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Prefa¡å

Noi ne aflåm cu to¡ii într-o cålåtorie. Încercåm så ne
acomodåm cu locurile în care ne aflåm ¿i încercåm mereu

så atingem perfec¡iunea, oriunde ne-am afla. Ne luptåm fårå-
ncetare så depå¿im pråpastia existentå între locul unde ne aflåm
¿i cel unde ne dorim så fim. Problema este cå ne låsåm adesea
pradå neråbdårii ¿i încercåm så atingem perfec¡iunea prin orice
mijloace putem, distrugând aceastå pråpastie chiar înainte de a
în¡elege despre ce este vorba. Astfel, noi creåm mai mult haos
în via¡a noastrå înainte de a påtrunde în cele din urmå pe tårâmul
simplitå¡ii – opusul complexitå¡ii. Destina¡ia noastrå este Zona
Prosperitå¡ii, care ne oferå o perspectivå mult mai clarå asupra
modului în care putem învinge pråpastia ce ne desparte de

Spune-mi repede ¿i sincer,
cåci altfel, amice, de tine prafu’ se alege!

Cum ai creat acest produs, mie pu¡in îmi paså;
eu vreau doar så ¿tiu de ajutor de-mi poate fi.

- ªORICELUL NERÅBDÅTOR
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tårâmul viselor noastre. Aceastå carte este un rezumat al propriei
mele cålåtorii.

Am scris-o din trei motive. Primul îl constituie egoismul,
al doilea – altruismul, iar al treilea – plåcerea.

În primul rând, am vrut så ajung la destina¡ia cålåtoriei mele
punând capåt haosului din via¡a mea ¿i reinstaurând ordinea
necesarå atingerii ¡elurilor mele.

În al doilea rând, am vrut så ofer câteva solu¡ii pentru distru-
gerea haosului ¿i reinstaurarea ordinii în via¡a celor care încearcå
så ajungå pe tårâmul simplitå¡ii, trecând de furcile caudine ale
destinului lor.

În al treilea rând, am vrut så-i distrez pe cei care au ajuns la
destina¡ie înaintea mea, oferindu-le detaliile propriei mele
cålåtorii.

Cu mult timp în urmå, am plecat de la premisa cå noi ¿tim
cu to¡ii cum så ne înfruptåm din „ca¿caval“ ¿i cum så-l påstråm
în acela¿i timp intact. Dar uitåm adesea cum så facem acest
lucru ¿i avem mereu nevoie de cineva care så ne spunå cum så
dåm tot ce este mai bun din noi pentru a ajunge acolo unde
vrem så ajungem. Am verificat de-a lungul vie¡ii mele aceastå
premiså, iar efortul pe care l-am depus în acest sens a dat na¿tere
acestei cår¡i.

Cartea a suportat înså o metamorfozå completå. Ideile care
stau la baza ei au început så mi se strecoare în suflet acum
aproape 30 de ani. Aceste idei întruchipau diverse gre¿eli pe
care le facem cu to¡ii în încercarea noastrå de a ajunge la
destina¡ia doritå. Prima versiune a våzut lumina tiparului sub
forma unei bro¿uri destinate de¡inu¡ilor, care purta titlul
„Bridging Your Own Gap“. Pråpastia acestor oameni o
constituia distan¡a pe care închisoarea o instaurase între ei ¿i
lumea de afarå.

Între timp, aceastå bro¿urå s-a transformat treptat în trei
cår¡i: „Rebraining for 2000“, „Getting It“ ¿i „Passwords to The
Prosperity Zone“. Ideile ¿i materialul care stau la baza acestei
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cår¡i sunt rezultatul cercetårii mai multor institu¡ii ¿i domenii de
activitate, precum: închisori, case de corec¡ie, spitale de boli
nervoase, universitå¡i, agen¡ii de pazå ¿i protec¡ie, firme care
se ocupå de între¡inerea clådirilor sau companii care oferå
consultan¡å în afaceri. De-a lungul anilor, din rândul
„publicului“ meu au fåcut parte bolnavi psihici, de¡inu¡i,
studen¡i, agen¡i de pazå, func¡ionari de rând sau manageri, iar
acum am în sfâr¿it ¿ansa så må adresez tuturor oamenilor de
pretutindeni.

În ciuda anilor în care am încercat cu disperare så public
aceste manuscrise, n-am reu¿it decât så le ofer prietenilor
apropia¡i sau membrilor familiei mele. Doream cu ardoare så
scriu o carte, fåceam tot ce îmi ståtea în putin¡å så-mi transform
visul în realitate, dar nu se întâmpla absolut nimic care så-mi
dea de în¡eles cå må aflam pe drumul cel bun. ªtiam cå
informa¡iile pe care le con¡ineau manuscrisele mele erau
importante ¿i utile, deoarece anumite pår¡i din ele fuseserå
publicate în câteva reviste – se pare cå cineva le considera
demne de a fi citite.

În aceastå perioadå, manuscrisele con¡ineau lacune serioase,
pe care eu nu voiam så le recunosc. Le scrisesem ¿i le
rescrisesem de nenumårate ori, dar nu fåceam altceva decât så
schimb cuvintele, nu con¡inutul ideilor sau forma în care erau
„îmbråcate“. Formatul lor ini¡ial era îngrozitor de rigid, iar ideile
nu erau prezentate într-o „hainå“ elegantå ce le-ar fi putut
asigura un loc pe rafturile libråriilor. În plus, le lipsea un titlu
potrivit care så le comunice mesajul cu multå claritate ¿i
imagina¡ie, aspecte care le-ar fi conferit caracterul unic ¿i
inimitabil dorit de orice operå literarå. Era nevoie de mai multå
muncå ¿i stråduin¡å.

Apoi, au avut loc câteva schimbåri radicale. Partenera mea
de via¡å a adoptat 2 pisicu¡e siameze. Era un lucru cât se poate
de ciudat, pentru cå nu fusese niciodatå adepta animalelor de
companie, iar eu am iubit întotdeauna câinii. Dupå ce mi-am
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recitit lucrårile, am råsfoit cartea „Cine mi-a luat ca¿cavalul?“,
am parcurs paginile unor volume extrem de populare ¿i am
urmårit cu aten¡ie jocul pisicu¡elor noastre, mi-a venit o idee
extraordinarå. Mi-am transformat ideile într-o poveste cât se
poate de simplå, dar inteligentå, în care personajele (preluate
din lumea animalelor – pisici ¿i ¿oricei) plånuiesc o conspira¡ie
menitå så confere vie¡ii un caracter fascinant ¿i provocator.
Aceastå conspira¡ie este o metaforå bazatå pe ideea mea potrivit
cåreia oamenii nu reu¿esc så ajungå la destina¡ia doritå deoarece
creeazå mereu un haos inutil ce-i împiedicå så distrugå pråpåstiile
vie¡ii.

Am trimis apoi acest manuscris nou împreunå cu celelalte
trei unui editor care îmi mai publicase câteva articole. Noua lor
formå complet ineditå ¿i amuzantå le-a atras imediat aten¡ia ¿i
am încheiat un contract de afaceri. Nu eram înså prea siguri
spre ce destina¡ie ne îndreptam.

Dupå ce am terminat aceastå poveste despre pisici ¿i
¿oricei, am scris mai târziu o continuare în care cele douå pisici
– personajele cår¡ii de fa¡å – î¿i cresc propriii lor pui, cårora le
împårtå¿esc toate învå¡åturile pe care le-au primit ¿i ele în timpul
acestei conspira¡ii. În cele din urmå, am îmbinat aceste douå
povestiri într-una singurå, dând astfel na¿tere acestei cår¡i,
alcåtuite din Partea I – „Problema“ ¿i Partea a II-a – „Solu¡ia“.

„Problema“ o constituie pråpastia dintre locul în care ne
aflåm ¿i cel în care dorim så fim, dar ¿i diversele „curse de
¿oareci“ – precum: „spontanomania“,  alternan¡a „fie asta, fie
aia“ ¿i ignoran¡a – curse în care cådem adesea în încercarea
noastrå de a clådi un pod peste abisurile vie¡ii. „Solu¡ia“
presupune în¡elegerea acestei pråpåstii ¿i „acoperirea“ ei prin
intermediul Punctelor „P“ sau al lucrurilor mårunte, care dau
înså rezultate extraordinare, ajutându-vå în cele din urmå så
evita¡i aceste curse mentale; prin intermediul unor imperative
negative sau pozitive ¿i prin intermediul unor întrebåri
importante, cum ar fi: „Cine sunt eu?“ ¿i „Unde merg?“
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Aceastå carte vå oferå cheia celei mai importante ghicitori,
a cårei rezolvare ne fascineazå pe to¡i: Cum så ne înfruptåm
din „ca¿caval“ ¿i så-l ¿i påstråm în acela¿i timp? Iatå care este
titlul ce avea så-mi transforme visul în realitate! Acum må întreb
înså care este destina¡ia spre care må îndrept ¿i dacå sunt sau
nu pregåtit s-o întâmpin. Cåci ¿ti¡i ce se spune: „Ai grijå ce-¡i
dore¿ti, pentru cå este posibil så-l ob¡ii, doar cå nu se va întâmpla
atunci când te a¿tep¡i ¿i a¿a cum te a¿tep¡i!“

 V-a¿ recomanda så citi¡i datele biografice despre autor,
care se aflå la sfâr¿itul cår¡ii, pentru cå ele con¡in mai multe
informa¡ii despre sursele de inspira¡ie care au dat na¿tere acestei
cår¡i.
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Introducere

“Nu po¡i ridica un bolovan cu un singur deget.”

- PROVERB INDIANO-AMERICAN

Cum vå pute¡i înfrupta din „ca¿caval“, påstrându-l întreg în
acela¿i timp? Aceasta este o ghicitoare fascinantå, pe care

noi înså o categorisim prea repede ca fiind nefondatå, fårå sens
sau imposibil de rezolvat. De ce ne-am bate capul cu asemenea
prostii? Cu toate acestea, rezolvarea acestei ghicitori poate fi
strâns legatå de ideea de a ob¡ine succesul ¿i fericirea atât de
râvnite în via¡å. Existå foarte multe solu¡ii pe care le pute¡i gåsi
pentru rezolvarea acestei ghicitori, solu¡ii care vå vor aduce
mai mult „ca¿caval“ decât ve¡i avea probabil nevoie. Secretul
constå în a petrece cât mai mult timp analizând întrebarea, nu
în descoperirea unui anumit råspuns.

Ca så în¡elege¡i la ce må refer când vorbesc despre „ca¿ca-
val“, am så vå ofer o defini¡ie cât se poate de simplå ¿i de clarå:
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„Ca¿cavalul“ întruchipeazå obiectul dorin¡elor voastre,
pe care crede¡i cå le pute¡i realiza fåcând anumite lucruri.

Un „ca¿caval“ mic înseamnå bani, o caså, o ma¿inå, o
slujbå ¿i pu¡in succes. Un „ca¿caval“ mare presupune fericire,
lini¿te ¿i mul¡umire sufleteascå, în¡elepciune ¿i cunoa¿tere.

Råspunsul cel mai simplu pe care îl putem da acestei
ghicitori este acela cå – „dacå ai pu¡in, månânci pu¡in“, fårå så
dezechilibrezi niciodatå aceastå balan¡å. De exemplu, noi vrem
cu to¡ii så ne bucuråm de libertatea de exprimare a talentului
nostru unic, dorind în acela¿i timp så fim mereu trata¡i echitabil
¿i de la egal la egal. Aceastå dorin¡å se încheie de obicei la o
råscruce, în care ne confruntåm adesea cu alternan¡a „fie asta,
fie aia“, ajungând în final så credem cå nu ne putem înfrupta
din „ca¿caval“, påstrându-l în acela¿i timp intact. Cu toate
acestea, dacå le acorzi semenilor tåi libertatea de exprimare ¿i
îi tratezi a¿a cum vrei så fii ¿i tu tratat la rândul tåu, nu faci
altceva decât så te înfrup¡i din „ca¿caval“, påstrându-l în acela¿i
timp intact.

O altå rezolvare pentru ghicitoarea noastrå se aflå în strânså
legåturå cu propria voastrå defini¡ie pe care o da¡i acestui con-
cept. O datå cu aceste defini¡ii, iau na¿tere ¿i anumite speran¡e,
care de obicei nu se împlinesc, fapt pentru care råmâne¡i adesea
fårå nici un pic de „ca¿caval“. Dacå acorda¡i înså defini¡iilor
voastre mai multå flexibilitate, s-ar putea så reu¿i¡i în final så
vå înfrupta¡i din plin din „ca¿cavalul“ vostru, påstrându-l în
acela¿i timp intact. Pute¡i, de exemplu, så gusta¡i o îmbucåturå,
iar apoi så-l „înghe¡a¡i“, påstrându-l astfel pentru mai târziu.
Realiza¡i în acest fel ambele lucruri, aparent imposibile.

O altå solu¡ie este aceea de a vå duce prioritå¡ile la bun
sfâr¿it împreunå cu alternan¡ele „fie asta, fie aia“, „sau una, sau
cealaltå“, cu care trebuie invariabil så vå confrunta¡i. De
exemplu, sunt situa¡ii în care trebuie så face¡i o alegere – fie så
vå împotrivi¡i, fie så vå supune¡i. Pentru cå e¿ti un rebel înnåscut
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¿i nu alegi mai întâi så te supui, s-ar putea så nu ai ¿ansa så te
bucuri de sentimentul extraordinar al libertå¡ii absolute, ce ia
na¿tere dintr-o ordine fireascå a lucrurilor - în acest caz,
supunerea ¿i apoi, revolta.

Via¡a noastrå se caracterizeazå adesea prin nevoi ¿i dorin¡e,
iar modul în care le transformåm în prioritå¡i ne oferå în final
dezlegarea ghicitorii noastre. Trebuie, de exemplu, så vå
adapta¡i la orice situa¡ie pe care via¡a v-o oferå, dar voi vre¡i så
retu¿a¡i mereu aceste situa¡ii la care trebuie mai întâi så vå
adapta¡i. De cele mai multe ori, vå gråbi¡i så vå concentra¡i
aten¡ia numai asupra celei de a doua pår¡i a acestei ecua¡ii în
loc så încerca¡i mai întâi så vå adapta¡i ¿i så afla¡i ce anume
trebuie så schimba¡i în situa¡ia respectivå. În momentul în care
ve¡i aborda aceastå problemå în ordinea cuvenitå, ve¡i deveni
mult mai eficien¡i în tot ceea ce dori¡i så realiza¡i în via¡å. Dar
dacå inversa¡i ordinea prioritå¡ilor, este un fapt cunoscut acela
cå nu ve¡i mai reu¿i så savura¡i gustul extraordinar al
„ca¿cavalului“ dorit, påstrându-l în acela¿i timp întreg.

De asemenea, via¡a vå confruntå adesea cu anumite
momente extrem de dificile, în care trebuie så face¡i o alegere –
„fie asta, fie aia“ – alegeri care vå plaseazå mereu între ciocan
¿i nicovalå. În aceste situa¡ii, alegerea pe care o ave¡i de fåcut
trebuie studiatå îndelung ¿i poate înlocuitå. Cine vrea så aleagå
între o cåsnicie cumplitå ¿i un divor¡ costisitor? Divor¡urile nu
trebuie så fie costisitoare, iar cåsniciile nu trebuie så fie cumplite.

Dacå nu pute¡i gåsi solu¡ii alternative pentru problemele
voastre, poate cå nu vå afla¡i în locul ideal care så vå ofere cea
mai bunå perspectivå asupra lor. Vå supårå ideea cå existå o
pråpastie între locul în care vå afla¡i ¿i cel în care vå dori¡i så
fi¡i? Poate cå vå dori¡i så vå înfrupta¡i din „ca¿cavalul“ vostru,
dar vre¡i în acela¿i timp så-l ¿i påstra¡i întreg. Aceste obiective
sunt înså prea departe de voi ¿i nu pute¡i vedea cu certitudine
despre ce este vorba ¿i cum så le realiza¡i concomitent.

Punctul strategic în care trebuie så vå situa¡i se aflå undeva
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între locul în care sunte¡i în prezent ¿i cel în care vå dori¡i så
fi¡i. Menirea acestei cår¡i este aceea de a vå reaminti câteva
lucruri pe care nu trebuie så le mai face¡i ¿i altele pe care trebuie
så le face¡i cu mai multå în¡elepciune, în a¿a fel încât så pute¡i
på¿i pe tårâmul visurilor voastre.

Pentru asta, trebuie så în¡elege¡i mai întâi care sunt cele 7
„curse“ mortale de ¿oareci care vå împiedicå så vede¡i
problemele cu care trebuie så vå confrunta¡i. În momentul în
care începe¡i så distinge¡i aceste probleme, solu¡ia este extrem
de simplå. Solu¡ia cea mai simplå pentru distrugerea pråpastiei
care se aflå între voi ¿i locul visurilor voastre este så alerga¡i
mai repede spre destina¡ia doritå. Pentru a vå atinge scopul,
trebuie så elimina¡i din via¡a voastrå toate imperativele cu „Nu“
¿i så le pune¡i în practicå pe cele afirmative. Acesta este cel mai
u¿or ¿i cel mai rapid mod pentru a vå savura „ca¿cavalul“ ¿i
pentru a-l påstra întreg. De ce så nu vå bucura¡i de ambele
lucruri?

O provocare adresatå cititorilor

Un lucru m-a hår¡uit mereu referitor la felul în care pute¡i
crea schimbåri majore în via¡a voastrå pentru a atinge succesul
¿i fericirea supremå. Existå pe pia¡å nenumårate cår¡i care au
ca subiect aceastå problemå – a ob¡inerii succesului ¿i fericirii
desåvâr¿ite – dar, cu toatå sinceritatea, trebuie så recunoa¿tem
cå ele nu-¿i ating ¡elul, nu reu¿esc så le confere oamenilor
obi¿nui¡i succesul ¿i fericirea atât de mult visate. Dacå aceastå
industrie s-ar baza pe fapte reale, probabil cå ar dispårea cu
totul.

De ce? Pentru cå oamenii vor adesea solu¡ii simple ¿i u¿oare
pentru probleme complexe ¿i dificile, to¡i dorind så le fie
prezentate în formate complet diferite una de cealaltå, fiecare
dupå structura sa sufleteascå. Menirea mea este de a vå acorda
mai multe ¿anse de a vå înfrupta din „ca¿cavalul“ visat,
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påstrându-l în acela¿i timp intact, iar aceastå carte vå va ajuta
så face¡i exact acest lucru. Eu vreau så må asigur cå ve¡i pune
în practicå ideile prezentate aici pentru a aduce în via¡a voastrå
o schimbare majorå. Aceasta este mica mea dorin¡å. Ultimul
lucru pe care mi-l doresc este ca aceastå carte så piarå uitatå
undeva pe un raft, iar praful så se depunå înceti¿or pe ea. Am
muncit prea mult ca så permit acest lucru.

A¿adar, cum am ajuns så må înfrupt din „ca¿cavalul“
dorin¡elor mele ¿i så-l påstrez în acela¿i timp întreg? Dupå câteva
såptåmâni în care întrebåri complexe m-au bântuit fårå încetare,
am gåsit o solu¡ie pentru aceastå dilemå. La urma urmei, nu
vreau så par o victimå a propriului meu paradox – acela de a
scrie o carte valoroaså ¿i de a nu vå obliga så pune¡i în practicå
informa¡iile pe care le con¡ine.

Trei întrebåri

Dupå nenumårate cugetåri ¿i conversa¡ii, am realizat în cele
din urmå cå oamenii trebuie så råspundå la 3 întrebåri existen-
¡iale înainte de a pune în practicå cele mai bune ¿i mai utile
informa¡ii din carte. Fårå timpul necesar petrecut în acest scop,
nu ve¡i putea ståpâni niciodatå oceanul în¡elepciunii umane.
Trebuie så îndepårta¡i câteva bariere vitale din modul vostru
de gândire înainte de a accepta ¿i de a pune în practicå aceste
informa¡ii utile. Pentru asta, trebuie så råspunde¡i la 3 întrebåri
existen¡iale înainte de a porni la lupta a cårei mizå este
„ca¿cavalul“ dorin¡elor voastre.

1. Cum îmi sabotez propriul succes?

Teama de succes este perfidå. Aceastå teamå se bazeazå
în cea mai mare parte pe câteva ipoteze ¿i îndoieli referitoare la
ce s-ar putea întâmpla atunci când ai porni pe drumul spre
succes. Iatå câteva dintre aceste întrebåri care nu vå dau pace
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în drumul vostru spre succes: Ce trebuie så face¡i ca så ob¡ine¡i
succesul în via¡å? La ce trebuie så renun¡a¡i? Cum vå imagina¡i
succesul? Ce trebuie så face¡i ca så-l påstra¡i? Ce se va întâmpla
dacå îl ve¡i pierde? Sunt foarte multe întrebåri de genul „ce se
întâmplå dacå“, întrebåri care vå provoacå nelini¿te ¿i fråmântare
sufleteascå.

Anticipând ob¡inerea succesului ¿i tot ce acesta ar putea så
aducå dupå sine, omul se laså condus de aceastå perspectivå
extrem de luminoaså cu mult înainte ca ea så devinå realitate.
ªi astfel, omul împiedicå fårå voie apari¡ia succeselor mai mici
care le-ar putea preceda pe cele realmente importante.

Så înfrun¡i partea întunecatå a personalitå¡ii tale nu este un
lucru u¿or ¿i nici plåcut, dar nu vei ajunge nicåieri dacå nu-¡i
asumi responsabilitatea pentru locul în care te afli sau nu te
afli. Nu po¡i distruge pråpastia care existå între locul unde te
afli ¿i locul unde ai vrea så fii dacå nu în¡elegi cine este vinovatul
care a creat aceastå pråpastie – tu însu¡i. În momentul în care î¡i
descoperi pu¡in latura autodistructivå – adevåratul tåu sabotor
– ¿i î¡i asumi responsabilitatea pentru actele autodistructive pe
care le-ai înfåptuit în trecut, po¡i elimina atunci pu¡in câte pu¡in
acest comportament distrugåtor ¿i inutil.

Iatå acum o altå întrebare care este în strânså legåturå cu
aceastå primå întrebare existen¡ialå:

De ce nu pun în practicå toate lucrurile bune pe care
le-am învå¡at de-a lungul timpului?

A¿ vrea ca într-o bunå zi så-mi fac o revizuire completå a
„fi¿ierelor“ creierului pentru a recupera toate învå¡åturile
extraordinare care zac acolo nefolosite. De-a lungul a 40 de
ani, am urmat învå¡åturile, sfaturile ¿i gândurile de tainå ale
celor mai mari învå¡a¡i ai lumii. ªi cu toate acestea, sunt primul
care se întreabå: de ce atât de multe din aceste învå¡åturi
extraordinare råmân nefolosite? De ce nu le punem în practicå
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niciodatå? Dacå a¿ fi aplicat în realitate måcar a zecea parte din
toate învå¡åturile bune ¿i corecte pe care le-am dobândit de-a
lungul vie¡ii mele, a¿ fi avut deja ¿ansa så på¿esc pe tårâmul
mirific al Nirvanei.

Trebuie så gåsim cu to¡ii råspunsul la întrebarea – „De ce
nu reu¿im så ne înfruptåm din ca¿cavalul dorin¡elor noastre?“
Råspunsul pe care l-am gåsit la aceastå întrebare tulburåtoare
este nevoia mea permanentå de a evita plictiseala ¿i de a
descoperi mereu noi provocåri. Capacitatea de a atinge
perfec¡iunea nu se concretizeazå niciodatå.

A¿adar, trebuie så vå uita¡i în oglindå ¿i så vå pune¡i aceastå
întrebare de nenumårate ori – pânå în momentul în care gåsi¡i
råspunsul corect. Acest lucru s-ar putea întâmpla mai târziu
decât vå imagina¡i, a¿a cå nu mai sta¡i pe gânduri!

Iatå acum o altå problemå la care va trebui så vå gândi¡i
pu¡in: Poate cå noi ne sabotåm singuri prin încercårile noastre
de a de¡ine controlul absolut asupra tuturor aspectelor vie¡ii.
Cred cå ar trebui så ne concentråm mai mult aten¡ia asupra
lucrurilor cu adevårat relevante ¿i care pot fi controlate. De
exemplu, ne putem controla modul de interpretare a lucrurilor
care ni se întâmplå ¿i a reac¡iilor pe care le avem legate de
aceste întâmplåri. În momentul în care învå¡åm cum så ne
controlåm modul de interpretare ¿i reac¡iile specifice acestuia,
putem încerca treptat så ne extindem influen¡a ¿i asupra altor
lucruri la fel de importante.

Cert este cå noi putem influen¡a realitatea în care tråim doar
în måsura în care în¡elegem pe deplin conexiunile nevåzute
care existå în spatele cortinei vie¡ii noastre.

2. Pentru cine (sau pentru ce) fac toate aceste lucruri?

De obicei, ne trebuie foarte mult timp ca så în¡elegem de
ce facem sau nu facem anumite lucruri. Problema este cå
încercåm adesea så facem lucruri bune pentru persoane
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necorespunzåtoare sau din motive gre¿ite.
Am aflat cu mult timp în urmå cå nu po¡i face pe nimeni

fericit, ci doar nefericit. Dar asta nu m-a împiedicat så încerc
cu disperare så realizez lucruri care så le placå sau så-i
impresioneze pe semenii mei. Cu toate acestea, sentimentul de
împlinire ¿i mul¡umire sufleteascå nu apare atunci când faci un
anumit lucru pentru cineva din ra¡iuni gre¿ite.

Ezitåm adesea så facem ceva pentru noi în¿ine, pentru cå
nu vrem så dåm dovadå de egoism. Mai devreme sau mai târziu,
trebuie så ne eliberåm de acest sentiment de vinovå¡ie. Trebuie
så face¡i ce vå dori¡i så face¡i, pentru cå este dreptul vostru. Så
face¡i ceva pentru cineva sau din anumite motive nu este o
solu¡ie favorabilå pentru voi, cåci nu va lucra niciodatå în
favoarea voastrå. A¿tepta¡i anumite rezultate, iar atunci când
nu le ob¡ine¡i, vå låsa¡i cople¿i¡i de dezamågire ¿i frustrare, vå
pierde¡i încrederea în for¡ele proprii ¿i rata¡i ¿ansele så ob¡ine¡i
succesul scontat ¿i fericirea atât de râvnitå.

3. Care sunt lucrurile pe care le pot face cel mai bine?

Mul¡i dintre noi viseazå så atingå måre¡ia, dar foarte pu¡ini
se încumetå så facå primii pa¿i care le-ar putea conferi aceastå
måre¡ie. ªi sunt chiar ¿i mai pu¡ini oameni care sunt dispu¿i så
înfrunte greutå¡ile pe care le presupune cålåtoria spre atingerea
destina¡iei dorite. Un motiv pentru acest lucru îl constituie
mediocritatea noastrå indolentå.

Pe de o parte, suntem tenta¡i så credem cå putem face tot
ce ne trece prin cap. Pe de altå parte, întâlnim la tot pasul
semnale de alarmå, care ne atrag aten¡ia så nu visåm prea sus,
cåci atunci când vom cådea, vom gusta din plin din paharul
dezamågirii ¿i al e¿ecului. Ca så ne påstråm siguran¡a atât de
greu dobânditå, ne mul¡umim adesea cu ce ne picå în mânå,
chiar dacå asta înseamnå foarte pu¡in. Se poate spune cå uitåm
atunci de capacitå¡ile de care eram cândva atât de mândri.
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Adevårul este cå pute¡i face tot ce vå închipui¡i. Dar asta
nu înseamnå cå acest lucru se va întâmpla ca prin minune sau
a¿a cum vå imagina¡i. Trebuie så întâlni¡i ocazia prielnicå ¿i så
depune¡i un efort considerabil.

Visele voastre nu se vor transforma niciodatå în realitate
dacå nu sunte¡i dispu¿i så adopta¡i o atitudine flexibilå în ceea
ce prive¿te obiectivele voastre ¿i modul prin care vre¡i så le
realiza¡i. ªi nu le ve¡i îndeplini niciodatå dacå refuza¡i så face¡i
alegeri dificile sau sacrificii, så vå asuma¡i anumi¡i factori de
risc ¿i så lupta¡i fårå încetare pentru ca visele voastre så devinå
realitate. Trebuie, de asemenea, så face¡i ceea ce dori¡i så face¡i
pentru persoana potrivitå ¿i din motive corespunzåtoare. Aceasta
este competi¡ia pe care trebuie s-o organiza¡i cu propria voastrå
personalitate. Numai cu un efort uria¿ pute¡i depå¿i obstacolele
vie¡ii.

Pentru a fi cei mai buni în via¡å trebuie så vå descoperi¡i
talentul ¿i arta pe care o ståpâni¡i cel mai bine ¿i så vå dedica¡i
apoi trup ¿i suflet acestei arte ca så pute¡i atinge perfec¡iunea.
Nu mai ¡ine¡i seama de ceea ce nu pute¡i face ¿i concentra¡i-vå
numai asupra artei pe care o ståpâni¡i cel mai bine! Låsa¡i-vå în
voia viselor måre¡e, fi¡i inteligen¡i ¿i munci¡i cât pute¡i de mult!

Dacå ave¡i curajul så vå pune¡i aceste trei întrebåri
existen¡iale, pentru care vå lupta¡i apoi så gåsi¡i råspunsurile
potrivite, ve¡i avea o perspectivå complet diferitå asupra propriei
voastre personalitå¡i. Ve¡i dori atunci så acumula¡i toate
informa¡iile extraordinare pe care le ve¡i pune cu siguran¡å în
aplicare. Cåci sunte¡i pe cale så învå¡a¡i cum så vå înfrupta¡i
din „ca¿cavalul“ dorin¡elor voastre ¿i cum så-l påstra¡i în acela¿i
timp intact.
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