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Prolog 

Această carte este despre călătorie.
O călătorie a rasei umane şi a fiecărui individ.
O călătorie de la mintea reactivă individuală la 

conştiința creatoare conectată.

Viața există ca o mişcare, nu ca un lucru.
Această mişcare este în esență pasionată.

În conştientizarea acestei mişcări 
toate întrebările dispar.

Fumul dispare şi rămâne flacăra.

Ne putem oare dirija propria dezvoltare? Putem 
oare să ajungem pe coama valurilor evoluției şi să 

plutim pe valurile vieții noastre,
 în acord cu destinul nostru?





Ce-ar fi dacă am fi peste măsură de puternici?
Ce-ar fi dacă tot ce am avea de făcut ar fi să ne tre-
zim şi să conştientizăm cine suntem cu adevărat?

Ce-ar fi dacă nimic nu ar fi întâmplător?
Ce-ar fi dacă noi am fi marii magicieni? 

Ce-ar fi dacă suferința noastră ar lua sfârşit?
Ce-ar fi dacă ne-am elibera, am fi liberi,  

am trăi liber şi am iubi liber?
Ce-ar fi dacă acțiunile noastre ar deveni o expresie  

a luminii noastre? 
Ce-ar fi dacă tu ai fi o expresie autentică  

a Întregului?
Ce-ar fi dacă viața ta ar deveni iar 
incredibil de plină de minunăție?



Recunoștința mea sinceră pentru contribuția la 
a face posibilă această carte se îndreaptă spre 
Natalia, Matheo, Geert, Ali, Rienzo, Violetta, 
Prince, Remco, Thea, Amor, Lenka, Rocio, Pako, 
Nathalie, Pascal, Ann, Mieke și mulți prieteni 
care au contribuit cu timpul și feedbackul lor  
în cursul procesului de creație.



9

Nota autorului 

Am scris această carte ca o contribuție la trezi-
rea, creşterea şi extinderea conştiinței în ființa uma-
nă şi în specia noastră ca întreg.

Suntem ființe incredibile, cu inimi şi minți incre-
dibile, dar viața ne este modelată de frică, nesiguranță 
şi lupta pentru supraviețuire. Pare să lipsească ceva 
esențial, ce ar asigura o lume paşnică, o lume ce 
trăieşte în abundență şi sănătate spirituală.

Mie mi se pare că acest element esențial este 
conştiința. Nu faptul că suntem conştienți lipseşte – 
bine înțeles că suntem „conştienți“ –, ci o conş tiență 
total activată, ce ne conectează holistic cu inte ligența 
mai vastă şi mai puternică din Univers: conştiința. 
Conş tiința este impersonală, omnipotentă şi nelimi-
tată. Este o stare de energie nesfârşită şi de bunătate 
holistică.

Motivul pentru care nu suntem în acea stare se 
află în felul în care ne educăm pe noi înşine, rezulta-
tul fiind acela că avem un ego şi nu avem o conştiință 
creativă.
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Ego-ul ne ademeneşte în lumea lui foarte mică. 
El se simte în siguranță în familiaritatea identificări-
lor şi cunoştințelor lui. Ego-ul încearcă neîncetat să 
fie afirmat, susținut, admirat şi recunoscut. Celelalte 
ego-uri au însă exact aceeaşi dorință. Prin urmare, 
competiția, frica, victoria-înfrângerea, mentalitatea 
de a-ți croi drumul dând din coate şi cruzimea sunt 
inevitabile.

„Supraviețuirea celui mai adaptat“1 a fost greşit 
interpretată, sensul expresiei devenind „supra vie-
țuirea celui mai puternic“; în consecință, a devenit 
doctrina formelor de viață fără o conştiință trezită. 
Oamenii au cunoscut doar supraviețuirea.

Această carte nu este despre împuternicirea oa-
menilor în scopul de a supraviețui mai bine, ci în sco-
pul de a se trezi la o posibilitate cu totul nouă de a fi 
şi a trăi ca ființă umană.

Atunci când conştiința e trezită, individul apar ține 
lumii Întregului. În această lume, competitivitatea, fri-
ca şi egocentrismul nu există. În lumea Întregului, liber-
tatea, bucuria şi iubirea sunt elementele esențiale.

Fiecare dintre noi are în el sămânța trezirii, iar 
mulți au început deja să se trezească şi caută să avan-
seze şi să-şi finalizeze trezirea. Cartea de față este o 
1  „Cel mai adaptat“ înseamnă adaptare, cooperare şi cocreație 
cu Întregul mai vast. Se reflectă versetul din Biblie „Creşteți, 
înmulțiți-vă, umpleți pământul şi supuneți-l“. Interpretarea 
greşită a fost folosită pentru a justifica exploatarea nemiloasă a 
pământului, în interes personal. [Dacă nu se menționează altfel, 
notele îi aparțin autorului.]
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contribuție pasionată în a-l ajuta pe om să se trezească 
în mod total şi irevocabil, să se conecteze cu conştiința 
şi să trăiască o viață fericită, la unison cu Întregul.

A vorbi despre conştiință şi a vorbi din conştiință 
sunt două lucruri foarte diferite. Conştiința trăieşte în 
Aici şi Acum, în „starea de a fi“. Starea de a fi e guver-
nată de paradigma „ceea ce este este şi ceea ce nu 
este nu este“. Starea de a fi este o flacără fără fum.

Provocarea mea este să comunic fără să pierd 
flacăra. Pentru că, în realitate, cea mai directă cale de 
a comunica starea de a fi este tăcerea. Consider, însă, 
că nu suntem încă pregătiți pentru a asculta tăcerea. 
Aşa că intenționez să-mi folosesc cuvintele pentru a 
rămâne aproape de flacără şi a nu ne rătăci în fum. 

Experiența, şi nu cunoştințele, este cea care are 
puterea de a ne transforma. Aşa cum afirmă dr. Ru-
dolph Tanzi, „Mutația are loc la nivel de ADN prin 
experiențe“2.

Spiritul acestei cărți se adresează unei generații 
care caută transformarea, într-un fel sau altul. Unii 
dintre noi merg la guru-şii din Orient, alții se simt 
atraşi de programele „de mare succes“ din Occident. 
Mulți citesc literatură transformațională, iar altora le 
place să aştepte un alt Big Bang.
2  Rudolph Tanzi (profesor de neurologie şi titularul catedrei Jo-
seph P. şi Rose F. Kennedy din domeniul neurologiei şi retardării 
mentale de la Universitatea Harvard): „Ai o anume experiență 
în viață, iar ea îți modifică activitatea genetică. Căci activitatea 
genetică schimbă structura ADN-ului, iar felul în care e pliat se 
modifică. Acum, că anumite părți din ADN sunt expuse – ele nu 
au fost expuse înainte –, ele devin vulnerabile la mutații.“ 



Marc Steinberg

Eu fac parte din această generație. Inima mea bate 
pentru o revoluție în conştiință. Susțin faptul de a face 
dragoste cu o realitate mondială. Și sunt conştient că e 
nevoie de mulți dintre noi pentru a schimba direcția în 
care se îndreaptă în prezent omenirea.

Fie ca pasiunea noastră pentru conştiență să 
aştearnă calea!

 Cu iubire,
Marc Steinberg



„Dacă vrei să trezeşti întreaga omenire, tre-
zeş te-ți întreaga ființă. Dacă vrei să elimini 
suferința din lume, elimină tot ceea ce este în-
tunecat şi negativ în tine însuți. În realitate, cel 
mai mare dar pe care îl ai de oferit este cel al 
propriei transformări.“

Lao tzu
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Prefață

Mulți dintre noi îşi pun întrebări fundamentale 
despre scopul vieții. Aceste întrebări variază de la 
„Cine sunt?“ la „Ce fac aici?“ şi „Ce anume constituie 
o viață satisfăcătoare?“.

De-a lungul istoriei, filosofii au meditat îndelung 
asupra acestui subiect. Platon a scris despre ilumina-
re în lucrarea sa Republica acum aproape 3 000 de 
ani, dar, deşi numeroşi oameni au făcut speculații cu 
privire la existența lui umană, acest fenomen rămâne 
în continuare un mister.

În calitate de filosof contemporan, Marc Stein-
berg abordează acest subiect complex.

El face acest lucru punând sub semnul întrebării 
presupunerile noastre despre viață, ego, subconştient, 
programare mentală, factori declanşatori, autenti-
citate, respectarea unei promisiuni, conştiința dina-
mică şi statică, mitologie greacă, stare de flux, NLP, 
abandonare şi încheie prin a-i prezenta cititorului 
con ceptul „stării de a fi“. Iată călătoria propusă de 
Marc pentru ca toți să atingă iluminarea.
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El le adresează cititorilor şi căutătorilor urmă-
toarele întrebări:

Ce-ar fi dacă te-ai elibera, ai fi liber, ai trăi liber 
şi ai iubi liber?

Ce-ar fi dacă acțiunile tale ar deveni o expresie 
a luminii tale? 

Ce-ar fi dacă ai deveni o expresie autentică a În-
tregului?

Ce-ar fi dacă viața ta ar deveni din nou incredibil 
de plină de minunăție?

Acestea sunt întrebări puternice care cer răspun-
suri profunde, introspective şi intens contempla tive. 
Cu aceste întrebări, Marc ne invită să ne ima ginăm 
viața în posibilitatea ei cea mai pozitivă. El ne cere 
să avem în vedere un salt în conştiință… să avem în 
vedere faptul că această realitate (despre care scrie) 
este într-adevăr posibilă.

Marc afirmă că „vei învăța lecțiile care te fac să 
evoluezi atunci când eşti în acțiune“. Marc şi eu sun-
tem de acord cu acest concept, de vreme ce am scris 
în cartea If Life is a Game, These are the Rules: „Nu 
există greşeli, ci doar lecții!“ Dacă ai de gând să-ți înveți 
lecțiile, e necesar să vezi lumea prin ochii lui Marc şi 
să ai în vedere să mergi dincolo de iluzie căci, „atunci 
când vorbim despre fericire, este important să accep-
tăm ceea ce este. Ia ceea ce primeşti şi nu lua ceea ce 
nu primeşti. Bucură-te şi celebrează ceea ce este dat şi 
nu căuta să iei mai mult. Aceasta este o virtute înaltă 
şi o rețetă pentru o viață fericită“.

O lecție care a apărut recent pentru mine este 
răbdarea. Știam că este o lecție pe care am nevoie 
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să o învăț, deoarece mă trezesc mereu în situații în 
care mă simt zorită, iritată şi enervată… în special 
când sunt prinsă în spatele unor persoane mai înce-
te, în obstacole neaşteptate şi întârzieri supărătoare. 
Aveam nevoie să învăț această lecție, dar de fieca-
re dată când apărea parcă aveam automat ochelari 
de cal. Ca o reacție reflexă, mă enervam din cauza 
per soanei sau a situației, înainte să pot vedea oca-
zia de a lucra la lecția respectivă. Eram convinsă că 
în situația respectivă era necesar să execut sarcinile 
în felul meu, cu eficiență, şi că, frustrarea rezultată 
nu avea absolut nicio legătură cu nevoia mea de a 
învăța lecția răbdării. Lecția era total camuflată de 
rezistența mea. 

Cum să trecem de la rezistență la deschidere? Pri-
mul pas este să recunoşti sentimentul de rezistență. 
Fizic, rezistența se manifestă de obicei printr-un ma-
xilar încleştat, o încordare în piept sau în stomac ori 
oftaturi profunde. Mental, rezistența se manifestă în 
gânduri precum: „De ce trebuie să am de-a face cu 
această problemă? De ce eu? N-am nevoie de asta, 
nu o vreau, e foarte frustrant!“ Odată ce descoperi 
unde se ancorează rezistența ta, o poți identifica mai 
uşor pe viitor.

Pasul următor este să-ți aminteşti că ai liberta-
tea de a alege. Poți fie să continui să opui rezistență 
şi să te simți iritat, fie să înveți lecția care a apărut 
în scopul de a te învăța ceva important. A admite 
opțiunea alegerii îți permite să vezi că ai control asu-
pra rezistenței tale, după care poți alege cum să te 
ocupi de încercările vieții.
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Pasul următor este să te întrebi: „Sunt dispus să 
renunț la rezistență şi să învăț lecția care apare?“ Amin - 
teşte-ți că, dacă vrei să trăieşti cu adevărat din sinele 
tău autentic, e necesar să fii deschis şi dispus să înveți 
toate lecțiile care îți sunt date, ca să te poți transforma 
în persoana care vrei cu adevărat să devii.

Care sunt lecțiile la care e posibil să te împotriveşti 
în acest moment din viața ta? 

Cartea lui Marc explorează înțelegerea sa de o 
viață despre ştiința ontologiei, despre diversele fa-
țe te ale conştiinței, iar în cuprinsul cărții el citează 
numeroşi oameni care au influențat lumea con ştiin-
ței, gândirii noi şi filosofiei.

Cartea e scrisă cu intenția de a-ți ajuta sufletul 
să ajungă la conştiință deplină. Această călătorie prin 
multitudinea de experiențe, convingeri şi descoperiri 
ale lui Marc va fi edificatoare pentru cei aflați pe cale, 
care doresc să fructifice înțelegerile, revelațiile şi cla-
rificările sale.

O altă lecție cu care m-am luptat a fost faptul de 
a fi critică. La un moment dat în viața mea am con-
siderat că judecățile mele sunt un plus, demonstrân-
du-mi că am discernământ, că sunt o parte reală din 
personalitatea mea, şi am crezut că nu e posibil să 
fac nimic în privința lor. Dar într-o bună zi am ascultat 
judecățile din mintea mea şi am descoperit că trebuie 
să fiu singura persoană perfectă de pe Pământ… apoi 
mi-am spus în sinea mea: „Nu poate fi adevărat!“

Am început să-mi analizez judecățile. Ele mă 
împiedicau să fiu plină de compasiune atunci când 
era necesar. Judecățile mele îmi conduceau viața şi 
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am vrut să le pun CAPĂT, fapt ce m-a făcut să încep 
să caut răspunsuri la aceste întrebări: De ce judec? 
În ce situații emit judecăți critice? Ce obțin emițând 
judecăți critice? Ce beneficiu obțin din faptul că ju-
dec? Când judecățile mele au devenit mai puternice 
decât capacitatea mea de a-mi manifesta empatia, 
am descoperit că m-am separat de esența mea.

Am făcut o descoperire profundă. În spatele fie-
cărei judecăți negative se afla un sentiment pe care 
nu voiam să îl simt. Am acoperit sentimentul neplă-
cut cu armura judecății critice şi l-am proiectat asu-
pra altcuiva, separându-mă de orice sentiment de 
disconfort. M-am pus într-o cutie a autoîndreptățirii 
şi m-am izolat de nevoia lăuntrică de a mă conecta 
cu ceilalți. M-am simțit superioară celor pe care îi 
judecam şi am simțit răceala singurătății impusă de 
sentimentul meu de superioritate.

Când am ajuns să mă întreb care e sentimentul 
din spatele judecății, am început să mă transform. 
Aceasta a fost cheia necesară pentru a deschide uşa 
şi a trece de la a fi critică la a ajunge la nivelul mai pro-
fund al realității mele. Secretul în a învăța să-ți des-
chizi inima este bunăvoința de a te conecta cu esența 
ta şi de a înceta să te mai judeci. Apoi de a te conecta 
cu esența persoanei pe care o judeci. Din acel punct, 
magia compasiunii deschide uşi nenumărate către 
conectare umană. Singurul antidot al judecăților ne-
gative rigide este compasiunea… pentru mine însămi 
şi pentru ceilalți.

Pentru a învăța lecția compasiunii, va fi nece-
sar mai întâi să recunoşti când ai ajuns să fii prins în 
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capcană de judecățile tale. Cea mai bună modalitate 
de a face asta este să fii atent la gradul tău de irita-
re, frustrare şi toleranță. Apoi observă-ți respirația. 
Dacă respirația e superficială sau încordată, e foarte 
probabil să fii prins într-o judecată critică ce trebuie 
eliberată. Mintea conştientă te poate ajuta şi ea să 
identifici momentul când e nevoie de compasiune. 
Dacă te poți opri în timp ce emiți o judecată critică, 
suficient de mult pentru a avea în vedere compasi-
unea, e posibil ca ea să fie necesară. Altfel nu ai fi 
întreținut acel gând.

Cheia pentru a învăța lecția compasiunii este 
să înțelegi că ai control asupra creării sau distruge-
rii acelor bariere ce creează o distanță între tine şi 
ceilalți. Poți alege să elimini acele bariere atunci când 
vrei să te conectezi cu inima altei ființe umane.

Dacă vrei să deschizi uşa ce duce spre noi moda-
lități de percepere a realității, alătură-te lui Marc 
în această expediție spre tărâmurile interioare ale 
conştiinței.

Lasă-l pe Marc să te ghideze prin tărâmurile con -
ştiinței pentru a te conecta cu partea mai profundă din 
tine şi urmăreşte cum ți se transformă percepțiile!

Dr. Cherie Carter-Scott
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Pasiune pentru 
conștientizare

„Lucrul important este să fim capabili în ori-
ce clipă să sacrificăm ceea ce suntem pentru 
ceea ce am putea deveni.“

 Charles dubois 

În ultimele milenii, oamenii au făcut progrese teh - 
no logice uriaşe. Am pus în mişcare tehnologii spec-
taculoase, a căror viteză creşte continuu într-un mod 
exponențial. Dar oare oamenii s-au dezvoltat la fel de 
mult şi la nivel psihic?

Ne-am schimbat oare? Avem diverse jucării, arme,  
strategii şi tipare comportamentale, dar suntem oare 
mai puțin lacomi, mai puțin înfricoşați, mai puțin 
geloşi, mai puțin superficiali, mai puțin stresați, mai 
puțin brutali, mai puțin nemiloşi, mai puțin egoişti?

Nu suntem oare mai fericiți acum, având toate 
cunoştințele şi răspunsurile la dispoziție? Nu au fost 
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oare scrise până în prezent suficiente cărți despre 
cum să iubim, cum să acționăm cu inteligență socia-
lă, cum să supraviețuim ca specie, cum să avem suc-
ces pe baza principiului avantajului reciproc, cum să 
stabilim relații reuşite, cum să dezvoltăm inteligența 
holistică, cum să ne creştem copiii etc.?

Liderii religioşi, predicatorii din emisiunile de te-
leviziune, maeştrii emisiunilor de dezbateri şi filmele 
de la Hollywood nu ne spun oare mereu cum să trăim 
o viață fericită şi plină de succes, abundență, fericire 
şi sănătate?

Atunci, pentru numele lui Dumnezeu, de ce mai 
avem probleme uriaşe în a reuşi ca indivizi, ca socie-
tate, ca specie? De ce rata divorțurilor este mai mare 
de 50% şi continuă să crească în majoritatea țărilor 
civilizate? De ce durata medie a unei relații s-a redus 
la mai puțin de 2 ani, iar retragerea în propriul cocon3 
devine un trend în dezvoltare?

De ce puținii oameni bogați devin şi mai bogați, 
iar numeroşii oameni săraci devin şi mai săraci? De ce 
tot mai mulți oameni recurg la droguri? De ce tot mai 
mulți oameni iau frecvent medicamente antidepresi-
ve, potențiatori de dispoziție, tot felul de pastile?

3  „Retragerea în propriul cocon“ este expresia dată tendinței 
întâlnite la indivizii care socializează mai puțin şi se retrag 
mai mult în casa lor. Internetul, cumpărăturile online, tehno-
logia de divertisment la domiciliu, progresele din tehnologia 
comunicațiilor (telefoane celulare, asistentul digital personal şi 
telefoanele deştepte) – care fac posibile opțiunile de a lucra la 
domiciliu – şi schimbările demografice au făcut ca retragerea în 
propriul cocon să fie o opțiune tot mai atrăgătoare. 
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