
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Florin Păsat este soț, tată, antreprenor, coach, speaker, autorul cărţii 

„WOW! Noul ghid ca să trăieşti acum o viaţă abundentă şi împlinită” şi 

creatorul proiectului „Atrage Abundenţa în Viaţa Ta!” 

(www.atrageabundenta.ro). Scopul proiectului „Atrage Abundenţa în 

Viaţa Ta!” este să le ofere oamenilor cele mai simple și în acelaşi timp 

cele mai eficiente tehnici prin care să-şi îmbunătăţească viaţa pe cele trei 

domenii importante ale vieţii: financiar, relaţii, sănătate.  

Modul în care proiectul îşi atinge acest obiectiv este prin organizarea unui 

seminar gratuit de 3 ore, urmat de un workshop cu plată. Pe parcursul 

seminarului gratuit participanţii învaţă noţiuni de psihologie 

comportamentală, biologie, ştiinţa creierului – toate îmbinate într-o 

imagine simplă şi uşor de înţeles – noţiuni prezentate participanţilor într-

o interacţiune dinamică şi plină de umor, într-un format de seminar unic 

în România. Pe parcursul workshopului participanţii deprind un număr de 

9 tehnici – uşor de aplicat în practică şi în acelaşi timp foarte eficiente – 

împreună cu un proces care arată paşii simplii ce trebuie făcuţi pentru a 

avea mai mulţi bani, o relaţie împlinită, o sănătate radiantă. 

 

 În septembrie 2014 Florin a întâlnit cartea 

„Şlefuitorului de diamante” şi pe autorul 

acesteia, Geshe Michael Roach. Ca urmare 

a aplicării acestor principii primul rezultat 

măsurabil a fost dezvoltarea spectaculoasă 

a  afacerii. 

 Ca urmare, Florin a introdus principiile 

„Şlefuitorului” şi în seminariile şi 

workshopurile sale, ajutându-i pe 

participanţi să-şi îmbunătăţească situaţia 

financiară, relaţia de cuplu sau starea de 

sănătate.  

 

În cele ce urmează sunt prezentate pe scurt aceste principii ale 

„Şlefuitorului de Diamante”. 

 

 

http://www.atrageabundenta.ro/


 

 

Când am participat în 2011 la workshopul de 3 zile al lui T. Harv 

Ecker - autorul cărţii „Secretele minţii de milionar”, carte vândută 
în peste 2.000.000 de exemplare – una din frazele lui Harv care mi-

a rămas în minte  a fost: 

 

„Atunci când vrei să vezi dacă un principiu funcţionează sau 
nu uită-te la natură. Dacă îl vei regăsi în natură înseamnă că 

va funcţiona şi în afacerea ta sau în viaţa de zi cu zi”.  

 

 

 

Exemplul la care el se referea era că un pom nu rodeşte peste 

noapte. E nevoie să-l sădeşti, să ai grijă de el şi apoi va rodi. La fel 

şi cu afacerea ta, relaţia ta, starea ta de sănătate. 

 

http://www.libris.ro/AfiseazaProdus.jsp?pr_id=317524


 

Plecând de la această idee aş vrea să dezvolt puţin şi să-ţi ofer o 

imagine de ansamblu a evoluţiei tale (ceea ce se denumeşte acum 

cu termenul general de „dezvoltare personală”) folosind ca 
metaforă grădinăritul. 

Atunci când vrei să ai o grădină frumoasă trebuie să faci mai multe 

lucruri: să cureţi pământul de resturi, să smulgi buruienile, să sapi 
pământul, să plantezi flori, să îngrijeşti florile. Se întâmplă că după 

ce ai plantat florile, buruienile vor continua să crească şi ele, deci 

va trebui ca simultan cu îngrijitul florilor să distrugi şi buruienile 
care apar. SIMULTAN. 

 

  

 

În viaţa reală asta se traduce prin faptul că trebuie să îţi construieşti 

partea pozitivă a vieţii tale SIMULTAN cu abordarea corectă a 
greutăţilor din viaţă.  

 

Sunt două abaterile de la acest principiu pe care le-am văzut cel 

mai des (două extreme). 

 



 

 

1. Se insistă doar pe partea pozitivă plecându-se de la principiul că 

dacă nu acorzi atenţie părţii negative aceasta va dispărea de la sine 

pentru că n-o mai 
hrăneşti cu energia ta. 

Poate că nu o mai 

hrăneşti la nivel 
conştient, dar la nivel 

subconştient energia 

ta alimentează masiv 
această parte negativă 

şi lucrurile vor exploda 

la un moment dat. La 

fel ca o carie pe care o 

ignori şi care îţi 

distruge dintele pe nesimţite. E foarte bine să-ţi fixezi obiective şi 
să planifici strategii prin care să atingi acele obiective, e foarte bine 

să gândeşti pozitiv, dar dacă faci asta fără să ai grijă de emoţiile 

negative sau bagajul emoţional cu care vii din trecut e ca şi când ai 
construi pe nisip. 

 

2. În cealaltă parte, sunt persoane care se duc dintr-un curs de 

terapie în altul. Învaţă 
tehnici de re-echilibrare 

energetică, gestionare a 

emoţiilor negative, 
vindecare. Dar dacă faci 

doar acest gen de lucruri 

vei rămâne într-un ciclu 
permanent de vindecare - 

îmbolnăvire, energizare-

pierdere de energie. E 
nevoie să ai o direcţie, un 

obiectiv către care să te 

îndrepţi odată ce ai scăpat de „bagaj”. 

  

 

Un alt lucru din metafora grădinăritului care se regăseşte în viaţa 

reală este ordinea operaţiilor (PROCESUL). Dacă întâi pui seminţele 

de flori şi apoi sapi pământul sau smulgi buruienile atunci o să 
distrugi seminţele pe care tocmai le-ai plantat. 



 

  

 

 

 

În cazul nostru buruienile sunt 

emoţiile negative cauzate de 
evenimentele negative din 

trecutul tău, convingerile 

contra-productive (acele 
convingeri care te sabotează în 

atingerea unui obiectiv) şi 

gândurile, vorbele sau acţiunile 
prin care cauzezi rău altcuiva 

sau chiar ţie. 

  

 

Păstrând metafora, florile sunt rezultatele pe care tu vrei să le obţii 
în această viaţă. Împart aceste rezultate în 5 categorii: situaţia 

financiară, relaţiile, sănătatea, pacea minţii şi dorinţa ca şi 

ceilalţi să aibă ceea ce ai tu. 

 

 Procesul prin care 

să ai grădina pe 

care ţi-o doreşti (să 
ai viaţa abundentă 

şi împlinită pe care 

ţi-o doreşti) este ca 
întâi să scapi de 

emoţiile negative 

cele mai puternice 
şi de convingerile 

contraproductive cele mai puternice, apoi să îţi plantezi rezultatele 

pe care le doreşti şi apoi să îngrijeşti ca aceste rezultate să 
rodească, având grijă în acelaşi timp să nu mai crească alte 

buruieni. 

  



 

 

Atunci când vorbim de grădinărit, vorbim de două lucruri: solul în 

care plantezi şi seminţele pe care le plantezi. În metafora noastră, 
solul în care plantezi este mintea ta subconştientă. 

 

În celebra sa înregistrare audio din 1956 numită „The Strangest 
Secret” („Secretul cel mai ciudat”) Earl Nightinghale (considerat 

părintele industriei de dezvoltare personală) folosea o metaforă 

foarte puternică: subconştientul este asemeni unui pământ 
fertil. Dacă plantezi porumb o să crească porumb. Dacă plantezi 

buruieni o să crească buruieni. (Discul cu această înregistrare audio 

s-a vândut în mai mult de 1 milion de exemplare şi de aici a început 
apoi industria de dezvoltare personală). 

  
Lucrurile care urmează vor avea 
sens doar dacă accepţi ideea 

că  subconştientul este 

responsabil pentru ceea ce 
experimentezi în viaţa de zi cu 

zi.  

 
Realitatea ta este creată de 

imaginile care se dezvoltă în mintea 

subconştientă, asemeni unei 
realităţi pe care o experiementezi 

prin intermediul unei căşti 3D 

conectată la un software. Vei 
experimenta ceea ce îţi dictează 

software-ul care rulează. Nu ai nicio 

variantă de a modifica experienţa 

decât dacă schimbi software-

ul.  Subconştientul este 

softwareul care te face să percepi semnale prin intermediul celor 5 
simţuri (văz, auz, miros, gust, simț tactil), creându-ți astfel 

realitatea. 

  
Fac această demonstraţie pe larg în seminarul gratuit de 3 ore 

„Atrage Abundenţa în Viaţa Ta!” şi în cartea „WOW! Noul ghid prin 

care să trăieşti acum o viaţă abundentă şi împlinită.  
  

http://www.atrageabundenta.ro/pachet-wow-p9
http://www.atrageabundenta.ro/pachet-wow-p9


 

Acum o să-ţi prezint o variantă mai scurtă a acestei demonstraţii. 

 

Pentru noi (ființele umane), un obiect cilindric cu un tub de plastic 
în interior și eventual cu un capac la unul din capete reprezintă un 

pix. Dar dacă în aceeași cameră cu noi intră și un cățeluș, ce crezi 

că va vedea el in locul acestui obiect ? 
Exact! El va vedea o jucărie de mestecat. O va lua in dinti și o va 

ronțăi. 

  
Acum, cine are 

dreptate ? Omul sau 

câinele? Amândoi au 
dreptate.  Dar ce 

mai reprezintă acest 

obiect atunci când 
toți oamenii și toți 

câinii ies din 
încăpere?  

 

Reprezintă un pix 
sau reprezintă o 

jucărie de ros? 

 
Ei bine, atunci când camera este goală acel obiect nu înseamnă 

nimic (este nedefinit). Prima fiinţă care intra în încăpere îi va da 

exact definiția lui. De unde vine sensul acestui obiect? Vine din 
obiectul însuşi sau dinspre observator? 

 

Definirea sau percepția obiectului vine dinspre observator 
înspre obiect. Aceasta este ceea ce în scrierile străvechi se 

numeşte vacuitate (în engleză emptiness). 

  
Așadar, există atâtea percepții valide într-

o încăpere la fel de multe ca şi numărul de 

observatori existenţi în acea încăpere. 
  

 

 
Unui câine îi este imposibil să vadă un obiect cu care se scrie în locul 

acestui obiect cilindric. El vede instantaneu o jucărie de ros. Nouă, 

oamenilor, ne este imposibil să vedem o jucărie de ros şi să nu 
punem instantaneu definiția “pix”, imediat ce privirea noastră 

întâlnește acest obiect. 

  



 

Hai să mutăm această comparație în care există observatori din lumi 

diferite (lumea oamenilor şi lumea animalelor) doar în lumea 

oamenilor. 
  

Pentru primul exemplu am nevoie de un moment de sinceritate. 

 
Există în viața ta o persoană care te enervează? Probabil că da. 

Ce crezi, această persoană are în viața ei o persoană care o 

consideră ca fiind cea mai bună persoană care există? Cu siguranţă 
da (mama, iubita, soţia, copilul). 

Cine are dreptate: tu, care o vezi o persoană enervantă sau cealaltă 

persoană, care o vede ca fiind cea mai bună care există? Aveți 
dreptate amândoi. 

 

Înţelesul de „persoană bună” sau „persoană enervantă” vine din 
acea persoană? Nu, pentru că în această situaţie TOŢI ar fi trebuit 

să o perceapă fie o persoană bună, fie una enervantă. 
  

Încă un exemplu. Probabil ai participat la o 

petrecere la care s-a băut vin. Ai observat că 
sunt persoane care după câteva înghiţituri 

devin vesele, alte persoane devin un pic 

agresive, alte persoane devin morocănoase, 
alte persoane devin somnoroase, alte 

persoane nu sunt influenţate deloc de vin. 

 
Dacă efectul ar veni din vin, din substanţele 

din care el e făcut, atunci ar trebui să aibă 

acelaşi efect asupra tuturor persoanelor. 
Motivul pentru care persoanele se manifestă 

diferit este că efectul vine din persoană sau, 

cum spuneam mai devreme, dinspre observator. 

  
Un ultim exemplu: 

aspirina. Sunt situaţii 

în care dacă te doare 

capul şi iei o aspirină, 

durerea trece. Sunt 
situaţii în care dacă te 

doare capul poţi să iei 

şi trei aspirine şi tot 
nu trece durerea de 

cap. Dacă substanţa 

activă din aspirină e 
aceeaşi, atunci de ce 

nu funcţionează de fiecare dată? 



 

Pentru că nu aspirina te vindecă. Efectul de vindecare nu vine din 

(dinspre) aspirină, ci vine din (dinspre) tine. 

  
Şi atunci, dacă înţelesul unui obiect/concept nu vine dinspre el 

însuşi, ci vine dinspre observator, poate observatorul să aleagă ce 

sens vrea să perceapă? 
 

Răspuns: NU. Din păcate, asta e o capcană în care pică multe 

persoane care citesc cărţi de dezvoltare personală şi care au 
senzaţia că pot alege sensul a ceea ce percep. Dacă ar fi aşa, atunci 

nimeni n-ar mai experimenta situaţii neplăcute.  

 
Există cărți care recomandă 

să ai în portmoneu o 

bancnotă de valoare mare 
pe care, ori de câte ori 

deschizi portmoneul și o 
vezi, să te simți bogat(ă). 

Din experiență știu că ceea 

ce simți când te uiți la ultima 
bancnotă din portmoneu e 

ceva de genul ”Mi se termină 

banii. Numai bogat nu mă 
simt în acest moment”. 

  

Dacă nu poți alege sensul a ceea ce experimentezi, atunci ce anume 
dă sensul realității pe care o experimentezi? 

  

Așa cum spuneam la început, ești forțat(ă) să percepi un anumit 
înțeles în funcție de ceea ce ai gândit, ai vorbit sau ai făcut în trecut. 

 

Dacă ești o persoană care îi binedispune pe colegi, atunci vinul te 
va binedispune. Dacă ești agresiv în trafic sau cu cei din jurul tău, 

atunci vinul te va face agresiv. Dacă îi obosești pe cei din jurul tău, 

atunci vinul te va obosi. Dacă îi critici pe ceilalți, atunci vinul te va 
face să te simți morocănos. 

Dacă i-ai ajutat pe alții să se vindece, atunci aspirina îți va lua 

durerea de cap. 

  
Lucrurile pe care le-am spus până aici pot fi rezumate în două 

principii care se completează unul pe celălalt: 

 



 

1. Niciun obiect/concept/înțeles nu 

există prin el însuși (fiecare 

obiect/concept/înțeles are vacuitate) 
 ”Ştiu şi sunt încredinţat în Domnul 

Iisus că nimic nu este întinat prin 

sine, decât numai pentru cel care 
gândeşte că e ceva întinat; pentru 

acela întinat este” - Epistola Sfântului 

Apostol Pavel către Romani, Capitolul 
14 

Fotografie de pe sukhibarber.com 

 
 

2.  Suntem  forțați  să percepem înțelesul unui obiect, concept, sau 

înțeles în funcție de gândurile, vorbele sau acțiunile noastre din 
trecut (am numit semințe aceste gânduri, vorbe sau acțiuni). Acest 

principiu se numește interdependență (în engleză dependent 
origination). 

  

TOATE lucrurile din viața noastră sunt ca aspirina. 
  

Strategia de marketing pe care ai învățat-o la cursul despre afaceri 

o să funcționeze dacă i-ai ajutat pe alții să câștige bani. Mai mult, 
dacă i-ai ajutat pe alții să câștige bani, va funcționa orice strategie 

de marketing folosești. 

  
Dieta sau mersul la sală vor funcționa doar dacă i-ai ajutat pe alții 

să aibă o viață sănătoasă. 

  
Mâncarea va avea gust bun doar dacă le-ai oferit celorlalți mâncarea 

lor preferată. Dacă le-ai facut viața amară, cea mai rafinată 

mâncare va fi fără gust 😊. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://sukhibarber.com/images/Skulptures/Appearance-Emptiness-II_front.jpg


 

 

 
Aşadar, realitatea este creată de imaginile din subconştient. Aceste 

imagini sunt plantate acolo prin trei modalităţi: ceea ce faci, ceea 
ce spui şi ceea ce gândeşti. 

 

Atunci când te vezi 
făcând un lucru, 

acea imagine trece 

prin ochi și 
imprimă o o urmă 

în subconștientul 

tău. Atunci când te 
auzi spunând un 

lucru, acel sunet 

trece prin ureche și 
imprimă o urmă în 

subconștientul tău 

(ăsta e motivul 
pentru care e bine 

să-ți spui 
rugăciunile cu voce 

tare – faptul că te 

auzi spunându-le 
va face sămânța 

mai puternică). 

Aceste urme imprimate în subconștientul tău vor deveni semințe 
care vor rodi și te vor forța să experimentezi viitorul, bun sau 

rău, în funcție de ce ai plantat. 

 
Sămânţa plantată cu gândul este mai puternică decât seminţele 

plantate cu vorba sau cu acţiunea, pentru că gândul este originea 

oricărei vorbe spuse sau a oricărei acţiuni întreprinse. 
  

Iată acum 5 legi (nu sunt singurele) care guvernează modul în care 

rodesc seminţele (şi, deci, modul în care este guvernată viaţa ta). 

1. Ceea ce plantezi, aceea va rodi. Sau, cum spunea Iisus „Au 

doară culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? 
Nu poate pom bun să facă roade rele, nici pom rău să facă roade 

bune.” (Evanghelia după Matei, Capitolul 7). 

  



 

Una din ideile pe care le 

punctează această lege 

este că dacă vrei afecţiune, 
atunci trebuie să plantezi 

afecţiune. Dacă vrei bani, 

atunci trebuie să plantezi 
bani. Dacă vrei bucurie, 

atunci trebuie să plantezi 

bucurie. Poti obţine bucurie 
plantând bani? Conform 

acestei legi răspunsul este 

„NU”. Cu siguranţă cunoşti persoane care au foarte mulţi bani care 
sunt triste sau persoane care nu au bani, dar sunt vesele. De ce? 

Pentru că banii şi bucuria sunt „plante” diferite care răsar din 

seminţe diferite. 
  

O altă idee pe care o subliniază această lege este că nu poate exista 
un rezultat bun care să vină dintr-un gând rău, o vorbă sau o 

acţiune rea, la fel cum nu poate exista un rezultat rău dintr-un gând 

bun, o vorbă sau o acţiune bună. 
  

Aici apare o întrebare: cum rămâne cu cei care au bani în urma unor 

acţiuni necinstite? 
Răspuns: nu există nicio legătură între acţiunile necinstite şi 

obţinerea acelor bani. 

  
În viaţa reală nu există o corelaţie liniară, directă între momentul 

plantării şi momentul rodirii. În funcţie de mai mulţi factori implicaţi 

(persoana care plantează, intenţia cu care plantează, emoţia de 
dinaintea plantării seminţei, persoana către care e îndreptat(ă) 

gândul, vorba sau acţiunea, emoţia de după plantarea seminţei) o 

sămânţă poate rodi după câteva zile sau după câţiva zeci de ani). 
În piramidele din Egipt au fost găsite seminţe de porumb care au 

rodit în momentul în care au fost plantate, 4500 de ani mai târziu. 

 
Faptul că acea persoană a obţinut banii este pentru că a fost 

generoasă în trecutul ei (probabil şi cel mai rău mafiot i-a făcut 

cadouri mamei sale). Faptul că face acum o acţiune necinsitită va 
avea ca efect falimentul în viitor. Pentru că noi vedem cele două 

acţiuni petrecându-se simultan credem că una dintre ele este cauza 

celeilalte. Este ceea ce se cheamă „corelaţie incorectă”. 
 

În fiecare seară mă spăl pe dinţi. A doua zi soarele răsare. Aş putea 

să cred că soarele răsare pentru că mă spăl în fiecare seară pe dinţi, 
pentru că cele două evenimente sunt perfect corelate :) . La fel cum 

aş putea să cred că Soarele se învârteşte în jurul Pământului, pentru 

că aşa pare când mă uit pe cer. 



 

  

Există multe corelaţii incorecte pe care le întâlnim în viaţa de zi cu 

zi.  
De exemplu „S-a 

supărat pentru că i-

am spus adevărul”. 
Incorect.  

 

Experimentezi în 
viaţa ta o persoană 

care se supără 

pentru că în 
trecutul tău te-ai 

supărat atunci când 

cineva ţi-a spus 
cum stau lucrurile.  

 
Dacă vrei să spui o minciună crezând că asta are legătură cu reacţia 

acelei persoane din acel moment, tocmai îţi vei planta o realitate în 

care să fii minţit(ă). 
 

O altă corelație incorectă este ”Nu vrea să mă asculte, nu vrea să 

primească ajutorul meu”. Din nou, nu are legătură reacția lui/ei 
de acum cu ce faci tu acum. Motivul pentru care o persoană îți 

refuză ajutorul este pentru că tu în trecut ai refuzat ajutorul cuiva 

s-au n-ai vrut să te deschizi la idei care ți-ar fi fost benefice. 
  

2. Ceea ce plantezi creşte. 

Dintr-o sămânţă de pepene care 
cântăreşte mai puţin de un gram 

iese un pepene care cântăreşte 

mai mult de 2 Kg. Dintr-o ghindă 
de 3 grame iese un stejar de 3 

tone. Dintr-o celulă de la mamă 

şi o celulă de la tată se dezvoltă 

corpul uman care are 30 de 

miliarde de celule. Dacă 

dăruieşti unei persoane 10 lei, vei genera în viaţa ta cel puţin 100 
de lei. Dacă generezi cuiva o pierdere de 10 lei, vei genera în viaţa 

ta o pierdere de minim 100 de lei. 

  



 

3. Dacă nu plantezi, nu 
creşte nimic. Parcă te şi 

văd lipindu-ţi dosul 
palmei de frunte şi 

zicând „Dăăaaaa. E de 

bun simţ.” Englezi au un 
joc de cuvinte care zice 

„Common sens is not 

always common” care se 
poate traduce şi prin 

„Bunul simţ nu este 

întotdeauna evident”. 

Această lege are 

legătură cu aşteptările pe care le avem de la ceilalţi. 
 

Ce crezi, dacă eşti o soţie care găteşte, calcă hainele, se îmbracă 
frumos (sexy) o să primeşti afecţiune şi atenţie de la soţul tău? 

Ce crezi, dacă eşti un soţ care vine acasă imediat după job, aduce 

toţi banii în casă şi nu iese cu prietenii „la o bere” aşa cum fac alţi 
bărbaţi o să primeşti atenţie şi afecţiune de la soţia ta? 

Răspuns la ambele întrebări: NU. 

  
 

Ca să primeşti atenţie şi afecţiune trebuie să plantezi atenție și 

afecțiune, oferind aceste lucruri părinţilor tăi, colegilor tăi sau 
persoanelor singure care nu au parte de ele în viaţa lor. 

 

Şi atunci să nu mai gătesc, să nu mai calc, să nu mă mai îmbrac 
frumos, să nu mai aduc banii acasă? Ba da :). Acestea sunt seminţe 

pentru ca tu pe viitor să ai parte de mâncare, de sănătate, de 

frumuseţe în jurul tău, de resurse pentru proiectele viitoare. 
  

 

4. Dacă plantezi, 

atunci obligatoriu 

răsare ceva. Aceasta 
este legea care 

garantează că trăim 

într-o lume dreaptă. 
Altfel, ai putea să faci 

un lucru rău şi să nu 

suporţi consecinţele 
sau ai putea face un 

lucru bun şi să nu 

beneficiezi de răsplată. 



 

  

5. Ceea ce plantezi o să vezi şi în mediul înconjurător. Când 
eram mic l-am ajutat pe tatăl meu la muncile câmpului. Aveam un 

vecin care nu prea avea timp să se ocupe de parcela lui. Am 

observat că atunci când noi săpam buruienile, dar vecinul nu săpa, 
buruienile se răspândeau foarte repede pe locul nostru. Atunci când 

irigam porumbii nostri, jumătate din porumbii vecinului arătau mai 

verzi de la apa care se scurgea şi la el. 

Această lege e o reformulare a unei idei pe care ai mai auzit-o şi din 

alte surse, şi anume „Lumea e o oglindă a ta”. 
 

Corelată cu Lega 2, asta 

înseamnă că dacă văd în jurul 
meu corupţie, este pentru că 

i-am dat poliţistului bani să 

nu-mi ia permisul când am 
depăşit pe linie continuă. 

Dacă văd în jurul meu că se 

fură, este pentru că atunci 
când am fost angajat mi-am 

încărcat decontul cu cheltuieli 

pe care nu le-am făcut sau, 
ca proprietar de firmă, am rugat prieteni ca atunci când fac 

cumpărături pentru ei să treacă pe factură numele firmei mele, 

astfel încât acele facturi să mă ajute să plătesc taxe mai mici. 
În momentul în care eu sunt integru, văd în jurul meu doar 

integritate. În momentul în care conduc maşina cu 50 km/h în 

localitate, nici alţii nu vor mai încălca legile la nivel mult mai mare. 
  

Vestea bună pe care o aduc aceste Legi este că lucrând doar cu tine 

vei putea să influenţezi persoanele şi mediul din jurul tău fără să 
negociezi, fără să şantajezi şi bucurându-te de proces. 

 

  

Până atunci îți propun următorul exercițiu: ori de câte ori 

experimentezi un lucru neplăcut pe parcursul zilei – o ceartă, cineva 

nu-și ține promisiunea, datoriile financiare - ia-ți un moment să te 
gândești ce anume crezi că ai gândit, ai spus sau ai făcut în trecut 

(ai plantat) care a generat acea experiență neplăcută. 

 
 
 

 
 

 



 

 

De asemenea, ori de câte ori experimentezi un lucru plăcut pe 

parcursul zilei – un moment de relaxare, cineva te ajută, o masă 
delicioasă, un moment de tandrețe cu partenerul – ia-ți un moment 

să te gândești ce anume crezi că ai gândit, ai spus sau ai făcut în 

trecut (ai plantat) care a generat acea experiență plăcută. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

Citind toate astea până acum, probabil ți-au venit în minte mai 

multe întrebări, printre care și cele de mai jos: 
  

”Eu știu persoane care sunt și au fost generoase și cu toate astea 

nu au bani. Cum e posibil acest lucru?” 
 

”Ce semințe ar trebui să plantez pentru o promovare la serviciu sau 

pentru o experiență sexuală reușită cu partenerul de cuplu?” 
 

”Mi-am dat seama că am plantat semințe rele în trecut. Cum fac să 

evit rezultatele negative?” 
  

Acum o să răspund la prima întrebare ”Cum e posibil ca persoane 

care au fost generoase să aibă în continuare probleme cu banii?”. 

  
Dacă o sămânță e 

plantată într-un sol 
nefertil sau chiar 

dacă solul e fertil dar 

sămânța nu e udată, 
atunci acea sămânță 

nu se va deschide. În 

paginile anterioare 
am dat exemplul cu 

semințele găsite în 

Piramide, care au 
rodit 4500 de ani mai 

târziu când au fost 

plantate și udate. 

  
 

Motivul pentru care persoanele generoase nu au avut bani în viaţa 
lor este că nu au udat seminţele. Acțiunea care pune apă pe 

semințe și care va face să accelereze apariția în viața ta a 

rezultatului pe care îl dorești este o tehnică pe care Geshe Michael 
Roach, autorul cărţilor de succes „Şlefuitorul de Diamante”, 

„Management Karmic”, „Karma Iubirii”  o numeşte „Meditaţia 

Cafelei”. 

http://diamondcutter.ro/carte
http://diamondcutter.ro/carte
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Meditaţia Cafelei (nu trebuie să bei cafea, numele a fost ales astfel 

pentru a te conecta la starea de bucurie a degustării unei ceşti de 
cafea) e una dintre cele plăcute şi în acelaşi timp una dintre cele 

mai puternice tehnici pentru manifestarea accelerată în realitatea 

ta a rezultatelor pe care le dorești. Dacă sari peste „Meditaţia 
Cafelei” atunci sari peste succes şi peste fericire. 

 

Geshe Michael Roach spune „Meditaţia Cafelei face diferenţa 
dintre a-ţi îndeplini sau nu ceea ce-ţi doreşti.” 

  

Meditaţia Cafelei înseamnă să 
te gândeşti cu bucurie la 

lucrurile bune pe care le-ai 

făcut pentru ceilalţi pe 
parcursul zilei sau pe 

parcursul săptămânii. 

Gândeşte-te la beneficiile pe 
care acţiunile tale le-au adus 

vecinilor, colegilor, 

comunităţii şi, în cele din 
urmă Lumii întregi. La finalul 

zilei, înainte să adormi, ia-ţi câteva minute să practici această 

tehnică. 
  

Te rog, nu pica în capcana de a crede că o tehnică atât de simplă 

nu poate funcţiona. În problemele cele mai complicate din această 
lume (inclusiv problemele de fizică cuantică) soluţiile cele mai 

frumoase sunt cele mai simple. 

  
Dacă vrei lucruri „complicate”, iată mai jos procesul în patru paşi 

prin care să accelerezi apariţia rezultatelor pe care le doreşti în viaţa 

ta. 
 

Este procesul prin care mi-am crescut afacerea cu 75% în 2016 faţă 

de 2015 şi pe care îl folosesc ca să-mi duc afacerea la nivelul 

următor (sistematizare şi extindere). 

 
Este procesul prin care îmi păstrez corpul fizic sănătos şi plin de 

energie (turneele cu seminariile şi worksopurile „Atrage Abundenţa 

în Viaţa Ta!” înseamnă mii de kilometrii parcurşi cu maşina, zeci de 
ore pe scenă, solicitări cărora corpul fizic trebuie să le facă faţă). 

 
Este procesul pe care îl folosesc pentru ca relația de cuplu și relațiile 

cu prietenii și cele de business să fie 100% așa cum îmi doresc (în 
loc de 75% :) ). 



 

 

Este procesul cu ajutorul căruia persoanele cu care lucrez au obţinut 

rezultate remarcabile (unele dintre ele folosesc cuvântul “miracole”) 
în domeniul financiar, al sănătăţii, al relaţiilor sau al carierei. 

  

Cei 4 Paşi: 

 

1. Stabilește ce vrei și formulează 
într-o propoziție scurtă. 

2. Găsește pe cineva care are 

aceeași nevoie sau o nevoie 
asemănătoare și planifică o 

modalitate prin care poți să ajuți acea 

persoană să obțină acel lucru. 

3. Pune în practică planul de la Pasul 

2. 

4. Meditația Cafelei. 

  
Iată câteva aspecte practice pentru fiecare pas în parte care să 

accelereze rezultatele. 
  

Pasul 1. Stabilește ce vrei și formulează într-o propoziție 

scurtă. 
 

 

„Propoziţie scurtă” 
înseamnă să aibă, dacă se 

poate, doar subiect, 

predicat, atribut şi 
complement. Dacă în 

propoziţie există „şi” sau 

virgula, ăsta e un semn că 

nu e formulată scurt. 

 

 
 

 

E bine, dacă se poate, ca intenţia să fie măsurabilă. 

  
Ex: „Am un venit mai mare cu 30%”. 

 
„Partenerul mă îmbrăţişează când ajung acasă”. 



 

 

„Am dioptrii 0 la ambii ochi”. 

  

 
 
Un rol important îl joacă intenţia sau emoţia din spatele formulării 
intenţiei. 

 

Îţi va creşte venitul cu 30% dacă aplici paşii doar pentru că vrei să 
testezi sistemul? Îţi va creşte venitul cu 30% dacă motivul pentru 

care vei ajuta pe altcineva să-şi crească venitul este unul egoist, şi 

anume ca ţie să îţi fie mai bine? 
Răspuns: DA. 

 

Legea Gravitaţiei funcţionează indiferent dacă o cunoşti sau o 
ignori. O sămânţă pusă în pământ şi udată va creşte indiferent ce 

crezi tu despre agricultură. 

  
Dar... 

 

... aşa cum spuneam anterior, faptul că îţi va creşte venitul nu 
înseamnă în mod automat că vei fi mai fericit(ă) sau că viaţa ta va 

fi mai bună (ai putea să atragi situaţii în care să risipeşti cei 30%). 

 
Ca urmare, va fi de foarte mare ajutor ca intenţia din spatele 

intenţiei să fie aceea de a ajuta lumea prin ceea ce faci. 

De exemplu, te poţi gândi „Pe lângă faptul că familia mea va avea 
un standard de viaţă mai bun, cu banii în plus îi voi putea ajuta şi 

pe alţii care au probleme” sau „Pentru că voi avea succes folosind 

aceşti paşi, atunci prietenii şi cunoştinţele mă vor imita şi în acest 
fel lumea va deveni mai bună pentru că oamenii vor concura între 

ei în a-i ajuta pe ceilalţi”. 

  
Pasul 2. Găsește pe cineva care are aceeași nevoie sau o 

nevoie asemănătoare și planifică o modalitate prin care poți 

ajua acea persoană să obțină acel lucru. 

 

Acesta este al doilea pas ca importanţă după Meditaţia Cafelei. Cu 

cât planifici mai detaliat, cu atât sămânţa este mai puternică. Asta 
nu înseamnă că dacă faci un gest de generozitate „pe moment”, 

atunci sămânţa nu e puternică. 

  



 

Spun că dacă tu te gândeşti „Cândva, săptămâna viitoare, o să 

găsesc pe cineva pe care să-l ajut să câştige mai mulţi bani” atunci 

sămânţa e mult mai slabă 
decât dacă îţi notezi în agendă 

„Marţi, la ora 11.30 o să 

accesez siteul crestemidei.ro 
sau kiva.org şi o să-mi aleg un 

proiect cu care rezonez căruia 

o să-i donez 50 de lei” sau „Joi, 
la ora 14.00 o să-l sun pe 

prietenul meu care ştiu că are 

un business şi o să-l întreb cu 
ce pot să-l ajut ca să-şi 

crească vânzările. Chiar dacă nu mă pricep la vânzări cu sigurantă 

o să găsesc ceva ce ştiu să fac şi cu care pot să-l ajut”. 
  

Acest pas e important şi pentru că 90% din puterea unei seminţe 
constă în dorinţa de a-i ajuta pe ceilalţi. După ce ai planificat cum 

să ajuţi persoana care are nevoie se pot întâmpla 3 lucuri: 

 Să nu reuşiţi să vă întâlniţi 
 Să nu accepte ajutorul tău 

 Să nu obţină rezultatele pe care le doreşte (pentru că el/ea nu 
are seminţele potrivite pentru succes – o să vorbim despre asta în 

articolele viitoare) 

Oricare dintre aceste situaţii nu vor influenţa decisiv rezultatele 

viitoare, dacă tu ai planificat detaliat ajutorul. 

  
Un alt lucru care te ajută la acest pas să obţii rezultate mai bune şi 

mai rapid este să alegi anumite persoane pentru a planta. 

 
La fel cum există soluri mai fertile sau mai puţin fertile, la fel există 

persoane care vor genera un rezultat mai bun sau mai puţin bun. 

  
Persoanele pe care să le alegi pentru a avea un rezultat mai bun 

sunt, în ordine 

 Părinţii (mama în special – e persoana care te-a născut) 
 Profesorii pe care i-ai avut sau persoanele care te-au ajuat într-

un moment al vieţii tale 
 Persoanele care au o urgenţă 

 Persoane care prin activitaea lor influenţează vieţile a mai mulţi 

oameni (profesori, medici, manageri) 

  

http://crestemidei.ro/
https://www.kiva.org/


 

Un alt lucru care influenţează puterea seminţei este ceea ce tu 

dăruieşti. Dacă în procesul de dăruire ţie îţi e foarte uşor să donezi 

500 de lei, dar îţi e foarte greu să dai o oră din timpul tău pentru a-
ţi ajuta prietenul, atunci faptul că dai o oră din timpul tău va planta 

o sămânţă mult mai puternică. 

  
Începe deja să te bucuri pentru binele pe care o să-l aduci în 

Lume prin faptul că o să ajuţi acea persoană. 

  
Pasul 3. Pune în practică planul de la Pasul 2. 

Planifică-ţi programul astfel încât să poţi face săptămânal acţiunea 

pe care ai planificat-o la Pasul 2. 

  
Pentru ca ţie să-ţi crească venitul ajută-ţi 

prietenul să-i crească vânzările câte o oră în 
fiecare săptămână. Vizitează persoana 

singură câte o oră în fiecare săptămână 

pentru a avea relaţia plină de afecţiune şi 
iubire pe care ţi-o doreşti. Ajută-ţi colegul în 

fiecare săptămână să lucreze la promovarea 

lui pentru ca tu să primeşti promovarea pe 
care ţi-o doreşti, ajută pe cineva câte o oră în 

fiecare săptămână să se ţină de sport pentru 

ca tu să ai un corp sănătos. 

 

 
 
 Pasul 4. Meditația Cafelei. 

 

Chiar dacă ai făcut acţiunea de la Pasul 3 o singură dată într-o 

săptămână, bucură-te la finalul fiecărei zile, înainte să adormi, de 
lucrul bun pe care l-ai făcut. 

  

Cele mai dese obiecţii legate de Meditaţia Cafelei pe care le-am auzit 
au fost: 

1. Dacă mă bucur pentru ce 
am făcut nu pic oare în păcatul 

mândriei? 

2. De ce înainte de culcare şi 
nu oricând pe parcursul zilei? 

3. Când fac Meditaţia Cafelei 

nu apuc să mă bucur foarte mult 
pentru că adorm imediat. 

  



 

Iată răspunsurile 

1. E adevărat că poţi să faci Meditaţia Cafelei din mândrie. Dar la 

fel de bine poţi să faci Meditaţia Cafelei din smerenie. Te poţi gândi 
„Azi am ajutat la un lucru bun. Divinitatea (sau Universul, spune-i 

cum vrei) a lucrat azi prin mine pentru a aduce o bucurie în viaţa 

acelei persoane. 
 

2. Poţi face Meditaţia Cafelei oricând pe parcursul zilei şi îţi 

recomand din suflet să faci acest lucru (cu cât mai des, cu atât mai 
bine). Motivul pentru care să o faci seara, înainte de culcare, este 

pentru ca subconştientul tău să fie conectat la o energie de vibraţie 

înaltă în momentul în care adormi. Dacă nu îi dai în mod explicit 
subconştientului tău o energie de vibraţie ridicată înainte de a 

adormi, atunci o să-şi ia el în mod implicit o energie de vibraţie 

joasă prin faptul că îţi vei aminti de lucrurile neplăcute de pe 
parcursul zilei şi asta îţi va afecta somnul şi energia de a doua zi. 

 

3. Ca să nu adormi imediat eu recomand una din următoarele 

soluţii: să ai un caiet cu foi veline în care să descrii lucrurile bune 
pe care le-ai făcut pentru ceilalţi sau să faci Mediaţia Cafelei într-o 

poziţie care să nu-ţi permită să adormi imediat (stând aşezat(ă) în 

fund sau întins(ă) pe o parte cu capul sprijint pe mână). 
  

Pentru a avea rezultate şi mai bune îţi recomand să mai faci două 

lucruri: 

 să te gândeşti la efectele în lanţ pe care acţiunea ta le-a declanşat 

la nivel de Univers (de exemplu, pentru că şi-a crescut vânzările 
prietenul tău va angaja încă o persoană, adică încă o familie va avea 

cu ce să-şi întreţină standardul de viaţă; cumpărăturile pe care le 

va face acea persoană vor genera profit magazinelor; angajaţii 
acelor magazine îşi vor primi salariile şamd). 

 

 să te bucuri că faci Meditaţia Cafelei. 

Cu alte cuvinte, să te bucuri că îţi atingi 

obiectivele ajutându-i pe alţii să le atingă 
şi că în acest fel contribui la construirea 

unei Lumi mai bune. 

 

 



 

  
  
Acum îţi propun următorul exerciţiu: în fiecare seară, înainte să 
adormi, gândeşte-te cu bucurie la lucrurile bune pe care le-ai făcut 

pentru alţii. Udă seminţele de bani, relaţii, sănătate pe care le-ai 

plantat deja până în acest moment al vieţii tale şi realitatea pe care 
o vei experieţa va fi cea pe care o doreşti. 

 
 
Resurse 
 

 Geshe Michael Roach, Lama Christie McNally – „Şlefuitorul de diamante”  

 Geshe Michael Roach, Lama Christie McNally, Michael Gordon – 

„Management karmic”  

 Geshe Michael Roach – „Karma Iubirii. 100 de răspunsuri despre relația 

ta”  

 Geshe Michael Roach, Lama Christie McNally - „Cum funcţionează zoga” 

 

Cumpără aceste cărți de pe www.libris.ro și folosind codul ABUNDENTA ai 

reducere 20%; codul de reducere este valabil pentru orice cumpărătură de 

pe www.libris.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Spor la plantat  

   Cu prietenie, 

   Florin 
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