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CUM SĂ TRECEŢI PESTE RELAŢIILE NEGATIVE

Următorul aspect peste care este necesar să trecem sunt rela-
ţiile negative. Vă recomand ca atunci când e vorba de relaţii 
negative să începeţi prin a decide să vă construiţi un nou crez şi 
anume că meritaţi să aveţi o viaţă bună. E un lucru esenţial, dar 
cu toate astea puţini oameni îl fac aşa cum s-ar cuveni.

Am lucrat o vreme într-un adăpost pentru femeile agresate de 
soţi. M-a uluit un lucru. Acele femei fuseseră bătute, erau pline 
de contuzii şi aveau ochii vineţi. Tremurau într-un colţ alături de 
copiii lor, rămăseseră temporar fără un cămin şi le era frică să se 
întoarcă la un soţ alcoolic care le bătea în mod repetat. Ce mă 
uimea pe mine era faptul că se uitau la tine şi când le spuneai: 
„Trebuie să divorţaţi. Trebuie să nu vă mai apropiaţi de el şi să 
vă ţineţi copiii în siguranţă”, ele ziceau: „Dar eu îl iubesc!” Sau 
spuneau că sunt hotărâte să se despartă de el şi peste şase luni le 
găseai tot la acel adăpost – fuseseră bătute din nou.

Când oamenii au relaţii care nu merg, nu o palmă peste cap 
o să-i convingă să renunţe la acele relaţii. Uneori e necesar ca 
oamenii să înveţe să se dez-îndrăgostească. Unul dintre cazurile 
extraordinare de care m-am ocupat la începutul carierei mele a 
fost un tip căruia noi în spuneam Old Piney2. L-am botezat aşa 
fi indcă intra în cabinet, se aşeza pe scaun şi spunea că tânjea de 
zece ani după aceeaşi femeie şi că toată viaţa lui se învârtea în 
jurul ei.

Era ceea ce numim azi un hărţuitor, fi indcă adevărul e că el 
nici măcar nu vorbise vreodată cu femeia în cauză. De fapt, nici
nu o cunoştea sufi cient cât să se îndrăgostească de ea, dar o urmă-
rise de la distanţă când erau la colegiu, mai precis, în primii doi ani. 

2 Pine – a tânji după, a se prăpădi de dor (n. t.)



Partea 1: Cum să treceţi peste anumite situaţii

89

Între timp, femeia ajunsese un muzician de succes, iar el tânjea 
după o relaţie care nu exista şi nici nu putea să existe vreodată. 
Pentru el, ea întruchipa femeia perfectă, o idee în realitate stupidă 
după cum aveam să afl u, întrucât un prieten de-al meu ieşea cu ea 
şi doamna nu semăna deloc cu imaginea pe care Old Piney şi-o 
construise în mintea lui. Să reuşească să se desprindă de această 
persoană şi să se dez-îndrăgostească era pentru el la fel de im-
portant cum e pentru o femeie care e bătută să se elibereze de o 
relaţie negativă sau şi mai rău, de orice fel de relaţie bazată pe 
abuzuri.

Se spune că unele relaţii sunt extrem de puternice, relaţii în 
care oamenii ajung să depindă unul de celălalt. Dacă o relaţie nu
decurge în aşa fel încât doi oameni să devină împreună mai 
sănătoşi, mai fericiţi, dacă nu-şi construiesc împreună amintiri 
frumoase şi nu-şi fac împreună o viaţă plăcută, înseamnă că, 
într-un fel sau altul, unul dintre parteneri îl stoarce de vlagă pe 
celălalt. Dacă nu se întâmplă aşa, atunci unul dintre ei pune capăt 
relaţiei, iar celălalt continuă să fi e îndrăgostit şi să tânjească.

În toate aceste cazuri, oamenii trebuie să înveţe să se dez-
îndrăgostească. E important să te îndrăgosteşti, dar se pare că la 
asta oamenii se pricep destul de bine. Sunt şi unii care se pricep 
să se dez-îndrăgostească la momentul nepotrivit. Am avut relaţii 
care nu au ţinut nici cât să terminăm masa de prânz. Dar când am 
găsit femeia potrivită, am rămas căsătorit cu ea foarte mulţi ani. 
Când s-a prăpădit, a durat patru ani până am găsit pe altcineva. 
Dar dacă nu aş fi  putut să o aşez în trecut, nu aş fi  reuşit să aduc 
pe cineva nou în viitorul meu. 

Întotdeauna e trist când moare o persoană alături de care spe-
rai să-ţi petreci toată viaţa. Dar de la un punct încolo trebuie să 
te înconjuri de amintirile pozitive şi să renunţi la cele negative, 
să priveşti înainte cu încredere şi să-ţi construieşti noi amintiri 
plăcute. Uneori acea persoană nu moare, doar că nu te mai place 



90

Fă-ţi viaţa exact cum vrei tu!

şi te părăseşte. Dacă vei continua să fi i îndrăgostit de ea, te privezi 
de oportunitatea de a-ţi recanaliza viaţa, astfel încât să întâlneşti 
exact persoana potrivită.

Nu uitaţi că pe această planetă trăiesc şase miliarde şi jumătate 
de oameni, iar cifra celor care se simt singuri este de-a dreptul 
astronomică. Cu toate astea, sunt oameni care se uită la mine şi 
îmi spun: „N-o să mai găsesc niciodată pe cineva pe care să-l 
iubesc.” Chiar am lucrat cu o femeie care fusese măritată mai 
bine de treizeci de ani cu acelaşi bărbat, iar tipul a intrat într-o 
criză a vârstei mijlocii şi a fugit cu secretara lui, o blondă.

Când mi-a povestit, fosta soţie avea lacrimi în ochi. M-a privit 
şi mi-a spus: „Mă aşteptam să fi m împreună până la sfârşitul 
vieţii.” Era furioasă. Se simţea rănită. Era înnebunită de durere. 
Când s-a uitat la mine şi m-a întrebat: „De ce zâmbiţi?”, m-am 
uitat şi eu la ea şi i-am spus: „Dar e cât se poate de simplu, draga 
mea. Cele mai multe femei nu reuşesc să găsească un bărbat cu 
care să reziste o singură seară. Dumneata ai făcut raţionamente 
sufi cient de bune ca să alegi un bărbat alături de care să trăieşti 
treizeci de ani. Ei bine, la vârsta pe care o ai acum, probabil că 
mai trebuie să găseşti unul singur. Poate doi, dacă trăieşti o sută 
de ani. Prin urmare, poţi să faci o treabă bună, dar pentru asta 
trebuie să decizi că fostul tău soţ aparţine trecutului. O să-ţi spun 
imediat care e marele secret.”

Secretul e că dacă a venit timpul să te dez-îndrăgosteşti, vor-
bim despre un patern de prag. Paternurile de prag sunt ca atunci 
când te-ai săturat să fi i fobic. Am vorbit cu o mulţime de femei 
care au reuşit să se dez-îndrăgostească fără ajutorul meu şi aşa am 
putut să afl u cum au procedat. Când femeile se dez-îndrăgostesc, 
ele ating un prag. Am avut un prieten care mi-a spus: „Nu pot să 
pricep. Am fost însurat cu ea şapte ani şi indiferent ce aş fi  făcut 
ea accepta situaţia. Acum, pe nepusă masă, m-a părăsit şi nu vrea 
să mai aibă de-a face cu mine.”
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Iată un exemplu despre o persoană care s-a dez-îndrăgostit pe 
cont propriu. Am făcut cercetări pe tema asta, fi indcă am vrut să 
afl u cum puteam să-i ajut pe oamenii care chiar aveau nevoie să 
se dez-îndrăgostească. Am descoperit că metoda e cât se poate 
de simplă. Dacă o femeie sau un bărbat face un lucru neplăcut, 
poţi să-l ierţi. Dar dacă face mai multe lucruri neplăcute, unul 
după altul, sentimentele negative se acumulează şi începi să auzi 
proverbul: „Buturuga mică răstoarnă carul mare.”

Ce trebuie să facem e să potrivim buturuga în locul cel mai 
bun şi să răsturnăm carul exact la momentul potrivit. Şi putem 
face asta foarte simplu. Dacă un bărbat sau o femeie v-a făcut 
lucruri neplăcute, dar nu le-a făcut prea des şi prea apropiate în 
timp, veţi proceda în felul următor. Vă întoarceţi pe linia voastră 
temporală şi alegeţi câteva amintiri, cel puţin cinci sau şase. 
Luaţi aceste amintiri şi le faceţi de mărime naturală, astfel încât 
să vedeţi ceea ce aţi văzut atunci şi derulaţi-le de la un capăt la 
altul ca şi cum s-ar întâmpla acum.

Parcurgeţi o amintire de la început până la sfârşit şi imediat ce 
se termină, o începeţi pe următoarea. Uneori e bine să notaţi pe 
o hârtie care sunt cele cinci amintiri. Asiguraţi-vă că vă amintiţi 
momentul în care începe fi ecare. Parcurgeţi-le rapid, astfel încât 
să le conectaţi una cu alta. Apoi derulaţi-le în mintea voastră, 
adăugaţi-le sunete, puneţi sentimente, toată acea neplăcere şi 
rotiţi-le prin corpul vostru din ce în ce mai repede cu forţă. 

Faceţi imaginile să fi e mai mari decât în realitate şi derulaţi-le 
de la început până la sfârşit, astfel încât să derulaţi în permanenţă 
cinci amintiri neplăcute, poate chiar zece amintiri neplăcute, 
una lângă alta. Veţi ajunge într-un punct în care imaginile se vor 
substitui şi sentimentele voastre se vor schimba, căci starea de 
îndrăgostire e oarecum asemănătoare cu suferinţa sufl etească, 
întrucât modul în care vă veţi deplasa în viitor depinde de lucru-
rile cu care vă asociaţi şi cele de care vă disociaţi.
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Când ajungeţi la sfârşitul acestor zece amintiri, întoarceţi-vă 
la toate amintirile pozitive pe care le-aţi avut cu acea persoană 
şi vizualizaţi-vă pe voi înşivă fericiţi, apoi reduceţi dimensiunile 
imaginii, faceţi-o să fi e mică. Derulaţi fi lmul invers. Începeţi cu 
sfârşitul amintirilor plăcute şi mergeţi către începutul lor, unde 
sunteţi profund îndrăgostiţi şi apoi atingeţi punctul în care nu 
cunoşteaţi persoana respectivă. 

Literalmente, manevrând în mod artifi cial imaginile şi su-
netele din minte, sentimentele voastre se vor schimba. Dacă 
priviţi amintirile urâte, le măriţi şi  le aduceţi mai aproape, veţi 
vedea ce aţi văzut atunci când acea persoană a făcut acele lu-
cruri care nu v-au plăcut. Întotdeauna e util să adăugaţi un senti-
ment negativ, fi indcă uneori oamenii uită exact cât de rele pot 
fi  anumite relaţii. Uită cât au fost de speriaţi sau cât au fost de 
nefericiţi, aşa că atunci când hotărăsc să se împace cu cineva, 
cred că o să fi e bine.

Cu ceva vreme în urmă, un prieten de-al meu care e o persoană 
foarte cunoscută mi-a spus că se îndrăgostea la nesfârşit de 
aceeaşi femeie, iar ea fugea cu altul, îi rănea sentimentele şi apoi 
după şase luni, se trezea că sunt din nou împreună. Se săturase 
până peste cap de tot răul pe care această femeie i-l făcea. Am 
parcurs cu el acelaşi proces despre care vă vorbesc acum, până 
a ajuns la punctul în care imaginile s-au substituit şi el a atins 
pragul.

Apoi i-am cerut să se gândească la lucrul care îl dezgusta cel 
mai mult pe lumea asta, iar el s-a uitat la mine şi mi-a zis: „Fi-
catul tocat – de câte ori îl miros sau îl văd, îmi vine să vomit.” 
L-am pus să-şi imagineze o farfurie mare plină cu fi cat tocat pe 
care să-l miroasă până obţinea acea senzaţie negativă. În centrul 
imaginii i-am cerut să insereze o imagine cu faţa zâmbitoare a 
acelei femei, astfel încât de fi ecare dată când se gândea la ea, 
amintirea să se identifi ce cu cea a mirosului de fi cat tocat.
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Capacitatea noastră de a asocia lucrurilor sentimente pozitive 
sau sentimente negative ar trebui să fi e o alegere conştientă. Re-
canalizarea propriilor gânduri, decizia asupra amintirilor cu care 
să te asociezi şi de care să te disociezi, manevrarea deliberată a 
gândurilor, se numesc gândire. Suntem fi inţe înzestrate cu gân-
dire atunci când gândim în mod deliberat. Când doar lăsăm gân-
durile să curgă în voia lor, ne pierdem libertatea personală.  

Patern pentru dez-îndrăgostire
Gândiţi-vă la o persoană de care vreţi să vă dez-
îndrăgostiţi.
Rememoraţi toate amintirile frumoase pe care le-aţi avut 
împreună, văzându-vă pe dumneavoastră înşivă în acele 
amintiri. Vizualizaţi fi lmele derulându-se invers şi faceţi-le 
pe toate mici şi alb-negru.
Rememoraţi toate momentele în care acea persoană s-a 
purtat rău cu dumneavoastră şi toate sentimentele nega-
tive legate de ele, imaginându-vă cum vă uitaţi la ele din 
interior, pe deplin asociaţi.
Luaţi fi ecare lucru rău pe care vi l-a făcut persoana 
respectivă şi imaginaţi-vi-le pe toate, unul după altul, ca şi 
cum ar fi  proiectate pe ecranul unui cinematograf. Derulaţi 
acest fi lm de mai multe ori, până vă săturaţi de el.
Luaţi un lucru care vă provoacă dezgust, apoi mutaţi 
imaginea acelei persoane în submodalităţile imaginii 
dezgustătoare.
Imaginaţi-vă un viitor minunat în care sunteţi eliberat 
de acea persoană şi imaginaţi-vă fi ind fericit şi liber, apoi 
păşiţi în interiorul acestei imagini. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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CUM AJUNGEŢI SĂ CÂŞTIGAŢI MAI MULŢI BANI

Toată lumea îmi spune că vrea să câştige mai mulţi bani. 
Chiar şi cei mai bogaţi oameni pe care i-am cunoscut îşi doreau 
să câştige mai mulţi bani. Soluţia nu e simplă, fi indcă depinde 
unde te afl i şi ce faci. Unica regulă de care sunt sigur e că dacă 
eşti plătit cu ora, singurul mod de a obţine mai mulţi bani e să 
lucrezi mai multe ore.

Trebuie să găseşti o modalitate de a-ţi investi resursele de care 
dispui. Unii oameni investesc la bursa de valori, dar e bine să ai 
cunoştinţe despre bursă şi să pui totul pe hârtie înainte de a-ţi 
arunca banii într-o asemenea afacere. Alţi oameni cumpără case 
vechi şi le restaurează – am făcut şi eu asta. Cumpăram proprietăţi 
vechi, la preţuri mici, apoi le renovam, mai adăugam o cameră, le 
zugrăveam, aranjam grădinile, apoi le vindeam în câştig. Pentru 
că aveam prieteni care lucrau în construcţii şi înţelegeam proce-
sul, reuşeam să câştig bani. Dar poţi şi să pierzi bani făcând asta.

Marea greşeală de care se fac vinovaţi oamenii, chiar şi mili-
ardarii, e că acumulează averi investind într-un domeniu în care 
sunt experţi, apoi vine cineva şi le spune de o altă oportunitate 
– una în care nu au niciun fel de experienţă – şi ei se aruncă. În 
loc să acţioneze bazându-se pe îndelunga lor istorie personală 
privind lucrurile sigure din domeniul la care se pricep şi să ia 
decizii pozitive, ei se încred în altcineva. Problema e că atunci 
când fac asta, nu se bazează pe nimic pentru a decide dacă un 
lucru reprezintă sau nu alegerea potrivită. Şi riscă să piardă foarte 
mulţi bani.

Am un prieten care deţine zece parcuri de maşini şi ştie tot 
ce se poate şti despre industria automobilelor. Cineva a venit şi 
l-a sfătuit să investească într-un alt domeniu. El m-a întrebat ce 
să facă, susţinând că: „Aş putea să câştig milioane din afacerea 
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asta!” Iar eu i-am replicat: „Mda, dar poţi să câştigi milioane şi 
continuând să faci ceea ce faci acum. De ce să nu-ţi investeşti 
banii în douăzeci de parcuri de maşini, fi indcă aşa ai face lucruri 
pe care le ştii, în loc să investeşti în ceva la care nu te pricepi?” Şi 
nu e valabil doar pentru miliardari, e valabil pentru noi toţi.

Eu sunt o persoană foarte întreprinzătoare; în opinia mea, chiar 
dacă ai un serviciu, e bine să ai şi o mică afacere în subsidiar. 
Mai ales în zilele noastre, când internetul ne oferă nenumărate 
oportunităţi pentru a ne construi o mică afacere. Creaţi un produs 
mic şi începeţi să-l vindeţi, sau un serviciu – ceva care poate să 
se dezvolte într-o afacere pe cont propriu – ca să nu mai lucraţi 
cu ora. În scurt timp, puteţi să aveţi voi angajaţi care să lucreze 
cu ora. E un lucru bun.

Există două tipuri de venit. Există un venit care se bazează pe 
producţie şi un venit în funcţie de timpul de lucru. Foarte mulţi 
oameni au un serviciu şi până la urmă reuşesc să obţină o mărire 
de salariu, apoi o altă mărire de salariu. Dacă aveţi o profesie 
care vi se potriveşte, în timp, veţi ajunge să vă descurcaţi destul 
de bine. Însă dacă lucraţi într-un domeniu care nu vi se potriveşte, 
puteţi să munciţi toată viaţa, făcând acelaşi lucru, fi indcă nu aveţi 
crezul că puteţi să transformaţi o ghindă mică într-un stejar falnic.

Pe această planetă, mai ales în societăţile libere, oportunităţile 
sunt nelimitate. Cu adevărat nelimitate. Singurul lucru care îi 
împiedică pe mulţi oameni să acţioneze este lipsa crezului că pot 
face un lucru simplu. Nu trebuie să renunţe la ceea ce fac în acel 
moment. Trebuie doar să înceapă ceva nou. 

Dacă vă construiţi crezurile adecvate şi priviţi lucrurile prin 
lentilele corecte şi dacă vă planifi caţi bine şi nu faceţi lucruri pe 
care nu le înţelegeţi doar pentru că altcineva vă spune că veţi da 
lovitura, veţi reuşi să fi ţi întreprinzători. Trebuie să vă asiguraţi 
că staţi de vorbă cu oameni care au făcut lucrul respectiv.
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Am fost surprins să constat că poţi să te duci la oameni care 
s-au ocupat cu succes de o afacere, din tinereţe până la pensie, că 
poţi să iei loc şi să îi întrebi despre acea afacere, iar ei să-ţi spună 
tot ce vrei să ştii. Dacă s-au ocupat de acea afacere atâţia ani nu 
au făcut-o pentru că aşa câştigau bani, ci pentru că le-a plăcut. 
Am fost la directori ai unor mari corporaţii care mi-au vorbit des-
pre afacerile lor şi m-au sfătuit în privinţa potenţialelor greşeli, 
capcane şi neglijenţe. 

Mulţi oameni care îşi fac o fi rmă sunt nechibzuiţi, adesea îşi 
aduc în consiliul director contabilul sau avocatul, ceea ce consti-
tuie o mare greşeală. În loc să procedaţi aşa, găsiţi oameni care 
au înregistrat succese şi lăsaţi-i pe ei să vă fi e consilieri. Dacă 
au reuşit înseamnă că se pricep. Nu te poţi aştepta ca un individ 
– avocat sau contabil – care nu a obţinut succese în domeniul 
comerţului să fi e capabil să-ţi ofere sfaturi bune. Consiliul direc-
tor are rolul de a te îndruma pentru a reuşi. Trebuie să găseşti oa-
meni pe care nu îi cunoşti, de care nu eşti ataşat afectiv şi cu care 
nu ai în comun decât dorinţa ca respectiva afacere să reuşească. 
Dacă tu însuţi eşti expertul, s-ar putea să nu fi e înţelept să faci aşa 
cum te sfătuiesc ei. Cel care ia deciziile trebuie să fi i tu, iar dacă 
nu te pricepi în acel domeniu, găseşte-i pe cei care se pricep.

Planeta e plină de milionari. Când eram tânăr, nu erau aşa 
de mulţi. Astăzi străzile sunt împânzite cu oameni de succes. În 
plus, există şi mulţi oameni de succes care s-au retras din afaceri 
şi care sunt gata să vă împărtăşească din secretele care i-au ajutat 
să reuşească.

La bănci, veţi găsi întotdeauna oameni care vă pot sfătui cum 
să lucraţi cu o bancă. Însă ei nu vă pot sfătui ce să faceţi cu banii 
pe care îi împrumutaţi de la ei, că doar de aceea lucrează la bancă. 
Ei vă pot da informaţii despre operaţiile bancare – oamenii nu vă 
pot sfătui decât în privinţa lucrurilor la care se pricep. Dacă ţineţi 
cont de asta, dacă discutaţi cu sufi cient de mulţi oameni şi dacă 
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primiţi sufi ciente sfaturi înţelepte, puteţi înregistra progrese. În 
schimb, dacă staţi acasă şi vă văitaţi: „N-o să reuşesc în veci. N-o 
să se întâmple nimic”, puteţi să fi ţi siguri că exact aşa va fi .

Eu vă recomand să vă înşelaţi de această dată. Ieşiţi în lume 
şi afl aţi ce nu ştiţi, învăţaţi acele lucruri şi petreceţi mult timp 
punându-le în practică. Cunosc o mulţime de oameni care au în-
ceput prin a nu avea nimic şi care acum au foarte mult dintr-un 
lucru sau altul. Vă recomand să le urmaţi exemplul.

Cum să câştigaţi mai mulţi bani

Construiţi-vă crezul că sunteţi înstărit. 
Puteţi face asta revăzând Inventarul în care sunt prezen-
tate submodalităţile unui crez puternic. Luaţi imaginea 
cu dumneavoastră devenind înstărit în viitorul apropiat şi 
mutaţi-o în submodalităţile crezului puternic. Faceţi asta 
de mai multe ori.
Focalizaţi-vă să câştigaţi bani pe baza a ceea ce ştiţi, nu pe 
baza a ceea ce nu cunoaşteţi sufi cient de bine.
Învăţaţi tot ce e de ştiut despre afacerea sau oportunitatea 
pe care o aveţi în vedere. Faceţi cercetări amănunţite, ast-
fel încât totul să vă fi e cât se poate de clar.
Găsiţi un mentor care a reuşit deja în afacerea la care vă 
gândiţi şi întrebaţi-l tot ce aveţi nevoie să ştiţi pentru ca 
lucrurile să meargă bine.
Întrebaţi-vă întotdeauna ce puteţi face pentru a fi  cât mai 
folositor semenilor şi fi ţi pregătit să lucraţi mai efi cient ca 
niciodată. 
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