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Povestea magică 

 

Tatăl meu a fost un marinar care, de tânăr, a renunţat la vocaţia lui şi s-a stabilit pe o 

plantaţie din colonia Virginia unde, peste câţiva ani, m-am născut eu, eveniment care s-a 

petrecut în 1642; şi asta se întâmpla cu peste o sută de ani în urmă.  

Când am ajuns la vârsta de zece ani, sufletul mamei şi-a luat zborul, urmat, peste doi ani, de 

cel al vrednicului meu tată. Eu, singurul lor copil, am rămas singur; cu toate acestea, nişte 

prieteni de familie au avut grijă de mine o perioadă; adică mi-au oferit un loc sub acoperişul 

lor – unde am rămas timp de cinci luni. 

Nu mi-a revenit nimic din moştenirea tatălui meu; dar mi-am dat seama, odată cu 

înţelepciunea pe care am câştigat-o cu vârsta, că prietenul care mă adăpostise la el o 

perioadă îl escrocase pe tatăl meu, şi prin urmare mă furase şi pe mine. 

Nu voi pomeni de timpul scurs de la vârsta de doisprezece ani şi jumătate până la vârsta de 

douăzeci şi trei de ani, deoarece nu are nimic de-a face cu povestea de faţă; dar, la acea 

vreme, având asupra mea şaisprezece guinee, din care zece le câştigasem prin propria 

sudoare, m-am îmbarcat pe un vapor spre Boston, unde am muncit mai întâi ca dogar, apoi 

ca tâmplar pe vas, dar numai pe vapoarele trase la mal; căci marea nu se număra printre 

chemările mele. 

Uneori, norocul îi zâmbeşte intenţionat victimei neştiutoare, din pură perversitate. Astfel 

mi s-a întâmplat mie în acel caz. Am prosperat, iar la douăzeci şi şapte de ani eram 

proprietarul şantierului unde lucrasem ca angajat cu doar patru ani în urmă. Dar soarta 

este o mârţoagă care trebuie constrânsă; nu merge s-o răsfeţi. Aceasta este prima lecţie de 

învăţat: 

Şansa îţi scapă printre degete şi poate fi reţinută doar prin hotărâre. Poartă-te blând cu ea 

şi te va părăsi pentru un bărbat mai puternic. (Din acest punct de vedere, cred că nu se 

deosebeşte prea mult de orice femeie pe care o cunosc.) 

Cam în această perioadă, Dezastrul (care este unul dintre mesagerii spiritelor înfrânte şi al 

hotărârii pierdute) mi-a făcut o vizită. Un incendiu mi-a distrus şantierul, lăsând pe ruinele 

sale înnegrite doar datorii, pe care nu am avut bani să le plătesc. 

Am apelat la cunoscuţii mei, căutând ajutor pentru un nou început, dar se părea că focul 

care îmi arsese bunurile, mistuise şi compasiunea lor faţă de mine. Şi aşa, în scurt timp, nu 
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numai că am pierdut totul, dar m-am trezit înglodat în datorii; iar creditorii mei m-au 

aruncat în închisoare. 

Poate că aş fi fost capabil să-mi revin în urma pierderilor materiale, însă această ultimă 

înjosire m-a distrus sufleteşte şi m-a deznădăjduit în totalitate. Am ispăşit un an de 

închisoare; şi, când m-au eliberat, nu mai eram acel bărbat fericit şi optimist, mulţumit de 

soarta lui, încrezător în lume şi în oameni, care intrase acolo. 

Viaţa are multe cărări, iar de departe cele mai multe duc în jos. Unele sunt mai abrupte, 

altele mai puţin; dar până la urmă, indiferent de cât de înclinată e panta, ele duc la aceeaşi 

destinaţie – eşecul. Şi aici începe o altă lecţie: 

Eşecul există doar în mormânt. Omul care mai este încă în viaţă nu a eşuat; oricând se poate 

întoarce ca să se urce pe aceeaşi cărare pe care a coborât; şi s-ar putea să găsească o pantă 

mai puţin abruptă (chiar dacă mai lungă) şi mai potrivită condiţiei sale.    

Când am ieşit din închisoare, nu aveam un sfanţ. Toată averea mea pe această lume erau 

hainele amărâte de pe mine şi un baston pe care temnicerul mă lăsase să îl păstrez, 

deoarece nu valora nimic. Fiind un muncitor calificat, am găsit totuşi rapid de muncă pe un 

salariu bun; dar, după ce gustasem din fructul unei vieţi îmbelşugate, nemulţumirea m-a 

luat în stăpânire. 

Am devenit morocănos şi ursuz; de aceea, ca să mă înveselesc şi să uit de pierderile 

suferite, am început să-mi petrec serile la tavernă. Nu ca să beau prea mult, doar ocazional 

(pentru că mereu am fost destul de cumpătat), ci mai mult ca să râd şi să cânt, şi să mă 

întrec în glume cu tovarăşii mei neisprăviţi; şi aici se potriveşte următoarea lecţie: 

Caută-ţi tovarăşi printre oamenii vrednici, căci cei trândavi te secătuiesc de energie. 

Îmi făcusem un obicei să povestesc, oricui mă întreba, despre dezastrele care mi se 

întâmplaseră, şi să-i vorbesc de rău pe oamenii care consideram că mă nedreptăţiseră 

deoarece nu doriseră să mă ajute. Mai mult, găseam o plăcere copilărească să ciupesc zilnic 

de la angajatorul meu câteva minute din timpul de muncă pentru care mă plătea. Aşa ceva e 

mai puţin cinstit decât furtul în toată regula. 

Acest obicei a continuat şi m-a luat în stăpânire până a venit ziua când am rămas nu doar 

fără slujbă, dar şi fără reputaţie, ceea ce însemna că nu mai puteam spera să găsesc de 

muncă la niciun patron din Boston. În acel moment m-am considerat un ratat. 

Nu pot compara situaţia mea de atunci decât cu cea a unui om care, pe când coboară o 

pantă abruptă a unui munte, alunecă şi cade. Cu cât alunecă mai jos, cu atât mai repede se 



 
Ce să citeşti ca să te deosebeşti:  

http://iuliabertea.net/ 
 
 

prăbuşeşte. Am auzit că un om în această stare se mai numeşte şi ismaelit, adică cineva care 

este împotriva tuturor şi care crede că toată lumea este împotriva sa; şi iată şi a patra 

lecţie: 

Ismaelitul şi leprosul sunt la fel, pentru că ambii sunt urâţi de oameni – dar între ei este o 

mare diferenţă, pentru că ultimul se poate vindeca. Primul a ajuns aşa doar din cauza 

propriei imaginaţii; celălalt are otravă în sânge. 

Nu voi discuta pe larg despre cum mi-au secătuit treptat energiile. Nu este potrivit să stărui 

prea mult asupra nenorocului (şi aceasta este o zicală demnă de ţinut minte). 

E de ajuns să spun că într-o zi am ajuns în punctul în care nu mai aveam nici cu ce-mi 

cumpăra de mâncare  sau de îmbrăcat şi m-am trezit sărac lipit pământului, cu rare ocazii 

când câştigam câţiva bănuţi sau, poate, un şiling. Nu puteam să-mi asigur o slujbă stabilă, 

aşa că am ajuns slab mort la trup şi doar un schelet în spirit. Starea mea era deplorabilă; nu 

atât pentru corpul meu, cât pentru mintea mea, care era bolnavă în ultimul hal. 

În imaginaţia mea mă vedeam ostracizat de întreaga lume, pentru că mă coborâsem cu 

adevărat foarte jos; şi aici începe a cincea lecţie care trebuie învăţată (care nu poate fi 

spusă într-o propoziţie sau într-un paragraf, ci e musai să fie desprinsă din restul acestei 

poveşti). 

*** 

Mi-aduc perfect aminte de trezirea mea, pentru că  s-a petrecut într-o noapte când m-am 

trezit de-adevăratelea din somn. Patul meu era doar o grămadă de resturi de lemn, în 

spatele atelierului de dogărie unde lucrasem cândva; acoperişul meu era o piramidă de 

butoaie sub care mă adăposteam. 

Noaptea era rece şi eu îngheţasem deşi, paradoxal, visasem despre lumină, căldură şi o 

abundenţă de lucruri bune. Veţi spune, când vă voi povesti ce efect a avut această viziune 

asupra mea, că mintea mi-o luase razna. Aşa să fie, dar sper că şi minţile altora vor fi 

influenţate la fel, acesta fiind motivul pentru care mă străduiesc să scriu această poveste. 
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Visul acela m-a făcut să cred – nu, mai degrabă să ştiu – că sunt posedat de două entităţi: şi 

că sinele meu mai bun a fost cel care mi-a oferit ajutorul pe care îl cerşisem în van de la 

cunoscuţii mei. Am auzit că aceasta este o stare numită „dedublare”. Dar cuvântul acesta 

îmi depăşeşte înţelegerea. O dublură nu poate fi mai mult decât o dublură, nicio jumătate 

neavând o individualitate. Dar nu voi filozofa, căci filozofia este doar o mână de zorzoane 

pentru decorarea manechinelor. 

Mai mult, nu visul în sine m-a afectat; impresia pe care mi-a lăsat-o şi influenţa pe care a a 

exercitat-o asupra mea au fost cele care m-au eliberat. Într-un cuvânt, mi-am încurajat 

cealaltă identitate. După ce m-am luptat cu viscolul şi vijelia, m-am uitat pe o fereastră şi 

am văzut cealaltă fiinţă. Avea un ten sănătos şi rozaliu; în faţa lui, într-un cămin, ardeau 

nişte buşteni; înfăţişarea sa răspândea forţă şi putere conştientă; era bine dezvoltat, atât 

fizic cât şi mental. Am ciocănit timid la uşa lui şi mi-a făcut semn să intru. 

Mi-a arătat un scaun pe care să mă aşez, cu un zâmbet superior, dar nu răutăcios, în ochi; 

dar nu a rostit niciun cuvânt de bun-venit; iar eu, după ce m-am încălzit, m-am întors afară 

în viscol, împovărat de ruşinea pe care o simţisem când mă comparasem cu el. Atunci m-am 

trezit; şi aici vine partea cea mai ciudată a poveştii mele căci, când m-am deşteptat, nu eram 

singur. Lângă mine era o Prezenţă; intangibilă pentru ceilalţi, cum am descoperit mai 

târziu, dar cât se poate de reală pentru mine. 

Prezenţa îmi semăna şi, în acelaşi timp, era izbitor de diferită. Fruntea nu era mai semeaţă 

decât a mea, dar părea mai rotundă şi mai plină; ochii, limpezi, cu o căutătură directă şi 

conştientă, străluceau de entuziasm şi hotărâre; buzele, bărbia – vai, întregul contur al feţei 

era dominator şi ferm. Era calm, neclintit şi sigur pe sine; eu mă ghemuiam, tremurând de 

frică şi înspăimântat de umbrele impalpabile. 

Când Prezenţa s-a întors, am urmat-o şi nu am scăpat-o din ochi toată ziua, cu excepţia 

momentelor când dispărea în spatele vreunei uşi unde eu nu îndrăzneam să intru; în acele 

locuri îi aşteptam întoarcerea cu nerăbdare şi veneraţie, pentru că nu mă puteam abţine să 
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nu mă minunez de îndrăzneala Prezenţei (atât de asemănătoare mie, şi totuşi atât de 

diferită) de a intra acolo unde picioarele mele se temeau să păşească. 

Mi se părea că, în mod intenţionat, sunt condus către locuri şi oameni unde mă temeam să 

mă duc înainte; către birouri unde încheiasem afaceri; către bărbaţi cu care făcusem 

tranzacţii financiare. Toată ziua am urmărit Prezenţa, iar seara am văzut-o cum dispare 

într-un han renumit pentru veselia şi belşugul oferite. 

Eu m-am îndreptat către piramida de butoaie şi resturi de lemn. 

În acea noapte nu mi-am întâlnit Sinele Mai Bun (pentru că astfel l-am numit) în vise ci, 

când m-am trezit din somn, era chiar lângă mine, purtând pe faţă acel zâmbet calm de 

superioritate blândă, care nu se putea confunda sub nicio formă cu mila sau cu părerea de 

rău. 

Condescendenţa sa m-a durut foarte rău. 

A doua zi a fost destul de asemănătoare cu prima, repetându-se în acelaşi fel, şi am fost din 

nou condamnat să aştept afară în timp ce Prezenţa vizita locuri unde m-aş fi dus şi eu 

bucuros dacă aş fi avut curajul necesar. Frica era cea care furase sufletul unui om din corpul 

său şi îl transformase într-un lucru demn de dispreţ. Am încercat de mai multe ori să-i 

vorbesc, dar cuvintele îmi gâjâiau, blocate în gât, neinteligibile; iar ziua s-a încheiat precum 

cea dinainte. 

Astfel au trecut multe zile, una după alta, până când am încetat să le mai număr; dar am 

observat că asocierea constantă cu Prezenţa începuse să aibă efect asupra mea; şi, într-o 

noapte, pe când stăteam treaz printre butoaie şi mi-am dat seama că el era prezent, mi-am 

făcut curaj să vorbesc, deşi cu mare timiditate. 

„Cine eşti tu?”, am îndrăznit să întreb; şi mi-am îndreptat brusc spatele la sunetul vocii 

mele; iar întrebarea a părut să-i fie pe plac tovarăşului meu, care mi-a răspuns cu ceva mai 

puţină superioritate în zâmbet, sau aşa mi s-a părut. 
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„Eu sunt ceea ce sunt”, a fost replica lui. „Sunt cel care ai fost; sunt cel care ai putea să fii din 

nou; pentru ce mai eziţi? Sunt cel care erai, şi pe care l-ai aruncat afară pentru o altfel de 

tovărăşie. Eu sunt omul făcut după chipul lui Dumnezeu, care odată avea trupul tău în 

stăpânire. Cândva locuiam împreună, nu în armonie, pentru că asta nu se poate, şi nici în 

unitate, căci este imposibil, dar eram ca nişte chiriaşi care rareori se luptau pentru 

întâietate toală. 

Pe atunci erai firav, dar apoi ai devenit egoist şi pretenţios, până când nu am mai putut 

locui cu tine şi am ieşit. Fiecare om se naşte pe lume purtând în el o entitate-plus şi o 

entitate-minus. Entitatea care este favorizată de trup devine dominantă; atunci cealaltă 

este tentată să îşi părăsească locaşul, temporar sau definitiv. 

Eu sunt plus-entitatea ta; tu eşti entitatea-minus. Eu am totul, tu nu ai nimic. Acel corp în 

care ambii am locuit este al meu, dar este prihănit şi nu mai vreau să stau în el. Curăţă-l şi 

mă voi întoarce.” 

„De ce mă urmăreşti?”, am întrebat apoi Prezenţa. 

„Tu mă urmăreşti pe mine, nu eu pe tine. Poţi exista fără mine o vreme, dar calea ta te 

poartă în jos, iar la capăt este moartea. Acum, că te apropii de sfârşit, gândeşte-te dacă n-ar 

fi bine să-ţi cureţi casa şi să mă inviţi să intru. Dă-te la o parte din calea creierului şi a 

voinţei; curăţă-le de prezenţa ta; doar cu această condiţie le voi ocupa din nou.” 

„Creierul meu şi-a pierdut puterea”, m-am bâlbâit. „Voinţa mea este slabă acum; le mai poţi 

repara?” 

„Ascultă!”, a zis Prezenţa şi s-a aplecat ameninţător asupra mea în timp ce mă ghemuiam 

înfricoşat la picioarele sale. 

„Pentru plus-entitatea unui om, orice este posibil. Lumea îi aparţine – este moşia sa. Nu se 

teme de nimic, nu îl înspăimântă nimic, nu îl opreşte nimic; nu cere privilegii, ci le 

revendică; domină şi nu ezită; pretenţiile sale sunt ordine; cei care i se opun o iau la goană 
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când apare; nivelează munţii, umple văile şi călătoreşte pe o câmpie netedă fără a se 

împiedica vreodată.” 

După aceste cuvinte am adormit şi, când m-am trezit, mi s-a părut că mă aflu pe altă lume. 

Soarele strălucea şi auzeam păsărelele ciripind deasupra mea. Trupul meu, ieri tremurător 

şi nesigur, devenise viguros şi plin de energie. M-am uitat lung la mormanul de butoaie, 

uimit că îl folosisem pe post de casă atât de mult timp şi uimitor de conştient că aceea 

fusese ultima noapte pe care o petrecusem acolo. 

Mi-am adus aminte de ceea ce se petrecuse în cursul nopţii şi m-am uitat în jur după 

Prezenţă. Nu era vizibilă, dar curând am descoperit, ghemuită într-un colţ îndepărtat al 

adăpostului meu, o siluetă firavă şi amărată, cu chipul strâmb, trupul deformat, ciufulită şi 

murdară. S-a apropiat clătinându-se şi cerşindu-mi atenţia; dar i-am râs în faţă, fără milă. 

Am ştiut cumva că aceea era entitatea-minus, şi că plus-entitatea se afla în mine, deşi pe 

moment nu mi-am dat seama. Eram foarte grăbit să plec; nu aveam timp de filozofeli. 

Aveam o grămadă de lucruri de făcut – multe; ciudat că nu mă gândisem la ele cu o zi 

înainte. Dar ziua de ieri trecuse – ziua de azi era cu mine – şi de-abia începuse. 

Aşa cum obişnuiam cândva, m-am îndreptat către taverna unde luam masa în fiecare zi. Am 

dat din cap voios când am intrat şi le-am zâmbit celor care mi-au răspuns la salut. Oameni 

care mă ignoraseră luni de zile s-au înclinat respectuoşi când am trecut pe lângă ei. M-am 

dus la toaletă şi m-am spălat, după care am luat micul-dejun; apoi, când am trecut prin bar, 

i-am spus proprietarului: 

„Voi ocupa aceeaşi cameră unde am stat înainte, dacă e cumva liberă. Dacă nu, merge şi alta, 

până când se va elibera.” 

Apoi m-am îndreptat grăbit către dogărie. În curte se afla o căruţă uriaşă, iar muncitorii o 

încărcau cu butoaie pentru a fi transportate pe vas. Nu am întrebat nimic, pur şi simplu am 

apucat butoaiele şi am început să le arunc oamenilor care se aflau deasupra încărcăturii. 
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După ce am terminat, am intrat în atelier. Acolo am văzut o masă de lucru goală; mi-am dat 

seama că nu era folosită după resturile de pe ea. Era masa unde lucrasem eu cândva. 

Dându-mi jos haina, am făcut curat imediat. Câteva clipe mai târziu, şlefuiam doage, cu 

piciorul pe pedală.  

O oră mai târziu, în atelier a intrat maistrul şi s-a oprit surprins la vederea mea; deja lângă 

mine se afla ditamai stiva de doage bine şlefuite, pentru că eram un meşteşugar foarte 

priceput pe atunci; nu era niciunul mai bun ca mine dar, vai, vârsta mi-a răpit acum 

îndemânarea. I-am răspuns la întrebarea nerostită cu o propoziţie scurtă, dar clară: „M-am 

întors la lucru, domnule”. 

El a dat din cap şi a trecut mai departe, verificând munca celorlalţi, deşi mă urmărea pieziş 

cu privirea. Aici se termină a cincea şi ultima lecţie pe care am învăţat-o, deşi mai sunt 

multe de zis, pentru că din acel moment am fost un om de succes, şi nu peste mult timp am 

devenit din nou proprietarul unui şantier, câştigând toate lucrurile pe care mi le-am dorit. 

Vă rog pe voi, cei care citiţi, să luaţi aminte la următoarele poveţe, pentru că de ele depinde 

cuvântul „succes”, cu tot ce presupune el: 

Orice lucru pe care îl doreşti cu bună intenţie este al tău. Trebuie doar să întinzi mâna şi să-

l iei. 

Află că, atunci când eşti conştient de puterea dominantă din interiorul tău, toate lucrurile 

devin uşor de atins şi posedat. A conştientiza înseamnă a poseda. 

Să nu-ţi fie frică de nimic, pentru că frica este ajutorul entităţii-minus. Dacă ai o calitate, 

aplic-o; lumea trebuie să profite de ea, şi la fel şi tu. 

Fă-ţi din plus-entitatea ta tovarăşul de zi şi de noapte; dacă îi asculţi sfatul, nu ai cum să 

greşeşti. 

Ţine minte că filozofia este doar vorbărie; lumea, care este proprietatea ta, este o 

acumulare de fapte. 
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De aceea, du-te şi fă ceea ce ştii că ai de făcut; nu lua în seamă niciun gest care să te abată 

din drum; nu cere nimănui permisiunea de a face. 

Entitatea-minus cere favoruri; entitatea-plus le oferă. Şansa te aşteaptă la fiecare pas; 

prinde-o, leag-o, ţine-o bine, căci este a ta; îţi aparţine. 

Începe acum, cu aceste sfaturi în minte. 

Întinde mâna şi apucă-ţi entitatea-plus, pe care, poate, nu ai folosit-o niciodată, decât în 

situaţii de urgenţă. Viaţa este cea mai serioasă situaţie de urgenţă. Pus-entitatea este acum 

lângă tine; curăţă-ţi creierul şi întăreşte-ţi voinţa. Entitatea-plus va prelua controlul. Ea te 

serveşte. 

Începe astăzi; începe acum această nouă călătorie. 

Fii mereu vigilent. Oricare entitate te controlează, cealaltă planează lângă tine; fii atent să 

nu laşi răul să intre, chiar şi numai pentru o secundă. 

Eu mi-am dus sarcina la bun sfârşit. Am scris reţeta pentru „succes”. Dacă o urmezi, nu ai 

cum să ratezi. 

Acolo unde nu m-am făcut pe deplin înţeles, plus-entitatea celui care citeşte va suplini 

această lipsă; şi îi las răspunderea Sinelui Meu Mai Bun să împărtăşească generaţiilor 

viitoare secretul binelui absolut – secretul de a fi ceea ce eşti în interiorul tău.  

 

 

 


