
Anca Ciobotaru

Atractia succesului
 MANIFESTĂ VIAŢA PE CARE ŢI-O DOREŞTI  
PRIN SCHIMBAREA VIBRAŢIEI PERSONALE
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De ce „Atracția Succesului”?

Pentru că succesul este, înainte de toate, o atitudine, o stare 
de spirit care transmite încredere, charismă și frumusețe. 
Iar oamenii simt oamenii. Ne place compania unei persoane 
relaxate care știe că orice problemă are o soluție și își 
păstrează încrederea când cei din jur și-au pierdut-o.

Oamenii charismatici emană căldură, pot zâmbi când sunt 
în situații dificile, inspiră, au sufletul plin, sunt flexibili și 
dispuși să lucreze cu potențialul lor.

Flexibili, dar înrădăcinați. Receptivi, dar atenți la intuiția 
lor. Răbdători, dar perseverenți.

Dincolo de ce este normal sau anormal, mult sau puțin, 
permis sau interzis, necesar sau inutil, subiectiv sau obiectiv, 
succesul este o stare interioară de bine.
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Cuvânt-înainte

Viața trăită printre vibrații,  
conexiuni cu oamenii și sincronicități 
miraculoase

Cu siguranță, ai observat și ai simțit deja schimbările care 
au loc în interiorul tău, la nivelul gândurilor și al modului în 
care înțelegi ce se întâmplă în viața ta. Faptul că ții în mână 
acum această carte sau că te-ai intersectat în vreun fel cu ea 
este unul dintre „simptomele” procesului de creștere în care 
te afli.

Poate că ți se întâmplă să nu înțelegi în ce direcție te îndrepți, 
să nu îți fie clar sensul noilor experiențe și trăiri care ies la 
suprafață. Deși schimbarea reprezintă un proces cât se poate 
de natural și necesar (atât din perspectiva noastră, cât și din 
cea a vieții), ea poate produce disconfort, confuzie, trăiri 
intense și experiențe dificile. Toate acestea sunt menite să te 
ajute să crești în cel mai binecuvântat mod posibil.
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După cum vei afla în capitolele care urmează, experiențele 
personale și observațiile asupra altor procese de creștere  
mi-au confirmat în repetate rânduri că suntem ce atragem în 
viața noastră. Chiar dacă nu înțelegi rostul anumitor lucruri 
care ți se întâmplă, ele se află în prezentul tău pentru că 
se potrivesc vibrației tale personale și scopurilor pe care ți  
le-ai propus, atât conștient, cât și inconștient. Mintea 
rațională și sufletul tău au adesea perspective foarte diferite 
asupra binelui tău cel mai înalt. Din această cauză se pot 
naște cele mai puternice confuzii și blocaje pe calea evoluției 
personale. Deși sunt firești, ele nu sunt necesare. Poți să 
crești în cel mai frumos, natural și bogat mod posibil dacă 
devii conștient de puterea vibrației personale, adică de ce 
atragi în virtutea gândurilor și trăirilor pe care le cultivi în 
fiecare moment.

Manifestarea vieții pe care ți-o dorești înseamnă să lucrezi 
permanent cu tine însuți, să ai încredere că viața te susține 
la cel profund nivel și să îți dezvolți tot mai mult simțul 
observației. Să fii atent în interiorul tău, la ce simți când 
interacționezi cu oamenii, și să fii atent la ceilalți înseamnă 
tot mai multă putere de înțelegere, mai multă claritate și 
mai mult control asupra propriei vieți. Micile schimbări 
pozitive practicate zi de zi, noile obiceiuri pe care le cultivi 
cu răbdare și dorința vie de a manifesta progresiv cea mai 
bună variantă a ta sunt cele mai eficiente modalități pentru 
a-ți schimba tiparele mentale și energetice și a materializa 
miraculosul în viața ta.

Oamenii semnificativi cu care interacționezi, experiențe-
le pe care le atragi și sincronicitățile trăite de tine fac parte 
din lumea ta interioară. Acceptă-le, apreciază ce tu însuți 
ai creat și începe să lucrezi la noi și noi proiecte persona-
le. Începe chiar din acest moment să lucrezi la schimba- 
rea propriei vibrații și rămâi loial celor mai înalte valori  
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personale. Onorează-ți dorințele și visurile, pentru că ele 
sunt modalitatea prin care Universul își revarsă binecuvân-
tările asupra ta. Ai încredere că EȘTI și POȚI mai mult decât 
îți imaginezi acum.

Ține minte întotdeauna că viața lucrează în favoarea ta. 
Trebuie doar ca și tu să lucrezi în același sens cu ea.

Îți doresc claritate asupra propriei căi, armonizarea cu cele 
mai înalte posibilități de creștere a sufletului tău, schimbări 
miraculoase și, mai ales, oameni frumoși – care să te inspire 
și să te îmbogățească la cel mai profund nivel!
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Mințile frumoase inspiră

Un om bun te poate motiva să poți mai mult prin felul lui 
de a fi. Simplul fapt că ești în aceeași încăpere cu el îți dă 
energie. Te inspiră să fii prezent. Cu tot ce ești tu. Un om bun 
își exprimă în fiecare moment disponibilitatea de a lucra cu 
el însuși. De a crește, indiferent de vârstă sau statut. Este 
ca vinul. Pe măsură ce trece timpul, devine tot mai bun. Și mai 
atrăgător.

Când întâlnești o astfel de persoană, îți dorești să rămâi. 
Pentru că îți place. În adevăratul sens al cuvântului. Și pentru 
că vibrezi pe aceeași frecvență cu acea persoană. Dincolo 
de ce nu cunoști, știi că există o conexiune. Care merită. 
Indiferent de natura ei. Prietenie sau dragoste, prietenie și 
dragoste la un loc. Înțelegi că e altceva. Ceva diferit. Și guști 
prin fiecare por dinamica relației.

Un om bun e ca primăvara. Te înflorește tot mai bogat și 
mai frumos. Nu pentru că este mereu cald. Ci pentru că și 
ploile lui te hrănesc. Știi că rămâne primăvară chiar și când 
se înnorează.

Înțelegi că mințile frumoase care se atrag își păstrează 
individualitatea în timp ce se inspiră reciproc să se apropie 
de cea mai bogată variantă a lor.
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Îți trebuie curaj ca să fii cu adevărat fericit

Când ajungi în locul ăsta, înțelegi și de ce ai nevoie de curaj.

Fericirea nu este pentru oamenii slabi. Și nu ține cont de 
câte fapte bune ai făcut în viață. Nici de imaginea pe care 
ți-ai construit-o în ochii celorlalți. Ca să fii cu adevărat 
fericit, trebuie să fii puternic. Puternic cât să înțelegi că 
responsabilitatea îți aparține. Puternic cât să simți dificultățile 
ca pe cei mai buni profesori de viață. Puternic cât să rămâi, 
atunci când te apropii de fericire. Și să înțelegi că o meriți.

Îți trebuie răbdare ca să fii fericit. Răbdare ca să lucrezi cu 
tine, răbdare ca să înțelegi, răbdare ca să lași un vis să se 
împlinească. Iar când ajungi în locul ăsta, înțelegi și de ce a 
fost nevoie de timp.

Îți trebuie o minte matură și un suflet de copil. O minte care 
să vrea să înțeleagă mai mult și un suflet care să creadă în 
miracole.

Îți trebuie atenție la tot ce se petrece în interiorul tău și la ce 
simt cei din jur în relația cu tine. Și sinceritate cât să recu-
noști în sinea ta la ce anume ai de lucrat cu tine.
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Fericirea nu este pentru leneși. Și nici pentru oamenii 
complicați. O minte deschisă și muncitoare are nevoie de un 
suflet simplu care să lase spațiu magicului și cunoașterii 
intuitive. Și încrederii într-o forță inteligentă, dumnezeiesc 
de frumoasă, care există și în tine.

Ai nevoie de suflet și de lipsă de prejudecăți ca să te 
îndrăgostești cu toată ființa ta, indiferent de vârstă, statut 
social, frici ori nesiguranță. Ai nevoie de curaj ca să rămâi 
îndrăgostit și să iubești un om indiferent de timpul care 
trece, ori de cât de rar sau des vă vedeți. Este nevoie să 
trăiești fericirea asta zi de zi ca să o integrezi în interiorul 
tău fără să te mai sperie. Iar ca să faci asta, trebuie să încerci. Să 
faci primul pas.

Dacă vrei să fii fericit, fii. Pentru asta îți trebuie curaj.
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Oameni care aduc lumină

Oamenii între care se creează conexiuni puternice îşi sunt 
daruri unii celorlalţi. Îşi aduc lumină.

Fie că sunt conştienţi, fie că nu, o astfel de legătură îi îmbo-
găţeşte. Indiferent de natura sau contextul relaţiei dintre ei. 
Legături de sânge sau nu, iubiţi sau prieteni.

Darurile pe care aceşti oameni şi le fac se simt. În timp tind 
să înflorească tot mai frumos. Sentimentul de confort pe care 
îl ai cu un om, micile discuţii, tăcerile, visurile împărtăşite, 
timpul petrecut împreună, comunicarea şi chiar momentele 
dificile sunt un dar.

Acolo unde este iubire, oamenii cresc. Radiază.

Un om cu care vibrezi pe aceeaşi lungime de undă îţi aduce 
tot ce este mai bun. Nu pentru că primeşte de la tine tot ce 
e mai bun, ci pentru că simte în mod natural să-şi exprime 
recunoştinţa. Pentru ce însemni în viaţa lui. Aceşti oameni 
rămân. Chiar şi când nu se văd o perioadă mai lungă de 
timp. Conexiunea rămâne. Şi cu fiecare moment petrecut 
împreună devine tot mai puternică.
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Este natural să-i doreşti binele. Să-l onorezi cu gânduri 
frumoase. Cu emoţii pozitive. Este natural să-i păstrezi un 
spaţiu curat în interiorul tău. Fie că îți este prieten, frate, 
iubit, profesor sau elev. Dincolo de vârstă. Dacă legătura 
se creează la nivel sufletesc şi mental, prietenia creşte de 
la sine. Pentru că aprecierea, recunoştinţa şi iubirea aduc 
oamenii împreună. Le dau forţă, motivaţie să încerce mai 
mult, sens şi profunzime sufletească. Un soi de maturizare 
care nu poate veni decât din conexiunea cu alt suflet. Cu o 
altă minte. Cu un om care aduce lumină.


