
Secretul vindecării spontane
O introducere în studiul puterii Antrenării cuantice®

» Coperta

Cartea Secretul vindecării spontane este un set de 
instrucţiuni, de urmat pas cu pas, privind modul în care 
se pot vindeca în decursul a câtorva minute, suferinţele 
fizice şi psihice.

Capitolul 1

Începutul

„Orice lucru îşi va revela tainele, dacă îl iubeşti destul. Am descoperit chiar că, atunci când mă aflu într-o  
comuniune tăcută cu oamenii, dacă îi iubesc destul şi ei îşi revelează tainele.”

• George Washington Carver

Ţi-a fost  pregătit  un secret  subtil,  care îţi  e  mai apropiat  decât următoarea respiraţie şi  mai vital  decât 
următoarea bătaie a inimii. Odată ce vei înţelege acest secret, viaţa ta va fi deschisă către minuni pe care 
nu le  credeai  posibile,  nici  într-un milion de ani.  Acesta este secretul  sănătăţii,  fericirii  şi  seninătăţii  şi 
funcţionează chiar în clipa aceasta, în care citeşti rândurile de faţă. Dar acest secret îţi este ascuns. Este 
ascuns, dar nu în simbolurile unui pergament obscur, aflat în galeriile unui templu străvechi, ci chiar în faţa 
ochilor tăi larg deschişi.

Această carte simplă îţi va revela secretul şi îţi va arăta cum să beneficiezi de pe urma profunzimii sale,  
pentru a îmbogăţi atât viaţa ta, cât şi pe cea a familiei, a prietenilor – şi chiar a animalelor tale de companie. 
În paginile care urmează, vei învăţa cum să-ţi vindeci trupul, mintea şi sufletul, la fel de uşor cum îţi este să 
priveşti un apus de soare minunat.

Procedura ştiinţifică ce se va desfăşura în faţa ta e uşor de învăţat şi poate fi aplicată rapid, de către toată 
lumea. Este la fel de simplă ca şi secretul însuşi – şi tot atât de puternică.

Îţi recomand să nu te grăbeşti, ci să parcurgi această carte, pagină cu pagină. Doar în acest fel, secretul îşi 
poate face loc în conştiinţa ta. Acordă-ţi, te rog, timpul necesar pentru a face fiecare exerciţiu, aşa cum este 
descris. Vei căpăta o nouă aptitudine şi, pentru ca ea să-ţi devină o a doua natură, e nevoie de puţină 
practică. Exerciţiile nu sunt dificile. De fapt, sunt chiar plăcute, stimulative şi înviorătoare. Aşadar, indiferent 
cât eşti de nerăbdător să începi să faci minuni, nu te grăbi când e vorba despre elementele de bază. Un 
înţelept învăţător a spus, odată:

„Ceea ce e bine început, este pe jumătate terminat.”
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Mergând pe cale, vei obţine, mai întâi, o înţelegere despre ce este conştienţa şi unde poate fi găsită. Apoi, 
îţi vei întâlni secretul faţă în faţă şi îl vei îmbrăţişa, ca pe un vechi prieten. În cele din urmă, vei învăţa cum  
să-l incluzi în viaţa ta, pentru a-ţi vindeca trupul, pentru a-ţi armoniza emoţiile şi a-ţi ascuţi mintea, creând o 
viaţă mai productivă şi mai fericită. Desigur că le vei putea împărtăşi secretul şi celorlalţi, vindecându-le şi 
însufleţindu-le şi lor viaţa.

Acest secret îţi este ascuns. Este ascuns, dar nu în simbolurile unui pergament obscur, aflat în galeriile unui  
templu străvechi, ci chiar în faţa ochilor tăi larg deschişi.

Capitolul 2 
Secretul dezvăluit

„Valoarea supremă a vieţii depinde mai mult de conştienţă şi de puterea de concentrare, decât de simpla  
supravieţuire.”

• Aristotel

Vreau  să-ţi  pun  o  întrebare  simplă.  Înţelegerea  răspunsului  îţi  poate  schimba  viaţa,  pentru  totdeauna. 
Gândeşte-te bine. Apoi, continuă să citeşti. Ce anume este cel mai important lucru pentru tine, în această  
viaţă?

La ce răspuns te-ai  oprit? Sănătate? Familie? Locul  de muncă? Îngheţata? Răspunsul  meu la această 
întrebare esteconştienţa. Fără conştienţă, nu avem nimic. Nu putem să ne iubim partenerul sau copiii, nu 
putem să muncim sau să ne bem cafeaua la o terasă, nu putem face nimic, fără conştienţă. Indiferent ce 
intenţii ai sau ce scopuri îţi propui, fără conştienţă nu exişti.

Conştienţa nu înseamnă mintea ta. Dacă mintea ar fi un bec, atunci conştienţa ar fi electricitatea care îl 
aprinde.  O reflexie palidă a conştienţei  în minte duce la confuzie,  neînţelegere şi,  în cele  din urmă, la 
suferinţă. O minte strălucind de conştienţă e calmă şi prezentă. Ea răspândeşte o blândeţe senină, ce le 
aduce linişte celorlalţi. Dacă te gândeşti la conştienţă, ca la o „lumină lăuntrică”, vei înţelege importanţa sa 
vitală.

Calitatea conştienţei  decide calitatea vieţii Calitatea conştienţei  decide calitatea vieţii.  Este important  ca 
această conştienţă să fie energică şi trează. Să zicem că te afli într-o cameră complet Întunecată, lângă o 
fereastră.  Este înaintea răsăritului,  dar lumina abia începe să pătrundă în cameră, când, privind în jos, 
observi,  la picioarele tale, o formă greu de identificat. Fascinat, continui  să priveşti  în aceea direcţie şi, 
încetul cu încetul, pe măsură ce camera se luminează, începi să vezi obiectul tot mai limpede. Deodată, 
spre disperarea ta, îţi dai seama că obiectul este un şarpe încolăcit, gata de atac. Eşti imobilizat; îţi este 
frică să te mişti, pentru că şarpele va ataca o ţintă aflată în mişcare. Mintea emite gânduri frenetice, precum: 
„Oare este veninos? Dacă mişc un muşchi,  va ataca? Dacă sunt muşcat,  cum voi  obţine ajutor?”  Stai 
nemişcat, în timp ce lumina pătrunde din ce în ce mai mult în cameră. Observi că, din cine ştie ce motiv, 
şarpele încă nu a atacat. Începi să te relaxezi puţin şi să gândeşti mai ‚limpede. Rapid, mintea trece în 
revistă diferite căi de scăpare, în timp ce trupul rămâne rigid şi nemişcat. Soarele apare la orizont şi primele 
raze ale răsăritului pătrund prin fereastră, umplând camera cu o lumină aurie, diafană. Apoi, ca o strălucire 
de fulger în întunecimea nopţii, îţi dai seama că şarpele este, de fapt, un colac de funie.

Ai simţit teamă. Mintea ţi-a îngheţat şi apoi s-a spart în bucăţi, gândurile împrăştiindu-se precum cioburile 
unui geam. În fiecare clipă, trupul tău rigid a tot pompat hormoni de stres în sânge, pregătindu-te pentru 
luptă. În câteva minute ai devenit, probabil, cu câteva luni mai bătrân. De ce? Pur şi simplu, pentru că ai  
perceput o ameninţare, acolo unde, de fapt, nu era niciuna.

Putem să asemănăm întunericul cu o stare de conştienţă diminuată. Supramunca sau lipsa efortului fizic, 
drogurile,

alcoolul, dieta deficitară, furia, lăcomia sau supărarea – toate acestea slăbesc conştienţa şi ne afectează 
capacitatea de a percepe lumea, ca pe un loc nepericulos.
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Viaţa noastră este plină de pericole percepute. Avem parte de şerpi financiari, de şerpi din familie şi de 
şerpii de la locul de muncă. Chiar şi când ne aflăm în drum spre un eveniment plăcut, un film sau spre o zi la 
plajă,  traficul poate să ne strice dispoziţia;  antrenând stări  de enervare sau manifestări temperamentale 
explozive. Noi suntem generaţia de luptă-sau-fugi,care percepe şerpi după fiecare cotitură.

Cum putem schimba aceste percepţii? Cum ne putem bucura de lumina deplină a zilei, demascând-i pe 
şerpi, ca fiind doar nişte funii inofensive? Păi, devenind mai conştienţi. Conştienţa este ca lumina soarelui. 
Uşurează  emoţiile  şi  luminează  mintea.  Minţile  înceţoşate  şi  emoţiile  tulburi  dau  o  reflexie  slabă  a 
conştienţei. Percepţia este alimentată de către conştienţă. Conştienţa   nu poate fi niciodată păcălită de o 
funie.

Noi suntem generaţia de „luptă-sau-fugi”, care percepe şerpi, după fiecare cotitură.

În cea mai mare parte a timpului, mintea noastră funcţionează pe pilot automat. Murmurul mental necontenit 
este un bun exemplu de minte scăpată de sub control. Mintea hiperactivă – atât de comună în ziua de azi,  
încât e considerată ceva normal – risipeşte cantităţi enorme de energie şi ne aduce numai necazuri. Printre 
alte  simptome se  află  grijile  pentru  viitor,  sau  a  rămâne ancorat  în  trecut,  plictiseala,  frustrarea,  furia, 
anxietatea şi frica. Toate acestea sunt funii care arată ca nişte şerpi. Conştienţa neclară face ca lumea să 
pară un loc înfricoşător.

Conştienţa este peste tot, în acelaşi timp – dar, pur şi simplu, noi nu suntem atenţi la ea. Ştiu că sună puţin 
ciudat, dar e adevărat. În mod normal, suntem preocupaţi de lucruri, oameni şi gânduri care ne alcătuiesc 
viaţa de zi cu zi. Suntem conştienţi de aceste lucruri, dar suntem, oare, conştienţi şi de conştienţă? Nu de 
multe ori. Cei mai mulţi dintre noi nu ar recunoaşte conştienţa pură nici dacă ne-ar apărea în faţă şi ne-ar 
strânge mâna. Dar toate acestea sunt pe cale de a se schimba.

Conştienţa este pretutindeni, tot timpul – dar noi, pur şi simplu, nu suntem atenţi la ea.

Stai puţin. Asta e? Acesta e secretul? Conştienţa? Probabil că acum eşti puţin dezamăgit. Şi eu aş fi, dacă 
aş crede că pot afla atât de uşor secretul universului. S-ar putea să nu înţelegi prea bine ce vreau să spun. 
Asta, din cauză că ochiul minţii nu poate să perceapă conştienţa pură. Nu poţi să-i faci o poză, conştienţei  
pure.  Conştienţa nu  este  un  lucru,  o  idee sau  o  emoţie.  Aşadar,  poate  fi  frustrant  să  vorbeşti  despre 
conştienţa pură,  dacă vrei  să o înţelegi  cu mintea. Nu este de natură fizică,  aşa că nu poţi  să înşfaci 
conştienţa şi să o foloseşti ca pe un ciocan. Însă, după ce ai avut experienţa – sau, de fapt, non-experienţa 
directă a conştienţei pure – toate acestea vor căpăta o semnificaţie clară.

Dacă eşti puţin confuz în clipa de faţă, nu te îngrijora. Nu trebuie să înţelegi nimic despre conştienţă, pentru 
ca aceasta să producă miracole în viaţa ta. Acestea fiind spuse, îţi va fi de folos, totuşi, să ştii câte ceva  
despre conştienţă, pentru a le putea explica şi celorlalţi de ce se pot simţi atât de bine, într-un timp atât de 
scurt. După cum vei descoperi în curând, vei începe să faci miracole şi să te simţi bine, iar conştienţa pură 
îţi va deveni la fel de naturală ca şi respiraţia. Aşadar, eşti gata?

Bine.

Nu trebuie să înţelegi nimic despre conştientă, pentru ca ea să producă miracole în viaţa ta.

Capitolul 3 
Conştienţa şi Universul

 „Să nu privim în urmă cu mânie, nici înainte cu teamă, ci împrejur, cu conştientă.”

• James Thurber

„În  momentul  în  care  omul  îşi  îndreaptă  atenţia  asupra  unui  lucru – fie  el  şi  un  fir  de  iarbă – acesta 
devine o lume în sine, misterioasă, minunată, incredibil de magnifică.”

3



• Henry Miller

Aruncă,  mai  întâi,  o  privire,  la Figura  1:  Modelul  material. Începe  prin  a  observa  linia  orizontală  din 
apropierea bazei Figurii 1. Acea linie reprezintă diviziunea dintre lumea aparenţelor, a lucrurilor create şi 
nimicul din care au fost create. Deasupra, se află infinitatea creaţiei, iar dedesubt, domeniul nelimitat, al  
conştienţei pure.

Conştienţa pură este una, fără formă. Aceasta înseamnă că nu are limite pe care să le poată identifica 
mintea noastră. Ea lucrează cu lucruri ce pot fi recunoscute după formele lor diferite. Mintea este recipientul  
pentru gânduri şi emoţii. Prin intermediul simţurilor, mintea e menţinută în contact cu lumea
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