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INTRODUCERE

NEFERICITA MAJORITATE

Dacă vă uitaţi la semenii voştri, veţi descoperi că este 
greu să ignori faptul că foarte puţini oameni sunt fericiţi, 
împliniţi şi trăiesc o viaţă plină de sens. Cei mai mulţi 
dintre ei par incapabili să facă faţă problemelor şi situa-
ţiilor din viaţa de zi cu zi. Majoritatea s-a resemnat doar 
să „treacă prin viaţă”.

Resemnarea de a trăi în mediocritate a devenit un mod 
de viaţă. În consecinţă, sentimentul că sunt inadecvaţi, 
un sentiment cât se poate de omenesc, îi face să blameze 
societatea, oamenii, circumstanţele şi condiţiile încon-
jurătoare pentru eşecurile şi dezamăgirile lor. Ideea că 
oamenii şi lucrurile le controlează viaţa este atât de în-
rădăcinată în gândirea lor încât, de cele mai multe ori, 
ei refuză să accepte argumente logice care demonstrează 
contrariul.

William James, eminentul psiholog şi filosof, remarca un-
deva: „Cea mai mare descoperire a epocii noastre a fost că 
dacă ne schimbăm aspectele interioare ale gândirii, pu-
tem să schimbăm şi aspectele exterioare ale vieţii noas-
tre”. În acest enunţ succint rezidă adevărul dinamic că 
noi nu suntem victime, ci cocreatori în construirea vieţii 
noastre şi a lumii din jur. Sau, după cum s-a exprimat un 
alt înţelept, „nu suntem ceea ce noi gândim că suntem, ci 
aşa cum gândim, aşa suntem”.
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SPIRITUL DE TURMĂ

O lecţie pe care am învăţat-o cu greu este aceea că opusul 
curajului nu este laşitatea, ci acceptarea. Poate că aţi pe-
trecut ani preţioşi, de neînlocuit, încercând să vă integraţi 
în peisaj doar pentru a afla, prea târziu, că nu o să vă in-
tegraţi niciodată.

De ce ne luăm unii după alţii, ca oile? Fiindcă încercăm să 
ne conformăm majorităţii. E timpul să renunţăm la acest 
spirit de turmă şi să nu ne mai pedepsim pentru că sun-
tem diferiţi de rudele noastre, de prietenii noştri sau de 
oricine altcineva. Ne-am scuti de multă suferinţă dacă nu 
am permite ca viaţa noastră să fie afectată de conformism.

Dacă noi gândim că viaţa noastră este controlată, indife-
rent cum, de un alt individ, de un grup sau de o societate 
înseamnă că ne impunem o condiţie de sclavie mentală şi 
ne autodeclarăm prizonieri.

Gândurile noastre devin un tipar care va atrage din sub-
conştient toate acele elemente care lucrează pentru a ne 
îndeplini conceptele, indiferent dacă ele sunt pozitive sau 
negative. Ceea ce avem acum în viaţa noastră reprezintă 
manifestarea exterioară a ceea ce a fost în mintea noastră. 
Efectiv, noi am atras tot ce s-a întâmplat în viaţa noastră, 
bun sau rău, fericit sau trist, succes sau eşec. Aici intră 
toate faţetele experienţei noastre, cu alte cuvinte afaceri-
le, căsătoria, sănătatea sau viaţa personală.

Gândiţi-vă! Tot ce vă înconjură, mediul vostru, lumea 
voastră, toate acestea ilustrează la exterior ceea ce voi gân-
diţi în interior. Descoperind de ce sunteţi aşa cum sunteţi, 
veţi descoperi totodată cum puteţi fi ceea ce vreţi să fiţi. 
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AI PUTEREA DE A TE SCHIMBA

Shakespeare a spus: „Ştim ce suntem, dar nu ştim ce am 
putea să fim”.

Vă regăsiţi în această descriere? Vă concentraţi asupra 
limitărilor, a eşecurilor, asupra modului greşit în care fa-
ceţi lucrurile, fără să vă gândiţi vreodată ce aţi putea fi? 
Problema este că aţi fost condiţionaţi încă din copilărie 
de concepte, valori şi crezuri false, care v-au împiedicat 
să conştientizaţi cât sunteţi de capabili şi de unici.

În calitate de cocreatori ai propriei voastre vieţi, aveţi pu-
terea de a schimba oricare dintre aspectele sale. Fiecare 
mare înţelept a ajuns la aceeaşi concluzie: nu te poţi aş-
tepta ca cineva din afară să-ţi rezolve problemele. Marele 
Învăţător ne-a spus-o de multe ori: „Împărăţia cerurilor 
se află înăuntrul nostru”. Nu se află pe un tărâm înde-
părtat şi nu sălăşluieşte în cer. Buddha a ajuns la aceeaşi 
concluzie când a spus: „Fiţi o lampă care să vă lumineze 
picioarele şi nu căutaţi în afara voastră”. Puterile de a ne 
vindeca sunt în interiorul nostru. Sănătatea, abundenţa, 
fericirea şi liniştea sunt stări naturale ale fiinţei, cu con-
diţia să rupeţi lanţurile gândirii negative.

Dacă nu vă percepeţi adevărata valoare ca fiinţă umană, 
nu veţi reuşi să aveţi încredere totală în voi înşivă. Numai 
dacă veţi recunoaşte cu adevărat importanţa voastră uni-
că, veţi fi capabili să vă eliberaţi de limitările autoimpuse. 
Da, am spus autoimpuse. Părinţii, familia, şeful sau soci-
etatea nu ne-au impus nimic. Ne impunem singuri, per-
miţându-le altora să ne controleze viaţa.
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Dacă nu renunţaţi la sentimentele de vinovăţie şi nu în-
cetaţi să vă aduceţi reproşuri pentru neputinţe imagina-
re, veţi îngroşa rândurile celor care se străduiesc în van 
să atingă totala încredere în sine şi libertatea personală. 
Pentru a fi cu adevărat liberi, plini de compasiune, calzi 
şi iubitori, mai întâi trebuie să vă înţelegeţi şi să vă iubiţi 
pe voi înşivă. Ni s-a spus „iubeşte-ţi aproapele ca pe tine 
însuţi”, dar dacă nu ştim întru totul cine şi ce suntem noi 
înseamnă că avem de pierdut, şi noi, şi aproapele nostru!

OCUPĂ-TE MAI ÎNTÂI DE NEVOILE TALE

O condiţie esenţială pentru a vă schimba şi a avea o per-
sonalitate plină de încredere în sine e să acordaţi prio-
ritate propriilor necesităţi. La prima vedere, acest lucru 
poate să pară egoist, dar să ne amintim că e necesar să 
facem tot ce este omeneşte posibil pentru a ne realiza la 
capacitatea noastră maximă dacă vrem să fim de cel mai 
mare ajutor familiei noastre, prietenilor şi colegilor noş-
tri sau comunităţii în care trăim.

Mulţi oameni folosesc filosofia de a-i ajuta dezinteresat pe 
alţii în primul rând pentru a evita să-şi asume responsa-
bilitatea de a-şi schimba propria viaţă. Astfel de oameni 
susţin că pe primul loc se află soţul sau soţia, iubitul sau 
iubita, biserica, familia sau întreaga omenire. Procedând 
astfel nu fac decât să se amăgească singuri. Un exemplu 
care ilustrează acest tip de comportament este individul 
care se sacrifică pentru un proiect vrednic de laudă şi se 
dedică acelui proiect cu un zel de misionar, când de fapt 
el nu este capabil să-şi înfrunte şi să-şi rezolve propriile 
probleme.
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Nu puteţi schimba lumea, dar puteţi să vă schimbaţi pe 
voi. Singurul mod în care situaţia umanităţii se va îmbu-
nătăţi este ca fiecare individ să-şi asume responsabilita-
tea pentru propria viaţă. A sosit momentul să opriţi orice 
altă activitate şi să acordaţi prioritate nevoilor voastre. 
Numai aşa veţi reuşi să fiţi cu adevărat liberi. Sclavia fizi-
că este o nelegiuire care se pedepseşte, dar şi mai rea este 
sclavia mentală, pentru că pedeapsa este, aşa cum atât 
de bine a spus-o Descartes, „o viaţă de disperare tăcută”.

TOATĂ LUMEA LA BORD – PORNIM!

Sunteţi pe cale să începeţi o aventură care vă va recom-
pensa pentru tot restul vieţii. Veţi învăţa modalităţi noi 
de a rupe lanţurile limitării care v-au îngrădit până acum.

Dacă vă găsiţi într-o situaţie în care păreţi să mergeţi că-
tre nicăieri, vă simţiţi fără niciun rost şi incapabili de a 
înfrunta viaţa cu entuziasm şi încredere, această carte 
vi se adresează. Dacă sunteţi dezgustaţi de mediocritate, 
dezamăgiţi de rezultatele trecute şi nu vă mulţumiţi doar 
să treceţi prin viaţă, aceste pagini vă oferă o alternativă. 
Dacă puteţi să vă deschideţi şi să fiţi receptivi la concepte 
noi, la valori şi crezuri noi, veţi descoperi de ce şi cum vă 
puteţi reorganiza sistematic procesele gândirii pentru a 
vă trezi NOUL EU.

Când veţi stăpâni aceste principii, veţi avea mai multă fe-
ricire, mai multă dragoste, mai multă libertate, mai mulţi 
bani şi mai multă încredere în voi înşivă decât aţi crezut 
vreodată că este posibil. În viaţă, cele mai mari satisfacţii 
le avem atunci când ne eliberăm potenţialul nelimitat şi 
trăim într-un mod creator şi plin de sens. Nu contează 
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cine sunteţi, ce faceţi sau care este situaţia voastră de 
viaţă, VOI puteţi să ajungeţi să aveţi încredere totală în 
voi înşivă. Nu e nici pe departe atât de complicat pe cât 
credeţi!

ÎN 21 DE ZILE SE POT SCHIMBA MULTE

Să ne oprim pentru o clipă asupra unei tehnici de învăţa-
re foarte simple, dar foarte eficiente. Se numeşte OBIŞ-
NUINŢA CELOR 21 DE ZILE.

S-a descoperit că sunt necesare aproximativ 21 de zile 
pentru a distruge un obicei vechi şi dăunător sau pen-
tru a forma un obicei nou şi pozitiv. Vă va lua tot atât 
pentru a absorbi în întregime materialul acestei cărţi. 
Nu greşesc deloc, de înţeles o veţi înţelege imediat, însă 
înţelegerea intelectuală nu este suficientă pentru a face 
schimbările necesare. Schimbarea reală apare când ajun-
geţi să o ŞTIŢI.

E necesar să parcurgeţi drumul care se întinde între a 
înţelege şi a şti. Ştim ceva atunci când acel ceva a deve-
nit parte integrantă din gândirea, simţirea, acţiunile şi 
modul nostru de a reacţiona. E un proces de durată. Nu 
faceţi greşeala să citiţi această carte o singură dată şi să 
spuneţi: „O ştiu!” Nu o veţi „şti” decât atunci când a fost 
absorbită în conştiinţa voastră şi a devenit un nou tipar.

Pentru o vreme, lăsaţi totul deoparte şi concentraţi-vă în 
totalitate asupra a ceea ce citiţi. Orele petrecute pentru a 
vă schimba tiparele negative şi distructive în tipare pozi-
tive şi constructive vor fi o investiţie mică în comparaţie 
cu recompensa unei vieţi pline de împlinire şi libertate.
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Dacă uneori par insistent e pentru că vreau să pătrund 
prin straturile groase ale rezistenţei mentale şi să ajung 
într-un loc din interiorul vostru în care deja „ştiţi”. Un 
loc unde adevărul este recunoscut şi auzit. În acel mo-
ment, veţi simţi că sunteţi plini de viaţă pentru că ceva 
din voi vă va spune: „Da, ştiu foarte bine că acest lucru 
este adevărat”.

Pentru a obţine cele mai bune rezultate, citiţi cartea o 
dată şi familiarizaţi-vă cu întregul material. Apoi reve-
niţi la acele capitole semnificative pentru voi. Lăsaţi prin-
cipiile să pătrundă adânc în fiinţa voastră şi, mai ales,  
PUNEŢI-LE ÎN PRACTICĂ fără întârziere.

Acum, dacă sunteţi gata, să începem!


