi luase
blana călduroasă de iarnă. Şi‑o cumpărase de la unul
dintre magazinele locale? Îi fusese dăruită de cineva? O
găsise la marginea drumului? Desigur că toate acestea
erau întrebări absurde, însă răspunsul care mi‑a apărut în
minte exprima un Adevăr simplu: venea din interior.
Această creatură a lui Dumnezeu fusese înzestrată
în mod natural şi protejată de rafalele reci de vânt ale
iernii. Tatăl binevoise să‑i asigure veşmântul. Acesta nu
apăruse printr‑o strădanie monumentală, ci fusese produs în mod natural, fără efort. Poneiul nu se concentrase
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pe nevoia lui. Nu se gândise cum să‑şi crească blana. El
era numai un căluţ, iar blana lui se îndesise pentru iarnă
în acelaşi mod în care, în primăvară, urma să fie lepădată.
Iată o lecţie importantă. Se aseamănă cu vorbele lui Iisus, care nu sunt numai Adevărul, ci referinţă
sfântă:
„De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiţi pentru sufletul vostru ce veţi mânca, nici pentru trupul vostru
cu ce vă veţi îmbrăca; au nu este sufletul mai
mult decât hrana şi trupul decât îmbrăcămintea?
Priviţi la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu
seceră, nici nu adună în jitniţe, şi Tatăl vostru Cel
ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult
mai presus decât ele? Şi cine dintre voi, îngrijindu‑se, poate să adauge staturii sale un cot? Iar de
îmbrăcăminte de ce vă îngrijiţi? Luaţi seama la
crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici
nu torc. Şi vă spun vouă că nici Solomon, în
toată mărirea lui, nu s‑a îmbrăcat ca unul dintre aceştia. [...] Căutaţi mai întâi Împărăţia lui
Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor
adăuga vouă.“ (Matei 6, 25–29, 33).

Problema noastră este că trudim şi ne zbatem în
loc să căutăm Împărăţia. Împărăţia ne este oferită. Ea
reprezintă mai mult decât împlinirea visurilor şi satisfacerea nevoilor: este ceea ce dă sens vieţii.

Promisiunea
Iisus a spus că Împărăţia este ca un mărgăritar de
mare preţ: „Şi aflând un mărgăritar de mult preţ, s‑a
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dus, a vândut toate câte avea şi l‑a cumpărat“ (Matei
13, 46). Ce putea fi atât de preţios? Răspunsul este:
conştientizarea lui Dumnezeu. Spiritul este sursa infinită,
însă trăim experienţa bogăţiei Spiritului atunci când
ne trezim la Prezenţă. Se face o promisiune: dacă noi
căutăm Împărăţia lui Dumnezeu şi ne deschidem unei
conştiinţe a Prezenţei, nevoile noastre pământeşti sunt
satisfăcute. Nu trebuie să le acordăm mare atenţie.
Este vremea să acceptăm provocarea acestei
promisiuni şi să punem la încercare principiul căutării
Împărăţiei. Este vremea să hotărâm dacă nevoile noastre pământeşti pot fi satisfăcute fără să ne gândim la
ele. Promisiunea a fost îndeplinită pentru alţii. Poate fi
îndeplinită şi pentru noi?
Îţi aminteşti povestea lui Eddie Rickenbacker,
pilot şi as al aviaţiei2 în Primul Război Mondial? În
timpul celui de‑al Doilea Război Mondial, când se afla
într‑o misiune specială, el şi echipajul său au fost doborâţi de aviaţia inamică. Zile întregi au plutit în derivă
pe mare, pe o plută, cu numai patru portocale mici
care să le asigure hrana. Au citit cu rândul dintr‑o Biblie
mică, pe care o avea la el unul dintre piloţi. În ziua a
opta, au citit acest verset: „Căutaţi mai întâi Împărăţia
lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor
adăuga vouă“ (Matei 6, 33). În mai puţin de o oră, un
pescăruş de mare a aterizat pe capul lui Rickenbacker.
Acesta l‑a prins şi au avut astfel ce mânca. Mai târziu
2. În engleză, flying ace – pilot militar care a doborât mai multe
avioane inamice în timpul unei lupte aeriene.
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a venit o ploaie mică şi au avut apă de băut. Ei au căutat Împărăţia, şi nevoile le‑au fost satisfăcute. Credinţa
s‑a născut în ei şi le‑a permis piloţilor doborâţi să mai
reziste încă două săptămâni, până când au fost salvaţi.
Chiar şi în cea mai groaznică situaţie, când perspectivele sunt sumbre, Dumnezeu rămâne Creatorul,
Ajutorul şi Sursa noastră. Desigur, Dumnezeul nostru
este drept, înţelept şi iubitor. Dacă este adevărat, atunci
Universul şi însăşi natura noastră umană trebuie să
fi fost concepute într‑un mod care să ne asigure toate
nevoile. Prezenţa noastră în Univers trebuie să fie pentru un scop mai mare decât acela de a ne naşte, a ne
satisface nevoile lumeşti şi a muri – suntem aici ca parte
a unui proiect mai mare.
Este corect să presupunem că nevoile materiale
sunt satisfăcute nu pentru că le acordăm atenţie, ci pentru că acordăm atenţie ţelului nostru şi misiunii date de
Dumnezeu. Orice altă explicaţie este inferioară întrucât
acordă importanţă exagerată aspectelor materiale ale
vieţii. Ele nu trebuie să constituie centrul vieţii noastre.
Lucrarea noastră este să‑L recunoaştem pe Dumnezeu
ca sursă şi ne trezim la Prezenţă.
Biblia este plină de pilde în care Dumnezeu, Sursa,
asigură nevoile oamenilor. Scriptura spune povestea lui
Ilie, care, singur în pustie, a fost hrănit de corbi. Această
întâmplare nu este cu mult diferită de povestea lui Eddie
Rickenbacker şi a echipajului său. În fiecare întâmplare,
o creatură înaripată, o creaţie a lui Dumnezeu, ajută la
satisfacerea nevoilor fizice.
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Dumnezeu nu împlineşte nevoi
Omenirea are multe nevoi. Milioane de oameni mor de
foame în fiecare an. De ce nu‑i ajută Dumnezeu pe a ceşti
oameni? Persoanele care nu înţeleg natura Spiritului
şi modul în care se manifestă puterea divină îşi întorc
faţa de la acest Dumnezeu aparent aspru şi nepăsător.
Această situaţie se întâlneşte mai cu seamă în cazul în
care o persoană are o nevoie care nu este împlinită şi se
întreabă „De ce nu face Dumnezeu ceva pentru mine?
Am nevoie de o slujbă. Copiii mei au nevoie de haine şi
mănuşi pentru iarnă“. Încă o dată, auzim strigătul inimii omeneşti: „Dar am şi eu nevoi!“
Adevărul este că Dumnezeu nu împlineşte nevoile. Dumnezeu este dragostea însăşi. Dacă Dumnezeu ar
putea împlini o nevoie, ea ar fi îndeplinită. Nicio fiinţă
umană nu ar mai duce vreodată lipsă de lucrurile bune.
Din perspectivă omenească, a‑L pune pe Dumnezeu
să aibă grijă de nevoile noastre este un plan bun. În
momentul în care vei termina de citit şi de lucrat cu
această carte, vei afla un plan mai bun – unul conceput
de Spirit –, care îţi oferă bogăţii pe care nici măcar nu ţi
le poţi imagina în acest moment.

Uşa deschisă
Începi să înţelegi? Avem nevoi. În această privinţă nu există nicio îndoială. Naţiuni întregi au nevoi. Continentele
au nevoi. Din perspectiva oamenilor, pare rezonabil ca
un Creator plin de compasiune să poată asigura nevoile creaţiei Lui. Adevărul este că nevoile noastre pot fi
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asigurate, însă nu în modul în care ne gândim noi. Dacă
Dumnezeu ar putea împlini o nevoie, aceasta ar fi împlinită, dar nu aşa funcţionează Universul. Dumnezeu nu
poate împlini nevoile; Sursa nu se poate exprima pe Sine
printr‑o nevoie.
Observă că în povestea cu Ilie şi corbii, precum şi în cea a lui Eddie Rickenbacker cu pescăruşul,
Dumnezeu nu a acţionat printr‑o conştiinţă a lipsurilor.
Spiritul a acţionat prin conştiinţa spirituală care a evoluat în vreme ce Ilie şi Eddie Rickenbacker cu oamenii lui
s‑au îndepărtat de penurie mergând către Dumnezeu.
Spiritul are nevoie de o conştiinţă care să fie concentrată pe El mai degrabă decât pe problemă. De aceea
nevoia nu este problema. Concentrarea pe ceea ce nu avem
duce la nelinişte şi la sentimentul lipsei. Când ne îndreptăm atenţia spre Spirit şi permitem să ia naştere în noi
conştientizarea Sursei, nevoile ne sunt îndeplinite fără să
facem din ele centrul atenţiei noastre. Două idei puternice constituie fundamentul acestei cărţi şi al vieţii noastre:
în primul rând, Dumnezeu este sursa noastră, în al doilea
rând, conştientizarea lui Dumnezeu este rezerva noastră.
Există vreun moment în care Dumnezeu nu ne
este sursă? Există vreun moment în care conştientizarea Spiritului nu ne va asigura nevoile? Oamenii au
prosperat şi în vremuri mai dificile. Climatul economic sau nivelul de privaţiune nu contează. Atunci când
conştiinţa nu este influenţată de creşterea şi scăderea
indicatorilor economici naţionali, globali sau personali,
dobândim prosperitate. Şi numai conştientizarea lui
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Dumnezeu permite acest stil de viaţă. Mai este de mirare de ce e socotită mărgăritarul de mare preţ?

