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Introducere

Încep prin a vã mulþumi cã aþi ales sã citiþi
aceastã carte. Este scrisã pentru cei care vor sã
facã cava cu viaþa lor, care doresc o schimbare în
bine, pentru cei care doresc sã-ºi învingã pro -
blemele ºi grijile, pentru toþi cei care vor sã fie aju-
taþi ºi pentru cei care vor sã ajute. Nu este o ruºine
sã ceri ajutorul când ai nevoie sau sã oferi ajutorul
cuiva care are nevoie. 

Nu intenþionez ca aceastã carte sã ajungã o
operã literarã sau sã primeascã cine ºtie ce medalii
sau premii. Are un scop simplu ºi direct, acela de
a ajuta cât mai multe persoane.

Citind cu atenþie ºi punând în practicã ceea ce
este scris aici, o sã constatãm o îmbunãtãþire a pro-
priei vieþi, o schimbare a peisajului în care trãim,
putem prelua controlul situaþiilor, ne putem rezolva
problemele personale ºi sociale, fiind capabili sã
trecem peste orice obstacol întâlnit. Relaþiile cu
alte personae se vor îmbunãtãþi, vom deveni mai
buni, mai puternici ºi mai apreciaþi, bucurându-ne
de o senzaþie de liniºte ºi bunãstare.

Ceea ce este scris aici poate fi util pentru toatã
lumea, indiferent de religie, sex, vârstã, etnie,
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funcþie sau alte criterii de departajare. Cartea ne
ajutã sã ne ridicãm atunci când viaþa ne pune la
pãmânt, ne oferã mijloace ºi strategii pentru a ne
rezolva problemele care par imposibile, ne ajutã sã
devenim mai puternici, mai rãspunzãtori, mai ca-
pabili ºi chiar mai bogaþi. 

Putem citi cartea cum ne este mai uºor, o citim
de la cap la coadã ºi dupã aceea o reluãm pe capi-
tole, sau o putem citi doar pe capitole, oricum, in-
diferent cum decidem sã o parcurgem, ne va fi de
folos. 

Tot ceea ce am realizat în viaþã s-a întâmplat
pentru cã noi am vrut sã se întâmple aºa, indiferent
de ceea ce am fãcut pânã acum, bune sau rele. Noi
am permis sau am restricþionat evenimentelor sã
se desfãºoare. Suntem de vinã pentru tot ceea ce
ni s-a întâmplat ºi pentru tot ce ni se întâmplã. Tot
noi suntem singurii care ne schimbãm viaþa sau o
putem lãsa sã decurgã în continuare ca ºi pânã
acum. Chiar dacã acceptãm sau nu, suntem res -
ponsabili pentru viaþa noastrã.

Exact acum avem ceva în viaþa noastrã care
dorim sã schimbãm, ceva cu care nu suntem de
acord sau care ne face sã fim nefericiþi. Citind
aceastã carte ºi punând în practicã ceea ce este
scris aici, vã garantez cã veþi vedea viaþa altfel. 

Claudiu Romeo Drãgan
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Dupã ce terminaþi de citit ºi simþiþi schimbãrile
apãrute în viaþa voastrã, am rugãmintea sã o îm-
prumutaþi ºi altor persoane care nu au posibilitatea
sã o cumpere sau care consideraþi cã au nevoie de
de aceastã carte.

„Am fost învãþat sã respect oamenii, însã am învãþat

sã respect pe cine mã respectã.“

NECUNOSCUT

Eu pot!... Tu vrei?



Capitolul I

Crezul optimiºtilor

„Crezul optimiºtilor“ a fost publicat pentru pri -
ma datã în anul 1921 de cãtre Christian D. Larson.
De-a lungul timpului, el a fost adaptat de diverºi
scriitori, iar eu vi-l spun pe cel adaptat de mine ºi
care a dat rezultate. Fiind mai optimiºti, vedem
altfel lumea din jurul nostru ºi putem face mult mai
multe lucruri decât ne putem imagina. 

„Este de o mie de ori mai bine sã fii optimist ºi sã te

înºeli decât sã fii pesimist ºi sã ai dreptate.“

JACK PENN

Sã ne promitem cã:
– putem face tot ceea ce ne dorim;
– suntem puternici ºi nimic nu ne poate tulbura

liniºtea minþii;
– vorbim despre sãnãtate, fericire ºi prosperi-

tate tuturor oamenilor pe care îi întâlnim;
– îi facem pe cei din jur sã simtã cã sunt va -

loroºi;
– mulþumim pentru toate serviciile ce ni se fac;
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– ne respectãm semenii;
– vedem numai partea bunã a lucrurilor ºi

lãsãm optimismul sã prindã viaþã;
– ne gândim numai la lucruri mari, sã lucrãm

la capacitate maximã cu responsabilitate ºi sã ne
aºteptãm numai la bine;

– suntem la fel de entuziasmaþi de succesul al-
tora ca ºi cum ar fi al nostru;

– sã uitãm greºelile trecutului ºi sã ne concen-
trãm pe deciziile prezentului ºi spre realizãrile vi-
itorului;

– vom avea o expresie veselã ºi vom întâmpina
cu un zâmbet orice fãpturã pe care o întâlnim;

– acordãm atât de mult timp dezvoltãrii pro-
priei persoane încât sã nu ne mai rãmânã timp pen-
tru a-i critica pe alþii;

– suntem prea siguri pe noi pentru a ne îngri-
jora, prea buni pentru a ne mânia, prea puternici
pentru a ne teme ºi prea fericiþi pentru a permite
necazurilor sã se apropie;

– gândim pozitiv atât pentru noi înºine, cât ºi
pentru cei din jur ºi arãtãm asta prin fapte, nu prin
vorbe;

– trãim cu credinþa cã toatã lumea este de partea
noastrã, atât timp cât suntem sinceri cu privire la
ceea ce avem mai bun în propria persoanã.

Dacã facem ceea ce ne-am promis (ceea ce este
scris mai sus), vom vedea schimbãri benefice atât
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în comportamentul nostru, cât ºi în comportamen-
tul celorlalþi.

„Când o uºã se închide, o alta se deschide; dar dese-
ori ne uitãm atât de mult la uºa închisã, cã nu o mai
vedem pe cea care s-a deschis pentru noi.“

HELLIEN ADAMS KELLER

Claudiu Romeo Drãgan


