
 

 

 

 

 

 

 

Cele 7 principii 
spirituale ale 

oglinzii 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Principiul 1 
Lumea este o oglinda care reflecta relatia 
pe care o ai cu ea 
Lumea se comporta in conformitate cu atitudinea pe care o ai catre 
ea. Ceea ce simti despre lume si cum functioneaza ea, ceea ce simti 
despre tine, despre realitate, despre ceilalti oameni, este exact ceea 
ce este reflectat in exterior. Atitudinea ta fata de lume constituie 
reflectia pe care o vezi, iar reflectia nu face decat sa iti dovedesca 
faptul ca ai dreptate (iti confirma ceea ce gandesti si crezi). 

Nivelul nostru de realitate se comporta in concordanta cu 
convingerile noastre si cu identitatea noastra, dar si cu relatia pe care 
o avem cu nivelul realitatii noastre. 

Unul din cele mai rapide moduri de a-ti schimba viata este sa iti 
schimbi atitudinea fata de viata. Nu mai emana atata negativitate si 
nu te mai gandi ca lumea e un loc atat de crud si rece. Pentru ca 
exact asta o sa traiesti. Realitatea are multe fatete si iti va arata exact 
fateta la care te uiti, cea pe care vrei s-o vezi.  

Oamenii vor ca lucrurile sa se imbunatateasca, sa se schimbe, dar 
fara ca ei sa se schimbe. Nu vor sa-si schimbe perspectiva asupra 
vietii. Vor mai intai sa vada o dovada si abia apoi sunt dispusi sa-si 
schimbe gandirea, dar e necesar ca mai intai tu sa faci o schimbare 
pozitiva in interior ca sa poti s-o traiesti in exterior.  

Sa spunem ca esti o persoana foarte pozitiva 
si crezi ca lumea e minunata, plina de bucurie 
si de abundenta. Dar esti inconjurata de o 
multime de oameni negativi, care se plang 
mereu de tot ce li se intampla. Si fiecare 
dintre voi sustine ca parerea celuilalt e 
gresita. Amandoi aveti dreptate, dar trebuie 
sa va dati seama ca, desi traim in aceeasi 
lume, fiecare dintre noi isi creeaza propriul 
nivel de realitate.  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inima ta (i.e. mintea subconstienta) si mintea constienta trebuie sa 
cada de acord asupra unui anumit subiect pentru ca acea reflectie 
sa se materializeze.  

Principiul 2 
Reflectia se formeaza cand mintea si 
inima sunt unite 

Sa zicem ca ai fost o persoana negativa pana acum si acum te-ai apucat sa 
citesti carti de dezvoltare personala si de-aici ai cules cateva convingeri noi pe 
care incerci sa le implementezi in viata ta. Crezi ca esti abundenta, dar toata 
viata pana acum ai crezut in lipsuri. Doar pentru ca iti place aceasta noua 
convingere, nu inseamna ca mintea si inima s-au pus de acord asupra ei. 
Poate inima ta simte ca e adevarat, dar mintea, pe baza tuturor dovezilor de 
pana acum, nu accepta asta. Atat timp cat inima si mintea sunt un conflict, 
noua convingere nu va fi reflectata in exterior. E nevoie de timp pana ce mintea 
cade usor usor de acord cu inima.  

Principiul 3 
Reflectia nu se formeaza instantaneu 

Cand ridici mana in fata unei oglinzi normale, vezi instantaneu 
cum mana ta e sus. Oglinda realitatii nu functioneaza asa. 
Convingerile tale vechi au un anumit momentum de aceea se 
reflecta in realitatea fizica.  

Pentru a reflecta in realitate o convingere noua, trebuie sa fii 
consecventa o perioada de timp pentru ca dureaza ceva timp 
pana la manifestarea ei in planul fizic. Reflectia vine dupa un 
timp de intarziere. 

In oglinda realitatii, ridici mana si nu vezi nicio o miscare in 
reflectie. Dar dupa ce faci asta constant un timp, in cele din 
urma vei vedea mana sus. Reflectia e inevitabila si se va 
produce, doar ca nu instantaneu. 

Trebuie sa fii consecventa in timp cu o convingere, un gand 
sau o emotie ca sa o manifesti in realitatea ta, cu un timp de 
intarziere. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

Principiul 4 
Oglinda pricepe continutul relatiei dar 
ii ignora orientarea 
Conteaza doar la ceea ce te gandesti nu si cum te gandesti la acel 
lucru.  

Sa zicem ca urasti merele si te gandesti mereu cat de tare urasti 
merele si cat de mult nu vrei sa mananci mere si nici macar nu vrei sa 
le vezi. Deoarece continutul gandurilor tale este „mere” vei vedea asta 
in reflectie, adica  in realitate. Nu conteaza daca vrei sa le eviti sau le 
urasti, doar pentru ca te gandesti la mere si le acorzi atat de multa 
atentie ( = energie) de aceea vei avea parte de ele in realitatea ta. 

Daca nu vrei ceva in viata ta, pur si simplu muta-ti atentia de pe acel 
lucru. Catre orice iti indrepti atentia in viata se va manifesta in cele din 
urma daca te gandesti consecvent la acel lucru o perioada de timp.  

Principiul 5 
Muta-ti atentia de pe reflectie pe imagine. Gandeste-te la 

ce vrei sa obtii, nu la ce vrei sa eviti. 
Oamenii sunt controlati de reflectie, de realitatea lor 
exterioara. Starea lor de bine si de fericire depinde de ceea 
ce se petrece in afara lor. Ca sa obtii controlul asupra 
realitatii tale, si asupra principiului oglinda-realitate, trebuie 
sa-ti muti atentia de pe exterior pe interior. Pentru ca daca 
interiorul e minunat, te asiguri constient ca ai mereu si 
constant grija de realitatea ta interioara, si este in controlul 
tau si nu este dictata de circumstante externe, atunci acea 
imagine va fi reflectata in exterior.  

Chiar daca esti in fata unui mare obstacol sau a ceva negativ 
sau a unei provocari in exterior, continuand sa radiezi 
pozitivitate din interior, daca iti pastrezi realitatea interioara 
minunata chiar si in momentele dificile, acele momente 
dificile nu vor dura mult. Cat de atasata emotional esti de 
reflectie determina cat de mult control ai de fapt asupra 
realitatii. 

Daca esti foarte atasata de cum vrei tu sa se petreaca 
lucrurile, atunci esti efectiv scalva reflectiei, nu tu controlezi 
realitatea, ci realitatea te controleaza pe tine. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principiul 6 
Elibereaza-te de nevoia de control si lasa-
te sa curgi cu viata. Doar abandonand 
pozitia de control, obtii adevaratul control  
al situatiei. 
E exact invers fata de ce ti s-a spus toata viata. Nevoia de a controla 
fiecare situatie, fiecare persoana, fiecare lucru din realitate trebuie 
abandonata.  

Uneori e necesar sa devii Observatorul si sa urmaresti cum lucrurile se 
intampla de la sine, natural. De mici suntem invatati sa trecem la actiune 
si sa influentam si sa impactam lumea exterioara. Sa incercam sa 
planificam, sa prevedem si sa controlam fiecare aspect in parte.  

Dar de fapt, ceea ce facem prin asta este ca restrictionam curgerea, 
fluxul vietii. In momentul in care incercam sa controlam, atentia noastra 
e fixata pe doar pe un anumit aspect al realitatii, al infinitatii de 
posibilitati. Si nu permitem vietii sa curga. Atunci apar de fapt 
obstacolele. Obstacolele apar cand dai o anumita semnificatie realitatii 
exterioare si incerci sa controlezi totul. Daca lasi lucrurile in pace, 
realitatea incepe sa curga si totul se rezolva de la sine.  

Toata lumea se teme sa implementeze acest principiu in viata, dar vei 
vedea ca toate inconvenientele minore, toti oamenii negativi din viata 
ta, vor disparea firesc daca il implementezi. 

Cand incetezi sa mai opui rezistenta reflectiei si te lasi purtata de fluxul 
vietii, totul merge bine in viata ta.  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Principiul 7 
Imbratiseaza orice reflectie ca pe o 
experienta pozitiva; orice se intampla, 
totul e asa cum trebuie sa fie. 

Singurul motiv pentru care reactionezi negativ la anumite intamplari din 
realitate este pentru ca ai fost conditionata toata viata sa faci asta. Inca 
de mica ti s-a spus ca asta e bine si asta e rau. Cand se intampla ceva 
rau, reactioneaza negativ! (asa ti s-a spus). Plangi, tipa, supara-te, opune 
rezistenta, etc. Cand se intampla ceva bun, atunci poti fi fericita. E doar 
o conditionare si poti s-o reversezi pe pozitiv.  

Cand incepi sa curgi cu fluxul vietii, se vor intampla multe lucruri pe care 
nu le intelegi. Si nu-ti dai seama cum ceva negativ care ti se intampla 
acum poate duce la ceva pozitiv. Dar asta e doar punctul de vedere limitat 
al ego-ului tau. El nu stie decat ce a fost si ce este acum, nu are idee 
despre ce urmeaza se se intample. Dar subcontientul, inima, stie.  

De aceea e nevoie sa lasi controlul cand lucrurile nu merg asa cum ai 
planuit. Pentru ca acel lucru negativ la care te opui din greu poate fi exact 
ceea ce ai nevoie ca sa treci la nivelul urmator. Dar pentru ca te opui, nu 
poti profita de el, nu vezi oportunitatea din acel eveniment.  

Deci cand ti se intampla ceva rau, cand dai gres, cand esti ranita in viata, 
atribuie un inteles pozitiv: este exact ce am nevoie ca sa pot ajunge unde 
incerc sa ajung si ma ajuta sa ajung acolo  

Si pentru ca viata ia exact intelesul pe care noi il dam, exact asta se va 
intampla. 


