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CAPITOLUL 1

$apte adevlruri despre tine

Starea ta naturali este si fii fericit, impicat, bucuros gi

incdntat de faptul ci triiegti. Aceasta este starea ln care te tre-

zegti in fiecare dimineafi, dornic si incepi o noui zi. Te simfi
minunat gi egti mulfumit de relafiile tale cu ceilalgi. ili place

slujba ta gi ai un sentiment de satisfaqie la gAndul ci munca

pe care o faci este importanti gi ci, prin intermediul ei, con-

tribui la ceva bun. Obiectivul tiu principal ar trebui si fie
si{i organizezi viafa in aga fel incdt si te simli aga tot timpul

Ca adult aflat in deplinitatea capacitifilor sale, ar trebui ca

in fiecare zi si faci lucruri care si te apropie de implinirea
poten{ialului tiu. Ar trebui si fii recunoscitor pentru toate

darurile pe care fi le oferi viafa. Daci te simfi trist sau eEti

nemulgumit deweo laturi aviefiitale, inseamni ci cevaeste

in nereguli cu felul in care gdndegti, cu sentimentele sau cu

acfiunile pe care le faci, iar acest lucru trebuie corectat.

Daci vrei si incepi si-[i descitugezi potenfialul, trebuie
mai intii si-fi dai seama ci, de fapt, egti deja, in adincul
sufletului, un prin{ sau o prinfesi.

Cei mai multi oameni sunt fericiti atet cat igi propun.

Abraham Lincoln



$APTE ADEVARURI DESPRX TINE

Indiferent de situatia in care te afli astizi gi indiferent ce
ai ftcut sau ce n-ai ftcut in trecut, trebuie si accepti gapte

adeviruri esenfiale despre tine:

l. Egti o persoani cu totul extraordinard. Egti un om
valoros, care meriti pe deplin orice efort. Nimeni nu
este mai bun ca tine sau mai inzestrat decdt eqti tu.

Doar atunci cdnd,te indoieSti de bunitatea gi de valoa-
rea ta, incepi si-[i pierzi increderea in tine. Neputinfa
de a accepta faptul ci egti un om bun sti la baza multor
nemu$umiri de-ale tale.

2. ESti important in foarte multe privinle. in primul
rAnd, egti important pentru tine insufi. Universul tiu
personal se invirte in jurul tiu ca individ. Tu egti cel
care di sens tuturor lucrurilor pe care le vezi gi pe
care le auzi. Nimic din ce te inconjoari nu are alti
semnificafie in afara celei pe care i-o atribui fz.

Apoi, eqti important pentru pnrinfii tii. Nagterea ta a
insemnat enorm pentru ei, iar pe misuri ce ai crescut,
aproape toate lucrurile pe care le-ai ftcut au fost valo-
roase gi importante pentru ei.

Egti important pentru familia ta, pentru partenerul sau
pentru solul tiu, pentru copiii tii gi pentru oamenii
din cercul tiu social. Unele dintre lucrurile pe care le
spui sau le faci au un impact enorm asupra lor.

Egti important pentru compania ta, pentru clienfii tii,
pentru colegii tii gi pentru comunitatea ln care triiegti.
Chiar daci nu-[i vine si crezi, lucrurile pe care le faci
sau pe care nu le faci pot avea un efect puternic asupra
viefilor gi slujbelor altora.

Calitateaviefii tale depinde foarte tare de cit de impor-
tant te sim{i. Oamenii de succes qi oamenii fericiti se
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simt importanfi qi valorogi, iar pentru ci au acest senti-
ment gi se comporti ca atare, ei chiar devin importanfi.

Oamenii nefericili gi frustra[i se simt nesemnificativi
qi lipsifi de valoare. Se simt frustrafi gi incapabili de
lucruri frumoase. Au sentimentul ci nu sunt suficient
de buni gi, din aceasti cauzi, devin nervogi gi ajung si-i
rineasci pe cei din jur gi si se rineasci singuri.

Nu-gi dau seama ci lniuntrul lor s-ar putea afla un
prin! sau o prinlesi.

3. Ai un potenlial nelimitaf qi ai capacitatea si-fi modelezi
viafa gi universul dupi bunul plac. Nu !i-ai putea epui-
za complet potenlialul nici daci ai trli o suti de vieli.

Indiferent cdt de multe lucruri a realizat pdni acum,
acestea sunt doar o mici parte din ceea ce ai putea face
in continuare. $i cu cit i1i dezvolli mai mult talentele 9i
abilit{ile astlzi, cu atit mai aproape vei fi de indepli-
nirea potenlialului tiu in viitor.

Dacd wei si devii tot ceea ce egti capabil si fii, trebuie
si crezi suti la suti in poten{ialul tiu nelimitat.

4. Tu eSti cel care tSi mnstruieSte universul in toate privin-
{ele prin felul in care gdndegti qi prin tiria 9i addncimea
convingerilor tale. Ceea ce crezi ifi modeleazi realita-
tea, iar aceste credin{e pe care le ai despre tine au fost
inv6{ate in copilirie. Uimitor este faptul ci majoritatea
dintre indoiehle gi dintre credinlele negative, care te
limiteazi qi care stau tn calea fericirii qi a succesului
tiu, nu au niciun fundament in realitate.

Cind vei incepe si te indoiegti de credinfele care i{i
ingridesc poten{ialul gi le vei inlocui cu altele ce reflec-
ti persoana incredibili care egti de fap, via{a fi se va
schimba aproape instantaneu.



$APTE ADEVARURI DESPRE TINE

E;ti lntotdeaunaliber sd alegi ceea ce gandegti precum

gi direcfia pe care wei si o dai viefii tale. Singurul lucru
pe care il pofi controla in totalitate este lumea ta interi-
oari gi gindurile tale. Pofi alege sd te gindegti la lucruri
frumoase, care ifi aduc implinire, care te inspiri gi care

duc la ac[iuni pozitive gi la rezultate bune. Sau, din
contri, pofi si alegi din prima compania unor ginduri
negative gi inguste care nu fac decit si-fi puni piedici
qi si te lini in loc.

Mintea ta este ca o gridini: daci nu ai griji si cultivi
flori, buruienile vor creqte de la sine firi ca tu si con-

tribui cu ceva. Daci nu i{i propui si plantezi qi si cul-

tivi inten[ionat ginduri pozitive, in locul lor vor risdri
gAnduri negative.

Aceasti metafori simpli a gridinii explici de ce atAt de

mul1i oameni sunt nefericifi firn si cunoasci motivul.

Ai venit pe lume pentru a indeplini an destin mdref:

acela de a face ceva minunat cu viafa ta. Egti posesorul

unei combinafii unice de talente, abilite$, idei, intuifii
gi experienfe care te fac si fii diferit de oricine altcine-

va. EEti special conceput pentru succes qi egti proiectat

pentru mirefie.

De insugirea acestei idei depinde ln mare misuri
amploarea obiectivelor pe care |i le stabilegti, tenacita-

tea ta in fa{a obstacolelor, calitatea realizirilor tale qi

directia in care va merge viafa ta.

Nu existdlimite cindvine vorba de ceea ce-!i doregti si
faci, de persoana care i1i doregti si fii gi de lucrurile pe

care-fi doregti si le ai, cu exceptia celor pe care le pui
ln calea gindurilor gi a imaginafiei tale. Indoielile qi
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teama sunt cei mai de temut dugmani ai tii. Ele sunt de
obicei rezultatul unor gdnduri negative carg chiar daci
nu au niciun substrat real, gi-au ftcut loc in mintea ta
gi nu le mai pui la indoiali.

Dupi cum scria Shakespeare in Furtuna:,Ceea ce a
trecut este prolog.'Tot ceea ce fi s-4 intAmplat in trecut
a fost pregitirea pentru viafa minunati care fi se oferi
de acum inainte.

fine minte urmitoarea reguli: Nu conteazd de unde
vii, ci incotro te indrepfi.

Davidal lui Michelangelo

Mulli considerl cA Dqvidal lui Michelangelo, aflat in gale_
ria Academiei din Floren[a, ln Italia, este cea mai frumoa_
si sculpturi din lume.

Unii spun ci, spre sfirgitul viefii, Michelangelo ar fi fost
intrebat cum de a putut sculpta ceva atAt de frumos. Drept
rispuns, acesta a povestit cum, intr-o dimineafi, ln timp
ce se indrepta spre atelierul lui de lucru, a observat pe o
stradi liturdnici un bloc mare de marmuri care fusese
desprins din munte cu mai mul$ ani in urmi gi care rimi-
sese acolo si-l nipideasci buruie:rile gi ciulinii.

Trecuse prin acel loc de multe ori, dar, de data asta, s-a
oprit si examineze blocul de marmuri, ddndu-i tdrcoale
de citeva ori. Dintr-odati gi-a dat seama ci avea in fafn
exact bucata de care avea nevoie pentru opera c:re ii fuse_
se comandati. Aga ci a cerut si-i fie adusi ln atelier, unde
a lucrat la ea aproape patru ani pani si-l creeze pe David,
aga cum il putem admira astizi.



$APTE ADEVT,RURI DESPRE TINE

Legenda spune ci, rnai tdrziu, Michelangelo a spus: ,,L-am
vizut pe David in acel bloc de marmuri de la lnceput. Tot
ce am frcut din acel moment a fost si dau la o parte
tot ceea ce nu Hcea parte din David, pAnL cind a ri.rnas
doar perfecfiunea.*

Aceasta este povestea ta

lntr-un anume sens, 9i tu egti vn David care agteapti si
fie scos la iveali din marmuri. Obiectivul tiu principal in
viafi este si dai la o parte toate temerile, indoielile, emo{i-
ile negative qi credinfele false care te {in in loc, pdni cind
va rd.rndne doar acea persoani ideali care ai putea fi.

Sarcina ta este si ,,siru!i broscoiul", adici si gisegti acele

elemente pozitive care existi in orice situa{ie, si ifi dai
silinfa si transformi neajunsurile in avantaje qi si exploa-
tezi potenlialul ,,prinfului cel chipeg" cum pofi mai bine.

Propune-fi chiar acum si-[i eliberezi intregul potenfial
pentru succes qi pentru fericire gi si devii acea persoani
extraordinari care siligluiegte in tine. Vei indeplini lucru-
rile minunate care fi-au fost hirizite si le duci la bun sfrr-
git. in paginile urmitoare vei afla cum si faci asta.

Incearcd asta!

Identifici convingerile pe care le ai despre tine, abilitilile
tale sau acea situalie care.nu-fi di voie si evoluezi. Apoi
intreabi-te ,,$i daci nu sunt adevirate?"

Ce-ar fi daci ai avea tot talentul gi toate aptitudinile de

care ai avea nevoie pentru a indeplini aproape orice {i
propui in viafi? Daci inzestririle tale nu cunosc, de fapt,
limite? Ce obiective {i-ai propune daci ai fi sigur ci nu
poti da'greg gi ce ai face diferit incepind chiar de acum?
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