
PAM GROUT

E3

Încă 9 experimente cu energie ce demonstrează 
că manifestarea magiei şi miracolelor 

e slujba ta cu normă întreagă

Traducere din limba engleză
de Monica Vișan

EDITURA FOR YOU
București, 2017



10

PREFAŢĂ

„Vine o vreme când știi, fără îndoială, fără ezitare, că 
nu te mai poți întoarce la vechea ta viață. Nu mai poți fi 
cine erai odată având, în același timp, o nouă viață cu o 
nouă abundență.“

Julie McIntyre, director al Center for Earth Relations 
(Centrului pentru Relaţii ale Pământului) 

Înainte de a studia cu seriozitate Curs în miracole, eram 
ultima persoană care putea fi aleasă ca având „cel mai 

mare potenţial de a reuşi“.  
La acea vreme, iubitul meu, ultimul dintr-o lungă serie 

de iubiţi, mă dăduse afară din casa pe care o împărţeam în zona 
rurală a statului Connecticut.

Mai mult decât atât, eram însărcinată în 7 luni, necăsă-
torită (evident) şi n-aveam deloc habar unde să mă duc. Și mai 
rău era că ne aflam la jumătatea lui iulie, iar aerul condiţionat 
din micuţa Toyotă albastră în care îmi îngrămădisem cea mai 
mare parte a bunurilor mele lumeşti nu mai funcţiona ca lumea. 
Erau în medie 38°C când, mare cât casa, m-am pornit să tra-
versez ţara, îndreptându-mă către Breckenridge, în Colorado.

Categoric, ceva trebuia să se schimbe.
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Curs în miracole, programul de studiu individual în psi-
hologie spirituală pe care am început, într-un final, să-l urmez 
cu seriozitate, are îndrăzneala să insinueze că eu eram respon-
sabilă pentru ruinarea vieții mele. Şi sugera că, dacă aş renunţa 
pur și simplu la fixaţiile mele nebuneşti – la blocajele mele de 
tipul „El mi-a făcut ceva rău“ şi la toată confuzia față de mo-
dul în care funcţionează lumea –, pot să fiu, de fapt, fericită. 
Spunea că unicul motiv pentru care nu experimentez iubirea 
vieții mele și nu mă scald în abundenţă perpetuă are de-a face 
cu conştiinţa mea, care se găsea în alertă maximă. Mintea îmi 
vedea lumea ca pe un inamic declarat.

Pe scurt, îmi ataca înseşi fundamentele vieţii mele. 
Nu renunţam fără să mă lupt.
Conversaţiile mele cu IH şi Sfântul D*, aşa cum am în-

ceput să-i numesc pe tovarăşii mei de Curs, se derulau astfel:
Eu: „Și cum rămâne cu toate problemele mele? Trebuie 

să le analizez, să le găsesc o rezolvare.“
„Renunţă!“ părea să sugereze Cursul. 
Eu: „Dar cum rămâne cu binele şi răul, cu dreptatea și 

nedreptatea?“ 
„Renunţă chiar acum să-ți mai fii propriul profesor“, mă 

sfătuia limpede.
Eu: „Dar… dar…“ 
Încet, pas cu pas, am renunţat la frâiele vechilor mele 

con vingeri şi teorii mentale. Mi-a picat fisa că, dacă am avut 
puterea de a crea un astfel de dezastru continuu, pot și să am 
puterea de a crea o viaţă de care să mă bucur. De fapt, Cursul 
te menajează, mergând până într-acolo încât îți garantează că 
„pacea deplină şi bucuria deplină constituie dreptul tău din 
naştere“. Şi tot ceea ce aveam de făcut era să renunţ la convin-
gerea mea în privaţiuni şi lipsuri.

*  Iisus Hristos şi Sfântul Duh. (n. tr.)
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Eu: „Dar e atât de greu…“
Cursul: „Nu e greu. E starea ta naturală. E doar foarte 

diferit de modul în care gândesc cei mai mulţi oameni.“ 
Am învăţat din Curs și că tipa blondă și înaltă pe care o 

văd în oglindă în fiecare zi nu sunt eu cu adevărat. Femeia gra-
vidă deprimată traversând ţara în Toyota albastră nu era decât 
o identitate falsă, pe care am fost învăţată să o adopt de către o 
lume care venerează separarea şi limitările.

De fapt, concentrându-mă pe acel mărunt „sine“, am ra-
tat complet conexiunea cu celalalt lucru, acel lucru mai mare 
pe care mulţi îl numesc Dumnezeu. 

Mă întemniţasem pe deplin fixându-mă în acest corp şu-
bred, care, indiferent cât de multe creme de faţă aş fi folosit, 
indiferent cât de multe poziții de yoga aş fi făcut, indiferent cât 
de multe cărţi de Wayne Dyer aş fi citit (şi am citit multe), nu 
avea niciodată să fie suficient de bun.

Exact la asta se referă cartea de faţă: la demolarea mode-
lelor mentale ce ne ţin prizonieri de prea mult timp. La înde-
părtarea atenţiei de la sinele limitat pe care-l vedem în oglindă 
și la plasarea ei asupra măreţului câmp al potenţialităţii infinite 
(CP), ce ne permite să ne conectăm cu tot ceea ce există.

Ştiu că librăriile vor plasa probabil cartea mea în catego-
ria acelora de self-help, prin care te ajuţi singur – e în regulă. 
Dar adevărul este că E3 vorbește de fapt despre a nu te ajuta 
pe tine însuţi. Despre a nu lua propriile decizii. Despre a nu 
presupune că tu ştii cel mai bine.

Cartea mea este despre a da drumul, a renunţa la vechile 
modele ale minţii, abandonându-te atotiubitoarei şi atotputer-
nicei forţe vitale ce este mai mare, mai îndrăzneaţă, mai strălu-
citoare şi, da, mai ciudată decât tot ceea ce ai întâlnit vreodată. 
Zumzetul Sacru este viaţa însăşi – viaţa care, indiferent cât de 
multe ziduri ridicăm, indiferent cât de serios o dăm în bară, e 
întotdeauna acolo, aşteptându-ne cu braţele larg deschise.



PARTEA I

Bazinga!*

„Sub toate gândurile stupide și ideile nebunești cu 
care ți-ai învălmășit mintea se află gândurile pe care 
le-ai gândit împreună cu Dumnezeu** la începuturi.“

CURS ÎN MIRACOLE



*  Exclamație inventată de Sheldon Cooper, personaj din seri-
alul de comedie The Big Bang Theory. (n. tr.)

** Altfel spus, CP (câmpul potenţialităţii infinite), Universul, 
Spiritul Divin, Tipul, Fred cel Cuantic (poreclă pe care mi-a spus-o 
noua mea prietenă, Colette Baron-Reid). (n. aut.)
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Capitolul 1

HOUSTON, AVEM O PROBLEMĂ

„Uită-te la noi. Totul e invers, totul e cu fundul în sus. 
Religia distruge spiritualitatea, medicii distrug sănăta-
tea și guvernele distrug libertatea.“

Michael Ellner, preşedinte al HEAL, 
asociaţie nonprofit pentru educaţie în sănătate

Ş
tiu la ce gândeşti. Cartea asta e confuză. Textul e 
printat cu susul în jos… sau e invers?

Poate râzi în sinea ta, întrebându-te al cui cap va cădea: 
al redactorului, al tipografului… sau poate chiar al prietenosu-
lui tău asociat de la librărie?

Prin urmare, dă-mi voie să-ţi propun o explicaţie rapidă 
chiar aici, în al treilea paragraf. Pagina a fost printată cu su-
sul în jos în mod intenţionat. Am cerut să fie astfel întrucât 
VREAU SĂ SUBLINIEZ CEVA.
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Te avertizez de pe acum că, dacă vei continua să citeşti 
această carte ciudată, cu susul în jos, viziunea ta asupra lumii 
va fi dată peste micul său cap. Dacă ai văzut capul Lindei Blair 
învârtindu-se în Exorcistul, ei bine, pregăteşte-te pentru ceva 
și mai și!

Dacă vei citi această carte la metrou sau într-o cafenea 
îngrijorându-te că oamenii ar putea gândi „Ce ignorant e ăla 
de ţine cartea invers în mână!“, am doar două lucruri de spus.

1. Nu contează ce gândeşte altcineva. Asta este o parte 
a vechii tale condiţionări, pe care te încurajez s-o expediezi cu 
un şut în cea mai apropiată bordură. De fapt, dacă vrei cu ade-
vărat să faci impresie, zâmbeşte viclean şi ridică pumnii în aer 
de fiecare dată când întorci pagina. Cu cât mai mult persişti în 
ceea ce vrei tu să gândeşti (şi, fii sigur, tu eşti acela care alege) 
şi cu cât mai puţin eşti atras în ceea ce gândesc toţi ceilalţi, cu 
atât mai repede poţi înainta către binele tău cel mai înalt.

2. Singurul lucru ce contează este ce gândeşti tu. Şi 
spun asta la propriu. Ceea ce gândeşti este ceea ce vei obţine. 
Iar această carte, mai presus de orice, se referă la îmbunătăţi-
rea modului tău de a gândi. Ea este despre actualizarea pro-
priei tale conştiinţe. Despre a deveni o persoană care adoptă 
Viziunea asupra lumii 2.0. În cele din urmă, toţi vor primi ori-
cum noua realitate. Prin urmare, de ce să aştepţi?

Așadar, ce anume este Viziunea asupra lumii 2.0?

„[Acceptă] numai ceea ce este bucurie drept adevăr.“ 

Curs în miracole 

Pe scurt, această viziune nouă şi îmbunătăţită asupra vie-
ţii este exact opusul – sau versiunea inversă – a tot ceea ce 
crezi că ştii acum.
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Ea are două principii de bază:
1. Lumea energetică, pe care nu o poţi vedea, atinge, 

gusta sau mirosi, constituie fundaţia ce susţine totul. Este 
piatra de temelie, ingredientul suprem ce formează tot ceea 
ce există. Oamenii de ştiinţă au descoperit această matrice de 
energie (deseori numită „câmp“) cu un secol în urmă, dar, în-
trucât este atât de uluitoare şi deschide atât de multe uşi, foarte 
puţini dintre noi i-au utilizat puterea pe deplin.

Și, 100 de ani mai târziu, majoritatea dintre noi suntem 
centraţi încă asupra lumii materiale, ceea ce ne pune oarecum 
în situația lui Wile E. Coyote. În ciuda tuturor schemelor ela-
borate şi invenţiilor complexe, bietul coiot nu-l va prinde nici-
odată pe Roadrunner. Iar încăpăţânarea noastră (bip-bip!) de a 
crede că lumea anostă și uniformă este locul suprem ne men-
ţine încă în scutece din punct de vedere spiritual.

Lumea spirituală, lumea pe care majoritatea dintre noi nu 
o pot vedea, ne conectează cu o conştiinţă nelimitată, enormă, 
fără margini, fără graniţe, fără limite a ceea ce poate crea.

2. Toată lumea are parte de un final fericit. Tot ceea 
ce există în lumea nonfizică este cooperant, prietenos cu uti-
lizatorul şi de tip câştig/câştig. De fapt, dacă te uiți la lumea 
reală după ce-ți dai jos legătura de la ochi, vezi că ea este total 
diferită de ceea ce crezi. E total diferită de filmul pe care l-ai 
fabricat pentru a-ţi servi drept „realitate“. Indiferent cum i-ar 
apărea ochiului neîmpiedicat de niciun obstacol, viaţa în forma 
sa pură, nealterată (fără a-i atribui conotaţia „Viaţa e nasoală şi 
apoi mori“) este un cazan clocotind de posibilităţi, format din 
iubire pură şi perfectă. 

Însuşi faptul că încă vedem suferinţe, limitări şi moarte 
constituie o dovadă că nu înţelegem deloc realitatea. Ne concen-
trăm pe o bandă foarte îngustă de experienţe, negând pe deplin 
numeroasele dimensiuni dincolo de cele cinci simţuri fizice.
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