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Cuvinte de apreciere pentru cartea 
Curs de miracole pe înţelesul tuturor 

„Excelentă, excelentă, minunată, minunată, plină 
de semnificaţii profunde, exact ce mi-a recomandat 
medicul! Simplă, uşor de citit şi plină de povestiri 
scurte şi plăcute, această carte îi va ajuta pe cei care 
studiază Curs de miracole să înţeleagă câteva dintre 
conceptele şi principiile lui de bază.“ 

Dr. Jon Mundy, autor al cărţii Living A Course in 

Miracles [Cum să trăieşti Curs de miracole]

„Curs de miracole pe înţelesul tuturor este o 
carte minunată, impresionantă şi binevenită. Este 
o nestemată! Există poveşti minunate aici, precum 
şi experienţe personale profunde. În această carte 
extraordinară, Alan Cohen demonstrează adevă-
rate calităţi de pedagog. Cursanţi şi profesori ai 
Cursului de miracole, bucuraţi-vă: vocea nouă a 
unui autor talentat a intrat în grupul autorilor care 
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scriu despre Curs, iar eu unul sunt foarte recunos-
cător pentru asta.“ 

Reverend Tony Ponticello, preot, 
Community Miracles Center 

„Alan Cohen descrie Curs de miracole ca pe o 
hartă de ieşire din iad – o cale de ieşire din menta-
litatea ego-ului caracterizată de frică, lipsă de pre-
ţuire de sine, lipsuri şi separare. În acest comentariu 
genial, Alan ne arată cum să interpretăm harta!“ 

Dr. Robert Holden, autor al cărţii Holy Shift!: 

365 Daily Meditations from A Course in Miracles 

[Sfânta Schimbare!: Meditaţii zilnice 

pentru 365 de zile din Curs de miracole] 

„Alan Cohen este un autor respectat care predă 
aceste principii de ani de zile. Recent, Curs de mi-
racole a intrat în primul plan al vieţii şi muncii sale. 
În această carte, aduce lămuriri, îşi prezintă perspec-
tivele spirituale şi bucuria de a preda Cursul. Îţi 
mulţumesc, Alan, pentru această carte minunată, 
practică şi mereu actuală, care le va fi cu siguranţă 
de mare folos cursanţilor devotaţi şi celor care acum 
încep să studieze Cursul.“ 

Ian Patrick, fondator şi director 

al Miracle Network din Marea Britanie

„Cartea Curs de miracole pe înţelesul tuturor este 
un dar minunat şi util, pentru ca orice «căutător» să 



o poată aprecia şi savura. Raţiunea şi înţelepciunea 
folosite de Alan pentru a ilustra mesajul CDM sunt 
o reală desfătare. Îţi mulţumesc, Alan!“ 

Tom Carpenter, autor al cărţii Dialogues 

on Awakening [Dialoguri despre trezire] 

„Pentru mulţi, caracterul impenetrabil al cărţii 
Curs de miracole este de aşa natură încât parcă ar fi 
scris într-o limbă străină. Din fericire, există cărţi ca 
aceasta. Venind din inspiraţie, inimă şi bucurie, Curs 
de miracole pe înţelesul tuturor este una dintre cele 
mai bune cărţi de iniţiere în CDM pe care le-am citit 
vreodată. Þi-o recomand cu căldură.“ 

Kenneth Bok, gazda emisiunii YouTube 

despre Curs de miracole 
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PREFAŢĂ

„Ştii cât de mult timp îi ia unei persoane să rupă 
Curs de miracole şi să-l arunce în ocean?“ i-a scris un 
tip lui Saul Steinberg, de la Coleman Graphics, editura 
care a publicat pentru prima dată Curs de miracole 
(CDM). Saul îmi arată depozitele Coleman, înţesate 
până la tavan cu stive de cutii mici de carton, fiecare 
conţinând 3 cărţi albastre cu coperţi cartonate ce cu-
prindeau forma originală a CDM. „Şase luni mai târ-
ziu, acelaşi tip mi-a trimis o altă scrisoare, rugându-mă 
să-i mai trimit un exemplar al Cursului.“ 

Amândoi am râs. Povestea era familiară. Oricine 
face Cursul experimentează confuzie şi opoziţie. De 
câte ori nu am auzit: „Am cumpărat cartea cu ceva 
vreme în urmă, am citit câteva fragmente, dar nu am 
putut să o înţeleg. Am început să fac Lecţiile din Cule-
gerea de exerciţii pentru cursanţi, dar m-am oprit. 
Ştiu despre Curs că este important şi că poate să-mi 
schimbe viaţa, dar mi-a fost greu să-l aplic. Sper să re-
vin la el într-o zi.“ Un cursant mi-a spus: „Am deschis 
cartea pentru prima dată după ce am cumpărat-o şi 
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bonul a căzut din ea – era datat cu 10 ani în urmă!“ 
Autorul şi profesorul Robert Holden observa cu iro-
nie că lucrarea Curs de miracole este „singura carte 
ce a fost cumpărată de milioane de oameni, dar a fost 
citită doar de câţiva“. 

De ce o învăţătură atât de minunată, cu o capaci-
tate atât de mare de a vindeca şi de a transforma vieţi 
în moduri esenţiale pare atât de dificilă? De ce adevă-
rul spus atât de simplu pare să fie confuz, ascuns şi 
complicat? „Curs de miracole“, argumentează ego-ul, 
„e prea dificil de înţeles. Prea lung şi complicat. Prea 
creştin. Nu suficient de creştin. Prea psihologic – îmi 
aminteşte de terapie. De ce nu spune niciodată «ea»? 
Nu am timp. Am prea multe de făcut la serviciu. Scri-
sul este prea mic. Paginile sunt prea subţiri – îmi amin-
tesc de Biblie. Am fost deja la un seminar cu Tony 
Robbins. Câinele a ros Culegerea de exerciţii pentru 
cursanţi. Sunt prea stresat ca să mă pot concentra. Îl 
voi citi după ce copiii se vor duce la facultate. Unele 
dintre afirmaţiile Cursului sunt pur şi simplu jigni-
toare. Voi aştepta până când va apărea filmul. De 
unde ştiu eu că psihologul care l-a scris nu l-a inven-
tat? Îmi doresc să fi fost mai uşor“. 

În mod ironic, Curs de miracole este deja uşor. 
S-ar putea spune că este cel mai uşor lucru din lume, 
pentru că izvorăşte dintr-o sursă aflată dincolo de 
frământările pe care le recomandă lumea. Iubirea, 
vindecarea şi iertarea reală sunt, în definitiv, mai 
uşoare decât îndoiala de sine, îngrijorarea, lupta cu 
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relaţiile, lupta pentru a câştiga bani şi eforturile de 
a-ţi da seama cum să repari tot ce este stricat. Este 
mai uşor să te abandonezi decât să te agăţi, încrede-
rea îţi aduce mai multă putere decât opoziţia. Curs de 
miracole este răspunsul suprem la întrebarea „Cât 
de uşoară poate fi viaţa mea?“. 

Călătoria ta prin viaţă nu trebuia să fie niciodată o 
luptă. Orice situaţie dificilă este coşmarul fricii supra-
pus peste prezenţa iubirii. Un fragment expresiv din 
Capitolul 14, secţiunea 6, a Textului descrie cât de uşor 
poate fi drumul nostru atunci când permitem asta: 

După ce înveţi cum să iei hotărâri împreună cu Dumne-
zeu, toate deciziile devin la fel de ușoare și de corecte ca 
respiraţia. Nu există efort, iar tu vei fi  călăuzit la fel de blând 
ca și când ai merge vara pe o cărare liniștită. 

Scopul cărţii pe care o ţii în mână este să te ajute 
să păşeşti pe această cărare mai uşoară. Vom prezenta 
Curs de miracole astfel încât să fie înţeles de toată 
lumea; vom transpune principiile lui măreţe şi cu-
prinzătoare în instrumente practice şi uşor de înţeles, 
iar acest lucru îţi va permite să-i aplici adevărul, ast-
fel încât viaţa ta să devină mai bună. Vreau să-ţi lămu-
resc orice nedumerire în ceea ce priveşte CDM, să-i 
dizolv densitatea aparentă, să-i demistific adevărurile 
superioare şi să-ţi arăt cât de simplu este în realitate. 
Curs de miracole este pur şi simplu o hartă de ieşire 
din iad. Lecţia 97 din Culegerea de exerciţii pentru 
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cursanţi ne spune că, dacă aplici Lecţia bine, poţi să 
elimini o mie de ani de luptă sau chiar mai mulţi. 
Chiar dacă această carte poate să reducă numai o 
parte din această lungă perioadă, atunci timpul pe-
trecut împreună a meritat. 

Poţi beneficia de această carte dacă studiezi CDM 
şi doreşti să înţelegi mai profund Cursul sau dacă nu 
ai studiat şi nici nu ai practicat niciodată Cursul sau 
nu o vei face niciodată. Deşi te încurajez să cercetezi 
Cursul, chiar dacă nu o faci, poţi să-i înţelegi esenţa 
din aceste rânduri. Dacă dobândeşti chiar şi o noţiune 
vagă despre ce are de oferit CDM, eşti binecuvântat. 

Aventura în care urmează să mergem împreună 
ar putea fi cea mai importantă din viaţa ta. Hai să 
dezvăluim ceea ce îţi aduce durere şi să ne eliberăm 
de încurcăturile nebuneşti pe care lumea le gene-
rează. Hai să dizolvăm iluziile care te-au făcut să te 
simţi neînsemnat şi să dezvăluim adevărul care te 
face măreţ. Hai să ne amintim care sunt motivele pen-
tru care viaţa merită trăită şi să lăsăm tot restul să se 
întoarcă în nimicul din care a venit. 

Călătoria mea cu cartea 
Curs de miracole 

Într-o seară rece de iarnă, stăteam la biroul meu, 
privind fix la micuţa cutie de carton care tocmai sosise 
prin poştă. Am încercat să-mi imaginez conţinutul ei, 
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dar nu am putut. Pur şi simplu am ştiut că ceea ce era 
în cutie este important. Cu toate acestea, nu aveam 
idee cât de esenţial se va dovedi conţinutul ei în viaţa 
mea şi în vieţile a milioane de oameni.

Auzeam vorbindu-se despre Curs de miracole de 
un an, văzând afişe şi auzind fragmente de conver-
saţie. Eram sceptic. După ce păşisem pe propria mea 
cale de dezvoltare personală mult timp, văzusem prea 
multă înşelătorie şi escrocherie. Titlul nu mă atrăgea. 
Curs de miracole. Oare era o altă găselniţă New Age, 
ce le promitea puteri de magician căutătorilor naivi? 
Sau un cult care ademenea sufletele pierdute pentru 
a umple cuferele unui guru îndepărtat? Nu vroiam 
să am nimic de-a face cu magia de nivel inferior. Nu 
eram atras de un nou spectacol metafizic. 

Apoi, un articol din revista Psychology Today 
mi-a atras atenţia. O ilustraţie prezenta trei cărţi aurii, 
coborând din Ceruri către un bărbat care se plimba 
pe o stradă. În ciuda graficii lipsite de stil, am fost 
intrigat. Cursul nu era ceea ce bănuisem. Părea mai 
mult spiritual decât material, mai mult despre con-
ştiinţă decât despre materie. Când am ajuns la sfâr-
şitul articolului, m-am simţit atras să cumpăr un 
exemplar din Curs – mai mult o intuiţie decât o de-
cizie raţională. Acum recunosc acea voce interioară 
ca fiind ceea ce Cursul numeşte Spiritul Sfânt. Dar la 
momentul acela nu aveam un nume pentru acest tip 
de călă uzire. Tot ce ştiam era ca doream să ştiu ce se 
află între coperţile acelor cărţi. 
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Apoi a fost preţul: 40 de dolari plus transport. În 
1980, 40 de dolari era o sumă mare pentru mine. Stă-
team cu chirie într-o cameră în mansarda unui prie-
ten, practicând yoga, cântând la chitară şi ascultând 
înregistrări inspiraţionale. Câteva slujbe cu jumătate 
de normă mă ajutau să-mi plătesc chiria lunară de 
150 de dolari. Eram mulţumit. Oare chiar aveam ne-
voie de trei cărţi la 40 de dolari? Acum râd de ezitarea 
mea. Acei 40 de dolari s-au dovedit a fi cea mai bună 
investiţie din viaţa mea. 

Am deschis cutia maronie şi am scos primul volum. 
Cuvântul „Text“ era tipărit cu litere aurii pe coperta 
albastră, texturată. Am citit introducerea: 

Realul nu poate fi ameninţat. 
Irealul nu există. 

În asta stă pacea lui Dumnezeu. 

În timp ce citeam, o putere a ieşit din pagină şi m-a 
învăluit ca şi cum aş fi deschis un portal către o altă 
dimensiune. Nu am înţeles fragmentul, dar energia 
ce radia din carte era aproape copleşitoare, creând în 
mine un entuziasm sufletesc pe care nu-l mai trăisem 
niciodată. Am închis cartea, încercând să asimilez 
aceste cuvinte. Şi ce călătorie urma să fie... 

Pe parcursul anilor care au trecut de atunci, Curs 
de miracole mi-a devenit din ce în ce mai drag, mai 
plin de semnificaţii şi mai practic în viaţa mea. Ade-
vărul lui devine din ce în ce mai viu pentru mine, în 
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fiecare zi. Nu pot să spun că am fost cel mai bun stu-
dent al Cursului. Opoziţia mea s-a manifestat de multe 
ori, am cedat în faţa fricii de mai multe ori decât mi-ar 
plăcea să recunosc şi am fost lent în aplicarea Lec-
ţiilor. Totuşi, atunci când o fac, simt o alinare sufle-
tească profundă, iar miracolele apar efectiv în lumea 
mea. Nu există sfârşit în ceea ce priveşte profunzimea 
şi sfera de acţiune ale Cursului. În fiecare zi, simt că 
fragmentul sau Lecţia respectivă au fost scrise doar 
pentru mine. Cursul este real. Funcţionează. Este un 
dar de la Dumnezeu. 

O mare parte din cei 35 de ani de când practic 
Cursul, nu am predat sau scris despre el în mod di-
rect, ci mai degrabă am ales să împletesc principiile 
Cursului în ţesătura lucrărilor şi activităţii mele de 
pedagog. În ultimii câţiva ani, însă, aprecierea şi 
entuziasmul meu faţă de valorile clare şi solide ale 
Cursului au crescut. Multe metode de evoluţie per-
sonală şi spirituală devin depăşite şi dispar cu tim-
pul. Pentru mine, Cursul a devenit şi mai viu şi mai 
puternic. Indiferent de celelalte căi pe care am mers 
şi de ceilalţi învăţători care mi-au captat atenţia, con-
tinui să mă întorc la Curs de miracole. Pentru mine, 
filosofia şi intenţia lui depăşesc toate celelalte metode 
pe care le-am învăţat. 

Acum, îmi doresc din suflet să stăpânesc Cursul, 
care a intrat în prim-planul vieţii şi muncii mele. 
Cursul ne spune că, atunci când predai lucrul pe care 
doreşti să-l înveţi, îl înveţi şi mai bine. Deşi sper şi 



am încredere că această carte îţi va fi de folos, eu scriu 
pentru a-mi clarifica şi a-mi extinde înţelegerea asu-
pra conţinutului din Curs de miracole. 

Pe măsură ce vom parcurge paginile care urmează, 
îţi voi împărtăşi multe poveşti adevărate despre mo-
dul în care CDM mi-a afectat profund viaţa, precum 
şi vieţile altora. În timp ce unii participanţi la Curs se 
lamentează că este prea subtil, experienţa mea îmi 
spune că el ajunge până în miezul esenţei vieţii de pe 
Pământ, uneori în cele mai întunecate locuri ale sufe-
rinţei muritorilor, şi că ne transformă exact acolo unde 
ne aflăm, chiar în centrul fragilităţii umane abisale. 
Fie că ai dureri grave sau viaţa ta merge bine şi îţi 
doreşti să o faci şi mai bună, sper că vei fi inspirat de 
paginile care urmează pentru a trece la următorul tău 
nivel de vindecare şi trezire. 

Realităţile poveştii mele pot fi unice, dar nu şi tema. 
Toţi ne-am rătăcit şi toţi ne regăsim drumul spre 
acasă. Nu este o întâmplare faptul că lucrarea Curs 
de miracole a ajuns la tine acum. Fie că studiezi Cursul 
intensiv, fie că înţelegi chiar şi un singur concept 
util din această carte, fie că pur şi simplu auzi titlul 
Curs de miracole şi începi să te gândeşti la posibili-
tatea că miracolele există şi că poţi trăi unul sau mai 
multe, există un motiv pentru care tu şi Cursul v-aţi 
întâlnit acum. 

Hai să descoperim care este el... 
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CUM SĂ FOLOSEŞTI ÎN CEL MAI BUN 
MOD POSIBIL ACEASTĂ CARTE

Atunci când citez din Curs de miracole, mă refer la 
singura ediţie cunoscută drept „The Only Complete 
Edition“ (Singura ediţie completă), publicată de Foun-
dation for Inner Peace (Fundaţia pentru Pace Interi-
oară). Această ediţie include un sistem de numerotare 
a textului care le permite cursanţilor să localizeze dife-
rite pasaje. În ceea ce proveşte referinţele prescurtate 
din această carte, „T“ se referă la Text, „C“ la Culegerea 
de exerciţii pentru cursanţi, „M“ la Manualul pentru 
pro fesori, iar „E“ la Explicaţii terminologice. Numerele 
care urmează după fiecare citat se referă la secţiunea, 
paragraful şi propoziţia de unde este preluat citatul. 

Iată un exemplu privind modul de folosire a siste-
mului de referinţă: 

T-2VI.9:4-7 
Text, capitolul 2, secţiunea 6, paragraful 9, de la propozi-

ţia 4 până la 7 
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