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1
PSIHOLOGIA MODELÃRII DESTINULUI

Existenþa umanã se desfãºoarã între douã puncte
extreme: trecutul ºi viitorul. Peregrinãm cu toþii dinspre
misteriosul trecut, cãtre un viitor necunoscut. Puþini sunt
cei care ºtiu – mai bine zis, numai niºte entitãþi cu totul
excepþionale pot conºtientiza – de unde venim ºi încotro
ne îndreptãm. Omul, în general, se luptã pentru realizarea
nãzuinþelor sale terestre, fiind închis între douã bariere: cea
a naºterii ºi cea a morþii. El trãieºte cu sentimentul cã este
nevoit sã-ºi înghesuie în acest scurt interval toate speranþele,
toate ambiþiile, toate dorinþele de iubire. Pentru a-ºi
transforma în realitate un scop ceþos, cãruia îi dã numele
de „fericire“, omului nu-i stã la dispoziþie decât strãfulgerarea
unei clipe de existenþã.
Cu toate cã aceastã atitudine este, în esenþã, eronatã,
deoarece nu ne apropie niciodatã de scopul dorit, totuºi în
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ea se ascunde un sâmbure transcendental, înrãdãcinat în
memoria inconºtientã a sufletului. Acest sâmbure este
intuirea importanþei incarnãrii care se aflã acum în curs.
Modelarea destinului, dobândirea dominaþiei asupra
soartei constituie o luptã neîntreruptã împotriva determinãrii, adicã este lupta spriritului nostru împotriva materiei
ºi demonilor. Materia ne apasã pe dinafarã, iar demonii se
dezlãnþuie în noi. Determinarea se realizeazã în destinul
nostru exclusiv în mãsura ºi în modul în care comportamentul nostru lãuntric o evocã, ºi în care caracterul nostru
i se supune.
Destinul care se desfãºoarã acum nu se consumã în
trecut ºi nici în viitor, ci în prezent. În acest punct au loc
diferitele procese definitorii. În aceastã secvenþã se face
prelucrarea trecutului ºi modelarea viitorului. Deci mereu
ºi pretutindeni, prezentul este viaþa. Prezenþa luptãtoare,
lucidã ne este singura ºansã de autoeliberare.
Forma de existenþã în care ne ducem zilele constituie
cea mai apropiatã sarcinã pe care o avem de rezolvat. Nu
putem deveni stãpânii propriului destin decât învingând
teama. Fãrã sã ne sublimãm forþele îngreunate, nu putem
zbura cãtre planuri mai eterice, unde condiþiile de viaþã
sunt mult mai puþin dureroase. Nu putem zãri tainele
existenþei decât dacã scãpãm de orbire.
Prezentarea magiei vieþii cotidiene doreºte sã-i ajute
pe cei interesaþi în aplicarea unor metode prin care pot
desghioca mãruntele, chinuitoarele încurcãturi care îi

înlãnþuie de nimicnicia, insuccesele ºi supãrãrile vieþii
cotidiene. Poate cã, în faþa imaginaþiei care contemplã cerul,
aceste legãminte mãrunte par numai ca niºte fire de aþã,
cu care Guliver fusese þintuit la pãmânt de cãtre liliputani.
Dar dacã omul începe sã tragã de ele, va constata cã îi
pãtrund în carne, cã este incapabil de a se elibera din
strânsoarea lor ºi cã a fost aproape total imobilizat. Dacã
reuºeºte sã le desfacã, el se va avânta deasupra încurcãturilor
ºi prãpãstiilor destinului sãu ºi va deveni suveran acolo
unde fusese un prizonier înfrânt.
Trebuie subliniat cã nici un moment nu este vorba
numai de descoperiri pur teoretice – deºi acestea nu vor
lipsi – nefiind însã singurele. Teoria apare în acest studiu
ca un element indispensabil, însã ea se realizeazã numai
prin fapte. Transformarea în fapte înseamnã cã metodele
prezentate se vor întreþese cu momentele vieþii noastre, cu
cele mai banale preocupãri ºi acþiuni pe care le vom
întreprinde în relaþiile cu oamenii ºi cu noi înºine. Ele îºi
vor gãsi aplicarea atât în lumea gândurilor ºi sentimentelor,
la fel ca ºi în acþiunile noastre.

Fiecare om are o conºtiinþã de sine, dar de cele mai
multe ori o zãdãrniceºte, urmãrind niºte scopuri eronate.
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Valoarea ei este scãzutã prin egolatrie, prin acordarea unei
importanþe exagerate propriei persoane ºi prin dorinþa
nerealizabilã ca, în destinul sãu, îmbunãtãþirile sã fie aduse
brusc de potrivirea norocoasã a condiþiilor exterioare. Nici
puterea, nici bunãstarea, dar nici ºtiinþa sau înþelepciunea
nu sunt daruri acordate benevol de naturã. Nu existã
realizare lãuntricã sau exterioarã care sã nu fi fost precedatã
de mari eforturi. „Succesul“ omului de succes rezidã în
capacitãþile sale, în comportamentul sãu, în puritatea
nãzuinþelor sale. Omul care se bucurã de „popularitate“
îndeplineºte instinctiv, dar cu multã exactitate, cerinþele
necesare în vederea unei realizãri de acest soi. Tot la fel
ºi omul ahtiat dupã o glorie lãuntricã, îºi va grupa în aºa
fel forþele, încât victoriile sale sã aibã loc pe acest tãrâm.
Desigur, aceasta este o ambiþie superioarã, însã ea se
realizeazã cel mai greu. Ea cuprinde rezolvarea cu succes
a îndatoririlor ce ne sunt puse în faþã în lume, stabilirea
unui perfect echilibru lãuntric, neutru în toate direcþiile,
fãrã o pasivitate neroditoare. Dar asupra acestei teme vom
reveni mai târziu.
Viaþa este strãbãtutã de douã fluxuri: unul este negativ,
pasiv ºi lipsit de succes, celãlalt este pozitiv, activ ºi plin de
succes. Atunci când vorbim de succes ºi de insucces, nu
înþelegem doar reuºita în societate sau eºecul ei, ci atitudinea
rodnicã sau nerodnicã, cu care nãzuim spre realizarea
idealurilor noastre.
Oportuniºtii, sufletele de slugã, lipsite de curaj, care îºi
pãzesc ciolanul de-o clipã, sunt antrenaþi în fluxul negativ al

vieþii. Personalitãþile magice, creatoare de destin, stãpâne
pe soarta lor, îºi iau puterea din forþele fluxului pozitiv.
Vorbim despre magie. Teorema cum cã „astrele înclinã
dar nu determinã“, precum ºi referirea misterioasã, care
spune cã: „înþeleptul este stãpân pe astrele sale“ îºi gãsesc
adevãratul înþeles numai în lumea magiei, cãci determinarea
se sfârºeºte acolo unde începe magia. Determinarea se
referã la lumea efectelor realizate. Magia influenþeazã
cauzele indivizibile, ea transformã natura cauzelor, din care
rezultã apoi efectele. Magia poate sã-l facã pe om sã creeze
nu numai prin forþa procreatoare, ci ºi prin cea a intelectului
sãu. Sã dea fiinþã vieþii din lumea ideilor, formând viaþa,
care se manifestã ºi devine realitate fizicã, modelându-ne
decisiv soarta. Aceastã abilitate, în funcþie de direcþia în
care este aplicatã, are puterea de a lega sau de a elibera.
Ea se poate implica în fenomene, sau se poate retrage
din ele.
Teroarea astrelor nu ne poate sili sã rãmânem doar
niºte figuranþi speriaþi ºi bâlbâiþi ai vieþii, decât atâta timp
cât dãm crezare gândului cã în viaþã existã ºi roluri de
figuraþie, atâta timp cât credem cã existã o situaþie, o
opreliºte fizicã sau o dificultate, care ne poate împiedica în
realizarea marii opere a vieþii noastre, cu condiþia sã vrem
sã realizãm aceastã mare operã, pe care oricine o poate
realiza, într-o formã sau alta. Oricine poate deveni centrul
luminos, fierbinte, salvator de vieþi ºi înnoitor de vieþi, al
unui cerc de forþã, din care alþii îºi dobândesc putere ºi a
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cãrui luminã este multiplicatã prin legea reflexiei. Poate
deveni cel care radiazã lumina, cel care încãlzeºte atmosfera
din jur ºi, în aceastã cãldurã, prin inspiraþii miraculoase,
însãºi propria lui luminã devine incandescenþã.
Cei mai mulþi dintre oameni nu sunt decât niºte copaci
înrãdãcinaþi în solul lor. Ei rabdã sã fie însemnaþi de climã,
de ambianþã ori de locul de muncã cu niºte peceþi
determinante. Nu numai culoarea pielii, a pãrului, a ochilor,
ci chiar ºi modul lor de a gândi, de a trãi se supune cu
toate vibraþiile acestei influenþe, depinzând în toate de ea.
Este evident cã nimeni nu se poate sustrage total de sub
aceste influenþe. Totuºi, omul se poate înãlþa deasupra
lor.
Un copac nu-ºi poate schimba mediul. El trebuie sã
rãmânã în solul în care l-au implantat rãdãcinile.
Omul poate pãrãsi un mediu apãsãtor, steril, care îi
împiedicã dezvoltarea. El îºi poate schimba mediul. Însã
pentru a face acest lucru, el trebuie sã cunoascã cu precizie
legile care îi dominã destinul ºi personalitatea.
Când intelectul nostru ºi-a gãsit idealul, acest ideal,
devenit scop al vieþii, ne atrage ca un magnet. Înaintãm
cãtre el, într-un spaþiu scurtat, într-un timp concentrat, cãci
contactul cu el ne atrage ºi acapareazã energiile noastre
imaginative, adicã magice. Aceasta înseamnã cã forþele, pe
care le-am fi putut utiliza pentru ridicarea unor diguri, se
retrag de acolo cu încetul ºi se revarsã în alte canale noi.
Prin aceastã regrupare, semnele de interdicþie ºi coºmarurile

întrupate, atât de fixe pânã atunci, se dezumflã ca niºte
baloane din care aerul s-a eliberat.
În cele ce urmeazã, vom prezenta detaliat legitãþile,
prin aplicarea cãrora putem obþine rezultate în orice
domeniu al vieþii. Celor care, aparent, nu sunt capabili de
a aplica aceste legi, din cauza unor piedici psihice invincibile
sau din alte cauze lãuntrice, le vom da instrucþiuni practice,
privind modul în care ei îºi pot învinge slãbiciunile care le
îngreuneazã dezvoltarea.

Psihogeneza unei vieþi reuºite are întotdeauna o dublã
naturã. Se împarte într-o laturã lãuntricã ºi una exterioarã.
Metoda corectã pune, deci, un accent deosebit pe o
preocupare egalã privind formarea lumii noastre lãuntrice
ºi a celei exterioare. Dezvoltarea voinþei, a puterii de
concentrare, a imaginaþiei, a cunoºtinþelor de caracterologie,
a autoanalizei ºi a interpretãrii simbolurilor, sunt considerate
tot atât de importante ca ºi respectarea unor condiþii în
comportamentul exterior. Aceasta, deoarece cuvintele ºi
miºcãrile noastre sunt tot atâtea ritualuri involuntare, care
fac sã porneascã anumite forþe ºi provoacã diverse efecte
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din partea mediului nostru, ca, în final, sã ne influenþeze ºi
pe noi înºine.
Dacã comparãm între ei doi oameni, dintre care unul
este un aºa-numit „actor principal“ al vieþii, adicã un om
„norocos“, creativ, avântat ºi popular, iar celãlalt o figurã
care se strecoarã prin umbrã, chinuit de neîncredere, un
caracter de „ghinionist“, vom vedea cã în structura celor
doi, în comportamentul lor general, apar deosebiri
fundamentale.
Ghinionistul nu înceteazã sã se plângã ºi sã-ºi
povesteascã necazurile. Uneori se simte atât de jignit, încât
îºi trece sub tãcere durerile, sufocat, însã albia gândurilor
sale este plinã-ochi de nemulþumire. Expresia feþei, þinuta
corporalã, toþi porii lui emanã doar plângeri. Când
povesteºte ceva, îºi împãneazã relatarea cu observaþii
pesimiste. Acolo unde ar fi nevoie de hotãrâre ºi avânt, el
vorbeºte, de obicei, la modul condiþional. „Dacã s-ar putea...“
„Dacã eventual...“, „Poate cã....“, „Nu sunt prea sigur
dacã...“, „Sã mai aºteptãm... cine ºtie...“ – sunt expresiile
sale favorite.
Omul „norocos“ este senin ºi hotãrât. Nu se plânge
niciodatã. Nu se vãicãreºte nici când este lovit de o
nenorocire. Nu-ºi enerveazã apropiaþii cu „recitative“ despre
necazurile sale, intuind cã aºa ceva nu conþine nici un
element constructiv. Dacã discutã cu cineva despre
problemele proprii, îºi alege un confident în care vede
condiþiile necesare de a primi un ajutor. Cãci solidaritatea

este temelia de bazã a convieþuirii umane. Nimeni nu poate
trãi închis numai în sine. În anumite momente ale vieþii,
fiecare are nevoie de un schimb de pãreri, de manifestarea
propriilor gânduri, de inspiraþii, pe care nu le poate obþine
decât din partea unei alte persoane cu gândire
complementarã faþã de a sa. Dar nu cere acest serviciu
oricui, numai celui de la care îl poate primi. Vãicãreala,
proasta dispoziþie proiectatã asupra fenomenelor vieþii,
veºnica reamintire a traumelor pe care le-am suferit ne
face asemãnãtori cu cerºetorul care se alãturã pe stradã
unor oameni grãbiþi ºi preocupaþi ºi încearcã sã-ºi acopere
necesarul de finanþe din niºte pomeni aruncate în silã. Nici
cerºetorul care zace contorsionat la colþ de stradã, cu o
figurã chinuitã ºi tãcutã, nu dobândeºte decât niºte mãrunþiº,
abia suficient pentru supravieþuirea sa mizerã, dar acest
lucru nu-i schimbã cu nimic starea ºi poziþia. O asemenea
comportare n-a porvocat încã niciodatã vreo acþiune
decisivã care sã-l ridice pe cerºetor într-o situaþie de excepþie.
Atitudinea este însuºi destinul; ritualul cu care evocãm ºi
ne însuºim un mod de viaþã.
Omul „norocos“ vorbeºte declarativ. El îºi fixeazã
scopuri pe care le poate atinge dacã depune eforturile
necesare. Încrederea sa nu este un optimism ireal, ci
convingerea cã realizarea idealurilor sale depinde, în cea
mai mare parte, de el însuºi.
Ghinionistul aplicã, în orice situaþie, o tacticã de
amânare. Îi place sã aºtepte acþiunile celorlalþi înainte ca
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