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INTELEPCITJNE PENTRU
SPIRIT

,,Luptele gi efortul depus ne ajutd adesea sd fim mai inlelepfi, dar

;i sd avem mai multd rdbdare ;i putere - calitdyi pe care, de;i le
de{inem cu tofii, doar foarte rar le afi;dm." - IrM Sroverr

Reprezentim mai mult decit suma totali a pirfilor noastre.
Averea pe care o definem inseamni mai mult decdt banii pe care

ii avem, iar valoarea noastri nu se rezumd doar la realizdri gi reu-
gite. Nu am fost niciodati de pirere ci suntem fiinle umane care

cauti o experien{l spirituali, ci ci suntem fiinfe spirituale in cdu-

tarea unor experienfe tipic umane.

Nici micar cei mai talentafi gi inzestrafi oameni, care au o
mullime de legituri, nu cAgtigi intotdeauna. Dimpotrivi, uneori
ajung in top persoane cirora nu le d[deam prea mari ganse de

reugiti. Toate aceste elemente intangibile sunt cele care ne for-
meazdmintea, trupul gi spiritul care definesc ceea ce suntem. Suc-

cesul incepe in spiritul nostru, astfel ci nu existi nici o reuqiti
care si nu aibi o componenti spirituali.
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BANNE CESULUT

Fiecare individ de pe aceasti planetfl se naqte cu un potenfi-

al gi cu opfiuni nelimitate. Cind suntem mici' suntem convinqi

ci intregul univers se invdrte in jurul nostru. Lucrurile sunt im-

portante doar in misura in care neafecteaz|viefile. Este ca 9i cum

arn veni pe lume cu un banner pe care scrie cu litere mari: ,,Sunt

tocmai bun si fiu iubit", ,,Sunt capabil" sau ,,Pot face tot ceea ce

mi-am propus".

Pe misurl ce trece timpul, facem o greqeali capitali, mai exact

le permitem altora si scrie diverse lucruri pe bannerele noastre.

Iar ei vor nota lucruri precum ,,E;ti urdt", ,,Egti prost" sau ,,Nu vei

reugi niciodati si faci nimic".

in momentul in care am terminat gcoala qi suntem pregitifi si

intrim in viafi, ne simlim atat de coplegili de mesajele trecute cu

graffiti pe banner incat textul original uneori abia daci se mai

vede.

Nimeni nu poate scrie pe bannerul t[u 9i nici si ifi inoculeze

ceva in minte daci tu nu accepfi. Fiindci nu putem face fali unor

asemenea situalii, de cele mai multe ori accept[m criticile tuturor

qi ii pierdem din vedere pe cei care ne laudi. Dac[ cineva care ne

cunoaqte foarte bine ne spune c[ suntem speciali sau extraordi-

nari, incercim adesea si minimalizim complimentul Ei adiugim

imediat: ,,Mai degrabi am avut noroc" sau,,Chiar nu sunt atdt de

bun'. Pe de altl parte, daci cineva complet strlin este nepoliticos

cu noi sau nu netrateaz|cu respect, avem tendinfa si ne insuqim

spusele lui, considerAnd cIle meritim.
Aq vrea si nu uifi niciodatl ci te-ai niscut si fii iubit, capabil qi

apt si duci la bun sfdrgit tot ceea ce fi-ai propus. Orice alte mesaje

RUL SUC
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TE ca un MILIONAR

pe care le porli cu tine sunt unele pe care le-ai permis altora si le
scrie pe bannerul pe care il porti permanent cu tine. Unii dintre
noi ar trebui si faci rost de cea mai mare gumd de gters posibili,
astfel incdt si scoati din nou la suprafafi simplitatea mesajului
original.

Acum e momentul!

FOLOSESTE_TI MINTEA PENTRU A REU$I

O mcllE DE LA uN coPIL DE
PAIRU ANI

Daci am face un sondaj in rdndul cititorilor acestei cirfi'
pentru a determina cAli dintre ei ar putea si cdnte gi si danseze,

mi tem cd am primi coplegitorul mesaj ci mulli adulli au senti-

mentul c[ nu sunt deloc talenta]i din acest punct de vedere. Pe de

alti parte, dacd am desfbgura acelaEi sondaj in rAndul unor copii

de patru ani, am descoperi ci aproape tofi sunt convinqi ci pot si
cdnte gi ci aproape toli au incredere in talentul lor la dans.

Cei mai mu(i copii de patru ani au foarte pufin talent sau chiar

deloc, ins6, in schimb, delin o incredibil[ incredere in propriul
potenlial. Aceastd incredere - mai exact, siguranla succesului -
este una cu care toli ne-am nlscut, dAnd-o insl la schimb pe par-

curs pe o doziputernici din ceea ce numim realism.

La scurti weme dupi ce intrim la gcoali, ni se predau lecfii des-

pre lumea care se afl6 in jurul nostru, limitAndu-ne viziunea 9i de-

venind mult mai realigti. Te provoc si gisegti o statuie sau un mo-

nument ridicate vreodati in memoria unei persoane realiste' Tofi

visitorii, tofii oameni de succes gi toate persoanele extraordinare igi

pilstreazb o credin{6 copilireasci in propriul vis 9i in propria capa-

citate de a-l duce la bun sfhrgit, avAnd un talent iegit din comun,

acela de a nu-i biga in seami pe cei care se fin cu dinfii de realitate.

Te provoc si stai o zi intreagdsdanalizezi fiecare aspect al unei

situalii, nu din punct de vedere a ceea ce e realist, ci {indnd cont

de ceea ce ar fi posibil. Daci putem deprinde o asemenea abilitate,

vom incepe sd avanslrn gi si ne triim via]a cu entuziasmul qi suc-

cesul unui copil de patru ani.

Acum e momentul!
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TE caun MILIONAR
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E ca un MILIONAR

D TpTUL DE AALEGE

In prezent suntem de-a dreptul inundafi cu discursuri refe-
ritoare la drepturile pe care le avem. Auzim vorbindu-se peste
tot despre drepturile civile, despre egalitatea in drepturi, derpre
drepturile femeilor, despre drepturile minoritifilor gidespre mul-
te alte principii merituoase. Daci este insi sd tragem linil tu gi cu
mine avem un singur drept pe aceasti lume, gi anume dreptul de
a alege.

Nu putem alege intotdeauna ceea ce ni se intdmpli, dar putem
alege mereu modul in care vom reacfiona. Te afli acolo unde te afli
ca urmare a alegerilor pe care le-ai fhcut in trecut. cu alte cuvinte,
toate alegerile pe care le-ai frcut in viafi, adunate raoralti, te-au
adus in acest loc, in acest moment, in care fii in m6nd cartea de
fald.

in timpul conferinqelor pe care le fin in intreaga lume, ln mo_
mentul in care le spun participanfilor cI au viafa p. .ur. o au, atdt
pe plan personal, cdt gi profesionar, fiindcd practic acoro au ares sd
se afle, cei mai mulli nu se simt confortabil. Ne-am transformat,
incet-incet, in indivizi cirora le place sl dea vina pe arqii pentru
tot ceea ce ni se intAmpld.

Agadar, in clipa in care le spun ci se aflr acoro unde sunt fiind-
ci aga au ales, aud replici precum: ,,$tiu c6 viafa mea e un haos,
dar dacd ai cunoaste-o pe sofia mea, {i-ai da seama de ce ardt asa...
Sau: ,,$eful meu e un idiot", ,,E prea cald, afar{,,,,Impozitele sunt
prea mari", ,,Sunt copilul mijlociu al familiei" sau orice alti scuzi
care sd le justifice mediocritatea sau viafa pe care o au. Abia atunci
cAnd vom accepta faptul ci suntem ceea ce suntem ca urmare a

FOLOSESTE_TI MINTEA PENTRU A R-EU$I

alegerilor pe care le-am fbcut in trecut, ne putem trii restul viefii

qtiind foarte clar ci putem realiza tot ceea ce ne dorim, daci fa-

cem pur qi simplu alegerile corecte. Destinul chiar te agteaptd!

Acum e momentul!
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