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Motto
Omul îşi face norocul cu gândul și strădania lui,
conlucrând cu Inteligența-și-Voința Universală.

CÂTEVA CUVINTE DESPRE ȘI DIN
CARTE:
Secretul pentru a-ți împlini toate dorințele
profunde,
pentru a-ți transforma visele în realitate!
Ți-ai dorit vreodată să cunoști o formulă pentru a fi iubit/ă,
pentru fericire, prosperitate și succes? Iat-o prezentată în
paginile acestui volum. Această carte îți dezvăluie Marele
Secret, cheia pentru a-ți transforma visele în realitate. Bazată pe
tehnici moderne americane de know-how, pe vechi doctrine
ezoterice românești și pe cunoștințe dobândite din propria
experiență a autorului, această carte te va învăța cum să-ți
împlinești mereu dorințele profunde.
Ocazia favorabilă este ca o fiinţă pe jumătate cheală: are păr
doar în faţă; dacă apucă să treacă pe lângă tine, s-a dus, nu mai
ai de ce s-o apuci.
Eşti capabil să urmăreşti MAI MULTE ţeluri în acelaşi timp:
iubire, belşug, sănătate, profesie, conduită etc. Este important,
însă, ca atunci când acţionezi să-ţi concentrezi atenţia asupra
unui anumit lucru întru-un moment. Rareori – dacă vreo dată –
poţi împuşca doi iepuri dintr-un foc, dar în mod sigur poţi
împuşca mai mulţi iepuri la o singură partidă de vânătoare. Cu
alte cuvinte, poţi să urmăreşti mai multe ţeluri concomitent şi să
le realizezi într-un anumit interval de timp pe toate.

Omul doreşte LIBERTATEA pentru a putea să-și stabilească
singur țelurile în viață și pentru a putea să-şi creeze oportunităţi,
ocazii favorabile pentru împlinrea ţelurilor sale, acţionând după
un plan propriu, cinstit. Astfel, el foloseşte libertatea și pentru a
se autodisciplina. Autodisciplina îl ajută pe om să evite sau să
înlăture pericolele pe care libertatea le aduce cu sine, așa cum ar
fi libertinajul. Numai folosită în acest fel, libertatea este
aducătoare de bine, de fericire şi de progres.
Dragă cititor, poţi şi TREBUIE să reuşeşti această stare de spirit
paradoxală: a fi ”obsedat”, preocupat de ţelurile tale şi a le uita
în acelaşi timp. Chiar şi LUMINA este paradoxală. Aşa cum
demonstrează cercetarea ştiinţifică, lumina este atât particulă cât
şi undă. Cum așa? Particulele dispar și lumina devine undă, apoi
undele dispar şi lumina devine particule! Deci lumina este o
rapidă alternare permanentă între aceste două aspecte opuse –
unul având, iar celălalt neavând masă, greutate. Şi numai astfel –
prin paradoxalitatea ei – lumina este atât de benefică vieţii pe
Pământ.
„Recomand cititorilor români această carte deloc facilă, plină de
miez ezoteric și care ne îndeamnă la reflecție asupra intențiilor și
acțiunilor noastre și asupra consecințelor lor asupra noastră și a
semenilor noștri. Ghidul prezent este o cale spre cum să
ajungem mai înțelepți și morali, devenind bogați (în toate
sensurile) și iubiți, făcând bine semenilor și nouă în același timp
și viețuind mai frumos și cu sens.” Lector Univ. Dr. Sorin
Ciutacu

ÎNTREBAREA CITITORULUI:
Care este primul lucru pe care trebuie să-l fac pentru a avea
succes, pentru a-mi împlini dorințele profunde, țelurile?
RĂSPUNS:
Treci acest test.
TEST:
Ai răbdarea și puterea de voință de a studia fiecare scrisoare din
această carte.
Acordă-ți timp nu doar să citești fiecare pagină, ci să și
reflectezi asupra ei.
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MARELE SECRET - INTRODUCERE
SCRISOAREA ÎNTÂI
Dragă cititor,
Îți voi dezvălui în această serie de scrisori lucruri ce te vor
interesa enorm şi-ţi vor fi de mare folos toată viaţa. Este vorba
de un MARE SECRET ce stă la baza tuturor realizărilor fiinţei
umane, chiar dacă de cele mai multe ori a fost şi este folosit „din
întâmplare”, „fără a vrea”, în mod „inconştient”, în mod
subconştient. Toate personalităţile de succes se folosesc de acest
secret, chiar dacă unii dintre ei, fără să-şi dea seama. Şi tu te-ai
folosit de el – probabil doar de unele laturi ale sale – în tot ceea
ce ai realizat până acum. Cunoscând şi pătrunzând acest Mare
Secret, vei reuşi să te foloseşti în mod conştient, în mod VOIT
de el, de ÎNTREGUL secret. Astfel, vei reuşi să-l foloseşti
oricând spre împlinirea ţelurilor tale, oricare ar fi ele. Ai să vezi
că - şi cum – tot ce se petrece în jurul tău poate fi controlat,
poate fi scos de sub aripa hazardului și poate fi folosit în
favoarea ta. Pe scurt, ai să vezi că destinul tău – şi, totodată,
fericirea ta – se află în mâinile tale. Acest MARE SECRET
cuprinde o serie de învăţături nu numai din propria mea
experiență, ci mai ales din îndelungata experienţă a civilizaţiei
umane – învăţături exprimate de numeroşi gânditori şi oameni
de ştiinţă din cele mai vechi timpuri şi până astăzi.
Pentru început, trebuie să păstrezi o gândire deschisă la nou,
deoarece unele lucruri s-ar putea să ţi se pară total noi. Ai
răbdare până termini de citit tot ciclul de scrisori. După aceea

poţi să regândeşti totul şi să-ţi formulezi o părere proprie, să
evaluezi informaţiile primite şi modul în care sunt puse în
legătură unele cu celelalte. Pentru a te folosi cât mai bine de
informaţiile primite este bine să studiezi doar câte o singură
scrisoare pe zi. Exemplele concrete din această carte vor fi
foarte puţine, pentru a-ți da ție posibilitatea să furnizezi de
fiecare dată propriile tale exemple – din experienţa ta sau a
cunoscuților tăi.
Ai să întâlneşti pe parcurs unele lucruri pentru a căror înţelegere
va fi nevoie să depăşeşti puţin logica obişnuită, să depăşeşti
unele tipare comode de gândire. Pentru a înţelege acest lucru,
distrează-te cu următorul exerciţiu: ai în faţa ta nouă puncte
dispuse câte trei pe trei linii paralele, imaginare; distanţa între
puncte pe orizontală şi pe verticală este egală, astfel încât cele
patru puncte extreme formează un pătrat sau un dreptunghi:

Fără să ridici creionul de pe foaia de hârtie şi fără să treci pe o
linie de două ori, trasează patru linii drepte, trecând prin toate
cele nouă puncte. Până vei termina de citit această carte vei găsi
şi rezolvarea. Acest exerciţiu îţi arată de ce este nevoie să
păstrezi o minte deschisă la nou – un nou perfect logic.
Înainte, însă, de a porni în această călătorie a gândirii ştiinţifice
de o putere extremă,vreau să-ţi amintesc pe scurt despre modul

de funcţionare a unor aparate ce lucrează cu mare precizie. Ele
au mult de-a face cu ceea ce urmează să descoperi în această
serie de scrisori.
Probabil ştii destul de bine cum funcţionează un COMPUTER.
Pe baza unuia sau mai multor programe pe care le are întipărite
în „creierul” său – în memorie – el îţi rezovă o serie de
probleme. Tu doar introduci datele concrete ale unei probleme şi
el îţi rezolvă automat problema, îţi găseşte cu uşurinţă soluţia.
Un alt aparat, mult mai complex, care funcţionează tot cu
precizie uimitoare, este RACHETA INTERCEPTOARE. Ea are
de atins o ţintă ce se află în mişcare. Racheta interceptoare este
prevăzută cu un sistem de propulsie care o ajută să se deplaseze
într-un anumit sens. Viteza ei, traiectoria şi direcţia sunt
permanent reglate de o serie de computere ce prelucrează
constant şi foarte rapid datele concrete furnizate de „organele ei
de simţ” în legătură cu înălţimea la care se află, distanţa până la
ţintă, poziţia faţă de ţintă, semnalele luminoase sau sonore etc.
Prin aceste „organe de simţ”, racheta îşi „cunoaşte” permanent
mediul. Astfel, ea „ştie” ce reglări trebuie să facă pentru a-şi
atinge ţinta. Ea are, deci, un MECANISM AUTOMAT alcătuit
din totalitatea acestor computere ce conlucrează în vederea
atingerii ţintei. Acest Mecanism Automat o duce negreşit la
ţintă.
De ce e important să-ţi aminteşti aceste lucruri? Pentru simplul
fapt că fiinţa umană are în interiorul ei un Mecanism Automat
asemănător, dar mult mai complex, ce funcţionează pe baza

aceloraşi principii. Există o mulţime de dovezi ştiinţifice în acest
sens. Omul nu este un mecanism, dar el are acest mecanism în
interiorul său. Acest mecanism se află în creierul nostru, la
nivelul subconştientului. Conştientul primeşte de la organele de
simţ, prin intermediul sistemului nervos, datele necesare
cunoaşterii mediului. Aceste date sunt rapid furnizate
subconştientului. Mecanismul Automat din subconştient le
prelucrează fulgerător şi dă răspunsul cerut, pe baza principiilor
sale de funcţionare, având în vedere şi „programele”
(învăţăturile) introduse în memorie. Acest răspuns poate fi
observat cu uşurinţă în reacţiile noastre „automate” la diferite
situaţii sau în ideile ce „ne vin” în legătură cu problemele pe
care vrem să le rezolvăm, sau ţelurile pe care vrem să le
atingem.
Pentru moment distrează-te cu jocul cu punctele.

MECANISMUL NOSTRU AUTOMAT
SCRISOAREA A DOUA
Dragă cititor,
În scrisoarea precedentă ai întâlnit un cuvânt foarte important:
ȚEL. Este evident că omul are în viaţă o serie întreagă de ţeluri.
Multe dintre ele, concomitente. Ele de obicei se află într-o
ierarhie. Ştii exact ce ţel este cel mai important pentru tine la un
moment dat. Omul care n-are niciun ţel important pentru el,
nicio dorință profundă, nu găsește viața ca fiind prea atrăgătoare.
Iar cel ce n-are niciun țel este aproape mort; este ca o bicicletă
ce stă pe loc; deci se prăbuşeşte. Este dificil chiar să te scoli
dimineaţa, atunci când nu eşti nerăbdător să realizezi un anumit
lucru.
Ceea ce-l ţine pe om în viaţă este acest permanent mănunchi de
ţeluri – unele mai vechi, altele mai noi, unele mai puţin
importante, altele mai importante; unele foarte importante.
Orice fiinţă are ţelurile ei. Animalul are două ţeluri:
1. supravieţuirea sa ca individ;
2. supravieţuirea speciei sale.
Deci animalul are nevoie de hrană, adăpost şi un anumit mediu şi are nevoie să se reproducă.
Omul, ca fiinţă superioară, are şi o mulţime de alte ţeluri. Omul
îşi creează singur o serie de ţeluri spirituale şi materiale, precum
iubirea, bogăţia, puterea, faima, prietenia. Omul este, deci, mai
mult decât „o creatură”, el este un creator.

Atunci când încercăm să explicăm diferite comportări ale
animalelor spunem că ele au „instincte”. Are o albină nevoie de
o facultate de arhitectură pentru a putea să construiască cu
precizie căsuţele sale hexagonale? Are o pasăre migratoare – o
rândunică – nevoie de buletine meteo sau de lecţii de geografie
pentru a zbura peste mări şi oceane spre ţinuturile călduroase la
sfârşitul toamnei; iar la venirea primăverii, înapoi, exact la
cuibul ei? Ele au „instincte” ce le ajută să-şi realizeze cu
SUCCES ţelul: supravieţuirea. Ele au un „instinct” al
SUCCESULUI. Ele au acest MECANISM AUTOMAT ce la
duce la ţinta lor, la împlinirea ţelului, întocmai ca şi Mecanismul
Automat din racheta interceptoare.
Omul are şi el „instincte”, are şi el „instinctul” SUCCESULUI,
are şi el acest MECANISM AUTOMAT, dar mult mai complex.
Acesta îl ajută să-şi realizeze ţelurile – ţelurile de orice fel.
Acest Mecanism Automat, îl duce pe om la ţinta sa, oricare ar fi
aceasta. Acest adevăr trebuie bine ţinut minte:
OMUL ESTE O FIINŢĂ A SUCCESULUI ce-şi împlinește
ORICE ŢEL cu SUCCES.
Dragă cititor, din acest ciclu de scrisori vei înţelege cum
funcţionează acest MECANISM AUTOMAT AL
SUCCESULUI şi cum trebuie să-l foloseşti pentru a-ţi realiza cu
succes orice ţel. Mecanismul tău Automat este mijlocul prin care
comunici cu Inteligența-și-Voința Universală.

SFARȘIT PREVIZUALIZARE
Vrei să citești mai mult? Cumpără eBook-ul

