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Introducere
În cartea Zero limite am afirmat cã existã trei etape ale
trezirii. La vremea aceea, nu ºtiam cã mai este ºi o a patra etapã.
Acum o cunosc. Este vorba de nivelul transcendenþei, despre
care au vorbit, ºi pe care chiar l-au trãit Einstein ºi numeroºi învãþãtori spirituali. Este la fel de real ca realitatea pe care o trãiþi în
acest moment, însã depãºeºte tot ce aþi experimentat pânã acum.
Aceastã carte trece dincolo de lucrãrile mele anterioare,
depãºeºte filmul de succes Secretul, volumele Factorul de atracþie
sau Zero limite. Se bazeazã pe ele, desigur, primele lucrãri referindu-se la cele dintâi etape ale trezirii. Dar, pentru cã trebuia
sã trãiesc cea de-a patra etapã, nu puteam încã sã scriu despre
ea. Asta pânã acum.
În 2009, am înregistrat un program audio intitulat Cursul
despre trezire. Habar n-aveam dacã era nevoie de el sau dacã
exista cineva care sã-l înþeleagã. Spre surprinderea ºi încântarea
mea, a devenit un bestseller. A trebuit sã reeditez cursul de
câteva ori. Oameni din toatã lumea îl ascultau ºi se „trezeau”
pe alte niveluri. Oameni cu probleme descopereau secretul
rezolvãrii acestora.
Ca o consecinþã a popularitãþii cursului, am hotãrât sã-l
transform într-o carte. Rezultatul acestei întreprinderi se aflã
acum în mâinile dumneavoastrã. Fie ca aceastã carte sã vã elibereze de toate problemele ºi sã vã conducã la fericirea pe care
o cãutaþi – acea fericire care se aflã în miezul trezirii dumneavoastrã.

Capitolul 1

La ce sã ne aºteptãm
Aude aliquid dignum. (Îndrãzneºte ceva de seamã.)
Maximã latinã, secolul al XVI-lea

C

e aþi îndrãzni sã faceþi dacã n-aþi avea cum sã pierdeþi?
Ce aþi îndrãzni sã fiþi dacã vi s-ar garanta un succes
necondiþionat? Ce aþi îndrãzni sã aveþi dacã nu ar exista niciun
fel de limite? Ce anume aþi îndrãzni?
E momentul sã îndrãzniþi ceva de seamã. Bun venit la Cursul
despre trezire. Indiferent dacã sunteþi un adept înfocat al mesajului meu sau dacã de-abia aþi adoptat metoda mea de dezvoltare personalã, felicitãri. Fãcând acest prim pas, v-aþi deschis
viaþa unui numãr nelimitat de posibilitãþi.
S-ar putea ca în momentul acesta sã suferiþi. Am trecut ºi
eu prin aºa ceva. Am rude care încã trãiesc o astfel de experienþã. Încerc sã le ajut învãþându-le ce am aflat în ultimii
20–30 de ani. Este vorba de lucruri pe care le-am învãþat pe
pielea mea. Pe vremea când nu aveam un adãpost deasupra
capului, mã duceam la bibliotecã ºi citeam cãrþi. Magia credinþei,
de Claude Bristol, mi-a influenþat în mod uimitor viaþa, ºi am
mai citit ºi cãrþi precum De la idee la bani (Napoleon Hill). Îi
mulþumesc lui Dumnezeu pentru bibliotecã. Abundenþa, înþelepciunea acolo se aflã. În timp ce conduceam maºina prin
Houston, unde locuiam ºi unde a avut loc o mare parte din
prima etapã a transformãrii mele, ascultam programe audio
pe care le împrumutam de la bibliotecã. Mi-am fãcut o „universitate pe roþi”, am ascultat, am evoluat ºi mi-am pus întrebãri.
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ªi asta o sã treacã
Vreau sã vã daþi seama cã starea dumneavoastrã actualã
este temporarã. Totul se întâmplã acum, în realitatea actualã.
Ceea ce este trecãtor se va schimba; realitatea actualã se va
schimba. Când sunteþi treaz, când treceþi prin diversele etape
ale trezirii, lãsaþi în urmã suferinþa ºi zbaterea. Cea mai mare
parte a suferinþei ºi a zbaterii aparþine acestei prime faze. Cu
toþii trecem prin ea. Cei mai mulþi rãmân pe veºnicie aici. Sunt
prizonierii ei pânã la moarte.

Mai existã o cale
Celor mai mulþi oameni le trebuie un astfel de program
care sã-i trezeascã ºi sã-i înveþe cã mai existã o cale de a-ºi trãi
viaþa. ªtiu cã vã gândiþi probabil la plata facturilor. Poate cã vã
trece prin minte: „Cum o sã plãtesc chiria luna viitoare?” ªtiu
cã s-ar putea sã vã gândiþi la sãnãtatea dumneavoastrã sau a
unei persoane dragi. Existã ºi o altã cale de a trece prin toate
acestea. Mai existã o cale de a rezolva astfel de probleme. Vestea
bunã este cã o s-o aflaþi prin intermediul Cursului despre trezire.
Poate cã vã întrebaþi cum a fost viaþa mea pe strãzi. De
fapt, n-am vorbit niciodatã pe larg despre asta. În realitate, o
bunã bucatã de vreme nici mãcar nu mi-a aparþinut, nu mi-am
însuºit-o, iar asta înseamnã cã, da, s-a întâmplat; într-adevãr,
am trãit pe strãzi în Dallas, prin 1976, 1977, 1978, cam pe-atunci.
Multã vreme, mi-am scos din minte aceastã perioadã. Mult
timp, în conºtiinþa mea, acest lucru nu s-a întâmplat niciodatã.
Dar cum viaþa a mers mai departe, iar lumea m-a întrebat
despre trecutul meu, am început sã vorbesc despre el ºi am
descoperit cã, deºi nu mã simþeam în apele mele, pentru ceilalþi
el reprezenta o sursã de inspiraþie. Aºa cã o sã mã opresc puþin
asupra acestui subiect.
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Economisisem niºte bani ºi-i dãdusem unei companii
care-mi promisese în schimb un loc de muncã în strãinãtate.
Construiam conducte de petrol ºi de gaz în alte þãri, în Alaska,
mã rog, locuri de genul acesta, ºi cedasem toþi banii companiei
care urma sã trimitã scrisori ºi CV-uri ºi sã-mi gãseascã de lucru.
Deci, mã aflam în Dallas; practic, în afarã de niºte mãrunþiº
care sã-mi ajungã pentru mâncare pânã când avea sã vinã ºi
slujba mult aºteptatã, renunþasem la tot, iar compania ºi-a închis
porþile. Eram falit. Atunci când m-am dus sã vorbesc cu
patronul, am aflat cã se sinucisese, aºa cã am rãmas fãrã niciun
fel de resurse. Mã dusesem la Dallas fãrã nimic. Risipisem toþi
banii. Nu aveam slujbã. Nu aveam maºinã. Nu cunoºteam pe
nimeni. Locuiam într-un apartament mizer dintr-un cartier
periculos, dupã care am ajuns sã dorm pe treptele unui oficiu
poºtal. Dacã aþi vãzut filmul În cãutarea fericirii, personajul
interpretat de Will Smith este un individ muncitor ºi bine
intenþionat, care face câteva greºeli ºi ajunge foarte repede sã
doarmã într-o bisericã, într-o cabinã de toaletã sau într-o staþie
de autobuz. Am trecut prin toate acestea. Îmi amintesc cã
dormeam pe treptele oficiului poºtal pentru cã aveam acolo o
cutie poºtalã ºi speram sã primesc un cec pentru ceva ce
scrisesem.
Nu îmi amintesc totul despre perioada aceea pentru cã a
fost foarte întunecatã ºi traumatizantã din punct de vedere
psihologic. Cu toate astea, am reuºit cumva sã plec ºi sã ajung
la Houston. Mãrturisesc cu mâna pe inimã cã nu ºtiu cum s-a
întâmplat lucrul acesta. Poate cã am fãcut autostopul. Poate cã
m-am urcat cumva într-un autobuz. Pur ºi simplu, nu-mi aduc
aminte, dar am plecat din Dallas, iar rana lãsatã de faptul cã
am trãit pe strãzi nu s-a închis vreme de cel puþin un deceniu.
M-am întors de vreo douã ori, pentru un motiv sau altul,
întotdeauna ºovãind, ºi ceva neplãcut s-a petrecut de fiecare
datã.
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Îmi aduc aminte cã, o datã, imediat dupã ce am intrat în
Dallas, m-a oprit un poliþist ºi mi-a dat o amendã. Parcã mintea
mea ar fi fost fixatã definitiv asupra acelui loc ºi asupra acelei
perioade în termeni exclusiv negativi, aºa cã a trebuit sã fac o
curãþenie mentalã serioasã ºi sã devin mai conºtient de realitate.
Procedând astfel, problema a dispãrut. Mã pot duce la Dallas
oricând. Pot vorbi despre perioada aceea, aºa cum o fac ºi în
momentul acesta.

La urma urmei, nu-i decât o poveste
Însã aceastã experienþã m-a fãcut mai puternic, mi-a oferit
o poveste care a inspirat probabil mii de oameni. S-ar putea sã
vã inspire ºi pe dumneavoastrã chiar acum. N-aº vrea s-o retrãiesc, însã sunt recunoscãtor cã am trecut prin ea ºi cã am supravieþuit. Din multe puncte de vedere, au fost vremuri oribile.
Dar totul face parte din mine, din istoria ºi din trecutul meu.
În filmul Secretul existã o scenã în care toþi instructorii sunt
întrebaþi cum a fost viaþa lor: unul fãcuse parte dintr-o bandã
de cartier; eu am spus: „Nu aveam un acoperiº deasupra capului”; altul a avut un alt gen de ghinion; urmãtorul a povestit
ceva diferit. Filmul ajunge la Jack Canfield, una dintre persoanele cele mai dragi mie, care spune: „Asta-i tot? ªi ce dacã? Cu
toþii avem o poveste de spus. Tu ai o poveste. Eu am o poveste.”
O parte din mine îmi spunea cã, la un moment dat, trãisem pe
strãzi, dar reuºisem totodatã sã depãºesc faza aceea.
Astãzi, mã gãsesc într-un cu totul alt loc. Când mã uit în
urmã, la existenþa mea de acum 30 de ani, când nu aveam unde
locui, ºi fac o comparaþie cu viaþa de azi, când am o colecþie de
maºini, o proprietate la þarã, un stil de viaþã luxos, când sunt
un star de cinema ºi un scriitor de bestselleruri, o parte a creierului meu o ia razna pentru cã încearcã sã priceapã: „Cum a
reuºit persoana aceea sã devinã persoana aceasta?” Iar persoana
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aceea, care trãia pe strãzi, a devenit cea care trãieºte astãzi în
lux datoritã unei treziri. Din acest motiv e important materialul
de faþã ºi de aceea vreau sã vi-l împãrtãºesc. Ceea ce am învãþat
este practic, spiritual, însufleþitor ºi încãrcat de satisfacþii financiare, romantice ºi din orice alt punct de vedere vã mai trece
prin cap. Transformarea a fost profundã ºi permanentã, însã a
început cu o micã sclipire pe radarul care îmi indica locul unde,
la un moment dat, trãiam pe strãzi.
Dar sã nu vã gândiþi cã trebuie sã ajungeþi pe strãzi pentru
a vã trezi. Începeþi din punctul în care vã aflaþi. Ce vreau sã
spun este cã aveþi propria poveste ºi cã fiecare dintre noi are
un trecut din care provine, din care se dezvoltã ºi din care se
trezeºte. Nu trebuie sã daþi înapoi; nu trebuie sã trãiþi pe strãzi;
nu trebuie sã faceþi datorii; nu trebuie sã sãrãciþi. Dacã aþi trecut
deja prin toate acestea, atunci ele fac parte din experienþa dumneavoastrã de viaþã. Vã veþi trezi din ea. Însã nu vã cer în niciun
caz sã mergeþi înapoi. Vã rog sã vã îndreptaþi înainte, parcurgând etapele trezirii. La asta ne vom referi în cartea de faþã.
Nu ºtiu dacã aþi citit celelalte cãrþi ale mele sau dacã aþi
ascultat casetele ori mi-aþi vãzut filmele. Habar n-am. Însã vreau
sã ºtiþi cã o sã parcurg aspectele fundamentale ºi cã o sã trec
dincolo de ele. De exemplu, nu are nicio importanþã dacã aþi
ascultat Secretul care lipseºte, dacã aþi citit Factorul de atracþie
sau dacã aþi vãzut filmul Secretul, pentru cã despre subiectul
Cursului despre trezire nu am mai vorbit niciodatã pânã acum.
Încã o datã vã spun, vom porni de la zero. Vã voi conduce apoi
prin cele patru etape ale trezirii, iar despre cea de-a patra nu
am mai discutat cu nimeni dintr-un motiv evident – nu ºtiam
nimic despre existenþa ei.
Mi-am împãrtãºit experienþa de viaþã prin intermediul cãrþilor, casetelor audio, cursurilor ºi apariþiilor cinematografice,
iar experienþa mea nu s-a încheiat. Pe mãsurã ce evoluez, mã
trezesc, devin mai conºtient ºi depãºesc problemele din viaþa
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mea, ies în faþã ºi vi le împãrtãºesc pentru a vã face un serviciu.
Dacã îmi cunoaºteþi deja lucrãrile, e minunat; dacã nu, e bine
ºi aºa. Am de gând sã mã refer la toate elementele de bazã din
lucrãrile mele, dar, totodatã, le vom depãºi, aºa cã pregãtiþi-vã
– o sã ne distrãm pe cinste.

Totu-i bine când te uiþi mai în profunzime
De ce fac asta acum? De ce aici? De ce acum? De ce se întâmplã toate astea tocmai acum?
Dacã vã uitaþi în jur (mai ales dacã acordaþi atenþie
mass-mediei, lucru pe care nu vi-l recomand), probabil cã deja
vã gândiþi: „O, Doamne! Ia uite ce se întâmplã! Pãmântul se
schimbã. Previziunile sunt sumbre.” Poate cã vã uitaþi la viaþa
dumneavoastrã, sunteþi tulburat ºi vã întrebaþi: „Cum o sã-mi
plãtesc facturile? Cum o sã fiu în stare sã am grijã de familie?
Oare slujba mea e stabilã? Ce o sã-mi aducã ziua de mâine?
O sã rãmânem oare fãrã gaze? O sã rãmânem oare fãrã petrol?
O sã pierdem oare controlul asupra climei? Chiar aºa, ce se
întâmplã?”
O sã vã spun ceva de-a dreptul ºocant. Totul se întâmplã
pentru binele tuturor celor implicaþi. Toate aceste provocãri ne
determinã sã privim în interiorul nostru pentru a gãsi soluþii
creative, pentru a ne trezi din starea care a provocat problemele,
pentru a transcende totul ºi pentru a crea o lume mai bunã, un
loc mai bun, o viaþã mai bunã.
La prima vedere, pare un lucru imposibil, dar iatã un exemplu: Paul Zane Pilzer, care a fost consilier economic pentru mai
mulþi preºedinþi, a scos în evidenþã faptul cã, în anii 1970, când
am trecut printr-o crizã energeticã ºi când pãrea cã vom rãmâne
fãrã gaze ºi petrol, iar la benzinãrii se formau cozi interminabile,
„criza” (ºi folosesc dinadins ghilimelele) a fost de fapt un stimulent, deoarece inginerii au inventat noi modalitãþi de a sãpa
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mai adânc pentru a gãsi gaze ºi petrol, astfel încât sã avem la
dispoziþie rezerve pentru urmãtoarele câteva decenii. (Eram
copil pe vremea aceea ºi îmi amintesc cã oamenii puteau
cumpãra benzinã în funcþie de numãrul de înmatriculare, într-o
zi cei cu numãr fãrã soþ, a doua zi cei care aveau numãr cu soþ.
Erau vremuri destul de neobiºnuite.) Prin urmare, ceea ce pãrea
a fi o problemã de nerezolvat a reprezentat de fapt o provocare,
cerând soluþii inventive.
Acelaºi lucru se petrece acum în viaþa dumneavoastrã. Este
un stimulent pozitiv dacã vã întrebaþi: „Cum o sã plãtesc facturile? Cum o sã am grijã de sãnãtatea mea ºi a familiei mele?
Ce o sã se întâmple cu serviciul meu?” E un lucru bun. Vã
determinã sã priviþi într-o direcþie nouã. Vã face sã priviþi în
interiorul dumneavoastrã. Vã obligã sã gândiþi mai creativ. ªi
vã face mai receptiv. Probabil cã, dacã n-aþi trãi sentimentele
pe care le încercaþi acum, n-aþi fi cumpãrat Cursul despre trezire
ºi n-aþi fi ajuns aici. Probabil cã v-aþi fi vãzut de treabã fericit ºi
poate nepãsãtor, ca ºi pânã acum, ºi n-aþi fi avut ocazia de a
evolua, de a vã trezi. Aºa cã eu cred cã ceea ce se întâmplã
acum e un lucru bun.
Sunt de acord, nu vã simþiþi în largul dumneavoastrã, dar
asta nu înseamnã cã e ceva rãu. Pur ºi simplu e vorba de un lucru
pe care nu l-aþi mai fãcut pânã acum ºi vã simþiþi ca ºi cum aþi
încãlþa o pereche de pantofi noi. Adesea, apar bãºicile, chiar
dacã pantofii noi reprezintã ceva bun; pânã la urmã, pielea se
vindecã, se întãreºte ºi veþi pãºi cu pantofii noi într-o viaþã nouã,
simþindu-vã mai optimist, mai bogat ºi aºteptând cu nerãbdare
viitorul. Aceasta este promisiunea unei situaþii care pare o provocare.
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realitate, schimbarea, 144
sincronizarea corpului ºi a minþii, 137, 138
ºi mentalitatea de victimã, 132,
134, 142
ºi recunoºtinþa, 157
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