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În urma publicării cărţii mele, Cele şapte legi spirituale pentru atingerea succesului, reacţia publicului a
fost imediată şi extrem de măgulitoare: mii de
oameni care citiseră cartea au început să pună în
aplicare în viaţa lor de zi cu zi acele principii de care
Natura se foloseşte pentru a crea totul în existenţa
materială.
Pe parcurs am primit solicitări din partea mai
multor cititori, care erau de fapt părinţi. Cererile lor
erau diferit formulate, însă toate se refereau la acelaşi
subiect: „Întrucât m-am putut bucura de experienţa
practicării acestor legi spirituale, acum mi-aş dori să
le fi înţeles cu mult timp în urmă. Chiar dacă la
început nu îmi era clar, acum este evidentă valoarea
acestor principii, aşa cum ne sunt ele dăruite şi în faţa
cărora nu ne putem împotrivi. Acum sunt convins că
universul este cel care ne împlineşte dorinţele. Am
dus o adevărată luptă cu mine însumi să renunţ la
obiceiurile distructive în care am fost educat. În
calitate de părinte, nu mi-aş dori ca propriii mei copii
să se deprindă cu aceleaşi obiceiuri nesănătoase,
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Ce este, de fapt, Dumnezeu?
Un etern copil jucându-se un joc etern în
grădina cea eternă.
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ea mai intensă dorinţă pe care o nutreşte un
părinte este să vadă cum copilul său a atins succesul în viaţă şi totuşi, câţi dintre noi realizează că
drumul cel mai direct spre atingerea succesului este
calea spirituală? În societatea în care trăim, de obicei
nu facem această conexiune – dimpotrivă. Ne
învăţăm copiii cum să supravieţuiască, cum să se
comporte pentru a câştiga aprecierea noastră, cum să
se apere singuri, cum să facă faţă competiţiei, cum să
persevereze în ciuda dezamăgirii, obstacolelor şi
piedicilor. Chiar dacă deseori să crezi în Dumnezeu
este considerat un lucru meritoriu, în mod tradiţional,
dimensiunea spirituală a fost separată de atingerea
succesului în viaţă. Acest lucru a reprezentat o eroare
şi a avut un impact major asupra existenţei noastre,
începând cu perioada copilăriei.
Mulţi semeni consideră, fără să pună sub semnul
îndoielii, că succesul este în mod esenţial unul material, că el poate fi măsurat în bani, prestigiu sau avere.
Cu siguranţă, toate acestea pot avea importanţă, dar
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Există două moşteniri trainice pe care putem spera că
le lăsăm copiilor noştri: rădăcinile şi aripile.
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ncepând de la o vârstă fragedă a copilului, puteţi
integra cele şapte legi spirituale în existenţa de zi cu
zi a familiei voastre. Dacă acest lucru se face în mod
firesc, fără a forţa sau pune presiune asupra lor, copiii
voştri vor creşte ajungând să fie exemple vii pentru
felul în care spiritul ne poate conduce la atingerea
succesului în viaţă.
Copilul va ajunge să înţeleagă semnificaţia legilor
odată cu trecerea timpului. Nu uitaţi că în principiu,
copiii învaţă din exemplul pe care îl oferiţi prin ceea
ce sunteţi, nu prin ceea ce spuneţi. Ceea ce faceţi are
întotdeauna cea mai mare influenţă pozitivă. Copiii
au nevoie de voi ca model şi exemplu; în acest sens,
faptul că vă privesc cu atenţie este practica lor începând de la o vârstă fragedă. Dacă ei văd cum vă
maturizaţi, schimbaţi şi descoperiţi mai multe sensuri
şi bucurii în viaţa voastră, sintagma „să fii în armonie
cu universul” capătă o forţă practică. Îşi vor dori acest
lucru ei înşişi, chiar dacă nu au înţeles încă principiile
implicate.
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