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Introducere

Crezurile noastre sunt o forţă foarte puternică ce ne infl uen-
ţează comportamentul. Înţelepciunea populară spune că, dacă 
vom crede cu adevărat că putem face un anumit lucru, vom reuşi 
să-l realizăm. În schimb, dacă vom crede că este imposibil să 
realizăm ceva anume, niciun efort nu va reuşi să ne convingă de 
contrariu. Crezuri de genul „Este prea târziu acum”, „Oricum nu 
mai pot să fac nimic”, „Sunt o victimă… mi-a venit rândul” pot 
de cele mai multe ori să ne limiteze ca fi inţe umane, împiedicân-
du-ne să profi tăm la maximum de propriile resurse naturale şi de 
abilităţile noastre inconştiente. Crezurile referitoare la noi înşine 
şi la ceea ce este posibil în lumea din jurul nostru au un mare im-
pact asupra efi cienţei noastre zilnice. Cu toţii avem crezuri care 
ne servesc drept resurse, precum şi crezuri care ne limitează. 

Majoritatea oamenilor recunosc că sistemul lor de crezuri poa-
te – atât în mod direct, cât şi indirect – să le afecteze sănătatea. 
Adesea, problema se referă la o simplă identifi care a crezurilor 
negative care conduc la probleme de sănătate, cum ar fi  abuzul 
de substanţe chimice, oboseala permanentă, scăderea forţei siste-
mului imunitar natural şi stresul. Totuşi, cum ne putem schimba 
propriile crezuri negative în crezuri care să contribuie la îmbună-
tăţirea sănătăţii noastre?

Aproape orice medic recunoaşte că atitudinea pacientului este 
un factor major care contribuie la succesul procesului de recupe-
rare. Totuşi, există foarte puţine metode care, explicite fi ind sau 
demne de încredere, să ajute o persoană să treacă peste reacţia de 
frică ori de apatie, adoptând o „atitudine pozitivă” congruentă.

Istoria cercetărilor în domeniul medicinei a dovedit faptul că 
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efectul placebo este la fel de efi cient ca multe medicamente. To-
tuşi, cauza exactă a acestei efi cienţe a rămas un mister. Mulţi cer-
cetători speculează chiar că un „efect placebo inversat” ar putea 
fi  cauza multor boli. Este oare posibil să accesăm acea putere în 
mod direct şi să o canalizăm pentru a asigura un proces de recu-
perare plin de succes?

Chiar şi crezurile altor persoane referitor la noi ne pot afecta. 
Acest fapt a fost demonstrat printr-un studiu inovator în cadrul 
căruia un grup de copii, etichetaţi în urma unor teste diverse ca 
având o inteligenţă medie, a fost împărţit aleatoriu în două gru-
puri egale. Unul dintre grupuri i-a fost încredinţat unui profesor 
căruia i s-a spus că aceşti copii au anumite talente native, în timp 
ce al doilea grup i-a fost încredinţat unui profesor căruia i s-a 
spus că elevii săi au difi cultăţi la învăţare. Un an mai târziu, celor 
două grupuri li s-au aplicat din nou testele de inteligenţă. În mod 
deloc surprinzător, majoritatea celor care fuseseră arbitrar iden-
tifi caţi ca fi ind „talentaţi” au avut un punctaj mai mare decât îna-
inte, în timp ce majoritatea celor etichetaţi ca fi ind „mai lenţi” au 
avut un punctaj mai mic. Rezultatele obţinute au refl ectat faptul 
că părerile profesorilor referitoare la capacităţile intelectuale ale 
elevilor lor le-a afectat acestora din urmă abilitatea de a învăţa. 

Crezurile noastre pot modela, infl uenţa sau chiar determina 
gradul nostru de inteligenţă, starea sănătăţii, modul de a interacţi-
ona în relaţiile cu ceilalţi, creativitatea, chiar şi gradul de fericire 
şi de succes personal. Şi, dacă într-adevăr, crezurile sunt o forţă 
atât de puternică în vieţile noastre, cum putem face să le contro-
lăm şi să nu ne mai lăsăm controlaţi de ele? Multe dintre crezu-
rile pe care le avem ne-au fost inoculate din copilărie de către 
părinţi, profesori, prin intermediul mediului şi al mijloacelor de 
comunicare în masă, înainte ca noi să devenim conştienţi de im-
pactul pe care îl au asupra noastră sau înainte de a reuşi să facem 
noi înşine o alegere. Este oare posibil să restructurăm, să uităm 
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sau chiar să schimbăm anumite crezuri vechi, limitatoare şi să ne 
inoculăm crezuri noi care să ne ajute să ne extindem potenţialul 
dincolo de ceea ce ne putem imagina acum? Dacă este posibil, 
cum putem face aceasta?

Programarea neurolingvistică (NLP) ne propune un model 
efi cient şi fascinant al minţii şi al acelui ansamblu de instrumente 
comportamentale care ne permite să deblocăm unele dintre me-
canismele ascunse ale crezurilor şi ale sistemelor noastre de cre-
zuri. Prin procesele aferente programării neurolingvistice, crezu-
rile împreună cu componenta lor fi zică şi neurolingvistică, pot fi  
explorate şi infl uenţate într-un mod pragmatic şi inteligibil. 

Această carte este rezultatul propriilor mele cercetări asupra 
proceselor care infl uenţează crezurile. Pentru aceasta, am folosit 
instrumentele puse la dispoziţie de NLP. Cartea a fost alcătuită 
în principal pornind de la un manuscris realizat la un seminar 
despre schimbarea crezurilor. Făcând aceasta, sper să prezint şi 
să păstrez o parte dintre sentimentele şi viziunea interactivă care 
provin în urma experienţei reale de viaţă în munca cu oamenii şi 
crezurile lor.
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Capitolul I

Natura crezurilor

Creierul, şi de fapt orice sistem biologic 
sau social, este organizat pe niveluri. Creierul 
are diferite niveluri de procesare. Ca rezultat, 
puteţi să gândiţi şi să existaţi la diferite ni-
veluri. Atunci când ne străduim să înţelegem 
creierul sau să schimbăm anumite comporta-
mente, trebuie să ne adresăm acestor niveluri 
diferite. Acelaşi lucru este adevărat în cadrul 
oricărui sistem economic unde sunt prezente 
diferite niveluri de organizare.

Din punct de vedere psihologic, par să 
existe cinci niveluri cu care lucrăm. (1) Ni-
velul de bază este reprezentat de mediu, de 
constrângerile exterioare. (2) Operăm asupra 
acestui mediu prin intermediul comportamen-
tului nostru. (3) Comportamentul nostru este 
ghidat de hărţile şi de strategiile noastre men-

tale care ne defi nesc abilităţile. (4) Aceste capa-
cităţi/abilităţi sunt organizate de către sistemele 
de crezuri, care sunt subiectul acestei lucrări. (5) 
Crezurile sunt organizate de identitatea noastră/
de sursă.

Atunci când o persoană experimentează anumite difi cultăţi 
trebuie să afl aţi dacă acestea provin dintr-un context exterior sau 
dacă persoana respectivă prezintă alt tip de comportament decât 
cel cerut de mediul exterior. Trebuie să vedeţi dacă motivul este 

Identitate/Sursă
Cine?

Valori/Crezuri
De ce?

Abilit iăţ
Cum?

Comportament
Ce?

Mediu
Unde? Când?

↓ ↓

↓ ↓

↓ ↓

↓ ↓

Figura 1. 
Niveluri logice 
de organizare 
a sistemelor
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lipsa unui anumit crez sau prezenţa unui crez confl ictual care in-
terferează cu modul său de viaţă ori cu scopurile sale în viaţă. 
Şi, în fi nal, să constataţi dacă există vreo interferenţă la nivelul 
identităţii, al întregului sistem.

Acestea sunt nişte aspecte foarte importante pentru oricine lu-
crează în domeniul învăţământului, al comunicării sau al schim-
bării.

Exemple de niveluri logice

Niveluri logice la o persoană

De exemplu, să spunem că un copil nu se descurcă foarte bine 
la un examen.

Profesorul i-ar putea spune: „Nu este vina ta. A fost prea mare 
gălăgie în clasă sau ceva în mediul înconjurător a interferat cu 
performanţele tale.”

Cu alte cuvinte, problema este undeva în mediul înconjurător 
şi nu are nicio legătură cu tine. Bineînţeles, această afi rmaţie are 
cel mai mic impact asupra studentului.

Profesorul ar putea să spună, focalizându-se numai asupra 
unui anumit comportament: „Ai ştiut destul de puţin la examen.” 
Această afi rmaţie aruncă responsabilitatea asupra elevului.

La nivelul abilităţilor, profesorul ar putea să spună: „Nu eşti 
foarte bun la materia aceasta, talentul tău la matematică sau la 
română – sau orice ar fi  – nu este prea bine dezvoltat.” Această 
afi rmaţie are implicaţii mai profunde.

La nivelul valorilor, profesorul ar putea să spună: „Păi, nu 



16

Schimbarea sistemului de crezuri prin programare neurolingvistică

este important. Ceea ce este important este ca ţie să îţi placă să 
înveţi.”

Profesorul reîntăreşte astfel crezul conform căruia nu este im-
portant să iei o notă bună, ci să îţi placă să înveţi. Acum am sărit 
la nivelul crezurilor. Aceasta merge dincolo de subiectul abordat, 
către întregul proces al învăţării.

La nivelul identităţii, profesorul poate să spună: „Eşti un elev 
slab” sau „Eşti o persoană cu difi cultăţi de învăţare” sau „Nu eşti 
un matematician.” Aceste afi rmaţii ating întreaga fi inţă a copilului.

Acest nivel al identităţii este diferit de nivelul abilităţilor. A 
crede că nu eşti foarte capabil într-un anumit domeniu este cu 
totul altceva decât a crede că eşti prost.

Aceste exemple încearcă să demonstreze impactul diferitelor 
niveluri. Este diferenţă foarte mare între cineva care spune: „Nu 
reuşesc să-mi controlez dorinţa de a bea” şi cineva care spune: 
„Sunt alcoolic şi întotdeauna voi fi  un alcoolic.”

Dacă îmi asum ceva ca fi ind parte a identităţii mele, aceasta 
va avea un impact foarte profund.

Niveluri logice în cadrul unei companii

Aceleaşi niveluri care funcţionează în cazul fi inţelor umane 
funcţionează şi în cazul organizaţiilor şi grupurilor. De exemplu:

Majoritatea dintre voi ştiţi ce este un mouse. Am o întrebare 
pentru voi: cine a inventat mouse-ul?

Majoritatea  oamenilor  cred  că mouse-ul a fost inventat de 
Apple. Compania Apple vinde într-adevăr calculatoarele Macin-
tosh, dar de fapt compania Xerox este cea care a plătit două mi-
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liarde de dolari pentru STAR, un fel de predecesor al lui Macin-
tosh, şi aceasta pentru compania Apple, chiar dacă nu şi-au dat 
seama la vremea respectivă.

Ce s-a întâmplat acolo ne ajută să ne dăm seama de modul de 
funcţionare a acestor niveluri în cadrul unei fi rme.

La începutul anilor ’80, John Grinder, Richard Bandler şi cu 
mine realizam o acţiune de consultanţă pentru compania Xerox. 
Îmi amintesc toate proiectele lor de dezvoltare în domeniul com-
puterelor de la centrul lor de cercetări din Palo Alto. Pe vremea 
aceea compania Xerox se afl a într-o poziţie destul de interesantă. 
[Aceasta vă va ajuta să vă faceţi o idee despre cât de puternice 
pot fi  metaprogramele unei fi rme. ( Vezi Anexa A – tiparele meta-
programelor.)] Dacă vă gândiţi la identitatea şi la metaprogramul 
companiei Xerox, acesta ar fi : „Cum să copiez mai bine?”

Aceasta este o acordare către elemente pozitive din trecut. 
Xerox produce copiatoare.

Totuşi, au avut o problemă. Unul dintre cercetătorii lor a mers 
la sediul ziarului Los Angeles Times şi a constatat că angajaţii 
nu aveau nicio foaie de hârtie în birouri. Era vorba despre un 
ziar foarte mare unde toată lumea folosea calculatoarele şi poşta 
electronică.

Astfel, cei de la Xerox au început să facă un lucru cu care nu 
erau obişnuiţi. Privind în perspectivă, au început să se acorde la 
elemente negative din viitor. Ce se întâmplă cu o companie care 
obţine venituri de pe urma faptului că oamenii folosesc hârtia 
pentru copiat, şi realizează că peste zece ani, este posibil să nu 
mai existe hârtie în birouri?

Compania Xerox a început să acţioneze pornind de la un ele-
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ment negativ din viitor şi a început să-şi producă propriile com-
putere.

Problema este că atunci când spui „Xerox”, puţini oameni se 
gândesc la calculatoare personale. Toată lumea asociază cuvântul 
cu „fotocopii”. Compania Xerox a încercat să producă respec-
tivele calculatoare, dar ele nu s-au potrivit nici cu propria lor 
identitate; nici cu sistemul lor de crezuri pe ansamblu, nici măcar 
cu mijloacele pe care le aveau la dispoziţie. 

Ei aveau resursele necesare pentru cercetare şi dezvoltare, dar 
fi rma nu era formată să susţină dezvoltarea în domeniul calcula-
toarelor.

Le-am spus că încearcă să facă un salt prea mare. Ei încercau 
să-şi creeze o identitate complet nouă, dar atunci când încerci 
să faci aceasta, apar confl ictele cu vechile identităţi şi valori. Şi 
exact aceasta s-a întâmplat la Xerox.

Nu ştiu dacă aţi auzit vreodată de calculatoarele inventate de 
ei. Fapt este că au creat unul, pe care au încercat să-l vândă.

S-a întâmplat ceva foarte interesant, iar aceasta ne poate de-
monstra forţa acestor niveluri ale crezurilor şi ale identităţii în 
cadrul metaprogramelor, precum şi modul în care acestea ope-
rează într-o fi rmă.

Vă voi da două exemple.
1. Când Xerox a introdus calculatoarele în propria fi rmă, pen-

tru personalul propriu, au folosit drept protagonist al spotului pu-
blicitar un bărbat îmbrăcat precum inventatorul primei maşini de 
copiere Xerox. Respectivul murise de vreo cincisprezece ani, aşa 
că această înviere din morţi părea puţin morbidă. I-au cerut să 
prezinte acest calculator ca fi ind cea mai bună şi mai nouă versi-
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une a copiatorului Xerox, sloganul folosit fi ind: „Aceasta este o 
reproducere mai bună a ceea ce am încercat eu să fac.” 

2. Personajul care a apărut în reclama acestui calculator a fost 
un călugăr care stă şi copiază manuscrise, deşi când te gândeşti 
la tehnologia de vârf, nu prea faci asocierea cu un monah. Com-
pania Xerox era atât de prinsă de propriul metaprogram, încât nu 
şi-a dat seama că nu se potrivea cu mediul în care încerca să se 
impună.

Aşadar, predecesorul calculatorului Macintosh a fost de fapt 
un proiect propus de departamentul de cercetare şi dezvoltare al 
companiei Xerox. La început, nu a reprezentat o ameninţare pen-
tru nimeni. A fost doar o chestiune măruntă pe care o făceau cei 
de la centrul de cercetări. Oamenii care lucrau acolo puteau să 
vină la serviciu în blugi, cu părul lung pentru că, pe vremea aceea, 
în istoria tehnologiei, mai ales dacă lucrai în cercetare şi dez-
voltare, dacă nu aveai păr lung şi barbă, nimeni nu era sigur că 
te pricepi la ceea ce faci. Dacă cineva venea la serviciu proaspăt 
bărbierit, la costum şi la cravată, toţi se întrebau dacă respectiva 
persoană ştie într-adevăr să lucreze cu un calculator.

După ce a început să investească tot mai mult în această nouă 
tehnologie şi să opereze în continuare pornind de la elemente ne-
gative din viitor, compania Xerox a început să-şi dezvolte crezul 
că are nevoie de această invenţie pentru a supravieţui. Şi a încer-
cat să facă din noua tehnologie o parte a propriei sale identităţi. 

Când s-a întâmplat aceasta, lucrurile s-au schimbat şi la cen-
trul de cercetări, unde s-a spus: „Dacă aceasta va deveni o parte 
serioasă a companiei Xerox, va trebui să vă potriviţi şi voi cu 
restul identităţii noastre, aşa că bărbieriţi-vă, tundeţi-vă, purtaţi 
costum şi cravată!”
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Dacă luăm în considerare metaprogramele cercetătorilor, pu-
tem vedea că aceştia erau în dezacord cu prezentul. Cercetătorii 
resping adesea sau dispreţuiesc modul în care sunt lucrurile în 
prezent pentru a se acorda la elemente pozitive din viitor. Ei vor, 
de asemenea, să aibă propria identitate, să nu fi e doar o mică 
parte a unei identităţi imense. Ei doresc să fi e partea principală a 
acestei identităţi.

Aşa că atunci când Steve Jobs a venit şi a spus că ar vrea să 
facă din această tehnologie sufl etul identităţii companiei Apple şi 
să o folosească pentru a schimba lumea, ce alegere credeţi că au 
făcut cercetătorii? Pe de o parte, cercetătorii erau deja în confl ict 
cu identitatea companiei Xerox şi erau pe punctul de a deveni o 
parte minoră a acestei identităţi, iar pe de altă parte, ar fi  putut să 
fi e simbolul companiei Apple şi Macintosh; aşa că au ales-o pe 
aceasta din urmă.

Ideea este că în fi ecare afacere veţi avea de-a face cu diferite 
niveluri şi cu diverse tipuri de reacţii şi răspunsuri aferente tran-
ziţiei de la un nivel la altul.

Le-am recomandat celor de la Xerox să facă ceea ce au şi fă-
cut în cele din urmă. Le-am spus să nu se axeze pe producţia de 
calculatoare personale, ci să-şi urmeze propria identitate, adică 
să înceapă prin a adăuga elemente computerizate aparatelor lor 
Xerox.

Dacă vă îngrijorează că în viitor nu va exista hârtie, atunci 
inventaţi dispozitive care să scaneze documentele, transformând 
informaţia în elemente digitale, transpunând cuvintele în memo-
ria unui calculator, în loc să vă cheltuiţi banii fabricând calcula-
toare personale. Dezvoltaţi o tehnologie care să fi e în acord cu 
ceea ce sunteţi deja.

Şi cred că aceasta au şi făcut.
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Concluzie

Acum vom recapitula toate elementele în lucrul nostru cu cre-
zurile pe care le-am explorat în această carte.

Am început prin a separa crezurile de celelalte funcţii în vie-
ţile şi comportamentul nostru. Crezurile sunt diferite de strategii 
şi de abilităţi, sunt diferite de comportamente, şi am spus că au 
legătură cu generalizări în legătură cu cauze, semnifi caţii, valori 
şi limite.

Ele se afl ă la un nivel diferit decât comportamentul.

Dacă aducem argumente sau ne certăm în legătură cu un 
anumit comportament, aceasta nu va schimba în mod necesar un 
crez, deoarece comportamentul este la un alt nivel.

Am început lucrul cu nişte crezuri simple referitoare la anu-
mite abilităţi, descoperind că ceea ce le dădea acestora forţă nu 
era faptul că erau o imagine, un sunet sau un sentiment, ci o mo-
leculă compusă din relaţii, o sinestezie între imagini, sunete şi 
sentimente.

Primul pas a fost să reorganizăm aceste reprezentări în poziţi-
ile de accesare fi ziologică adecvate.

Apoi am putut să restructurăm relaţia astfel încât să se susţină 
unele pe celelalte în sistem.

După am mers mai în profunzime. Când am ajuns la nişte 
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crezuri majore, crezuri profunde, am descoperit că acestea nu 
sunt molecule alcătuite doar din sistemul de reprezentare, ci şi 
din relaţii critice între oameni.

Poate să fi e molecula relaţională între mine, mama mea şi ta-
tăl meu, prin opoziţie cu un grup de reprezentări senzoriale.

Încă o dată, am lucrat pentru a reorganiza această moleculă 
într-o structură mai adecvată. Organizată în timp şi organizată 
într-o poziţie perceptuală deoarece uneori este difi cil să distin-
gem crezurile pe care le-am modelat de la alţii, de propriile noas-
tre crezuri.

Separăm şi reorganizăm acea moleculă relaţională şi mergem 
în afara sistemului pentru a aduce resursele care permit reorga-
nizarea.

La sfârşit, am lucrat cu o moleculă alcătuită de propria 
noastră identitate, a cărei structură va crea fi e un sistem pozitiv 
de întărire pozitiv, fi e unul negativ. Acesta alcătuieşte o sinestezie 
a sinelui, o moleculă a sinelui. Am explorat modul în care am 
putea să organizăm acest sistem într-un set de relaţii care să fi e 
cât mai adecvat şi mai sănătos.

Meditaţia de încheiere

Aşezaţi-vă încă o dată într-o poziţie relaxată. Lăsaţi mintea să 
schimbe vitezele, să-şi schimbe modul de operare, de la a primi 
informaţii până la a integra şi a procesa informaţiile.

Poate că reuşiţi să obţineţi o imagine despre voi, ca şi cum 
aţi pluti deasupra voastră. Când priviţi în jos, la voi înşivă, poate 
veţi începe să vă concentraţi asupra unei părţi a feţei voastre care 
vă place, o parte care, într-un anume fel, defi neşte parţial cine 
sunteţi voi. 
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Poate să fi e vorba despre ochi, gură, sprâncene, nas, bărbie, 
obraji, frunte. Focalizaţi-vă asupra acelui loc! Apropiaţi-vă din 
ce în ce mai mult, astfel încât să puteţi vedea acea parte a voastră 
la un alt nivel.

Poate că în mintea vostră puteţi să o măriţi sufi cient de mult 
încât să vedeţi porii pielii, poate chiar şi fi ricelele de păr. Veniţi 
din ce în ce mai aproape, mărind din ce în ce mai mult, astfel 
încât să vedeţi unele dintre celulele care alcătuiesc pielea. Apro-
piaţi-vă şi mai mult, pătrundeţi în interiorul vostru astfel încât 
să vedeţi celulele individuale, nucleele celulelor şi chiar mai de-
parte, intraţi în acele nuclee, în inima celulei, mai profund, mai 
aproape. Puteţi chiar să vedeţi cromozomii care alcătuiesc celula, 
încorporaţi adânc în interiorul nucleului. Aceşti cromozomi care 
vin atât de la mama, cât şi de la tatăl vostru şi care se integrează 
într-o relaţie de interacţiune.

Pe măsură ce vă focalizaţi din ce în ce mai aproape asupra 
acelui cromozom, poate că puteţi începe să descoperiţi fi rele de 
ADN care transportă codul vostru genetic, aminoacizii care al-
cătuiesc ADN-ul şi să vă apropiaţi şi mai mult, să ajungeţi la 
moleculele care alcătuiesc această parte extrem de mică din voi 
înşivă. Dacă mergeţi mai aproape, mai adânc, puteţi vedea elec-
tronii care înconjoară nucleul atomului. Acum atomul începe să 
se lărgească în jurul vostru, devenind din ce în ce mai mare, astfel 
încât vă afl aţi într-un spaţiu aparent infi nit, printre atomi. 

Apoi începeţi să vă întoarceţi, văzând electronii, atomii care 
se adună pentru a forma molecule, moleculele care formează 
aminoacizi ce creează genele şi fi rele de ADN, cromozomii şi de 
acolo celula individuală, care se combină cu alte celule pentru 
a forma porii pielii voastre. Apoi, pielea devine o parte a feţei 
voastre, şi în timp ce vă uitaţi la faţa voastră, puteţi să continuaţi 
să vă deplasaţi înapoi, să vă vedeţi corpul şi corpurile celorlalţi 
oameni din jurul vostru.
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Apoi ieşiţi în afara camerei şi priviţi camera în relaţie cu ce-
lelalte camere din clădire. Pe măsură ce clădirea devine din ce în 
ce mai mică şi mai îndepărtată, vedeţi celelalte clădiri din oraş şi 
maşinile ca şi cum ar fi  celulele oraşului; mergeţi până la margi-
nea oraşului, mai departe, ca să vedeţi alte oraşe. Şi mai departe, 
puteţi să vedeţi graniţele ţării şi celelate ţări din jur, apa albastră 
a oceanului. Acum mergeţi tot mai departe, urcaţi printre nori 
şi priviţi continentele, celelalte mări şi porţiunile de uscat cum 
devin din ce în ce mai mici, sub voi. În cele din urmă, începeţi 
să vedeţi marginile acelei mingi albastre, acea bijuterie albastră, 
care devine din ce în ce mai mică. Celelalte planete încep să apa-
ră în jur, tot mai mici, până când le puteţi vedea ca şi cum ar fi  
atomii care alcătuiau molecule mai mari. 

Poate că propriul nostru sistem solar este o moleculă minus-
culă în corpul lui Dumnezeu care ne face pe noi o parte dintr-un 
cromozom, dintr-o celulă, dintr-un chip.

În timp ce ţineţi minte toate aceste niveluri diferite, poate fi  
util şi interesant să vă aminitiţi că noi existăm cu adevărat la toate 
aceste niveluri, poate ca o hologramă.

Şi dacă, aşa cum spunea Einstein, „Universul este un loc prie-
tenos”, atunci lucrurile pe care le-aţi învăţat aici se vor integra în 
voi în modul cel mai potrivit şi mai ecologic pentru voi.

Pe măsură ce începeţi să-i simţiţi pe ceilalţi oameni din jurul 
vostru, celelalte identităţi, puteţi să parcurgeţi tot drumul înapoi, 
până în această cameră. Dar încercaţi să vă amintiţi acea senzaţie 
a unei molecule imense din care facem şi noi parte. 

Aş dori să vă mulţumesc tuturor pentru participare, pentru în-
trebări, pentru energia voastră, pentru crezurile voastre şi, cel mai 
important, pentru că sunteţi voi înşivă, propria voastră identitate. 
O să ne mai întâlnim cândva, dacă nu în acest Univers, atunci în 
altul, sunt sigur de asta.

Vă mulţumesc şi la revedere!


