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Ghidul ”365 Azi” își propune să-i determine pe tineri să-și stabilească propriile 
obiective, să nu se oprească în fața dificultăților și să-și atingă dorințele în viață - 
în sport, la învățătură, în profesie și să se realizeze ca indivizi - oameni care cred 
în ei înșiși și se străduiesc să-și îndeplinească visele pentru a fi fericiți Este un 
ghid pentru realizarea viselor și își propune să ajute pe oricine tinde spre înălțimi. 
Pentru unii acest lucru înseamnă o mai bună realizare profesională, pentru alții – 
succes în sport sau mai mulți bani, pentru unii – faimă mondială, ceilalți – găsirea 
sufletului pereche, pentru alții să aibă un corp atletic, sau pot însemna toate 
acestea la un loc sau o pasiune pentru ceva complet diferit.
Pentru atingerea obiectivelor a fost pregătit un sistem complet. Acesta inspiră 
prin întrebări provocatoare care nu numai că vor rezona în mintea tinerilor, dar 
vor da impuls pentru pași concreti și vor crea sentimentul de sprijin consistent.
Cititorul va determina ritmul progresului său. Jurnalul poate fi completat 
dimineața cu intențiile pentru ziua și seara respectivă pentru a fi reflectate 
impresii și rezultate.
Oamenilor le lipsește de obicei calitatea perseverenței. Jurnalul își propune să 
creeze obiceiuri prin perseverență. Menținerea dorinței de a reuși construiește 
disciplina încă de la o vârstă fragedă și, ulterior, ajută enorm la descoperirea 
vocației în viață. Disciplina și voința sunt indisolubil legate, iar atunci când 
nivelul lor crește, rezultatele sunt uluitoare. Această carte și sportul necesită 
perseverență și nu după mult timp se văd rezultatele - se construiește un caracter 
puternic în diferite moduri. Munca sârguincioasă și asiduă la diferitele sarcini îi 
va face pe cititori conștienți de propriile capacități și va contribui la construirea 
unei personalități valoroase.
Marii sportivi sunt personalități extrem de puternice. Desăvârșirea lor atletică 
este atinsă pe bază de disciplină, dăruire, corectitudine, onestitate, leadership și 
respect. Acesta este modul în care această carte vă va ghida. Sportul ne ajută să 
ne evaluăm eforturile și să ne atingem cu succes obiectivele, iar acest jurnal vă va 
ajuta să realizați cu ușurință tot ceea ce vă doriți.
 
Ghidul ”365 azi” are sarcina de a vă motiva - vă va provoca emoții care vă vor 
încuraja să luați decizii și să întreprindeți acțiuni. Sentimentul la prima vedere 
este incitant, dar ceea ce este mai important este că te va conduce la obiectiv. 
Oamenii preferă de obicei calea ușoară, dar motivația nu îți arată întotdeauna 
calea ușoară de a realiza ceea ce îți dorești - aceasta creează o emoție care te va 
ghida. Adevărul este că cunoașterea fără acțiune este inutilă. Ghidul încurajează 
cititorul la întreprinderea de acţiuni concrete și este cheia succesului și a viselor 
care devin realitate. Conține 365 de întrebări pentru fiecare zi - pagini extrem de 
motivante și consistente, cu un design special care stimulează scrisul. Scopul este 
de a reformula toate atitudinile negative în atitudini pozitive și de utile. Antrenarea 
creierului pentru a se concentra asupra lucrurilor care inspiră duce la rezultate 
concrete.



„Viața este un lucru ciudat. Dacă accepţi numai ceea ce este mai bun, până la 
urmă chiar asta primeşti..” - W. Somerset Maugham.
 
Visează la scară mare, pentru că visele devin realitate!
 
Succes!
P. S. Când obțineți rezultate concrete pe care le credeați imposibile, împărtășiți 
impresiile cu mine la shareachievements@gmail.com. Voi fi bucuroasă să vă citesc 
scrisorile și să vă răspund la întrebări.

Tanya



Data   ...............................

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrie-te în detaliu. Nu evita 
descrierea amănunțită a tuturor 
realizărilor tale de până acum. 
Educație, specializări, limbi străine pe 
care le vorbești, frați și surori, situație 
financiară, abilități intelectuale, 
talente, sprijin familial, pe care te poți 
baza, și potențialul tău. Cu fiecare 
cuvânt vei înțelege cât de important 
și semnificativ ești și cum fiecare pas 
din viața ta te-a condus la următorul 
pas și toate împreună te-au adus 
acolo unde te afli acum. Recitește des 
aceste rânduri, îți vor da încredere că 
nu este nimic întâmplător, că te afli 
pe calea cea bună și că tot ce este 
mai bun pentru tine urmează să se 
întâmple.

Cine sunt eu?

Ziua  



Data   ...............................

Ziua 

Ce te aștepți să obții cu ajutorul 
cărții din mâinile tale? 

O b i e c t i v e l e 
sunt stabilite la 
început pentru 
a vedea clar 
unde mergi. 
Descrie pas cu 
pas planul tău 
de dezvoltare 
p e n t r u 
anul viitor. 
Imaginează-ți că 
stai la poalele 
unui munte înalt. 
„Nu pot să urc / 
nu am destulă 
forță pentru 
asta / nu sunt 
pregătit fizic / 
chiar dacă plec, 
voi renunța mai 
târziu / cine știe 
ce urși voi întâlni 
în pădure” - 
acestea probabil 
sunt gândurile tale acum. Și adevărul este prea prozaic – dacă faci primul pas, atunci 
ai ajuns deja în vârf pentru că ți-a fost frică. Și cel mai înalt munte se urcă pas cu pas, 
este un proces firesc de autocunoaștere și testare a propriilor abilități și talente. Așa 
că marchează-ți „muntii și vârfurile” de cățărat, iar după un an, când muntele va fi deja 
în spatele tău, vei fi mulțumit de ceea ce ai realizat.



Data   ...............................

De ce meriți să fii fericit? Toți 
oamenii se nasc pe acest pământ cu 
prezumția de a fi fericiți. Fericirea este 
principalul motivator al omului și în 
căutarea lui suntem gata să renunțăm 
la orice altceva. Copiii sunt fericiți, dar 
pe măsură ce cresc, uneori își pierd 
această bucurie. Există mai mulți pași 
pe care îi putem face pentru a aduce 
fericirea înapoi. În primul rând, fii 
recunoscător pentru tot ceea ce ai - 
unii oameni nu au asta. În al doilea 
rând, nu te compara cu ceilalți – fii 
mai bun decât ei, ajută de câte ori 
poți – ajutorul acordat unei persoane 
aflată în nevoie produce în organism 
hormonul fericirii – serotonina, care 
creează emoții pozitive. În al treilea 
rând, învață să ierți - sentimentele 
de furie și invidie distrug, în timp 
ce iertarea greșelilor altora te va 
stimula. În al patrulea rând, nu te uita 
în urmă - trăiește azi privind către 
mâine. În al cincilea rând, amintește-
ți obiectivele! Și al șaselea, și cel mai 
important:  zâmbește! S-a dovedit 
că un zâmbet – chiar și forțat, poate 
aduce fericire.

Ziua  

Aleg să fiu fericit pentru că...



Data   ...............................

Pașii pe drumul către vârf încep cu 
o conștientizare clară a propriilor 
puncte tari și slabe. Fii sincer, notează-
ți toate punctele tari și punctele 
slabe aici. În acest fel vei ști în ce 
direcție să lucrezi pentru a-ți întări 
trăsăturile pozitive și cum să faci mai 
multe eforturi pentru a le reduce pe 
cele negative. Recunoașterea faptului 
că este posibil să ai o problemă cu o 

Ziua Ce crezi despre tine? Care sunt părțile 
tale bune și care sunt părțile tale rele?

anumită trăsătură a caracterului tău 
înseamnă că ai început să o depășești. 
La rubrica cu părțile bune nu uitați 
să notați calități precum empatia, 
sacrificiul de sine, politețea, răbdarea, 
simțul umorului, organizarea, grija, 
compasiunea și multe altele.



Data   ...............................

Ziua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigur ai deja un vis secret care 
a rezistat de-a lungul anilor și 
continui să crezi în el, indiferent 
de împrejurări. În niciun caz nu 
renunța la visul tău, amintește-ți 
că pentru ca un copil să meargă, 
trebuie să facă treptat primii pași. 
Toate împrejurările care te-au adus 
până aici reprezintă pașii către vârf 
- unul înapoi, unul în lateral dar 
întotdeauna doi spre vârf.

Ce visezi să devii? Care sunt 
obiectivele tale concrete? 
Te rog, oferă o descriere 
detaliată.



Data   ...............................

Nu trebuie să ezitați să vă înțelegeți p u n c t e l e 
forte - fiecare are o serie de puncte forte, dar și unele puncte 
slabe. Întrebați-vă prietenii și rudele care sunt calitățile pe 
care le ai și pentru care te respectă. Se spune că prietenii sunt 

oglinda omului: „Spune-mi care sunt prietenii tăi ca să-ți spun 
cine ești.” Pe măsură ce prietenii tăi răspund, ascultă mai mult 

decât să vorbești. Scrie ce ai auzit - astfel vei înțelege cine ești 
cu adevărat.

Ziua Care sunt punctele 
tale forte?



Data   ...............................

Un exemplu de perseverență și de 
urmărire a viselor este un băiat chinez 
obișnuit, născut într-o familie săracă. A 
picat constant examenele la școală, la 
universitate, la interviurile de angajare. 
A candidat de 10 ori la Harvard, dar nu 
a reușit. După ce a absolvit, a aplicat de 
peste 30 de ori pentru a deveni profesor, 
dar a fost respins. Când KFC a deschis 
pentru prima dată un restaurant în 
China, 24 de persoane s-au prezentat 
la interviu, 23 au fost acceptate, dar 
pe el l-au respins. A încercat să devină 
polițist - nu l-au acceptat. A încercat de 
două ori să-și înceapă propria afacere 
și de fiecare dată a dat faliment. În 1995, 
printr-o întâmplare, a ajuns în Statele 
Unite, unde a văzut pentru prima dată 
un computer. Internetul era necunoscut 
în China la acea vreme. Primul cuvânt 
pe care l-a căutat pe web a fost „bere”. 
Au apărut rezultatele căutării din 
diferite țări, dar nu și din China. A 
căutat ”China”, dar nu a apărut nimic. 
A hotărât că este timpul ca și poporul 
său să fie prezent pe internet. A adunat 
17 prieteni pe care i-a convins greu 
să investească și a creat platforma 
de comerț electronic Alibaba. Astăzi, 
bietul băiețel chinez, Jack Ma, este cel 
mai bogat om din China.
Cu acest exemplu de perseverență și 
luptă, amintește-ți că fiecare întâmplare 
din viața ta duce către un anumit scop.

Ziua 
Care sunt oamenii pe care îi admiri?  
De ce? Scrie aici calitățile pe care le au.
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Data   ...............................

Spre deosebire de Jack Ma, care a 
rătăcit pe calea succesului, un băiat 
portughez a mers direct spre vârf, 
indiferent de circumstanțe. În timp ce 
ea era însărcinată, mama lui a vrut să 
facă avort. Cu toate acestea, copilul 
s-a născut în familia unei mame 
abuzate, care lucra ca menajeră și 
bucătăreasă, și a unui tată alcoolic 
care a spăla  echipamentele, curăța 
toaletele și făcea curățenie după 
meciurile din Liga a cincea de fotbal 
din Portugalia. Plecând de la cele 
mai sărace echipe rurale, băiatul a 
dat dovadă de o tehnică de invidiat 
în fotbal. Își câștiga existența 
pasând mingi jucătorilor pentru 
cinci euro, cu care și-a cumpărat un 
voucher telefonic pentru a discuta 
cu părinții și rudele. A rămas fără 
supravegherea părinților foarte 
devreme. S-a antrenat constant - 
noaptea intra în secret prin acoperiș 
în sălile de sport, venea cu o oră mai 
devreme la antrenament și pleca cu 
o oră mai târziu, tratând mingea și 
antrenamentele ca pe un cult. Când 
colegii au râs de el, le-a răspuns: 
„Râdeți, dar când voi avea 20 de ani, 
eu voi conduce un Mercedes iar voi 
veți lucra în fabrici”. La 26 de ani de 
la primul său antrenament, Ronaldo 
a câștigat de patru ori Balonul de 
Aur și nenumărate alte premii, iar 
în 2020 a devenit primul fotbalist 
miliardar.

Ziua Cu cine vrei cu adevărat  
să semeni? 

Copiază-i comportamentul 
Copiază-i pașii săi către succes. 
Care este taina sa? Descoper-o! 

Scrie-i povestea.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Data   ...............................

Ziua 

Energia emoțiilor este mai mare decât 
energia gândurilor, dar luate împreună, 
ele pot crea o nouă realitate.

Închide ochii. Imaginează-ți că ți-ai îndeplinit deja visul. Ai urcat pe 
vârful muntelui, care ieri ți se părea complet inaccesibil. Ai învins 
sentimentele și emoțiile negative, părțile slabe ale caracterului 
tău și astăzi ești câștigător. Auzi vocile oamenilor care ți-au spus 
ieri că nu vei reuși. Astăzi, tonul lor este smerit, iar resentimentele 
lor au fost înlocuite cu o notă de invidie.

Descrie sentimentele și emoțiile pe care le simți în prezent.
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Data   ...............................

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 

Schimbarea, ca și visele, nu se 
întâmplă rapid. Este un proces 
care ne învață elementele de 
bază ale vieții, iar schimbările 
vizuale sunt doar o consecință a 
acestora. Alimentația sănătoasă, 
de exemplu, este cheia schimbării. 
95% din felul în care arătăm 
depinde de ceea ce mâncăm, 
iar celelalte 5% depind sport și 
exerciții fizice. Există și opțiuni 
pentru cei care nu sunt fani ai 
sportului sau nu au posibilitatea 
de a-l practica - există exerciții 
de 4 și 7 minute pe internet care 
au efect cât o oră de fitness. 
Și dacă nu faci deloc exerciții, 
poți oricând să adopți un câine 
- plimbările de dimineață și de 
seară ard calorii și te încarcă 
pozitiv după o zi obositoare.

Ziua Uită-te la corpul tău. Îți place de el? 
Ce iti place la el si ce nu? 

Scrie exact ceea ce dorești să 
schimbi și fă-ți un plan pentru 
a-l realiza.



Data   ...............................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ziua 

Critica are două părți: Pozitivă 
și negativă. Cuvântul „a critica” 
în sensul său rău, este o 
definiție a unei persoane care 
vede doar partea negativă 
în orice. Este o expresie a 
nemulțumirii interioare, urii, 
resentimentelor, furiei sau 
frustrarii. O astfel de critică 
acționează ca o palmă pe 
care încercăm intenționat să 
o dăm cuiva care nu ne place. 
Pe de altă parte, avem critica 
constructivă, care, în loc să 
slăbească, poate ridica omul. 
Ce formă alegem atunci când 
criticăm depinde în totalitate 
de noi, de tonul nostru și de 
atitudinea noastră interioară.
Gândește-te pe ce parte a 
monedei ai sta dacă s-ar 
adresa critici către tine – nu 
uita de vechiul principiu biblic 
care spune că „Ce semeni, aia 
culegi”!
Poți obține foloase dintr-o 
conversație deschisă, 
aprofundată, cu persoana 
care te critică sau pe care 
intenționezi să o critici.
Autocritica poate fi de 
asemenea utilă, dar cu mare 
măsură.

Pe cine critici si de ce? Vrei sa fii criticat?

Universul răspunde ca un bumerang. Fiecare are libertatea 
de a alege și dreptul de a greși.



Data   ...............................

Ziua Dacă studiezi pe cont propriu, nu te 
poți baza pe progrese rapide.

Cine sunt profesorii 
tăi? Scrie ce știi despre 
succesul lor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu ezita să cauți un profesor în 
fiecare om și mai ales în părinții 
tăi. Așa începe povestea a doi 
băieți - Burt și John, ultimii 
născuți din șase copii dintr-o 
familie americană. Când erau 
mici, părinții lor au avut un 
accident, tatăl lor a murit și nu 
a putut avea grijă de familie. 
În fiecare seară, mama lor îi 
aduna la cină și, oricât de greu 
i-a fost, îi întreaba: „Ce lucru 
bun ți s-a întâmplat astăzi?” 
Astfel, fiecare copil spunea 
doar ceea ce i s-a întâmplat 
bun în acea zi, iar acest lucru 
a umplut familia de optimism 
în momentele dificile. Ani mai 
târziu, cei doi frați au decis să 
aibă grijă de familie, dar aveau 
în buzunar doar 78 de dolari. 
Din nou, se întâlneau cu frații lor 
în fiecare seară pentru a spune 
poveștile bune ale zilei. Cei doi 
au creat legendarele tricouri 
cu inscripția ”Life is good”, iar 
un an mai târziu vânzările lor 
au ajuns la 78 de mii de dolari. 
Astăzi, ei dețin un imperiu de 
milioane de dolari pur și simplu 
pentru că au respectat viziunea 
mamei lor asupra vieții.



Data   ...............................

Scrie între 8 și 15 
abilități pe care trebuie să le ai pentru 

a deveni ceea ce vrei să fii. Includeți-le în 
planul dvs. săptămânal și lucrați asupra lor.

Ziua 

Una dintre cele mai importante abilități pe care trebuie să le ai este încrederea în 
propriile forțe. În al doilea rând, perseverența este o calitate care duce întotdeauna 
la succes. Și în al treilea rând, capacitatea de a te ridica după cădere te va face 
un învingător. Scrie aici restul abilităților tale care crezi că te vor conduce către 
țelul tău.



Data   ...............................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ziua Cum lucrezi astăzi la noile tale abilități? 

Fă un plan cu câțiva pași simpli pentru a începe dezvoltarea 
abilităților de care ai nevoie.

Amintiți-
vă că 

muntele se 
cucerește pas cu pas și că 

perseverența este importantă, 
nu supercapacitățile, așa cum este 

rezumat în basmul cu picătura chinezească. Marchează tăi pași spre vârf.



Data   ...............................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imaginația, susținută de perseverență, 
te poate ridica la înălțimi incredibile. Un 
exemplu este povestea lui Edwin S. Barnes, 
care, tocmai pe calea imaginației, descoperă 
că are un vis îndrăzneț, acela de a deveni 
partenerul marelui Edison. Una dintre cele 
mai importante caracteristici ale ambiției 
lui Barnes a fost determinarea sa: a vrut să 
lucreze în parteneriat cu Edison, nu pentru 
el. Când această idee i-a apărut prima dată 
în minte, nu avea posibilitățile necesare să o 
realizeze: Barnes nu-l cunoștea pe Edison și 
nu avea bani pentru biletul de tren spre East 
Orange, New Jersey. Cu toate acestea, a reușit 
să găsească niște bani pentru călătorie, a 
ajuns la laboratorul lui Edison, și a afirmat că 
a venit să devină partenerul inventatorului. 
„Stătea în fața mea, un adevărat vagabond, 
dar era ceva în expresia lui care sugera că 
era hotărât să-și atingă scopul. I-am dat 
șansa pe care și-a dorit-o pentru că știam 
că era hotărât să persevereze până când va 
reuși. Întâmplările ulterioare au demonstrat 
că nu am greșit”, a spus Edison mai târziu. 
Barnes nu a devenit imediat partenerul său, 
dar i s-a oferit posibilitatea de a lucra pentru 
el pentru un salariu. Potrivit psihologilor, 
„Când o persoană este cu adevărat pregătită 
pentru ceva, i se întâmplă”. Adevărul este că 
determinarea și perseverența sa neclintită 
de a-și urma scopul stabilit o ajută să 
depășească toate obstacolele și să i se 
ofere oportunitatea dorită. Luni mai târziu, 
când Edison a creat o nouă mașină de birou 
numită dictafon, Barnes a devenit partenerul 
său și a devenit incredibil de bogat. Aceasta 
este dovada că impulsul de gândire poate 
avea un echivalent material.

Imaginație! 
Folosește-ți imaginația, pentru că dacă nu o faci, va dispărea. 
Permite-ți să te întorci în anii când erai mic, când imaginația ta 
nu cunoștea limite. Dă-i șansa să-ți arate căi nebănuite. Descrie 
ce ai văzut.



Data   ...............................

Credința este un pas esențial către succes. 
Unul dintre cele mai importante lucruri 
pentru a avea succes este încrederea în 
sine.

Dovada că viața îi iubește pe cei 
curajoși este povestea lui Annie 
Kopchovski. În 1894, într-un bar din 
Boston, ea a asistat la o dispută 
între doi cetățeni înstăriți care au 
pariat că nu există nicio femeie 
care să înconjoare lumea pe 
bicicletă. Avea atunci 23 de ani, 
era casnică și mamă a trei copii. 
Condiția era să facă înconjurul 
lumii pe o bicicletă în 15 luni, să 
câștige pe drum 5000 de dolari 
și să se întoarcă la un anumit 
termen. În schimb, urma să 
primească un premiu de 10 mii de 
dolari. Deși nu mersese niciodată 
pe bicicletă, Annie avea spirit 
antreprenorial și aventuros, iar 
călătoria ei a început în iunie a 
acelui an. Pentru a câștiga bani 
pentru mâncare, pe drum ea a 
contactat antreprenori pentru 
a-și pune reclame pe bicicleta sa. 
În timpul călătoriilor sale, Annie 
a devenit un influencer priceput, 
specialist în PR și antreprenor, 
vânzând batiste cu chipul său, 
fotografii cu autograf și agrafe 
de păr publicitare. S-a întors la 
Boston cu două săptămâni înainte 
de termenul limită cu 4.900 de 
dolari, a primit ca premiu alți zece 
mii de dolari și a devenit un simbol 
al libertății, egalității și speranței.
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Să iubești este cel mai minunat 
sentiment din lume. Să fii iubit 
- aceasta este altă măsură. 
Ține minte că dragostea nu 
poate și nu trebuie explicată, 
deoarece este un sentiment 
subiectiv - pentru unii vine la 
prima vedere, iar pentru alții se 
clădește în timp. Poate fi ușor 
de atins sau poate la o distanță 
imposibilă. Dragostea este 
diferită, cu multe fețe și inimi. 
Marele Shakespeare a spus în 
versurile sale:
În fața căsătoriei a două inimi 
îndrăgostite, nu aș juca un rol 
de neinvidiat,
dar iubirea nu este iubire când 
este influențată de voința altuia.
Oh, nu! În nopțile furtunoase 
este ca un far, pentru corăbii 
visul luminos;
o stea - pentru marinarul 
rătăcitor în întuneric, 
călăuzindu-l în ocean.
Și nu depinde de timp, deși 
taie frumoasa noastră tinerețe 
strălucitoare ca o seceră - 
rămâne pentru totdeauna 
tânără până în mormânt.
Dacă versul meu este greșit și 
se dovedește, nu l-am scris eu, 
nici nu ne-a plăcut, nu - dar am 
iubit.

Dragostea nu este răspunsul. Iubirea este 
întrebarea. Răspunsul este ”DA”!

Ce
 es

te dragostea pentru tine?



Data   ...............................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sunt absolut încrezător că îmi voi atinge obiectivele și voi 
insista să depun eforturi zilnice pentru a le atinge.

Încrederea în sine este sentimentul 
care ne dă aripi și ne șoptește că 

ne putem descurca cu orice, putem 
depăși toate obstacolele și ne putem 

îndeplini visele. Desigur, este invariabil 
legată de realitate - nu ar trebui să fim 

înșelați de lucruri ireale, dar nici nu ar trebui 
să ne subestimăm calitățile. Pentru a câștiga 
încredere, subliniază zece dintre realizările 

tale de care ești mândru.

Care sunt aceste eforturi? Le faci?

Încrederea în sine!



Data   ...............................

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cu toții știm povestea lui David 
Rockefeller care s-a îmbogățit. 
Bunica lui i-a dat bani să 
cumpere un măr, dar în loc 
să-l mănânce, l-a lustruit și l-a 
vândut cu prețul a două mere. 
Le-a lustruit și pe acestea 
și le-a vândut cu prețul a 
patru mere – și așa în timp a 
ajuns miliardar. O poveste 
interesanta în care am uitat să 
menţionăm ca bunica lui a fost 
miliardară, în afaceri legate 
de petrol. Când a murit, i-a 
lăsat moștenire totul, așa că 
Rockefeller a devenit milionar, 
iar datorită minții sale 
analitice în afacerile cu petrol, 
a devenit miliardar. Această 
poveste este instructivă 
pentru a arăta că banii sunt o 
parte importantă a succesului, 
dar ei sunt doar o consecință 
a clădirii calităților personale 
care duc la succes.

Succesul 
este legat de 

bani. Merg mână în mână.

Ce părere ai despre bani? 
Aceasta este părerea pe care 
ai auzit-o de la părinți, rude 
sau prieteni și ai acceptat-o 
automat. Au devenit pe 
nesimțite mantra ta și astăzi 
crezi în ei. Notează-le și 
apoi transformă-le în unele 
pozitive.



Data   ...............................

Îndoiala cu privire la succes 
este singurul obstacol care te 
poate împiedica! Un exemplu 
de încredere în sine este 
campionul în sport și viață 
Denislav Kojabashev. Este 
din Varna și s-a născut fără 
palmă la mâna dreaptă, dar 
asta nu l-a oprit din visurile 
sale, dimpotrivă, l-a motivat. 
A început să practice tenis de 
masă la o ușă veche ruginită din 
orașul natal și a început rapid 
să câștige turneu după turneu. 
Faptul ca avea o singură mână 
nu l-a împiedicat să concureze 
la juniori și apoi la masculin. A 
început să câștige competiții și 
în curând a devenit clar că are 
viitor în sport. Denislav a avut 
succese incredibile, a devenit 
vicecampion mondial la tenis de 
masă, iar la Jocurile Paralimpice 
a ajuns pe locul cinci la turneul 
de tenis de masă de la Rio de 
Janeiro. Bulgaria consideră 
că acesta este unul dintre cele 
mai mari succese din sportul 
național pentru paralimpici.
A fi campion este un mod de a 
gândi și nu este influențat de 
circumstanțe!

Îndepărtează toate gândurile legate de 
îndoielile cu privire la succesul tău! 

Scrie-ți povestea intitulată 
„Ești sortit succesului!”
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Spune-ne despre eficiența ta.

Toată 
lumea poate 

scrie un plan 
pentru eficiența lor, 

dar atunci când vine 
vorba de implementarea planului, apar 

greutățile. Ceea ce contează cu adevărat 
este stabilirea momentului potrivit pentru 

a îndeplini anumite sarcini. Cert este că 
energia unei persoane în timpul zilei este 

diferită - la un moment dat ești absolut montat 
să rezolvi probleme importante, iar în alt moment 

ești demotivat și obosit. Prin urmare, atunci când îți 
planifici sarcinile zilnice, ajustează-le cu ritmul energiei 
tale din timpul zilei.



Data   ...............................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vizualizează-te trăind viața visurilor 
tale. Închide ochii și imaginează-ți.

Vizualizarea vieții tale visate 
este un instrument eficient 

care folosește puterea 
subconștientului tău. Creierul 
uman este cel mai puternic 
instrument pe care îl ai - este mai 
rapid și mai puternic decât orice 

supercomputer. Mintea este 
plină de posibilități nesfârșite 

și complet nelimitate de 
a crea lucrurile dorite - 
sănătate, bani, proprietate, 
mașină, nou loc de muncă, 
dragoste, succes - orice îți 
dorești este posibil! Trebuie 
doar să vă mutați atenția de la 
lipsuri și convingeri negative 
în direcția succesului și a 
fericirii.

Ce vizualizezi mai exact?



Data   ...............................

Notează-ți micile și marile succese 
legate de sport și educație.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Înainte de a spune 
că educația și sportul 

sunt un dat, gândește-te la 
cunoștințele și prietenii tăi care 

nu și-au putut continua studiile 
sau nu au obținut succesul sportiv 

la care visau. Ai fost foarte bun la 
matematică? - Bravo, fiecare al doilea 
copil are o greutăți cu problemele, 
așa că tu ești câștigătorul. Stăpânești 
perfect limba maternă - excelent, 
aproape fiecare a treia persoană 
nu cunoaște regulile de bază 
de ortografie și gramatică. Ai 

obținut primul tău succes în 
sport? - perfect, descrie-l 

aici.



Data   ...............................
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50 de fapte  
despre mine



Data   ...............................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visează  
la scară mare!

În Biblie, Domnul îi spune 
profetului: „Scrie-ți viziunea 
și expune-o clar pe tăblițe 
astfel încât să poată fi citită 
mai repede.“ Aceasta este 
una dintre cele mai clare 
dovezi că atunci când ne 
scriem obiectivele pe hârtie, 
ne este mult mai ușor să ne 
ținem de ele. Cuvântul scris 
rămâne, vorba dispare chiar 
de azi. Scrierea obiectivelor 
le materializează și le 
programează în spațiu. Așa că 
scrie-ți obiectivul aici și apoi 
finalizează un plan specific 
pentru a-l atinge.

Obiectivele pe care 
doriți să le atingeți în 
următoarele 3 luni.



Data   ...............................

Visele pe care vrei să le 
realizezi în următoarele 
365 de zile.

Visează la 
scară mare!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doar 3% dintre oameni 
și-au scris obiective. În 
viața noastră agitată de 
zi cu zi, uităm adesea 
unde am plecat, mai ales 
dacă purtăm nu unul, 
ci mai mulți pepeni sub 
braț. Începe cu sarcina 
mai ușoară: fă un plan al 
obiectivelor tale pentru 
următoarele 365 de zile. 
Descrie clar ce dorești să 
obții și cum să faci acest 
lucru.



Data   ...............................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planul tău pentru 
următorii 3 ani.

Visează 
la scară mare!

Succesul nu este o chestiune de 
întâmplare. Cea mai mare parte din 
viață o primesc succesul și fericirea, 
care sunt în întregime o chestiune 
de alegere, de decizii semnificative 
și consecvente. Succesul se bazează 
pe luarea deciziilor corecte, pentru 
că este clar încotro se îndreaptă. 
Desigur, uneori și emoția este 
determinantă, dar rareori te 
ghidează cu pașii potriviți. Iar când 
gândirea rațională este combinată 
cu o emoție bună, aceasta este cea 
mai rapidă creștere pe drumul spre 
vârf!



Data   ...............................

Ce voi realiza în 
următorii 5 ani.Visează  

la scară mare!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cere și ți se va da. Caută 
și vei găsi, spune Biblia. 
Aceasta presupune 
să nu aștepți nimic, 
ci să încerci, să cauți, 
să vrei, să fii activ. 
Stabileșteți obiective 
pentru următorii cinci 
ani. Închide ochii și 
imaginează-ți că au 
trecut cinci ani. Unde 
ești? Ce oameni sunt în 
jurul tău? Ce ai realizat? 
Te simți mulțumit? Ce îți 
lipsește? Descrie pașii 
pe drumul către succes.



Data   ...............................

Obiectivele tale 
pentru următorii 
10 ani.

Visează  
la scară mare!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cu cât o persoană 
îmbătrânește, cu atât timpul 
trece mai repede. În copilărie, 
zilele noastre păreau 
nesfârșite, dar ca adulți 
realizăm că nu este suficient 
timp pentru lucrurile pe care 
ne dorim să le facem. Dacă 
ai reușit să-ți realizezi visele 
în anii precedenți, acum este 
momentul să-ți stabilești 
obiective pe termen mediu. 
La ce visezi? Casă nouă, 
mașină, familie, salariu mai 
bun, câștiguri la loterie, loc 
de muncă nou, firmă proprie? 
Toate acestea se nasc dintr-
un singur vis și se realizează 
cu multă consecvență și 
perseverență.



Data   ...............................

Obiectivele pe care 
dorești să le atingi în  
20 de ani.

Visează  
la scară mare!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Într-o lume plină de 
surprize, cum ar fi 
pandemia globală 
de COVID-19, este 
greu să nu fii luat de 
curent. Somonul, de 
exemplu, înoată numai 
împotriva curentului 
și nu poate fi dus de 
apă. Stabilirea unor 
obiective pe termen 
lung te va ajuta să obții 
mult mai mult decât ai 
hotărât. Schimbarea în 
tine vine din pașii tăi pe 
drumul către obiectiv, 
restul vine de la sine.



Data   ...............................

Care este intenția ta pentru azi?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un zâmbet 
sau mai multe 

astăzi pot schimba 
lumea - atât a ta, cât și a 

celor din jurul tău. Acesta 
este din nou rezultatul 
unei alegeri intenționate. 
O decizie pentru ceva 
anume în fiecare 
zi te va construi 
ca o persoană de 
succes - poți decide 
să fumezi cu o țigară 
mai puțin astăzi sau să 

renunți cu totul la ele, să 
alergi un kilometru în plus 

în antrenamentul tău de 
dimineață sau să ajuți un 

prieten.



Data   ...............................

Este ușor să fii mândru de 
succesele tale. Dar să poți 
găsi motive de mândrie 
chiar și în eșecuri este o 
mare realizare. Amintiți-vă 
că drumul spre vârf poate 
fi prin văi și dealuri, suișuri 
și coborâșuri – important 
este să înveți ceva din orice 
întâmplare, să le dai sens, 
să te decizi să mergi mai 
departe ca o versiune mai 
bună a ta.

Care sunt lucrurile pe care le-ați realizat 
și de care sunteți mândru?



Data   ...............................

Sentimentul de mândrie înseamnă respect de sine și este 
un sentiment al valorii de sine. Înseamnă, de asemenea, 
satisfacție față de succesele avute sau calitățile înalte 
ale cuiva sau a ceva. De asemenea, înseamnă satisfacție 
față de cineva sau ceva sau admirație pentru calitățile sau 
acțiunile cuiva. De cine ești mândru astăzi? - de tine însuți, 
de acțiunile, cunoștințele sau priceperea ta sau cu ceva ce 
a făcut altcineva?

Cu ce te  
mândrești azi?
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Data   ...............................

Manipularea reprezintă trei 
lucruri: mașinațiuni, fraude 
sau înșelăciune comise într-
un anumit scop. Nu există nicio 
modalitate de a înșela pe cineva 
accidental sau neintenționat, 
evident că există un scop ascuns 
în spate. Pe cine manipulezi 
astăzi și în ce scop? Dacă ai 
făcut ceva intenționat împotriva 
cuiva, nu ți-e teamă că ți se 
va întâmpla același lucru? „Ce 
semeni, aia culegi”, spune Biblia 
(Galateni 6:7-8). Acest lucru este 
valabil și pentru relațiile dintre 
oameni. Amintește-ți că, dacă 
vei continua să-ți manipulezi 
prietenii sau rudele, mai 
devreme sau mai târziu ei vor 
începe să scadă și vei rămâne 
complet singur. Oamenii simt 
repede ipocrizia, gândește-te la 
comportamentul tău înainte de a 
fi prea târziu. 

Pe cine manipulezi? Cu ce? Pe 
cine manipulezi azi? - rudele la, 

colegii, prietenii tăi?



Data   ...............................

Ai marcat vârful muntelui, dar tot nu reușești să 
faci primul sau următorul pas. Ce te oprește? 
Încă nu reușești să strângi bani pentru 
prețuita achiziție sau nu găsești timp pentru 
antrenamente sportive sau nu reușești să-ți 
gestionezi bine timpul personal? Notează-ți în 
detaliu omisiunile de până acum și să nu-ți fie 
rușine să-ți stabilești o sarcină pentru mâine, 
cu care să te întorci pe calea dorită.

Fă o analiză, de ce nu ai atins 
obiectivele dorite până acum.



Data   ...............................

Fiecare urmărire a unui nou 
scop începe cu entuziasm, sau 
cel puțin cu intenția de a obține 
cât mai mult posibil în timpul 
călătoriei către acesta. Undeva 
pe parcurs, însă, este posibil 
să-ți pierzi entuziasmul inițial 
- începi alte proiecte, amâni, 
ratezi termenele limită. Nu vă 
faceți griji, este normal: într-un 
studiu Harvard Business Review, 
cercetătorii au găsit motivele 
pentru pierderea entuziasmului. 
Există două tipuri de gândire 
pe care oamenii le folosesc în 
mod obișnuit pentru a se motiva: 
unii se uită la ceea ce s-a făcut 
până acum pentru atingerea 
obiectivului, în timp ce alții se 
uită la pașii rămași pe drumul 
către acesta. Cercetările arată 
că atunci când ne concentrăm pe 
ceea ce am realizat până acum, ne 
simțim mulțumiți și relaxați. Dacă 
în schimb ne concentrăm pe ceea 
ce rămâne de făcut, motivația nu 
este doar menținută, ci și crescută. 
Astfel, oamenii care obțin mari 
succese se concentrează asupra 
scopului și nu se felicită niciodată 
pentru jumătate din munca 
depusă, deoarece în momentul 
în care o persoană se simte 
mulțumită, apare o asociere 
automată cu dorința de odihnă și 
recompensă.

Schimbă întrebarea! În loc de: ”Ce 
am de făcut astăzi?”, întreabă-te: ”Ce 
succes trebuie să obțin?”.



Data   ...............................

Benjamin Franklin este un celebru 
diplomat, editor, autor, om de știință și 
inventator american. El este unul dintre 
părinții fondatori ai Statelor Unite și 
este singura persoană care a semnat 
toate cele trei documente de eliberare 
a Americii de Anglia. Acestea sunt: 
Declarația de independență, Constituția 
americană și Tratatul de la Paris. Dar 
știți că a urmat școala doar doi ani, 
deoarece era al 15-lea dintre cei 17 copii 
din familia lui Josiah Franklin - un om de 
afaceri angajat în producția și vânzarea 
de săpunuri și lumânări. Tatăl său a vrut 
să-i dea fiului său o educație adecvată, 
dar din cauza lipsei de fonduri, Benjamin 
a urmat oficial școala doar doi ani. 
Apoi și-a continuat educația acasă cu 
ajutorul lecturilor intensive. Astfel, după 
ce a parcurs el însuși calea studiului, 
ani mai târziu a devenit cel mai bogat și 
mai faimos proprietar al unei tipografii. 
Invențiile sale sunt legendare, printre ele 
se numără și prototipul bateriei moderne, 
paratrăsnetul și multe altele. În 1787, 
Franklin a devenit unul dintre fondatorii 
Constituției Statelor Unite. Lui îi sunt 
atribuite cuvintele legendare care spun 
că „Investiția în educație dă rezultatele 
cele mai bune”. Dar tu? Ce ai învpțat până 
acum? Ce cursuri ai urmat și la care nu te-
ai înscris, dar ai fi vrut? Ce altceva trebuie 
să mai înveți pentru a mai face un pas 
către succesul tău? Când? Fă un plan!

Cea mai bună investiție 
este investiția în cunoștințe.



Data   ...............................

Câte persoane din afara familiei 
ai ajutat și cum? Ce faci pentru 
binefacere/voluntariat?

Doar faptul că ții această 
carte în mâini înseamnă că ești 
gata să te dezvolți din ce în ce 
mai mult. Ești binecuvântat să 
iei prânzul astăzi și să iei cina 
în seara asta. Probabil că ai o 
casă, un acoperiș deasupra 
capului și haine pentru a 
impresiona lumea din jurul tău. 
Privește-te! Acum imaginați-vă 
că nu aveți nimic din ceea ce 
aveți în acest moment. Singurul 
lucru pe care te poți baza este 
ajutorul unui prieten, al unei 
rude sau chiar al unui străin 
pentru a te hrăni și a te încălzi. 
Poate ți-e rușine să ceri ajutor, 
dar nu va dura mult, pentru că 
foamea nu așteaptă. Nimeni 
nu este asigurat să se afle de 
„partea cealaltă a baricadei”, 
așa că fii rațional și bun. 
Gândește-te pe cine poți ajuta 
astăzi cu bani, bunuri, mâncare 
sau un cuvânt bun. Dacă nu îți 
aloci o parte din timpul tău, din 
banii sau bunurile tale pentru 
alții, universul o va face, dar nu 
întotdeauna în cel mai favorabil 
mod pentru tine.

Cum vei schimba lucrurile? Creează și 
împarte bine! Fă-ți planul de binefacere aici.



Data   ...............................

Întreabă-te: Care sunt cele trei 
lucruri pe care trebuie să le fac 
ca să mă îndrept spre marele meu 
obiectiv?

„Tirul cu arcul ne învață cum 
să căutăm adevărul. Când 
trăgătorul nu lovește, nu 
dă vina pe alții, ci caută 

vinovăția în sine”

„Ceea ce este greu de 
făcut trebuie făcut cu 

multă perseverență”

„Cel care nu 
progresează în fiecare 
zi, rămâne în urmă în 

fiecare zi”

Pentru a fi suficient de motivat, ia în 
considerare cele trei citate ale lui Confucius:



Data   ...............................

Pentru a înțelege cât de importantă 
este planificarea, vă voi spune o 
poveste adevărată. Într-o zi, Warren 
Buffett a călătorit cu șoferul său 
Michael (Buffett este unul dintre cei 
mai bogați oameni din lume, cu o 
avere personală de aproximativ 100 de 
miliarde de dolari) pentru a se întâlni 
cu un investitor într-un oraș vecin. În 
timp ce călătoreau, Buffett s-a uitat la 
șoferul său și a întrebat: „Michael, de 
cât timp lucrezi pentru mine? - „De 4 ani 
și 3 luni”, a răspuns șoferul. „În 4 ani și 3 
luni, Mike, ai auzit mii de conversații ale 
mele la telefon în timp ce mă duceai cu 
mașina. Ar trebui să ai deja cunoștințe 
despre milioane. De ce încă mai lucrezi 
pentru mine?” Șoferul, Michael, a rămas 
fără cuvinte și, în timp ce se întreba ce 
să spună, Buffett l-a pus să oprească 
mașina, să ia o bucată de hârtie și să 
noteze primele 10 obiective pe care 
dorea să le atingă în următorii 5 ani. 
În timp ce miliardarul era la întâlnire, 
șoferul i-a dat curs cererii. Când s-a 
întors, Buffett l-a făcut să aleagă cele 
trei obiective principale care erau cele 
mai importante pentru el. Șoferul a 
făcut asta. Omul de afaceri i-a spus: 
„Îndeplinește-ți mai întâi cele trei 
obiective, apoi concentrează-te asupra 
celorlalte șapte.”
Povestea spune că la 4 luni după 
această conversație, șoferul Michael 
nu mai lucra pentru Warren Buffett. La 
13 luni după acel incident, Michael a 
făcut primul său milion.

Este timpul pentru planificarea 
săptămânală. Începe acum!



Data   ...............................

Nu există părinte care 
să-și dorească ceva 
rău pentru copilul său. 
Uneori s-ar putea să nu 
arate clar, dar părinții 
își doresc întotdeauna 
ce e mai bun pentru 
copiii lor. Uneori au 
opinii diferite față de 
noi, față de viitorul 
nostru, dar asta cu un 
scop. Poate ai amânat 
ceva de mult timp pe 
care a trebuit să-l faci 
pentru a le face pe 
plac. Acest lucru vă va 
ajuta să vă limpeziți 
mintea, să eliminați 
povara din piept și 
să mergeți înainte cu 
forțe noi. Acordați 
atenție celor dragi, 
ajutați-i, dar păstrați-
vă independența și veți 
vedea cum vă va fi mai 
ușor în viața de zi cu zi.

Ce vor părinții tăi de la 
tine?



Data   ...............................

Aceasta este o întrebare pe care și-o pune toată lumea, mai 
ales când există o lipsă de motivație. Cercetările arată că 
50% din timp îl pierdem cu lucruri care nu au valoare, cum 
ar fi privitul fără scop la televizor. Oamenii de succes își 
gestionează rațional timpul pentru a-și planifica sarcinile. 
Nu uita că și tu și ei aveți același număr ore dintr-o zi: 24 de 
ore pentru a-ți face toată munca. Și Elon Musk și tu aveți 
același număr de ore din zi - dar el este miliardar, tu încă 
ești pe drum.

Capacitatea de a-ți aloca timpul corect și de a-l folosi 
rațional determină calitatea vieții tale. Tu singur decizi 
pentru ce să ai timp suficient. Atunci când este posibil, 
ușurează-ți viața - de exemplu, cumpără o mașină de spălat 
vase, nu mai spăla vase cu mâna, și folosește acest timp 
pentru ceva mai constructiv. Și nu pune nevoile altora mai 
presus de ale tale - fii prioritatea ta.

Cum să fii mai productiv? 



Data   ...............................

Povestea legendarului Nick 
Vujicic este un exemplu despre 
cum nicio scuză nu ar trebui să-
ți stea în cale. Vujicic s-a născut 
fără brațe și picioare și nimic nu 
i-a sugerat mamei sale că copilul 
se va naște fără membre. Crescut 
într-o familie cu multă dragoste, 
Vujicic şi-a dat repede seama 
ca atâta timp cât există dorință, 
credință și motivație, nimic nu 
este imposibil pentru o persoană. 
Ceea ce Nick nu a primit la naștere 
a fost compensat de o sută de 
ori prin spiritul, curajul, viziunea 
asupra lumii, simțul umorului și 
stilul său de viață incredibil. Nick 
Vujicic joacă fotbal, înoată, face 
surfing, joacă golf și în același timp 
motivează și ajută milioane de 
oameni din întreaga lume. Astăzi, 
el este o adevărată celebritate, 
motivator, inspirator și exemplu 
pentru milioane de oameni din 
întreaga lume. Dragostea îi iubește 
pe cei curajoși - Nick este căsătorit, 
are o soție minunată cu care are 
patru copii.
Astăzi este momentul să faci pasul 
tău!

Doar fă-o!



Data   ...............................

Strategia pentru succes 
începe cu una dintre cele 
mai importante calități: să 
fii serios și dedicat pentru 
ceea ce ai hotărât să faci. 
Când vrei să obții ceva, îți 
desăvârșești toată viața și 
trebuie să fii necruțător cu 
tine însuți. De îndată ce vezi 
că ești încremenit în zona ta 
de confort, ridică-te imediat 
și mergi înainte. Atingerea 
unui obiectiv se bazează 
pe crearea unor mici sub-
obiective. Tocmai în pașii 
mici se regăsesc marile 
succese, în caz contrar 
scopul rămâne doar un vis. 

Strategia mea de succes pentru 
azi și mâine este ...



Data   ...............................

Economisește între 10 și 20% din ceea 
ce câștigi sau dobândești în orice 
fel (chiar dacă sunt bani strânși de 
prietenii tăi ca și cadou de ziua ta de 
naștere sau bursa lunară de student). 
Banii sunt bani! Nu face diferența între 
a-i găsi pe stradă sau a-i câștiga cu 
muncă asiduă.
Unii dintre aceștia sunt ca o garanție 
pentru securitatea ta, iar alții pentru 
investiții. Desigur, dacă nu ai făcut 
acest lucru înainte, va trebui să 
aștepți un timp până se acumulează 
și se acordă dobândă la dobânzile 
capitalizate pe care le oferă băncile 
pentru a începe investițiile. Cel mai 
bine este să investești în ceea ce 
înțelegi cu adevărat.
Nu uita să aloci bani și pentru lucrurile 
pe care ți le dorești cu adevărat - 
călătorii, haine, bijuterii sau altceva, 
pentru că aceasta este sarea pe care o 
adăugăm gustului unic al vieții viselor 
noastre.

Structurează-ți resursele financiare 
pe care le ai.

Dobândă 
compusă -  

numită și dobândă 
capitalizată. Se calculează 

prin adăugarea dobânzii la 
suma de bază din perioada 
anterioară iar în perioada 
următoare există dobândă 

la noua sumă 
majorată.



Data   ...............................

Este timpul pentru 
BANI!

Banii sunt un lucru 
grozav, dar ar trebui să 
fie un instrument, nu un 
scop în sine. Dacă mergi 
în căutarea banilor, te vei 
pierde complet. Pentru 
a nu pierde din vedere 
obiectivul, scrie exact 
suma pe care vrei să o ai. 
Ce vei da de la tine pentru 
a-i obține? Vei economisi 
mai mult, dar vei rămâne 
în zona ta de confort sau 
vei ieși din ea și vei găsi de 
lucru suplimentar pentru 
a câștiga mai mult?
La ce dată vrei să ai 
suma exactă? Scrie un 
plan și începi cu el chiar 
de azi - descrie de ce 
sumă dispui acum și ce 
sumă vrei să ai până 
la sfârșitul perioadei 
stabilite. Și nu uita să 
crezi în capacitățile tale. 
Obiectivul se atinge pas 
cu pas!



Data   ...............................

Răbdarea este una dintre 
cele mai mari virtuți ale 
omului. Pentru că a fi răbdător 
reprezintă o forță de caracter 
care se construiește cu multă 
trudă – nu se dă gratuit. Să-ți 
călești spiritul, să-ți supui ego-
ul, să taci când ești acuzat 
pe nedrept - acestea sunt 
picături de curaj pe care le 
găsești în tine de fiecare dată 
când manifești răbdare. Este 
ușor să arăți că ești răbdător 
atunci când totul decurge 
conform așteptărilor tale, dar 
adevăratul test al răbdării 
vine atunci când drepturile 
tale sunt încălcate. Răbdarea 
nu înseamnă să stai pe loc, 
să strângi din dinți și să nu 
faci nimic, răbdarea înseamnă 
de fapt că trebuie doar să 
te destinzi, să crezi într-un 
rezultat bun și să știi că până la 
urmă cu calm și gânduri bune 
vei lua deciziile corecte și cu 
răbdare poți aștepta obținerea 
rezultatului bun pentru tine.

Pentru ce nu ai răbdare? 
Învață să ai răbdare.



Data   ...............................

Să ierți nu înseamnă să 
uiți. Înseamnă să-ți accepti 
greșeala, să mergi mai 
departe și să nu o mai faci. 
Nu te întoarce la ceea ce te 
doare - ce-a fost, a fost. Este 
important ca după ce cazi, 
să te poți ridica din nou și să 
mergi mai departe. Înainte să-i 
ierți pe toți ceilalți, iartă-te 
pe tine însuți. Iertarea are un 
efect pozitiv puternic asupra 
proceselor chimice din creier.

Încearcă 
să te ierți pentru...



Data   ...............................

A-i ierta pe ceilalți nu 
înseamnă că aceștia se vor 
schimba după aceea. Nici nu 
înseamnă că greșeala lor va 
fi dispărut ca și cu o baghetă 
magică.
Iertarea este un act de voință 
și conștiință, nu este un lucru 
întâmplător. A ierta este o 
decizie pe care o iei conștient. 
Și asta înseamnă că tu însuți, 
pe deplin conștient, decizi 
să mergi la următorul nivel. 
Numai așa vei deschide 
calea către prosperitate.
Pe cine ești gata să ierți 
astăzi și pentru ce? Începe 
cu lucrurile mai mici și treci 
la cele mai mari.

Iartă-i pe toți  
ceilalți pentru...



Data   ...............................

Doar tu ai răspunsul 
la întrebarea: De ce nu sunt 

suficient de sănătos?

Potrivit medicinei tibetane, există 
3 cauze ale bolilor: lăcomia (se 
vindecă prin post), stima de sine 
(se vindecă printr-o schimbare a 
mentalității) și aroganța (se vindecă 
prin răbdare, învățând să aștepți). 
Conform altor învățături spirituale, 
sentimente precum invidia, 
mânia, stresul, resentimentele și 
nemulțumirea afectează corpul 
din interior spre exterior. Chiar 
de astăzi poți lua decizia de a 
respinge în mod conștient astfel 
de sentimente pentru a fi sănătos.



Data   ...............................

Una dintre cele mai importante 
abilități ale minții este puterea sa 
de a se concentra. Dacă o persoană 
nu are capacitate de concentrare, 
viața acesteia se va transforma într-o 
provocare dificilă, multe sarcini vor 
părea complet imposibile, iar viața va 
fi o veșnică provocare. Capacitatea de 
a vă concentra în mod corespunzător 
vă ajută la distragerea atenției de 
la orice este neesențial, iar sarcinile 
devin ușor de îndeplinit atunci când 
vă concentrați numai asupra lor și le 
îndepliniți una câte una. În ajutorul 
bunei concentrări vine un mecanism 
excepțional din creier numit ”sistemul 
de activare reticulară”. Acest sistem 
grozav vă permite să filtrați o 
cantitate imensă de date care vă 
inundă în mod constant creierul 
pentru a găsi ceea ce este important 
pentru dvs. Fără acest sistem vei fi 
absolut supraîncărcat cu informații, 
chiar și pentru îndeplinirea nevoilor 
de bază zilnice.
Așa că gândirea este cel mai 
important element în procesul de 
construire a succesului, iar creierul te 
va ajuta să te concentrezi. Scrie aici 
gândurile care îți creează realitatea 
de acum.

Gândurile creează 
realitatea.



Data   ...............................

În această lume există suficient din orice 
pentru toți. Este suficient să te uiți în jur și să 

vezi abundența. De ce unele bunuri sunt împărțite 
altor oameni mai mult decât ție? De exemplu, de ce o 
persoană conduce un jeep și tu nu? Pentru că a vrut 

neapărat și și-a planificat să-și cumpere acest jeep sau 
l-a câștigat la loterie?

Ce crezi? Ce alegi să fie parte din viața ta?

Legea disponibilitatii.



Data   ...............................

O lege universală 
binecunoscută este că egalitățile 

se atrag. Acest lucru este așa pentru 
că cu cât o persoană își îndreaptă 
gândurile și atenția către ceva, cu 
atât acel lucru crește. De exemplu, 
dacă nu crezi că meriți 1 milion de 
euro, nu vei atrage acel milion. Dar 
cu cât te focusezi mai mult asupra 
atragerii milionului, cu atât acesta 
va deveni mai accesibil pentru 
tine. Crezi că vei deveni un bun 
sportiv? Campionii se concentrează 
întotdeauna pe victorie. Crezi că vei 
reuși la acest examen? Învingătorii 
se concentrează întotdeauna nu pe 
teama de examen sau de competiție, 
ci pe rezultatul final.
Lucrul asupra căruia îți direcționezi 
gândurile va crește și va deveni 

mai abordabil.

Legea atracției.



Data   ...............................

Privește-ți viața în urmă cu 
cinci ani. Închide ochii și 
amintește-ți unde ai fost, care 
au fost prietenii tăi, unde ai 
fost, la ce ai aspirat. Deschide 
ochii acum. Vezi ce drum lung 
ai parcurs, ai învățat atât de 
multe lucruri, te-ai schimbat!
Scrie toate schimbările aici. 
Această dovadă scrisă îți 
va aminti întotdeauna că 
creșterea ta este inevitabilă!

Indiferent cât de bună este 
viața ta, bunăstarea poate 
crește întotdeauna.



Data   ...............................

Una dintre numeroasele legi fizice 
neeschimbate ale planetei este cea 
a semănatului și a secerișului. Și 
nu se va schimba - nu există nicio 
modalitate de a semăna roșii și să 
obții ardei. Și slavă Domnului, că 
altfel agricultura ar fi fost foarte 
distractivă;-) Așa cum agricultorul 
alege cele mai bune semințe pentru 
a le semăna anul viitor, așa ai și tu 
grijă să alegi ceea ce este mai bun 
din ceea ce vrei să primești: timp, 
atenție, dragoste și grijă. Alege cu 
grija „solul” in care iti vei semana 
semintele – daca vrei sa culegi 
dragoste, nu-ti pierde timpul stând 
in fata televizorului, ci investeste-l 
in ceva semnificativ care iti poate fi 
folositor mai tarziu.
Trimite-ți mesajul către univers și 
seamănă semințele potrivite.

Primești ceea ce oferi.



Data   ...............................

Cu siguranță știi că la ceea ce te 
împotrivești va continua să fie prezent 
în viața ta. Nu se întâmplă așa ca să te 
simți prost sau pentru că viața este rea. 
Se întâmplă pentru că lucrurile asupra 
cărora îți îndrepți și concentrezi 
energia se dezvoltă cu forță maximă. Și 
nu contează dacă ai o atitudine bună 
sau rea față de o situație, o persoană, 
împrejurare sau orice altceva. Atunci 
când vei cheltui timp și energie 
împotriva a ceva, te vei întâlni constant 
cu acel lucru. Simplu și curat: este o 
lege a naturii.
Scrie aici lucrurile asupra cărora li te-
ai împotrivit şi observă ce s-a întâmplat 
în continuare.
Pentru a atinge obiective mai 
bune, ignoră ceea ce nu îți place şi 
concentrează-te pe lucrurile pe care ţi 
le doreşti cu adevărat.

La ceea ce te 
împotrivești se 
înmulțește.



Data   ...............................

Încă de mic ai auzit: 
”Semeni cu cine stai” 
Mai simplu spus, 
cercul tău de prieteni 
de astăzi determină 
ceea ce vei deveni 
mâine - dacă ești 
în compania unor 
oameni inteligenți, cu 
siguranță că și tu ești 
la fel. Dacă te întâlnești 
cu oameni sociabili, 
probabil că așa ești și 
tu sau vei deveni așa. 
O persoană căreia îi 
place să vorbească 
urât sau să bârfească 
va  sta cu o astfel de 
persoană. Cel bun 
se va împrieteni cu o 
altă persoană bună. 
Potrivit diverselor 
studii, 85% dintre 
problemele pe care 
le are o persoană în 
viața sa se datorează 
altora. De aceea este 
crucial să regândim 
importanța oamenilor 
pe care îi întâlnim în 
viața noastră - prieteni, 
vecini, parteneri. 

Legea unificării  
cu mediul

Descrie-ți cercul de 
prieteni aici și de la 
distanța în timp vezi de 
unde vii și unde mergi.



Data   ...............................

Legea sacrificiului.

Dacă vrei să primești 
ceva, mai întâi trebuie să 
dai. Astăzi este momentul 
să te gândești la ceea 
ce poți oferi de la tine în 
schimbul a ceea ce vrei să 
primești sau să obții. Ce 
sacrificiu vei face astăzi 
pentru a-ți atinge scopul?
Amintește-ți că poți să 
faci și o înțelegere cu 
universul. Poate vei începe 
să alergi dimineața sau te 
vei înscrie la unele cursuri 
pentru ca soarta să-ți 
dea partenerul dorit?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Data   ...............................

Legea disciplinei personale 
nu are lipsuri și dacă o 
respecți cu strictețe, vei 
reuși. Un exemplu în acest 
domeniu este legendara 
Lili Ivanova. Aceasta are un 
regim de alimentație foarte 
strict și o rutină zilnică. „Doar 
concentrarea deosebită 
a gândirii, autodisciplina 
extremă în viața de zi cu 
zi și autocontrolul asupra 
comportamentului pot 
transforma visele într-
un mod de viață”, spune 
cântăreața. Iar succesele 
ei timp de mulți ani sunt 
dovada vie a cuvintelor și 
principiilor sale.
Dacă o persoană nu este 
suficient de disciplinată 
pentru a-și îndeplini propriile 
planuri, va rămâne pe loc.
Descrie aici în ce domeniu al 
vieții tale și în viața de zi cu 
zi nu ai suficientă disciplină?
Cum poți schimba asta?

Legea disciplinei.



Data   ...............................

Convinge-te că poți să-ți 
materializezi obiectivele și 
convinge-te de asta în fiecare zi.

Vulpea a sărit în sus pentru a 
prinde strugurii, dar fructul delicios 
a rămas în afara razei fălcilor 
sale. După mai multe încercări, 
vulpea a renunțat și a gândit: 
„Acest strugure este acru și chiar 
dacă l-aș prinde, nu l-aș mânca”. 
În această faimoasă fabulă a lui 
Esop, vulpea își schimbă atitudinea 
pentru a putea răspunde la 
comportamentul ei. Totuși, dacă și-
ar fi imaginat mai întâi că ajunge la 
struguri, cu siguranță ar fi sărit mai 
sus și i-ar fi luat oricum.
Vizualizarea și prezentarea 
continuă a rezultatului dorit au un 
efect extrem de motivant asupra 
psihicului, care are, la rândul său, 
scopul principal de a pregăti corpul 
pentru săritura care urmează. 

Care este tehnica ta de autoconvingere?



Data   ...............................

Crezi că dacă nu le 
atingi, vei trăi în 

zadar?

Dacă tot am vorbit de „fabulele lui 
Esop”, hai să ne amintim încă una 
care te va ajuta să te concentrezi. Ea 
spune povestea unui iepure mândru 
și rapid care a văzut o broască 
țestoasă mergând pe drum. S-a 
apropiat de aceasta și și-a bătut 
joc de ea, spunând că era foarte 
înceată. „Poate că sunt înceată, dar 
sunt sigură că te voi învinge într-o 
cursă”, a spus țestoasa. Iepurele a râs 
și pentru a-și demonstra dreptatea 
au organizat un concurs. La start au 
pornit împreună - broasca țestoasă 
a mers încet, fără să se oprească. 
Iepurele a alergat, a alergat și s-a 
oprit să se odihnească. În timp 
ce era întins să se odihnească, a 
adormit. Țestoasa a trecut pe lângă 
el, l-a întrecut și s-a apropiat de linia 
de sosire. Iepurele s-a trezit, a sărit 
în sus și s-a grăbit, dar țestoasa a 
trecut prima linia de sosire.
Această fabulă arată clar că cu 
perseverență, chiar dacă înaintezi 
mai încet, ajungi întotdeauna la final. 
Cu toate acestea, pentru a ști clar 
încotro mergi, trebuie să fii conștient 
de lucrurile care sunt cu adevărat 
importante pentru tine. Așa că 
notează aici cât de importante sunt 
obiectivele tale pentru tine.

Concentrează-te 
pe lucrurile care 
contează cu adevărat 
pentru tine.



Data   ...............................

„Adevărul se naște înădispute” – ați 
auzit această afirmație a vechilor 
romani. Mult mai devreme, în 
Grecia antică, Socrate și-a testat 
interlocutorii în dialoguri nesfârșite, 
în încercarea de a ajunge la adevăr. 
Ca rezultat al cercetărilor sale asupra 
controverselor, s-a născut știința 
modernă a eticii de astăzi. Ocupația 
lui Socrate nu a fost deloc inofensivă 
și a plătit-o cu viața. Pasiunea pentru 
controverse continuă și astăzi, 2.500 de 
ani mai târziu, pentru că curiozitatea 
umană și dorința de a ajunge la adevăr 
provoacă tot felul de controverse. Mai 
mult, uneori cineva trebuie să-și apere 
poziția față de cea a altuia. Cu toate 
acestea, linia dintre dispută și ceartă 
este extrem de subțire, aproape 
invizibilă - doar una din cinci dispute 
se termină cu ceva constructiv, 
cealaltă rămâne doar o ceartă. Așa 
că gândește-te serios dacă merită să 
intri în dispute și certuri inutile care îți 
fură energia și schimbă atenția de la 
lucrurile importante.

Cum să eviți 
conflictele?  
Fă un plan.



Data   ...............................

Nu întâmplător subiectul zilei de 
astăzi este scris cu majuscule. Tot 
ceea ce faci depinde de CREDINȚA 
ta: depinde dacă crezi în tine sau nu, 
dacă crezi în bine sau nu, dacă crezi 
sau nu în oameni, dacă crezi sau 
nu în abilitățile tale, dacă crezi sau 
nu în Dumnezeu, dacă crezi că poți 
realiza ceea ce vrei.
„Toate visele noastre pot deveni 
realitate dacă avem curajul să le 
urmăm”, crede legendarul Walt 
Disney.
„Viitorul aparține celor care cred 
în frumusețea viselor lor”, a spus 
Eleanor Roosevelt.
„Nimic altceva decât visele 
construiesc viitorul”, a spus Victor 
Hugo.
„Orice poți face sau visezi că poți 
face, fă!” Curajul conține în sine 
putere creatoare și magie, potrivit 
lui Goethe.
Cu alte cuvinte, dacă crezi că poți 
face ceva, vei face.
Crezi că îți poți îndeplini visele? Scrie 
în ce crezi pentru a-ți îndeplini visele.

CREDINȚA



Data   ...............................

În loc să afirmi că numai alții 
reușesc, întoarce puțin lucrurile 
și gândește: dacă alții reușesc, 
înseamnă că și tu poți!
Fă o listă de afirmații și 
convingeri care le limitează. 
În mare măsură acestea sunt 
moștenite de de la părinții 
tăi și de la familie și ulterior 
s-au format în procesul de 
transformare în adult.
Iată câteva exemple tipice 
de convingeri limitative: „Toți 
bărbații buni sunt ocupați”, „Pe 
bărbați nu te poți baza”, „Este 
prea frumos să fie adevărat”, 
„Nu am timp”, „Nu am idee de 
unde să încep”, „Nu pot să încep 
o afacere, nu am bani „,“ Banii 
nu sunt niciodată suficienți „,“ 
Nu sunt suficient de bun „,“ Sunt 
prea bătrân pentru asta „.
Este extrem de important să-ți 
scrii convingerile negative pe o 
foaie de hârtie. Acest lucru îți va 
oferi o perspectivă, obiectivitate 
și o transparență pe care nu ți 
le-ai imaginat niciodată, decât 
dacă le ții doat în capul tău.

Care sunt convingerile tale 
negative?



Data   ...............................

Astăzi este ziua în care poți trece liniștit 
dincolo de stereotipuri și tipare. Poti 
alege un alt traseu de la si spre serviciu, 
sa vizitezi magazinul pe care ti-l doresti 
de mult timp, sa suni un vechi prieten. Sau 
poți purta un papion în loc de cravată sau 
o eșarfă în loc de bijuterii. Poți chiar să sari 
de 20 de ori după ce te-ai trezit ca să vezi 
ce îți va aduce acest început de zbor.
Ieșirea de astăzi din șabloane îți va oferi 
oportunitatea de a-ți deschide mintea 
către gânduri din afara cutiei standard în 
care acestea rătăcesc în fiecare zi. Acest 
lucru își va debloca idei noi și te va întâlni 
cu noi oportunități.
Ce alegi să experimentezi astăzi?
Înainte de a merge la culcare ne vom întâlni 
iarăși aici pentru a scrie ce noutăți ți-au 
adus acțiunile creative de astăzi.

Încearcă ceva nou.



Data   ...............................

Cumpărați sau găsiți un 
carnet de buzunar - ca 
cel al ospătarilor. (Astăzi, 
aceștia folosesc dispozitive 
electronice pentru a vă 
prelua comanda, dar nu 
a fost întotdeauna așa). 
Notează zece idei pentru a 
scrie o carte.
De ce 10 idei? Trebuie să 
transpiri un pic! Formulând 
sarcina astfel, de a scrie 10 
idei, cu siguranță vei scrie 
imediat 4 - 5 fără nicio 
dificultate. De la a șasea idee, 
însă, începe să devină mai 
greu, dar chiar trebuie să 
ajungi la 10. Creierul trebuie 
pus la treabă un pic, și acesta 
este cel mai bun exercițiu 
pentru el. Este un truc 
magic: dacă nu te descurci 
cu 10 idei, impune-ți să vii cu 
20. Și nu, nu este obligatoriu 
toți să fie geniali. Amintește-
ți că perfecționismul este 
dușmanul numărul unu al 
”mașinii de idei” care trebuie 
să fii. Așa că permite-ți cu 
îndrăzneală să scrii idei nu 
atât de bune, dar totuși - idei.

O zi pentru idei noi.

Ce idei noi alegi să facă parte din viața ta?



Data   ...............................

Povestește-mi despre integritatea 
ta!
Pentru a vă fi mai ușor, iată o 
descriere a noțiunii comune de 
integritate: „Integritatea este 
practicarea unui mod de viață onest, 
precum și aderarea consecventă 
și fără compromisuri la principii și 
valori morale și etice puternice.”
Acum gândește-te - care sunt 
cele mai puternice puncte ale 
integrității tale și care sunt cele 
mai bune principii morale și valori 
etice ale tale? Descrieți-le și, în zilele 
următoare, concentrează-te mai 
mult asupra lor - asta te va ajuta 
să fii o persoană mai valoroasă și 
respectabilă în viitor.

Ce înseamnă să fii 
integru?



Data   ...............................

Știi deja că pentru a atinge 
obiectivele stabilite trebuie să 
fii deosebit de concentrat, iar 
pentru a te concentra asupra 
lucrurilor, trebuie să-ți aloci 
timpul corespunzător.
Astăzi încearcă să împarți 
timpul în secțiuni de câte 45 de 
minute: la lucru, la învățătură, 
la antrenament. Nu permite 
nimănui să te deranjeze în acele 
45 de minute: oprește soneria 
telefonului și returnează 
apelurile și mesajele mai târziu, 
avertizează-i pe cei cu care 
locuiești/lucrezi/te antrenezi 
să nu te întrerupă. Nu uita de 
odihna adecvată între aceste 
secțiuni: fă exerciții, inspiră aer 
curat, mănâncă ceva sănătos, 
și mai ales: relaxează-te fără 
a naviga în rețea, pentru că 
internetul încarcă mintea cu o 
cantitate imensă de informații 
într-un timp scurt.

Cum să lucrezi  
mai concentrat?



Data   ...............................

Ai observat câte idei uimitoare 
se nasc de la oamenii cu care 
interacționezi? De câte ori te-
ai întrebat cum să faci ceva și 
ai ajuns la concluzia finală - 
întrebându-i pe alții? Da, știți 
deja că nu este o întâmplare că 
Dumnezeu le-a dat oamenilor 
două urechi și o gură: ca să 
asculți mai mult decât vorbești.
Pune-ți azi sarcina să te 
concentrezi asupra cuvintelor 
celorlalți. Nici măcar nu 
este nevoie să participi la 
conversație: ascultă-ți colegii 
în liniște, ascultă conversația 
oamenilor din mijloacele de 
transport în comun sau din 
magazin.
Ce ai auzit util astăzi? Ți-a 
inspirat cumva cineva o idee 
nouă? Ce poți folosi în practică 
din ceea ce ai auzit?

Ziua în care ne concentrăm pe 
ascultarea mai atentă a celorlalți.



Data   ...............................

Sarcina de astăzi pe drumul către 
obiectiv este să te gândești cu atenție 
și să scrii ce întrebări le vei pune 
altora astăzi. Pentru întrebări te 
poți orienta în funcție de obiectivele 
pe care ți le-ai propus: există vreun 
domeniu pe drumul spre obiectiv care 
nu îți este clar; ai nevoie de ajutor 
pentru ceva ce nu poți realiza singur -  
de exemplu, ai nevoie de mai multă 
forță fizică sau de logistică pe care 
nu ți-o poți asigura? Există întrebări 
la care nu poți găsi răspunsuri și ai 
nevoie de experiența altcuiva pentru 
o abordare practică a acestora?

Ziua 
întrebărilor.

Și în consecință, ce vrei să înveți?



Data   ...............................

Pe drumul către visele tale, ai găsit deja 
pe cineva cu care vrei să te asemeni 
și de la care să înveți. Care sunt acei 
oameni?
Se află în cercul prietenilor tăi? Dacă 
vrei să mergi înainte, ai nevoie de 
exemple bune și de sprijin pe care 
le poți găsi la oamenii cu gânduri 
similare. Întotdeauna este bine să-ți 
extinzi cercul cunoscuților și ar fi și mai 
bine dacă aceștia îți sunt și însoțitori. În 
lumea plină de culoare de astăzi, acest 
lucru este ușor: desigur, este mai bine 
să-i întâlnești față în față în cluburi de 
interese, în săli de sport, la dansuri, la 
serviciu, dar dacă nu reușești, dintr-un 
motiv sau altul, poți face parte dintr-o 
anumită comunitate și prin intermediul 
rețelelor de socializare. Totuși, ai grijă 
să nu ți se estompeze visele și să nu-ți 
pierzi timpul pe internet, pentru că și 
acest lucru este posibil.

Când găsești oamenii potriviți cu care 
te asemeni, fă-ți un plan pentru a te 
apropia de ei.

Lărgește-ți cercul 
de contacte.



Data   ...............................

Sabotajul este ca cenzura: poate fi 
din exterior, dar poate fi și o inițiativă 
din interior. Dacă în drumul către 
obiectivul tău se întâmplă să fii 
sabotat de oameni din exterior, poți 
oricând să depășești acest lucru 
îndepărtându-te de aceștia sau 
găsind o cale către obiectiv dincolo 
de influența lor.
Cea mai proastă versiune a 
sabotajului este cea pe care ți-o 
impui: prin inocularea gândurilor 
negre și negative, prin distragerea 
atenției, pierderea timpului cu lucruri 
inutile, prin lipsa de încredere în 
sine sau lene. În această situație 
este dificil să scapi de tine însuți, 
așa că este nevoie de disciplină și 
perseverență strictă: ca picătura 
care străpunge piatra nu cu putere, 
ci cu perseverență.
Ce calități negative ale tale te opresc 
în evoluție?

Cum te autosabotezi?



Data   ...............................

Cum alegi să investești în tine?

După cum am spus mai înainte, 
formarea și educația sunt cea mai 

bună investiție în tine. Nu în ultimul rând, 
experiența practică este condiția prealabilă 

pentru succes. Nu întâmplător învățarea se face 
pe toată durata vieții – să fii deschis către lume 

și cu dorința de a învăța din orice este adevărata 
atitudine pozitivă. Iar în secolul nostru 21, aflat 

într-o continuă schimbare, acest mod de gândire 
duce la succes.

Cum ai investi în tine: instruire, noi realizări 
sportive, creștere spirituală, o nouă 

profesie sau un curs practic?



Data   ...............................

Nu ignora semnele.

De obicei, pe drumul către țintă, vei primi semne dacă te deplasezi în direcția 
corectă. Soarta îți va trimite semne despre calea pe care să o iei atunci când 
te afli la o răscruce de drumuri.
De exemplu, dacă alegi să trăiești o viață plină de bogății, nu rata semnele 
care vă arată că ești pe calea cea bună: de exemplu, dacă cineva îți oferă o 
cafea azi; sau mama ta ți-a gătit prânzul; sau ești invitat la o conferință într-
un alt oraș sau țară în care nu ai mai fost niciodată; sau ți se face un cadou 
neașteptat; sau cunoaști artistul preferat; sau....
Pe măsură ce începi să observi semnele, ușa către prosperitate începe să se 
deschidă. Semnele te vor ghida pe calea către obiectiv.
Acum gândește-te la săptămâna trecută și încearcă să vezi ce semne s-ar 
putea să fi omis când erai distras sau ocupat cu altceva.



Data   ...............................

Amânarea viselor și a 
obiectivelor tale este cel 
mai rău lucru pe care îl poți 
face. Gândește-te doar - 
poate dacă în urmă cu cinci 
ani nu ai fi amânat să mergi 
la antrenament, astăzi ai fi 
putut fi campion mondial! 
Dacă nu ai fi amânat 
întâlnirea cu diferite 
persoane, ai fi putut avea 
azi familia și copiii la care 
visezi; dacă nu ți-ai fi amânat 
studiile, ai fi putut fi astăzi 
într-o poziție superioară.
Nu mai este loc de amânare, 
timpul trece atât de 
imperceptibil încât următorii 
cinci ani vor zbura pur și 
simplu. Așa că ia lucrurile 
în propriile mâini și fă un 
pas astăzi către sarcinile 
mult întârziate, oricât de 
nesemnificative ar fi: fă-ți 
timp să reîncepi să faci sport, 
să-ți scurtezi pantalonii, să-
ți faci ordine în garderobă, 
să-ți coși nasturii rupți, 
să-ți organizezi fișierele 
pe computer sau să ștergi 
scrisorile inutile din e-mail.
Fă-ți un plan pentru a 
recupera timpul pierdut și 
începe să-l respecți. Ai grijă 
de tine, pentru că amânarea 
ucide șansa.
Amintește-ți acest gând 
legendar al lui Christopher 
Parker: „Amânarea este ca 
un card de credit: multă 
distracție până când 
primești nota de plată.

Ce amâni?



Data   ...............................

Visezi la bogăție, dar în 
momentul de față îți este 
greu să-ți plătești facturile 
sau împrumuturile? Dacă 
ești ancorat într-o astfel 
de situație acum, îți va 
fi greu să-ți imaginezi 
cum poți deveni milionar. 
Poveștile celor mai mulți 
miliardari pornesc de 
la zero, dar succesul lor 
financiar se datorează 
muncii și entuziasmului, nu 
întâmplării.
Așa că nu te baza 
pe șansă, schimbă-ți 
doar perspectiva. Este 
exact ceea ce a făcut 
multimiliardarul Roman 
Abramovici. Acesta deține 
al treilea iaht ca mărime 
din lume (în valoare de 400 
de milioane de dolari) și are 
o avere netă de 11,2 miliarde 
de dolari. Cu toate acestea, 
înainte de a fi inclus pe 
lista miliardarilor Forbes, a 
crescut într-o casă pentru 
copii din Moscova.
Așadar, care este planul 
tău?

Alege să gândești și să acționezi la scară largă.



Data   ...............................

La fel ca autosabotarea, 
scuzele pentru ceea ce nu 
ai făcut pot fi deosebit de 
distructive. Dacă găsești 
o scuză pentru a nu-
ți îndeplini obiectivele, 
atunci nu vrei să le atingi 
deloc. ”Nu există nu pot, 
există nu vreau”!
Nu ai timpul de care 
ai nevoie sau îți este 
prea greu, sau nu îți 
poți permite, sau pur și 
simplu nu ai chef, sau 
întotdeauna sunt lucruri 
mai importante decât 
visele și planul tău?
Există o distribuție 
incorectă a timpului în 
timpul zilei. Forțează-te un 
pic și fă primul pas spre 
a-ți depăși lenea și scuzele: 
fă-ți un plan despre modul 
în care îți vei organiza ziua 
de acum înainte.

Care sunt scuzele mele 
pentru a nu urma planul 

pe care l-am făcut?



Data   ...............................

Pe de o parte, planurile iubesc 
tăcerea: le place să nu împărtășești 
ceea ce ai hotărât să realizezi, 
decât dacă afectează alte 
persoane. Nu din teama ca alții să 
interfereze cu planurile tale și să le 
zădărnicească, ci mai degrabă din 
cauza energiei negative și invidiei 
pe care le poți întâlni. Orice 
îndoială a celorlalți despre planul 
tău te poate descuraja dacă nu 
sunt pe deplin de acord cu acesta.
Pe de altă parte, împărtășirea 
planurilor tale cu alte persoane 
poate deschide noi posibilități 
pentru realizarea lor: un prieten 
va crede că te poate ajuta cu ceva, 
altul - cu altceva, și așa, cu ajutorul 
lor, te poți apropia mai repede la 
obiectiv.
Singurul responsabil pentru 
alegerile pe care le faci, ești tu!! 
Scrie aici exemple din viața 
ta când părerea altor oameni 
te-a descurajat, te-a dus într-o 
fundătură, ți-a blocat dezvoltarea, 
ți-a împiedicat visele sau invers, 
te-a ajutat.

Ce vor crede ceilalți?



Data   ...............................

În funcție de mediul din jurul tău, 
depinde cum va decurge călătoria ta 
pe calea către vis. Oamenii importanți 
pentru tine pot fie să te împiedice, fie să-
ți dea aripi.
Dacă crezi însă, că cea mai importantă 
persoană din viață este copilul tău, 
partenerul tău, părinții sau un prieten 
apropiat - te înșeli! Cea mai importantă 
persoană din viața ta ești tu însuți!
Sănătatea ta, succesul tău, fericirea ta, 
îi afectează direct pe ceilalți oameni 
din jurul tău, iar cu succesele tale îi poți 
ajuta. Nu uita asta!
Ia-ți zece minute și scrie un scurt text 
despre: De ce sunt cea mai importantă 
persoană din viața mea?

Care este cea mai 
importantă persoană din 

viața ta?



Data   ...............................

Te întrebi ce este un compliment 
și dacă îl poți face fără să te 
gândești? Calmează-te, laudele 
nu spun întotdeauna adevărul, 
dar cu siguranță mângâie ego-
ul oamenilor. Când ai spus ultima 
dată o vorbă bună unui coleg 
sau unei colege, ai lăudat părul, 
hainele sau priceperea cuiva? 
Cum te simți când trăsăturile 
tale pozitive sunt subliniate cu 
voce tare de cineva? Vei face o 
impresie puternică cuiva atunci 
când îl lauzi. Și dacă o faci din 
inimă, atunci faci deja istorie.
Încearcă astăzi să faci 
complimente discrete colegilor 
și prietenilor, observă-le 
calitățile bune și laudă succesul 
lor. Vei vedea că dacă adopți o 
asemenea atitudine, vei culege 
la fel. Acest lucru te va ridica 
în ochii tăi și vei crede că ești 
capabil să realizezi și mai multe 
vise decât ți-ai propus.
La sfârșitul zilei, spune-mi 
despre experimentul tău.

Ziua complimentelor.



Data   ...............................

Schimbarea alimentației nu 
înseamnă a ține o dietă, deoarece 
aceasta este limitată în timp sau 
are un anumit termen. A mânca 
sănătos înseamnă a construi 
o dietă completă care îți va 
îmbunătăți fără efort sănătatea, 
îți va oferi o minte limpede, mai 
multă energie pentru a-ți face 
temele și a avea succes.
Nu fi dezamăgit când faci o 
excepție și apelezi rapid la fast-
food – important este că aceasta a 
fost doar o excepție în regimul tău 
de alimentație. Dacă nu ai mâncat 
sănătos până acum, pune-ți 
obiectivul să mănânci așa timp de 
o săptămână - nu pentru a-ți priva 
corpul de hrană, ci pentru a alege 
cu mai multă atenție alimentele 
care sunt bune pentru tine și apoi 
vezi diferența.

Când voi începe în 
sfârșit să mănânc 
sănătos?



Data   ...............................

Imaginează-ți că trăiești  
viața visurilor tale.

Închide ochii și imaginează-ți că trăiești viața pe care ți-ai dorit-o mereu. Ai 
câștigat o avere, ai rezultate excelente în sport, ți-ai terminat studiile, ți-ai 
găsit un loc de muncă mai bun, ți-ai găsit partenerul ideal.
Cum arată viața ta acum? Ești mulțumit de ceea ce ai realizat și, dacă da, care 
este următorul tău obiectiv? Nu deschide ochii - uită-te la noua ta viață. Ești 
mulțumit de eforturile depuse până acum? Ești mulțumit de perseverența, 
efortul și progresul constant către obiectiv, indiferent efortul și costurile 
făcute?
Descrie fiecare detaliu.



Data   ...............................

Fă-ți timp pentru un bilanţ. Fii sincer și marchează progresul în planul tău.
În timp ce scrii, amintește-ți că „Oportunitățile nu ți se oferă des, așa că atunci 
când ți se oferă, apucă-le” (Audrey Hepburn) și „Crede că poți și că ești la jumătatea 
drumului către succes” (Theodore Roosevelt).

Scrieți cum progresați cu planul pentru 
atingerea obiectivelor.
Marchează și pașii pe calea dezvoltării caracterului 
tău pe care l-ai construit mergând în sus - răbdare, 
sacrificiu de sine, perseverență.



Data   ...............................

Aproape toți copiii au avut 
o copilărie fericită. În mod 
tradițional, suntem obișnuiți 
să acordăm atenție doar 
evenimentelor negative 
din copilăria noastră și 
ne amintim puțin despre 
emoțiile și experiențele 
noastre pozitive. Adevărul 
este că totul depinde de 
punctul tău de vedere 
asupra poveștilor din 
copilărie. Și deși nu poți să te 
întorci și să vezi părțile bune, 
poți oricând să te întorci la 
acele povești și să adaugi 
propria ta versiune mai bună 
a evenimentelor. Așa că poți 
rescrie cu ușurință istoria 
copilăriei tale într-un mod 
care îți place și să schimbi 
felul în care o privești.
Acest lucru îți va schimba 
temelia vieții și îți va oferi un 
impuls puternic. Gândește-te 
la încrederea în sine pe care 
o vei avea atunci când vei 
avea un început bun în viață.

Un nou mod de viață.



Data   ...............................

„Entuziasmul este pâinea 
zilnică a tinereții, iar 
scepticismul este vinul zilnic 
al bătrâneții” – Pearl Buck, 
scriitoare americană și 
laureată a Premiului Nobel 
pentru literatură.
Entuziasmul este, fără 
îndoială, stropul lipsă de 
dragoste pentru activitățile 
zilnice, care face și cea mai 
plictisitoare zi să aibă sens. 
Entuziasmul este o stare 
specială de trăire care ne 
determină să facem lucrurile 
cu dorință și este o garanție 
că le vom face mai bine.
Așadar, cum să faci toate 
lucrurile cu entuziasm?

Ziua în care vei experimenta 
energia entuziasmul.
Ce te entuziasmează?



Data   ...............................

E timpul să te lauzi! Laudă-
te cu lucrurile pe care 
știi să le faci și pe care 
le-ai realizat; subliniază 
trăsăturile caracterului tău 
și calitățile tale; spune-ne 
despre reacțiile tale atunci 
când ai întâlnit obstacole 
și probleme în viață, despre 
dezvoltarea ta spirituală în 
timpul greutăților, despre 
răspunsul tău la provocările 
zilnice.
Este un fapt binecunoscut că 
copiilor le place să fie lăudați 
pentru fiecare realizare, 
le place să primească 
încurajare și dragoste pentru 
fiecare succes. Adevărul 
este că de-a lungul anilor, 
această nevoie umană nu 
dispare, doar încetăm să mai 
căutăm atât de mult acest 
sprijin, pentru că începem 
să credem din ce în ce mai 
mult în forțele proprii. În 
zilele noastre, cuvintele de 
sprijin au făcut loc de mult 
cuvintelor de insultă, jugnire, 
ură și grosolănie.
Adevărul este că ai multe 
lucruri cu care să te lauzi, 
deși alții nu văd. Nu te 
aștepta la aprecieri din 
partea lor, ține tu cont de 
toate realizările tale.
Fă o listă cu lucrurile de care 
poți fi mândru.

Lauda-te!



Data   ...............................

După ce te-ai lăudat cu 
realizările tale, acum 
este momentul să profiți 
la maximum de ele și 
să te promovezi în cel 
mai potrivit mod față 
de ceilalți. Știi deja să-
ți evidențiezi cele mai 
bune părți. Nu confunda 
publicitatea cu lauda!
Pe măsură ce rețelele 
de socializare au 
devenit populare și 
oamenii mai mobili, 
regulile de publicitate 
s-au schimbat complet. 
Astăzi este ușor să-ți 
creezi propriul blog, 
să oferi informații, să 
cauți și să primești 
feedback, să fii social, 
adunând astfel mai 
mulți susținători pentru 
ideea ta. Dacă visezi la 
bogăție, aceasta nu va 
veni singură. Trebuie 
să fii activ, creativ și 
inovator, iar ideile tale 
pot fi auzite pe scară 
largă doar într-un mediu 
interactiv.
Scrie câteva idei despre 
cum să te vinzi mai bine, 
cum să ajungi la un 
public mai larg și cum 
să-ți lărgești visul.

Fă-ți publicitate.



Data   ...............................

Pe drumul fiecărui vis se 
găsesc sceptici care se 
îndoiesc de asta. Ei se vor 
îndoi și de visul tău - și astfel 
își vor satisface nevoia de a se 
îndoi de tot. Poate că această 
reacție a lor este cauzată 
de nesiguranța în ei înșiși?!? 
Nu ceda în fața îndoielilor 
și nu permite nimănui să-ți 
fure visul sau să te facă să te 
abați de la drumul pe care ți 
l-ai trasat. Demonstrează-
le oamenilor că poți risipi 
aceste îndoieli și că visul tău 
este la fel de puternic ca ziua 
în care s-a născut în inima ta. 
Demonstrează-le tuturor că 
poți realiza tot ceea ce visezi. 
Dacă este vorba de o realizare 
sportivă, antrenează-te cu 
o oră înainte și cu o oră în 
plus după timpul standard 
de antrenament. Dacă visezi 
la bogăție financiară, fă câte 
un pas în fiecare zi pentru a 
face bani.
Gândește-te la modalități de 
a risipi îndoielile celorlalți cu 
privire la abilitățile tale.
Notează-le.

Îndepărtează-te de 
oamenii care nu cred 
în succesul tău.



Data   ...............................

Bârfa este una dintre puținele moduri de a eșua. Este unul dintre marile 
păcate. Cu mii de ani în urmă, „bârfitorul” a fost definit ca „cel care 
dezvăluie secretele altor oameni și răspândește minciuni.” Un bârfitor 
este o persoană care are informații suplimentare despre alții sau despre 
evenimente și le spune celor cărora nu le sunt destinate. Bârfa este diferită 
de simpla transmitere a informațiilor, deoarece are un scop diferit: bârfitorii 
urmăresc să-și creeze o imagine pozitivă prezentându-i pe ceilalți într-o 
lumină negativă și pe ei înșiși ca fiind extrem de informați.
Bârfa este un pas înapoi nu numai pe drumul către visul tău, ci și în 
dezvoltarea ta personală. Să nu crezi că bârfitorul care îi vorbește pe la 
spate pe ceilalți nu te bârfește și pe tine. Decide să nu bârfești, pentru că 
ceea ce vei semăna vei culege.

Cum te simți când auzi bârfe 
despre tine?

Nu mai bârfi!



Data   ...............................

O atitudine pozitivă la începutul zilei 
este o garanție a succesului. Dacă 
zâmbești doar o dată mai mult astăzi 
decât în alte zile, poți schimba atât 
lumea ta, cât și a altcuiva.
Alege un gând al zilei și în toate 
acțiunile și cuvintele tale de astăzi 
să te ghidezi după el. Iată câteva 
exemple:
„Fă din fiecare zi o capodoperă” – 
John Wooden
„Imaginația este anticiparea 
viitoarelor atracții pe care viața le are 
de oferit.” - Albert Einstein
„Într-o zi nu este o zi din săptămână” – 
Dennis Brennan-Nelson
„Este timpul să începi să trăiești viața 
pe care ți-ai imaginat-o” – Henry 
James.
„Cea mai bună răzbunare este marele 
succes” – Frank Sinatra
„Toate visele noastre pot deveni 
realitate dacă avem curajul să le 
urmăm” – Walt Disney

„Fii întotdeauna o versiune de prima 
clasă a ta, nu o versiune de clasa a 
doua a altcuiva” – Judy Garland.
„Dacă nu poți face lucruri mari, fă 
lucruri mici într-un mod grozav” – 
Napoleon Hill
„Nu este niciodată prea târziu să fii 
ceea ce ai putea fi” – George Elliott
„Timpul tău este limitat, așa că nu-l 
pierde trăind viața altcuiva”, a spus 
Steve Jobs.
„Viața este ceea ce ni se întâmplă în 
timp ce ne facem alte planuri”, a spus 
John Lennon.
„Nu vă faceți griji pentru eșec. Fă-
ți griji pentru șansele pe care le vei 
rata dacă nu încerci măcar.” – Jack 
Canfield
„Vremurile grele trec, oamenii 
puternici rămân” – Robert Schuller
Poți să-ți amintești că „Marea este 
până la genunchi”, „Pot realiza orice”, 
„Totul este dragoste” sau să-ți scrii 
gândul pozitiv pentru astăzi.

Alege gândul pozitiv al zilei!



Data   ...............................

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cui nu îi plac cadourile? Dar știi că este mai 
minunat să dăruiești decât să primești? Nimic nu 
se compară cu sentimentul de a căuta, împacheta 
și oferi ceva cuiva, mai ales dacă este o persoană 
iubită. Ai petrecut ore întregi căutând cel mai 
bun cadou care să-l facă fericit, iar privirea lui 
strălucitoare în timp ce deschide pachetul este 
inegalabilă.
Știi că ai o mulțime de lucruri de care nu ai nevoie. 
De exemplu, ai mulți pantofi, șosete sau haine 
pe care nu le porți. Gândește-te la puloverul ăla 
mare pentru tine, dar care i-a plăcut foarte mult 
colegului tău. Alege ceva care iti place și ofera-l 
cuiva care are cu adevarat nevoie de el. Este și 
mai bine dacă găsești mai multe lucruri de oferit 
mai multor oameni.
Scrie sincer - cum te simți când dăruiești?
Cum te simți când te desparți de ceva ce îți place? 
Ai face-o din nou pentru cineva care chiar are 
nevoie de acest lucru?
Când dăruiești cu dorință și dragoste, universul îți 
va întoarce darul, înmulțit de multe ori.

Ziua în care facem cadouri.



Data   ...............................

Dacă în ultimul an nu ai purtat o haină 
din garderoba ta, este un semn clar că 
este timpul să te desparți de aceasta. De 
asemenea, dacă ai haine pe care le-ai 
cumpărat sau comandat online, dar nu s-au 
potrivit ca mărime și le-ai lăsat „pentru mai 
târziu”, nu te lăsa păcălit – mai bine scapi 
de ele și eliberezi spațiu pentru ceva nou. 
Conform diferitelor metode psihologice, 
în funcție de aranjarea garderobei poate 
fi evaluată starea noastră psihică: cu cât 
este mai amestecată și împrăștiată, cu atât 
gândurile noastre sunt mai împrăștiate. Și 
invers: cu cât hainele sunt mai ordonate, cu 
atât conștiința noastră este mai ordonată și 
mai disciplinată. Și o observație: dacă crezi 
că totul în garderobă va fi curat și pentru 
fiecare piesă vestimentară va fi un loc pe un 
umeraș, nu-i adevărat. Daca nu faci un efort 
conștient pentru a-ți organiza spațiul din 
garderobă, acesta va fi plin de haine vechi 
și inutile.
Astăzi este momentul să-ți faci curat în 
garderobă - dăruiește sau aruncă ceea ce 
nu mai ai nevoie. Eliberând spațiul, spui 
Universului că ești gata să primești harul.
Orice lucru care dispare face loc pentru ceva 
mult mai mare care vine în locul lui.

Ziua în care  
eliberăm spațiu  
în garderoba  

noastră.



Data   ...............................

Alege numai ce este 
mai bun.

Atunci când alegi numai ce este 
mai bun: cele mai bune produse, 
alimente, cel mai bun mod de a petrece 
timpul, cele mai bune oportunități, cei mai buni 
oameni cu care să socializezi, cel mai bun restaurant, 
spuneți Universului: da, o merit!
Din toate soluțiile posibile alege doar ce este mai bun: nu ce este 
mai promițător, nici ce este mai rațional, nici ce este mai progresiv și 
bineînțeles, nici ce este mai eficient, ci doar ceea ce este mai 
bun! 
Amintește-ți că întotdeauna ai de ales: să te plângi 
de ceea ce nu ai sau să fii recunoscător 
pentru ceea ce ai.
Care este planul?



Data   ...............................

Aici este locul pentru povestea ta cu 
final fericit. Vei ajunge la sfârșitul ei 
dacă nu renunți niciodată!
Un exemplu în acest sens este prima 
afro-americană miliardar, Oprah 
Winfrey. Născută într-o familie săracă 
din Mississippi în anul 1954, după o 
copilărie traumatizantă, abuzată și 
violată de doi membri ai familiei și un 
prieten al familiei, a fugit de acasă la 
vârsta de 13 ani. La vârsta de 14 ani 
a născut, dar copilul a murit la scurt 
timp după naștere. Fiind o tânără bună 
și inteligentă, Winfrey a primit o bursă 
la Universitatea de Stat din Tennessee. 
După ce a apărut pentru prima dată 
la un concurs de frumusețe local, ea 
a devenit prima corespondentă de 
televiziune afro-americană din Statele 

Scrie-ți povestea cu un 
final fericit.

Unite, la vârsta de doar 19 ani. Mai 
târziu s-a mutat în Chicago unde a 
început să lucreze la propriul show de 
dimineață. Mai târziu acesta a devenit 
celebru ca ”Show-ul lui Oprah Winfrey”. 
Este prima femeie din istorie care 
deține și produce propriul talk-show 
A fost difuzat timp de 25 de sezoane, 
din anul 1986 până în 2011. Averea lui 
Winfrey este estimată la aproximativ 
2,6 miliarde de dolari, ceea ce o face 
una dintre cele mai bogate femei de 
culoare din lume și prima femeie de 
culoare miliardar.
Aceasta este o poveste cu un început 
trist, dar cu un final strălucit.
Care este povestea ta?



Data   ...............................

De obicei risipim ceea ce 
primim de-a gata. Un exemplu 
în acest sens sunt obiectele 
și banii care ni se oferă fără 
a depune cel mai mic efort 
pentru ele. Pe lângă faptul că 
le primim și le risipim, de multe 
ori nu facem niciun efort să le 
păstrăm sau să le înmulțim.
Un alt lucru important pe 
care îl risipim fără să ținem 
cont este sănătatea. Greșim 
foarte mult dacă credem că 
sănătatea este un dat, când 
de fapt este un lucru destul 
de fragil pe care trebuie să-l 
păstrăm cu grijă.
În al treilea rând, dar nu mai 
puțin decât celelalte, este 
timpul pe acest Pământ. 
Timpul fiecăruia dintre noi 
este limitat. Mai devreme 
sau mai târziu timpul 
se va termina, nu există 
oameni nemuritori. Cu cât 
îmbătrânim, cu atât timpul 
zboară mai repede. Vezi 
acum cât de inutil este să stai 
pe rețelele de socializare în 
loc să folosești aceste minute 
prețioase pentru a mai face 
un pas pe calea spre visul 
tău?
Ce alegi să faci începând de 
azi în continuare?

Ce risipești?



Data   ...............................

Nu-ți poți imagina câte milioane de 
povești sunt în jurul tău - de la filmele pe 
care le vezi, din cărțile pe care le citești, 
din postările oamenilor de pe rețelele de 
socializare care spun povești, până la 
poveștile personale ale tuturor celor din 
cercul tău. Ai și tu povestea ta.
Cu siguranță ai o mulțime de povești 
amuzante - din copilărie și ani de școală, 
din perioada universității, din excursiile cu 
prietenii, din aventuri și petreceri.
Gândește-te la o astfel de poveste și 
spune-o colegilor sau prietenilor tăi. 
Oamenii care știu să spună povești pozitive 
pasionante cuceresc rapid publicul și 
devin deosebit de drăguți pentru ceilalți.
Ce poveste ai ales?

Ziua poveștilor  
amuzante.



Data   ...............................

Știi că sunt anumite calități pe care le 
au prietenii buni? Acestea încep prin a 
fi mereu acolo când cineva are nevoie 
de tine, gândesc mereu de bine unul 
față de altul, sunt veseli tot timpul, pot 
păstra liniștea împreună, se simt bine și 
fericiți și cred într-un viitor bun pentru 
oricine.
Astăzi poți să faci un gest și să treci 
dincolo de aceste reguli general 
acceptate și să-ți susții prietenii într-
un mod nou. Gândește-te cum să-i faci 
să se simtă speciali - poți organiza 
o petrecere pentru ei la un moment 
convenabil pentru toată lumea.
Așadar, cum îți vei sprijini prietenii?

Prietenii tăi, de asemenea, 
au nevoie de sprijin.



Data   ...............................

Dacă îți este greu să-ți amintești numele 
atunci când întâlnești pe cineva, 
încearcă să-ți amintești chipul. Apoi 
include automat fața acelei persoane 
în grupul de persoane cu același nume 
pe care le cunoști deja. De exemplu: 
Ivan. Ivan este un nume foarte frumos. 
Unchiul meu se numește Ivan.
Numele - această colecție de litere, sunete 
și semnificații este atât de înrădăcinată 
în mintea fiecăruia dintre noi încât 
putem auzi șoapta numelui nostru chiar 
și într-o cameră aglomerată cu oameni și 
muzică. Acest lucru se datorează faptului 
că mințile noastre sunt înclinate să 
acorde atenție elementelor importante 
din jurul nostru, iar numele este ceva 
important. Modul în care ne adresăm 
altor persoane poartă și informații 
despre cât de apropiați suntem de acele 
persoane – „prescurtarea” treptată a 
numelui cuiva reflectă adesea scurtarea 
distanței sociale dintre două persoane.
Încearcă pe perioada unei săptămâni 
să te adresezi oamenilor pe nume. Acum 
observă: există o schimbare în atitudinea 
oamenilor față de tine atunci când li te 
adresezi pe nume?

Adresați-vă fiecărei persoane 
cu numele lor. Acestea sunt 

cele mai plăcute sunete 
pentru oricine.



Data   ...............................

Valorile sunt un barometru al modului 
în care vrem să ne tratăm pe noi înșine, 
pe ceilalți și lumea. Sunt ca o busolă - 
arată direcția în care vrei să te deplasezi. 
De exemplu, imaginează-ți că vrei să te 
deplasezi spre sud. Te uiți la busolă, 
îți orientezi privirea și corpul și faci un 
pas în direcția corectă. Dar cum poți ști 
că ai ajuns la punctul final? Răspunsul 
este: niciodată. În același mod, valorile 
sunt călăuzele tale pe calea unui 
drum imaginar și reprezintă calitățile 
acțiunilor tale - nu sunt obiecte sau 
situații specifice.
Poate vrei mai multă dezvoltare 
spirituală decât ai acum? Sau pur și 
simplu vrei o mașină mai mare, o casă 
mai mare sau mai mulți copii?
Ce pași trebuie să faci pentru a-ți 
îndeplini standardele?

Care sunt standardele tale 
pentru valorile de bază ale 
vieții? Ce vrei sa ai?



Data   ...............................

Știai că doar cinci minute 
de zâmbete pe zi activează 
producția de hormoni ai 
fericirii? Ne întinerește, pentru 
că și aceasta este una dintre 
principalele sale acțiuni.
Nu întâmplător Mirkazim 
Norbekov ne sfătuiește să ne 
începem ziua cu un zâmbet în 
fața oglinzii. Când îți zâmbești 
prima dată ție dimineața la 
prima oră, te poți aștepta ca și 
alții să facă la fel. Dacă începi 
ziua cu un zâmbet, și viața îți 
va zâmbi ție.
Cine sau ce te face să 
zâmbești?

Zâmbește!



Data   ...............................

Adesea, când mergi pe calea visurilor 
tale, nu petreci suficient timp cu familia 
ta. Aceștia suferă cel mai mult atunci 
când trebuie să mergi în cantonamente 
sportive, să îți iei ore de lucru în plus sau 
să îți iei un al doilea loc de muncă pentru 
a câștiga mai mulți bani.
Cu toții avem timp limitat pe această 
planetă, iar timpul petrecut cu cei dragi 
nu este niciodată suficient. Nu aștepta 
să vină momentul când vei regreta că nu 
ai acordat timp suficient pentru cei dragi 
- fă-o astăzi! Pregătește o cină specială, 
rezervă o masă într-un restaurant sau 
du-i pe cei dragi într-un loc pe care îl 
amâni de mult timp. Fă ceea ce ți-au 
cerut de ceva vreme și nu ai reușit să le 
oferi.
Fă un plan cum să vă petreceți timpul 
când sunteți împreună.

Fă ceva special  
pentru familia ta.



Data   ...............................

Dacă nu ai câștigat la loterie sau 
nu ai moștenit milioane, realizarea 
viselor tale necesită concentrare 
și multă muncă.
Vă amintiți povestea lui Cristiano 
Ronaldo, care mergea cu o oră 
mai devreme la antrenament și 
a pleca cu o oră mai târziu. Îți 
amintești de regimul de fier al 
legendarei Lili Ivanova, precum 
și de zecile de povești de succes 
ale celebrităților - ei au făcut din 
muncă prioritatea lor. Undeva pe 
drumul lor, fiecare dintre ei a decis 
să nu piardă timpul în activități 
secundare care nu le folosesc la 
nimic.
Să-ți spun un secret: când îți 
iubești munca pe care o faci și 
aceasta este hobby-ul tău, nu 
vei mai avea nevoie niciodată 
să lucrezi, pentru că aceasta se 
transformă în distracție pentru 
tine. Toate succesele vor veni mai 
devreme sau mai târziu de la sine, 
atâta timp cât știi să profiti de 
ceea ce iubești.
Fă un plan despre cum să faci mai 
mult decât se așteaptă de la tine.

Fă din munca ta  
o prioritate.



Data   ...............................

Recunoștința este o dovadă a semnificației a ceea ce a făcut o persoană și 
este însoțită de un sentiment de recunoștință. În dezvoltarea ta vei întâlni 
oameni care nu vor crede în tine și în visul tău, dar vor aceștia vor trece și vor 
pleca. Cu toate acestea, unii dintre aceștia vor merge împreună cu tine, te vor 
proteja, te vor ajuta, te vor purta pe brațe atunci când nu te țin picioarele, 
îți vor da mâncare și apă, te vor încuraja și te vor împinge înainte. Când vei 
cădea, ei vor fi cei care te vor ajuta să te ridici. De obicei, astfel de oameni 
au același comportament, chiar dacă vin sau pleacă din viața ta. Aceștia 
merită recunoștința și aprecierea ta. Printre ei se numără și părinții tăi, care 
te-au ținut de mână când ai învățat să mergi, s-au sacrificat pentru tine, iar 
dragostea lor ți-a dat putere de viață.
Cui îi ești recunoscător și pentru ce? Arată-le și lor asta.

Arată-ți recunoștința.



Data   ...............................

Dacă azi afli, că din anumite 
motive, mai ai doar cinci 
ani de trăit până la sfârșitul 
vieții tale, ce vei face? La ce 
renunți? Ce vei cumpăra și 
ce vei vinde? Ce vei lua, dărui 
sau dona? Pe cine vei săruta? 
Pe cine vei suna? De la cine vei 
cere iertare? Ce vei schimba 
la tine? La ce vei renunța ca 
să nu-ți pierzi timpul?
Vei renunța la visul tău 
pentru ceva mai important 
decât acesta? Te vei opri din 
mers pe drumul către el sau, 
dimpotrivă, te vei grăbi să 
ajungi în vârf?
Gândește-te la lucrurile cu 
adevărat importante din 
viața ta. Enumeră-le pe cele 
la care poți renunța pentru că 
sunt nesemnificative.

Dacă știi că mai ai doar 5 ani 
de trăit, care sunt lucrurile pe 
care vrei să le faci?



Data   ...............................

Dacă crezi că nu spui minciuni în viața 
de zi cu zi, te minți pe tine. Minciunile 
- voluntare sau involuntare, fac 
parte integrantă din viața noastră 
și încep cu răspunsul la cea mai 
banală întrebare: ”Ce faci?”, la care 
răspunzi: ”Bine”, chiar fără să te 
gândești înainte. Chiar și în zilele în 
care nu te simți bine, tot răspunzi că 
faci bine. Acum gândește-te de câte 
ori ai mințit că musaca care ți-a fost 
servită a fost delicioasă, că frizura 
prietenei tale este frumoasă, că 
hainele ei arată bine sau că a slăbit.
În afară de a-i minți pe alții, cel mai 
rău lucru este să te minți pe tine 
însuți. Și este ușor să faci asta - pur 
și simplu te abați de la planurile tale 
cu scuza că ai ceva mai important 
de făcut, deși este clar pentru toată 
lumea că aceasta este doar o scuză.
Așa că gândește-te serios la 
minciunile pe care le spui și lasă ca 
aceasta să fie ultima dată când te 
minți pe tine și pe ceilalți.

Scrie minciunile pe care 
le spui de obicei.



Data   ...............................

Oamenii se tem să le fie 
dezvăluite secretele. Unii 
oameni intră în panică din 
cauza asta pentru că își 
imaginează că ar putea fi 
răniți. A-ți dezvălui secretele 
este ca și cum ai sta gol în 
fața tuturor celor care le-au 
aflat.
Ce secrete ai vrea să le 
păstrezi doar pentru tine și 
pe care le-ai dezvălui lumii 
fără să-ți faci griji că ești 
prea deschis?
Iar acum încearcă să 
împărtășești cu cei dragi 
secretele pe care le ascunzi 
și care crezi că te-ar 
„demasca”. Desigur, trebuie 
să fii atent cui alegi să le 
spui. Sunt sigură că această 
experiență și împărtășire 
neprețuită îi va aduce pe 
cei dragi și mai aproape de 
tine, aceștia te vor sprijini și 
așa că vă veți întări relațiile, 
iar asta îți va crește propria 
energie de viață. Poți începe 
cu un secret mai simplu – 
de exemplu, că uneori faci 
cumpărături stupide pentru 
că mergi la cumpărături 
când ești supărat. 
Sctie cum te simți după ce ai 
făcut-o?

Secrete



Data   ...............................

Evită obiceiurile proaste.

Obiceiurile proaste sunt bine cunoscute - fumatul, alcoolul, diverse substanțe. 
Dar campionii și învingătorii în viață au un prag mult mai înalt pentru obiceiurile 
proaste unde, împreună cu obiceiurile dăunătoare, pun și mâncarea în exces, 
disputele - ca o pierdere clară de timp, navigarea nesfârșită și fără sens pe 
internet, privitul fără scop la televizor și multe altele.
Și aici vine întotdeauna rolul liberului arbitru pe care ni l-a dat Dumnezeu: să 
alegem între a avea dreptate sau a fi fericit? Să fii slab sau să fii fericit, să fii 
învingător cu multă muncă sau să te lași dus de curent fără să știi clar unde te va 
duce.
Notează-ți aici obiceiurile proaste, dar nu uita că acest jurnal este al tău personal: 
fii pe deplin sincer cu tine.
De ce obicei te vei ocupa mai întâi?
Dar după aceea? Începeți cu următorul după cel puțin 30 de zile, după ce v-ați 
asigurat că l-ați depășit complet pe primul.



Data   ...............................

„A vedea” aspectele pozitive ale 
oamenilor nu este un dar, ci o abilitate 
construită intenționat. Pentru a 
aprecia corect oamenii, trebuie să 
te hotărăști să dai la spate părțile 
rele, să observi și să promovezi doar 
calitățile bune și pozitive. Acest 
lucru poate fi dificil, mai ales dacă 
dai peste o persoană care, dintr-un 
motiv oarecare, preferă să-și arate 
mai ales calitățile proaste decât 
pe cele bune. Pandemia globală de 
COVID-19 a perturbat fundamental 
comunicarea dintre oameni, iar 
acest lucru a lărgit și distanța dintre 
noi, respectiv a schimbat modul în 
care comunicăm.
Așa că începe cu frații tăi - ce îți 
place la ei? În afară de sprijinul în 
viață pe care ți l-au oferit, ce calități 
pozitive au? Poate că sunt grijulii, 
sau dedicați, sau iubitori, altruişti 
sau harnici, responsabili... Ce vă 
place la ei? 
Acum gândește-te și la cei mai 
apropiați colegi: ce respecți la ei, 
care sunt părțile lor pozitive pe care 
le preferi și ce calități negative ai 
putea să le treci cu vederea?

Caută permanent 
părțile pozitive ale 

oamenilor.



Data   ...............................

A fi părinte este o muncă destul de 
complicată. Odată cu apariția unui 
copil, o persoană încetează să se mai 
gândească la sine și devine atât de 
devotată acestuia încât nici măcar 
nu simte cum crește. O formulare 
excepțională a parentalității este 
aceea că „odată cu nașterea unui 
copil, inima ta începe să trăiască 
în afara corpului tău”. Pentru a te 
crește, părinții tăi nu au mai dormit 
ani la rând - bebelușii plâng noaptea; 
s-au sacrificat pentru ca tu să ai 
mai multe; inimile lor plângeau de 
fiecare dată când cădeai cu bicicleta 
și îți juleai genunchiul; cand mergeai 
la un restaurant sau la un bar, nu 
dormeau până când nu te întorceai 
acasă; s-au lipsit de multe ca să-
ți ofere o educație sau pentru a te 
putea antrena. Părinții sunt extrem 
de dedicați, și în același timp nu 
așteaptă nimic în schimb decât să fii 
fericit. Părinții sunt cei care ți-au dat 
aripi, te-au creat exact așa cum ești 
acum și este suficient ca ei să știe că 
ești sănătos și fericit.
Deci, îți respecți părinții? De ce?
Care sunt aspectele lor pozitive din 
care vrei să înveți și să le dezvolți în 
tine?

Îți respecți părinții?  
De ce? Care sunt părțile 

lor pozitive?



Data   ...............................

Fiecare dintre noi are un cerc apropiat de 
prieteni și unul ceva mai larg, la fel și în 
cazul colegilor. În perioada în care nu ai 
comunicat, acești oameni - ca și tine, au 
mers înainte și au realizat unele lucruri în 
viață sau poate au eșuat. Este posibil ca 
viața lor să se fi schimbat complet. Sună-i 
doar pentru a-i auzi sau scrie-le un mesaj, 
întreabă-i cum sunt. Acest lucru nu numai 
că va sublinia atenția ta asupra lor, dar le va 
încălzi și sufletul pentru faptul că cineva din 
afara cercului lor apropiat de prieteni i-a 
sunat pentru a-i întreba cum sunt. Ascultă 
mai mult decât vorbești - ascultând despre 
problemele și succesele lor, cu siguranță îi 
va face să se simtă bine și este posibil și să 
înveți ceva din experiențele lor de viață. 
De fapt, este plăcut întotdeauna să suni 
pe cineva pe care nu l-ai întâlnit recent - 
exprimă atitudinea ta față de acesta.
Notează aici persoanele pe care le-ai suna 
pentru a le auzi. Pregătește și subiecte 
generale pentru a sparge gheața.

Scrieți un mesaj sau sunați 
persoane pe care nu le 
contactați des.



Data   ...............................

Internetul este important!

Cum te prezinți în fața unor oameni pe care nu îi cunoști atunci când ești 
la o petrecere, conferință sau alt eveniment public?
În zilele precedente, am vorbit despre cât de important este să ai o 
modalitate bună de a te promova, evitând în același timp să te lauzi.
De exemplu. Vă salut! Nu cred că ne-am mai cunoscut. Eu sunt Jane și fac 
oamenii să zâmbească cu gura larg deschisă și o fac la nivel profesionist 
(dacă ești dentist, de exemplu). Iar dumneavoastră sunteți? (provoacă 
oamenii cu prezentarea ta și fă-i să-ți pună întrebări suplimentare).
În pregătirea pentru prezentare, gândește-te la părțile bune, nu doar la 
profesia ta. În funcție de locul în care te afli, poți evidenția și hobby-ul, 
de exemplu: „Bună ziua, sunt un artist amator” sau „... Sunt un grădinar 
pasionat”.
Antrenează-ți prezentarea aici, ce caracteristici ai vrea să arăți lumii?



Data   ...............................

În adâncul ființei omului este făcut 
ca acesta să se gândească mai întâi 
la sine, decât la alții. În mod logic, 
în relație cu ceilalți, o persoană își 
pune pe primul plan prioritățile sale, 
înțelegerile și sistemul de valori cu 
care a crescut. Pentru noi nu există 
nimeni mai important decât noi 
înșine, dar cu toate acestea trăim 
într-un mediu social. Interacționăm 
cu alți oameni, iar modul în care îi 
tratăm este esențial pentru propria 
noastră dezvoltare personală și 
profesională.
Cu toate acestea, atunci când 
interacționați cu alți oameni în 
domeniul afacerilor, multe vorbe 
sunt rareori profitabile. Dimpotrivă, 
comunicarea moderată vă va aduce 
beneficii, în afara cazului în care 
sunteți reprezentant de vânzări sau 
jurnalist și trebuie să vă câștigați 
existența vorbind. Dar chiar și în 
această situație, este întotdeauna 
mai bine să asculți decât să vorbești -  
tot pe baza faptului că oamenii 
preferă să vorbească despre ei înșiși. 
Ascultă cu atenție persoana din 
fața ta, și în același timp pregătește 
întrebări adecvate care nu merg prea 
departe în spațiul ei personal, dar îi 
deschid ușa sufletului.

Lasă oamenii să 
vorbească despre ei 

înșiși, mai ales dacă faci 
afaceri cu ei.



Data   ...............................

Zilnic ne vin în minte 
zeci de idei, dar le uităm 
repede.

Te grăbești să ajungi la serviciu, 
te grăbești să te întorci acasă. 
Călătorești înspre și dinspre 
serviciu - și tocmai în acest timp 
îți vin adesea cele mai bune idei 
despre viață și despre lumea pe 
care ți-o poți imagina. Totul este 
grozav, dar după o zi descoperi 
că ți-ai uitat ideea genială, sau 
cel puțin s-a estompat în mintea 
ta.
Și nu, nu ți se întâmplă doar 
ție asta - dacă nu-ți scrii ideea 
genială, aceasta va dispărea 
foarte repede. Probabil a fost 
rezultatul unei emoții de moment 
care te-a copleșit când te gândeai 
la ceva. Poate că printre ideile 
geniale a fost și una care te putea 
ajuta să mergi pe calea către 
obiectivul tău, dar ai uitat-o? În 
zilele noastre, este ușor să salvezi 
totul de pe telefon sau tabletă 
fără să-ți faci griji că se va pierde.
Fii curajos și scrie toate ideile la 
care te gândești.



Data   ...............................

În ultimii ani, lumea s-a schimbat 
fundamental din cauza pandemiei 
de COVID-19. Poate că te afli printre 
oamenii care și-au pierdut locul de 
muncă. La nivel global, peste 255 de 
milioane de locuri de muncă au fost 
pierdute în 2020, iar datele pentru 2021 
sunt și mai șocante. Pierderea unui loc 
de muncă este o lovitură și mai mare 
atunci când ai împrumuturi și familie. 
Sunt sigură că te poți gândi la zeci 
de moduri de a face bani, chiar și în 
vremuri de criză. Iată câteva idei: poți 
plimba câinii, poți încărca bateriile 
trotinetelor electrice, poți vinde flori 
sau ziare, poți fi curier la o companie 
sau poți face jucării acasă.
Scrie 40 de moduri de a face bani - 
știu că nu este ușor, dar sunt sigură 
că poți.

Notează 40 de moduri în care  
poți câștiga bani, chiar dacă ți se 

par prostești la prima vedere.



Data   ...............................
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Data   ...............................

Ziua recunoștinței.

În multe cele mai multe țări din 
lume - în SUA, Japonia, Germania, 
Bulgaria (24 noiembrie), există o zi 
specială a recunoștinței. Este un fel 
de sărbătoare a oamenilor pentru 
oameni - familia se adună la masă 
și toți își împărtășesc motivele de 
recunoștință. Este bine să ne amintim 
cine ne-a ajutat, pentru ce și cui îi 
suntem recunoscători, dar nu doar 
într-o anumită zi a anului. Astăzi este 
o zi minunată pentru a mulțumi și 
pentru a arăta cât de recunoscător 
ești cuiva pentru ceva ce a făcut 
pentru tine.
Scrie cui și pentru ce ești recunoscător? 
Arată-i asta.



Data   ...............................

În fiecare zi este un moment potrivit 
pentru a termina cu scuzele. Au trecut 
deja trei luni de când ți-ai stabilit 
obiectivul și încă nu faci pași siguri 
către acesta? Probabil ți-ai găsit scuze 
convenabile pentru a evita sarcinile 
zilnice. Amintește-ți că timpul trece 
extrem de repede și, în timp ce alții 
aleargă cu pași mari spre vârf, nu 
reușești nici măcar să îți ții micile 
promisiuni. Și aici nu este vorba de 
concurență, fiecare are vârful lui; dar 
fiecare crește diferit pe măsură ce 
merge pe calea sa.
Fă-ți bilanțul la ceea ce ai făcut până 
acum: ce ai făcut ca să te apropii de 
obiectiv?

Acțiune, acțiune și iar acțiune.



Data   ...............................

Începi ceva nou?

De obicei începem lucruri noi când 
se ivește ocazia. În acest fel, însă, ne 
lăsăm duși de val și așteptăm să ni 
se întâmple ceva. Așa că ia imediat 
lucrurile în propriile mâini și în loc să 
aștepți oportunități, creează-le singur: 
începe ceva nou care a fost amânat de 
mult timp. Poti incepe sa pictezi sau sa 
faci sport, daca până acum ai amanat, 
poti incepe sa mananci sanatos sau sa 
deschizi un magazin la care visezi de 
mult.
Ce alegi?



Data   ...............................

Ți-ai dat seama deja că drumul spre 
țintă nu merge doar în sus și că 
există și coborâșuri. Niciunul dintre 
oamenii de succes nu a zburat spre 
succes, a căzut de multe ori.
”Eșecul este instructiv. Omul care 
gândește cu adevărat învață atât 
din eșecurile, cât și din succesele 
sale”, a spus John Dewey, considerat 
unul dintre fondatorii mișcării 
pragmatismului și părintele 
psihologiei funcționale, unul dintre 
cei mai importanți filosofi ai Americii 
cu contribuții în pedagogie și științe 
politice și reformator al educației. 
Abilitatea de a învăța din eșecurile 
tale îți va da un impuls pentru 
a merge mai departe. Pentru 
a face acest lucru, totuși, fă-ți 
întotdeauna timp să analizezi de 
ce ai eșuat - analizează cauzele și 
consecințele, schimbă-te pe tine 
sau circumstanțele care au dus la 
eșec.
La ce ai esuat? Cum să transformi 
un eșec în succes?

Eșecul poate fi instructiv.



Data   ...............................

Ai sănătate, casă, serviciu, familie, 
părinți sănătoși? Super, ești într-

adevăr foarte norocos!
Totuși, acest lucru nu este suficient! Ai 
noroc și dacă trăiești în armonie cu tine 
însuți, ai sprijinul prietenilor tăi, astăzi 
cineva ți-a zâmbit în metrou, ai câștigat la 
tombolă sau la loterie. În mod surprinzător, 
un coleg s-a oferit să facă și treaba ta, iar 
seara ai aflat că mâine este zi liberă pentru 
tine la serviciu. 
De tocmai astăzi este ziua ta norocoasă? 
Gândește-te, revino în seara asta și scrie 

de ce ești norocos astăzi!

Noroc



Data   ...............................

Este crucial să ai însoțitori pe 
drumul spre obiectiv. „Singurul 
mod de a avea un prieten este 
să devii unul”, spune un vechi 
proverb. Pe drumul spinos în 
sus, este bine să mergi mână 
în mână cu un prieten care 
îți împărtășește obiectivele, 
opiniile și convingerile. Cu 
cineva care crede în tine și 
în abilitățile tale și îți dorește 
din inimă binele.
Privește în jurul tău: cine este 
potrivit în acest scop? De ce?
Cum îl poți face parte din 
călătoria către obiectivele 
tale?

Găsește-ți un prieten  
(un apropiat cu care să-ți 
împărtășești gândurile).



Data   ...............................

Să presupunem că în curând vei înjumătăți 
drumul aventurii tale către obiectiv. Au 
trecut trei luni de la începutul planului 
tău de succes. Ai învățat multe deja - mai 
ales despre tine, apoi despre ceilalți și 
despre mulți alții cu care te intersectezi, 
despre împrejurări. S-ar putea să fi 
suferit niște eșecuri, dar important este 
că te-ai ridicat mereu și te-ai întors pe 
drumul tău. 
Acum știi cu ce provocări te poți confrunta 
în drumul către obiectiv, ai învățat care 
sunt propriile tale slăbiciuni, ai realizat 
că nimic nu vine de la sine și că este bine 
să taci mai mult decât vorbești.
Concentrează-te doar pe aspectele 
pozitive ale situației tale actuale și 
notează-le. În pauzele de la îndatoririle 
tale zilnice, gândește-te la punctele tale 
forte - asta îți va oferi încredere pentru a 
merge mai departe.

Care sunt părțile bune ale 
situației tale actuale?



Data   ...............................

Poate că astăzi este o zi plină 
pentru tine și nu îți pasă de nimic 
altceva. S-ar putea să găsești 
iarăși o scuză pentru astăzi și 
să ratezi un pas major pe calea 
către obiectiv. Este posibil să 
încerci să fii activ, dar oamenii sau 
împrejurările te împiedică. Soluția 
este una singură: ia lucrurile în 
propriile mâini! Inițiază ceva ce 
nu ai făcut înainte: poate fi o 
petrecere sau un gest către cineva, 
sau un eveniment, poți înființa o 
organizație neguvernamentală 
sau o acțiune. Poți începe un 
nou hobby sau poți face ceva 
pentru prima dată. Amintește-ți 
că nimic în viață nu vine gratuit, 
iar succesul necesită muncă și 
dedicare.
Fă un plan pentru ceea ce 
intenționezi să începei.

Ia inițiativa pentru: o 
petrecere, gest, eveniment, 
acțiune ... ceva ce nu ai mai 
făcut până acum. 



Data   ...............................

Nu te baza pe potențiale câștiguri la 
loterie. Ce te aștepți să ți se întâmple: ce 
parte din aceste așteptări se bazează 
pe șansă și ce pe posibilitățile tale? 
Te aștepți la fericire sau la boală? Te 
aștepți la o dezvoltare pozitivă sau îți 
este frică de eșec? 
Orice așteptări ai de la viață, ți se 
va întâmpla. Dacă trăiești cu ideea 
de a găsi fericirea, mai devreme sau 
mai târziu ți se va întâmpla. Dacă 
te convingi că meriți bogăție și te 
aștepți la asta, mai devreme sau mai 
târziu ți se va întâmpla. Dacă știi că ai 
succes și ai șansa de a reuși, vei reuși 
cu adevărat.
Deci, ce aștepți să ți se întâmple?

Ce te aștepți să se întâmple  
ca să ai o viață de succes?



Data   ...............................

Sport

Sportul este 
important nu 
atât pentru un 
corp frumos, cât 
pentru a te simți bine în 
pielea ta. Sănătatea vine 
din interior spre exterior. 
Oamenii au fost creați pentru 
activități fizice încă de când își 
câștigau existența pe câmp. Femeile 
erau ocupate de dimineața până 
seara cu spălarea și îngrijirea familiei, 
iar bărbații lucrau din greu la câmp. Până 
de curând, atât bărbații, cât și femeile trăiau 
o viață activă. Astăzi, lumea din jurul nostru ne-a 
răsfățat cu automobile, mașini de spălat și mașini de 
spălat vase. Cumpărăm mâncare din hipermarketuri 
și lucrăm toată ziua în fața calculatorului. De două 
generații până acum, corpul nostru nu a fost capabil să se 
adapteze la aceste schimbări. Încă mai are nevoie de multă 
mișcare. 
De câte ori pe săptămână faci sport, yoga sau alte activități 
practice? Ce vei începe să faci astăzi?



Data   ...............................

„Știu că nu știu nimic, dar sunt 
și din cei care nu știu asta” – 
un mare gând al lui Socrate. 
Indiferent cât de mult am învăța 
de-a lungul vieții noastre, nu 
vom putea afla adevărul despre 
lume, de exemplu. Aici, marele 
om de știință Stephen Hawking, 
considerat cel mai genial 
fizician al timpului nostru, a 
lăsat moștenire generațiilor 
sale teoriile despre secretele 
lumilor și galaxiilor îndepărtate, 
dar nu a reușit niciodată să 
răspundă la întrebarea cum să 
adormi un bebeluș la trei luni 
și ieși din camera lui fără să se 
trezească. 
Deci, ce îți este clar astăzi? Care 
este teoria ta despre viață?

Ce îți este clar?



Data   ...............................

Oficial, au trecut trei luni din prima zi 
în care ai luat această carte în mâini, 
ai închis ochii și ți-ai văzut visul. Astăzi 
mergi cu încredere spre vârf. 
Ai experimentat suișuri și coborâșuri, 
dar important este că nu ți-ai pierdut 
concentrarea către obiectivul tău care 
încă este în fața ta: plin de farmec, 
dorit, încă atrăgător iar tu ești mai 
încrezător că vei face față și că îl vei 
atinge în curând.
Ce ai realizat? Analizează rezultatele. 
Le-ai amânat? Cum și cu cine te-ai 
asociat? 
Lucrezi conform planului pe care ti l-ai 
facut? 
Ai dat tot ceea ce este mai bun din tine?

Felicitări! Au trecut 3 luni de 
când ți-ai scris obiectivele 
timp de 90 de zile.

Azi este sărbătoare! 



Data   ...............................

Cum te vei recompensa?  
O meriți.

Te poți odihni acum. Și cei 
mai buni alpinişti găsesc timp 
să se odihnească în drumul 
spre vârf. Acest lucru nu 
înseamnă să te oprești definitiv 
și să pierzi oportunitățile 
bune care pot apărea chiar 
azi. Odihna trebuie să fie 
activă - relaxează-te, dar nu 
pierde din vedere obiectivul. 
Închide ochii și imaginează-ți 
priveliștea de sus: din câte se 
vede, visul ți s-a împlinit, ești 
un câștigător!
De fapt, ești deja un câștigător 
dacă îți urmezi planurile și ții 
această carte în mâini.
Cu te vei premia? 

Într-adevăr o meriți!



Data   ...............................

Odihnit și proaspăt, bine ai revenit la planul tău de succes! Astăzi, cu un nou 
început, a venit timpul pentru o nouă strategie. O respirație proaspătă este 
întotdeauna utilă, împrospătează simțurile, repornește mintea și dă o forță 
nouă în drumul către obiectiv. 
Cu câteva răspunsuri la întrebările principale, poți să-ți stabilești mai multe 
obiective. Fă-ți timp și gândește-te: 
Ce nivel de standard vreau să ating?
Ce sumă de bani vreau să câștig?
Câte ore pe zi sunt gata să lucrez pentru asta?
Ce nivel de responsabilitate vreau să am?

O nouă strategie.



Data   ...............................

Dacă îi asculți pe cei din jur sau pe 
părinții tăi, de exemplu, un loc de 
muncă perfect înseamnă să fii șef, 
să ai mulți subalterni, multe beneficii 
sociale precum asigurări suplimentare 
de sănătate, îngrijiri medicale gratuite 
pentru familia ta, bonusuri salariale 
uriașe, mașină de serviciu, telefon, 
tabletă sau laptop. Toate acestea vin 
cu prețul a foarte puțin timp care 
rămâne pentru tine, lipsă constantă de 
acasă, nemulțumiri din partea familiei 
despre absențele tale, iar copiii tăi te 
vor vedea doar la sărbători.
Aceasta este slujba perfectă pentru 
tine?
Sau ești adeptul zicătorii că dacă îți 
transformi hobby-ul în meseria ta, nu 
vei avea nici măcar o zi de lucru?
Există undeva un echilibru între aceste 
două puncte de vedere despre munca 
perfectă? 
Unde se află, după tine?

Cum arată locul tău de 
muncă perfect?



Data   ...............................

Fie că ești o persoană 
casnică sau genul petrecăreț 
este o chestiune de alegere 

personală. Din păcate, viața este atât 
de scurtă încât trece într-o clipă, și în acest 
timp abia dacă putem găsi un moment să le 

putem spune oamenilor pe care îi iubim cât de 
mult ne pasă la ei. De asemenea, ratăm și timpul 

să ne exprimăm recunoștința față de părinții 
noștri și, uneori, nici nu putem să ne sărutăm 

copiii de noapte bună. 
În ciuda înțelegerii tradiționale că o persoana 

ocupată depinde de munca sa și de 
circumstanțe, de fapt, timpul petrecut cu 

cei dragi depinde doar de noi înșine. 
Cheia este împărțirea adecvată 

a timpului. 

Cât timp vreau să am pentru  
mine și familia mea?



Data   ...............................

Poate îți imaginezi să-ți petreci 
toată viața pe spătarul unui 
șezlong, cu un cocktail în mână, 
pe o insulă nelocuită sau preferi 
un amestec captivant de călătorie 
și aventură plină de expediții în 
țări îndepărtate? Te vezi singur în 
această aventură numită „viață”, 
sau ai prefera să ai compania unui 
partener care să te însoțească? 
Ți-ar plăcea să ai copii sau să 
trăiești singur? 
Crezi că ar trebui să lași ceva 
în urmă - de exemplu, copii sau 
bune impresii pentru prietenii tăi 
sau altceva?
Descrie-ți aventura spiritului și 
corpului tău și a tovarășilor tăi 
din ea.

Descrie cum vrei 
să arate viața ta 
personală.



Data   ...............................

Cum vreau să arăt.  
Nu scăpa nici cel mai  

mic detaliu.

Ești mulțumit de viziunea ta în 
acest moment? Cum vrei să arăți 
când vei îmbătrâni? Care sunt primii 
pași către viziunea perfectă pentru 
tine? 
Știi ce trebuie să faci pentru a avea 
grijă de corpul tău? Și cum vrei 
să arăți în ochii prietenilor tăi, ce 
trăsături de caracter vrei ca ei să 
vadă?
Scrie în detaliu viziunea ta despre 
tine: atât pentru corpul tău, cât și 
pentru persoana pe care o arăți 

lumii. 



Data   ...............................

Toți ne naștem cu o misiune și în cele 
mai multe cazuri aceasta este legată 
de alți oameni. Până și Sfântul Ivan 
Rilski, care a trăit singur într-o peșteră, 
este un exemplu pentru milioane de 
oameni din țările creștine. Așa și tu te-
ai născut cu o misiune în viață. 
Te-ai întrebat vreodată cum să o 
recunoști? Probabil că este ceva ce faci 
cu plăcere și nu te deranjează să o faci.
Întreabă-te care a fost momentul în 
care te-ai simțit binecuvântat? Ce 
activitate te poate face să te simți la 
fel? Ce vei face astăzi pentru a te simți 
binecuvântat în ceea ce faci?
Dacă nu ți-ai găsit misiunea, întreabă-
ți prietenii. Îți vor spune la ce ești cel 
mai bun și care sunt punctele tale forte.

Care este misiunea ta? Ce 
faci cu plăcere?



Data   ...............................

Câți bani vrei să ai?

Există trei reguli 
pentru a economisi 

bani. Nu orice contabil 
este finanțist. Cu trei reguli 

simple, vei fi uimit cât de ușor este 
să economisești bani: 
În primul rând, nu este o idee bună să-
ți spui: ceea ce rămâne din salariul din luna 
aceasta voi economisi. Nu! Pune întotdeauna 
deoparte o anumită sumă pentru economii și apoi 
cheltuiește restul. 
În al doilea rând, ridică-ți treptat ștacheta economiilor 
tale economisind puțin mai mult în fiecare lună. 
Și în al treilea rând, pune deoparte treptat niște bani ca 
tampon între următorul tău salariu și economiile tale. 
Fă-ți un plan strict, câți din banii tăi ai cheltui pentru 
siguranța personală și economii?
Câți dintre ei ai pune deoparte pentru educația copiilor 
tăi? 
Cât pentru investiții? Cât pentru imobiliare? Cât în 
numerar? Cât în conturi? Cât de mulți în asigurări 
obișnuite și de pensie? Cât în bitcoin? 
Cât în bijuterii? 

Când?



Data   ...............................

Dacă dintr-un motiv oarecare  
încetezi să mai lucrezi de astăzi, cât 
timp ai putea trăi din economiile tale, 
dacă ți-ai menține nivelul de trai 
actual?

Am vorbit deja despre 
cum să economisim. Desigur, 
există sute de alte moduri de a 
economisi bani pentru zile mai 
bune sau mai proaste. 
Ți-ai pierdut vreodată slujba 
pentru o zi? În paginile 
anterioare am identificat 40 de 
opțiuni pentru a face bani, dar 
dacă acest plan dintr-un motiv 
sau altul nu funcționează și te 
bazezi pe economiile tale, ce ai 
pierde? 
Scopul temei de astăzi este 
să fii treaz și să acorzi o 
atenție deosebită economiilor 
tale. Ai văzut singur că după 
coronavirus lumea nu mai este 
la fel, așa că întotdeauna este 
bine să ai un plan de rezervă 
pentru economiile tale.



Data   ...............................

Să vorbim despre partenerul 
tău ideal. Dacă nu ai o relație 
cu cineva, ai timp să-ți cauți 
partenerul ideal, și oricum ar fi, 
ai o idee despre cum ar trebui 
să fie. Mizezi pe o persoană cu 
caraterul potrivit indiferent de 
aspectul exterior, sau preferi 
să arate foarte bine, dar ai 
face compromisuri în legătură 
cu caracterul? Sau căutați doi 
în unul?
Ce vârstă ar trebui să aibă 
partenerul tău ideal? Care 
este cercul lui de interese? Cu 
ce se ocupă? Ce sentimente 
vrei să simțiți unul pentru 
celălalt? 
Ce vrei să facă partenerul tău 
pentru tine? Cu ar arăta viața 
ta cu acesta?

¿Cómo es su 
pareja ideal?



Data   ...............................

Visezi la acei blugi 
frumoși pe care i-ai 
văzut în magazin, sau 
la noul model de pantofi 
care a apărut recent? 
Ți-ai cumpăra haine 
mai colorate sau într-un 
stil diferit de al tău?
Ți-ai schimba stilul 
pentru a fi mai modern 
sau diferit de ceilalți?
Porți hainele pe care le 
porți la serviciu și când 
mergi la un club de 
noapte, de exemplu? În 
ce haine ai investi mai 
mult - haine de lucru 
sau de petrecere?
Dacă ești pasionat 
de sport, ai investi în 
echipamente noi chiar 
dacă nu ai nevoie de 
acestea - de exemplu, 
un costum de schi sau 
o jachetă nouă, deși ai 
deja două?

Ce vrei să facă  
parte din  
garderoba ta?



Data   ...............................

Probabil că ai o gamă largă de prieteni care cred în tine. Este posibil ca 
evenimentele din viață să vă fi despărțit - de exemplu, sunteți din orașe diferite, 
dar cu siguranță este loc în inima ta pentru mai mulți prieteni. 
Una dintre multele modalități de a lega prietenii este să te întâlnești cu alte 
persoane cu interese comune: de exemplu, dansuri populare, alte hobby-uri în 
general sau în cadrul unor cluburi. 
Ce vrei să faceți împreună?

Ce prieteni îți dorești să ai?



Data   ...............................

Mediul tău de lucru este extrem de 
important pentru tine, chiar dacă nu-ți 
dai seama. Dacă ești doar angajat și ai 
colegi la același nivel cu tine în ierarhia 
profesională, și nu ți s-au delegat 
drepturi de conducere, ar trebui să-i 
tratezi așa cum te aștepți să facă ei cu 
tine. Chiar dacă crezi că ești mai bun 
decât ei, nu este potrivit să arăți sau să 
subliniezi asta tot timpul. 
Dacă ești tu însuți un lider și ești 
înconjurat de alți lideri la nivelul tău, 
atunci poți sublinia cu ușurință cum ai 
grijă de subordonați și cum contribui 

Cum arată mediul tău  
de afaceri?

la bunăstarea lor. Lucrezi pe picior de 
egalitate cu ei sau crezi ca esti ceva mai 
mult?
Imaginează-ți că ești o persoană diferită 
și te privești din afară. ai urma același 
comportament?



Data   ...............................

Ești lider sau doar un șef? Diferența 
dintre cele două este uriașă: în primul 
caz oamenii te urmează pentru că vor, 
iar în al doilea caz pentru că trebuie. 
Probabil știi că un lider de succes are 
în primul rând încredere în sine, dar nu 
exagerat. Expresia „nu pot” este străină 
de vocabularul unui lider de succes.
De asemenea, un lider bun creează 
organizare în loc de haos; preferă 
comunicarea în locul tăcerii; liderul 
de succes este dedicat, înflăcărat și 
pasionat de munca sa, și cu aceasta îi 
motivează pe subordonați; liderul este 
întotdeauna sincer, nu intrigă și nu 
joacă jocuri în culise.
Cunoscând calitățile unui lider bun, 
care este poziția ta?

Care vreau să fie poziția  
mea de lider?



Data   ...............................

Să ai o cauză socială este minunat. 
În ultimii ani, din ce în ce mai 
mulți oameni suferă de boli, sunt 
deprimați, singuri, mulți și-au pierdut 
pe cei dragi în urma unor boli și 
accidente. Lumea are din ce în ce 
mai multă nevoie de oameni cu inimă 
bună care să întindă o mână și să 
ajute. Nu este caracteristic omului 
să trăiască singur. Prin natura sa, 
omul trăiește într-o comunitate cu 
care interacționează. Când ai făcut 
ultima dată bine cuiva - de exemplu, 
hrănind o persoană săracă sau 
ajutând un adult singuratic? Poate ai 
dat bani bisericii sau ai ajutat cu o 
sumă pentru tratamentul unui copil 
bolnav? Poate ajuți la un adăpost de 
animale plimbând câinii sau donând 
bani? 
Care este cauza ta socială? Amintește-
ți că este ceva care se dăruiește fără 
a aștepta să primești ceva în schimb.

Cauza mea socială este ...



Data   ...............................

Motto-ul este o frază scurtă și puternică care descrie 
persoana care vrei să fii. De exemplu, „Sunt Ivan și sunt 
pregătit pentru provocări”, ceea ce îl descrie pe Ivan drept 
o persoană deschisă la oportunități, „aventurier” sau chiar 
persoană care își asumă riscuri. Dacă trăiești cu gândul 
că ziua de azi este perfectă pentru planurile tale, așa va fi.
Motto-ul te va ajuta să petreci ziua plin de încredere. Da, 
ești un câștigător și vei realiza tot ce ți-ai planificat!

Motto-ul mea este ...



Data   ...............................

Cât de des vrei să călătorești? 
Unde? Cum îți imaginezi vacanța 
perfectă?

Ești fan al munților sau al mării? 
Sau amândouă? Toată lumea știe 
că studenților le place să meargă în 
tabere la mare. Unor oameni nu le place 
să meargă la mare și preferă să se 
relaxeze într-un camping, la munte sau 
pe malul unui lac. În al treilea rând - să 
se întâlnească cu gașca și să petreacă 
o săptămână cu prietenii. Alții preferă 
să viziteze țările din apropiere în timpul 
verii, să-și facă prieteni în întreaga lume, 
iar alții să călătorească din oraș în oraș. 
Unii călătoresc în locuri mai îndepărtate, 
precum America Latină, Asia, Australia, 
alții merg în colțurile exoticele ascunse 
ale lumii. 
Unde vrei să călătorești? Cât de des? 
Nu uita că vacanța este acolo unde te 
simți bine și ai o dispoziție bună.



Data   ...............................

Astăzi este o zi grozavă pentru formarea 
noilor obiceiuri. Înainte de a le identifica, 
haideți să subliniem câteva obiceiuri 
care vă pot împiedica spre obiectiv: 
Perfecționismul. Aceasta este dorința 
ca atunci când faci ceva, să fie perfect 
și fiecare detaliu să fie rafinat, altfel nu 
are rost să o faci. Gândește-te doar de 
câte ori cade un copil până învață să 
meargă - este mai bine să încerci și să 
eșuezi decât să nu încerci niciodată. 
Îndoială constantă de sine. Dacă nu 
o pot face; dacă nu merge? Poate voi 
arăta prost în ochii celorlalți. Am șanse 
mici să fac față. Nici nu știu cum sa 
încep. Trebuie să-ți controlezi gândurile 
în cap - dacă vei continua să gândești 
negativ, vei renunța chiar înainte de a 
începe. 
Comparația cu alte persoane. Fiecare 
dintre noi are un mod diferit de a face 
lucrurile - unii sunt mai rapizi, alții 
mai înceți, unii acționează imediat, 
alții gândesc mai întâi. Nu are rost să 
ne comparăm pentru că toți suntem 
diferiți.
Încărcarea cu prea multe sarcini. Dacă 
vă supraîncărcați programul cu sarcini, 
cu siguranță nu le veți putea face pe 
toate. Irr la sfârșitul zilei, vei simți că ai 
eșuat și nu ai avut succes. Prin urmare, 
stabiliți-vă obiective realiste.
Concluzii și decizii pripite. Este grozav 
să iei decizii rapide în domeniile în care 
ești bun și te simți puternic, dar pe un 
teritoriile noi este întotdeauna mai bine 
să-ți acorzi timp să te gândești. Dormi o 
noapte înainte de fiecare hotărâre.

Cuvântul „obicei” se referă la ceva ce 
faci în mod regulat - poate nu în fiecare 
zi, dar de destule ori pentru a obține un 
efect de la acesta.
Care sunt noile tale obiceiuri?

Îmi aleg noile 
obiceiuri. Acestea 

sunt ...



Data   ...............................

Cu siguranță în 
ultimele luni ai devenit mai 
concentrat pe visul tău. 
Probabil că aveți deja o 
idee clară despre cum să o 
realizați. Dar cu siguranță 
ai format în tine calități 
precum răbdarea, toleranța 
și dialogul. Dacă ți-ai urmat 
planurile, este posibil să 
mănânci deja sănătos, 
să faci exerciții fizice și să 
mergi cu încredere către 
noul tău ”Eu”.
La câte dintre abilitățile tale 
ai lucrat în ultimele luni? 
Cum? Care este planul?

Care sunt abilitățile pe care 
ați ales să lucrați pentru a vă 
atinge obiectivele? 



Data   ...............................

Ești înclinat să demonstrezi 
astăzi realizări mai mari 
în muncă, instruire sau 
afacerea ta? Tactica 
potrivită pentru a câștiga 
respect este un act pentru 
partenerii tăi sau un gest 
pentru ei? În orice caz, fii 
extrem de autentic, fii tu 
însuți, pentru că oamenii 
simt și cea mai mică ipocrizie. 
Poți câștiga respect fiind util 
cuiva, dar reține că trebuie 
să stabilești întotdeauna 
limitele necesare.

Cum îi vei face șefii, 
antrenorii sau partenerii 
tăi să se gândească la tine 
cu respect?



Data   ...............................

Trei ore pe săptămână vor 
fi suficiente pentru a fi la 
curent cu noutățile, iar 
dacă nu vrei să știi ce se 
întâmplă în lume și în țara 
noastră, poți arunca o 
privire la altceva. A te uita 
la televizor (cu excepția 
cazului în care este 
profesia ta și ești strâns 
asociat cu ea) echivalează 
cu o pierdere de timp. 
Pentru ce îți vei dedica 
timpul pe care îl petreceai 
uitându-te la televizor?
Timpul este resursa cea 
mai de preț. Cum îl vei 
folosi?

De azi mă voi uita la  
televizor nu mai mult de  
3 ore pe săptămână. 



Data   ...............................

Să-ți înveți partenerii 
înseamnă să le dai un semnal 
clar al intențiilor tale sau să 
le arăți clar care vrei să le 
fie comportamentul față de 
tine, afacerea și planurile 
tale. Nu-i lăsa fără inițiativă, 
ci încearcă să-i îndrepti în 
direcția corectă - așa cum 
ți-ai dori. 
Care sunt regulile? 
Cum să-ți încurajezi 
partenerii să ia inițiativa, dar 
și să-i protejezi de greșeli 
care vor fi dăunătoare 
echipei?

Cum îți vei învăța partenerii?  
Ce trebuie să știe?



Data   ...............................

Numeroase studii au arătat efectele pozitive ale 
învățării de noi limbi străine asupra creierului: 
protejează împotriva demenței, ajută la o 
sănătate mai bună și, nu în ultimul rând, te 
ajută să te simți fericit. Dincolo de dovezile 
științifice, învățarea unei noi limbi străine îți va 
lărgi orizonturile cât mai mult posibil, ceea ce 
te va ajuta să gândești „în afara cutiei” în care 
te afli în fiecare zi. 
Cum te-ar ajuta o nouă limbă străină să-ți 
atingi obiectivele? Oare, întâlnirea cu oameni 
noi (profesori, colegi de curs) îți va oferi idei noi 
pe drumul către obiectiv? Poți învăța de la ei?

Aleg să învăț o limbă nouă. Care?  
De când? Cum te va ajuta acest  
lucru să îți atingi obiectivele?



Data   ...............................

Ca și în cazul prognozelor 
meteo, prognoza pe termen lung 
este dificilă, dar te ajută să te 
menții concentrat înainte. Știi 
unde vrei să fii peste 25 de ani? 
Vrei să ai o familie? Te vezi un 
campion? Ai bogății?
Îndeplinirea obiectivelor 
pe termen scurt te va ajuta 
la realizarea mai bună a 
obiectivelor pe termen lung? De 
exemplu, vrei să locuiești într-o 
casă în viitor - acesta este un 
obiectiv pe termen lung. Printre 
obiectivele tale pe termen scurt, 
ți-ai propus să economisești o 
anumită sumă de bani pentru a 
realiza marele vis. Reușești? 
Gândește-te bine și fă-ți un plan.

Este timpul să-ți  
faci un plan pentru  
următorii 25 de ani.



Data   ...............................

Aici am în vedere să termini tot ce ai 
început și nu ai reușit niciodată să 
realizezi. De exemplu, intenționați 
să fumați cu șase țigări mai puțin 
pe zi, așa că astăzi este ziua în care 
să reduceți fumatul. Bineînțeles, 
încetarea definitivă a acestui 
obicei dăunător nu va face decât 
să vă avantajeze.
Nu amâna realizarea viselor tale.
Ce ai de terminat azi?

Termină tot ce  
ai început.  
Fă un plan.



Data   ...............................

Spune-le părinților tăi ce 
vrei să obții. Poate vrei să devii 

muzician sau să-ți construiești o 
casă, sau să pleci de acasă sau să 

te întorci la ei? Sprijinul părinților este 
extrem de important în viața fiecăruia, 
așa că fii sincer și nu îți ascunde visele. 
Poți găsi ajutor neașteptat de la ei chiar 
și în domeniile la care nu te aștepți. 

Care au fost exact cuvintele lor?

Cere părinților tăi sprijinul pentru lucrurile  
pe care intenționezi să le realizezi.



Data   ...............................

Solicită o creștere a 
întreținerii/remunerației  
dacă poți dovedi că meriți  
mai mult.

Ca să ceri ceva înseamnă 
că trebuie să dai ceva 
în schimb înainte. Dacă 
vrei o creștere de salariu, 
pregătește-te cu argumente 
suficient de bune ca să 
dovedești de ce este 
necesar. Poate ai muncit 
mai mult în ultimele luni sau 
ai înlocuit un coleg? Când 
vine vorba de sprijin din 
partea părinților, gândește-
te ce poți face mai mult: fie 
cu un comportament mai 
bun, note mai mari la școală 
sau cu mai multă muncă 
în gospodărie. Întreabă-ți 
părinții ce poți face pentru a-i 
ajuta și nu ezita să faci acest 
lucru.
Care sunt dovezile tale pentru 
asta? Fă o strategie.



Data   ...............................

Ești un fan de science-fiction, dar și poezia este un 
lucru minunat. Dacă vrei să găsești ceva pozitiv, 
poți deschide o poveste pentru copii - sunt pline de 
lecții și sunt aplicabile în viața de zi cu zi. În plus, 
basmele se termină întotdeauna cu un final fericit și 
tu ești cel care are nevoie de un astfel de exemplu. 
De ce ai ales exact această carte? De ce crezi că te 
va face să te simți fericit?

Începe să citești o altă carte decât 
cele pe care le citești în mod 
obișnuit.



Data   ...............................

Fii sincer cu tine și spune  
ce nu reușești cel mai  
adesea să faci din programul  
tău săptămânal?

Compromisul cu lucrurile mărunte 
este doar primul pas pentru a 
începe să faci compromisuri 
cu visele tale mari. Nu lăsa să 
se întâmple asta! Cu mai mult 
entuziasm, mai mult spirit de luptă 
și mai multă răbdare vei continua 
să aperi calitățile și obiceiurile pe 
care le-ai construit deja în tine în 
lunile precedente. Vei putea depăși 
pietrele mici care te opresc să-ți 
atingi obiectivul. 
Ce te împiedică în drumul către 
vârf? Trăsăturile tale de caracter, 
alte persoane sau circumstanțe 
sau doar lenea?



Data   ...............................

Este timpul să o luăm de 
la capăt? Sau ai parcurs 
deja jumătate din drumul 
către vârf și acum ai 
nevoie de puțin mai mult 
efort pentru a-ți atinge 
obiectivul? Dacă practici 
un sport și vrei să fii 
campion, ce mai trebuie 
să faci? Cu cine? De ce?
Dacă ești pe calea unui 
nou început în viață, ai 
reușit în sfârșit să întorci 
spatele la tot ceea ce este 
vechi?

Fă-ți un nou plan concret pentru a-ți 
atinge obiectivele, în concordanță cu 

situația actuală, ținând cont de progres.



Data   ...............................

Ce vei face singur fără îndrumarea mea?



Data   ...............................

Poate ai văzut deja câți oameni 
lipesc prin casă bilete lipicioase cu 
diverse motto-uri. Aceste mesaje și 
afirmații pozitive arată inițial doar 
ca bilete cu cuvinte pe ele, dar în cele 
din urmă, după un timp - pe măsură 
ce treci pe lângă ele în fiecare zi 
și reflectezi la ceea ce este scris, 
acestea devin mesaje de afirmare 
a vieții care sunt transferate de la 
gânduri către inimă și de acolo la 
comportamentul și obiceiurile tale 
zilnice. 
De exemplu: „În fiecare zi și în toate 
privințele sunt din ce în ce mai bun”, 
„Merit și primesc tot ce este mai 
bun!”, „Eu pot!”

Tu poți!



Data   ...............................

Ai profitat de cineva în timp 
ce ți-ai urmărit visul? Ai 
lezat interesele altcuiva în 
drumul tău spre vârf? Dacă 
lupți pentru o poziție de 
conducere și acesta este 
visul tău, atunci acest lucru 
nu ar trebui să se facă cu 
prețul vieții ruinate al altor 
oameni, pentru că totul în 
această lume se întoarce. 
Dacă semeni bine, universul 
ți-l va întoarce de multe ori; 
probabil că nu va fi imediat, 
dar cu siguranță ți se va 
întâmpla. 
Amintește-ți că banii 
câștigați cu greu valorează 
cu mult mai mult decât banii 
câștigați fără muncă. 
Declară-ți intenția în fața 
Universului.

Acționează cinstit și cu încredere. 
Ceea ce s-a realizat pe spatele 
altcuiva se întoarce.



Data   ...............................

Am vorbit despre cum 
șansele vin doar la 
persoanele pregătite 
care știu să profite de 
ele. La oameni diferiți 
vin oportunități diferite, 
dar dacă omul nu le 
așteaptă și nu știe cum să 
le integreze în viața sa, cu 
siguranță le ratează. 
Pentru a realiza o 
schimbare reală, trebuie 
să profiți de această 
șansă și să o valorifici la 
maximum. 

Viața ta se îmbunătățește prin schimbare,  
nu cu șansă. Șansa ți se oferă, dar o accepți?

Indică schimbările tale:



Data   ...............................

Azi este ziua ta în care spui ”DA”.

Astăzi este ziua în care poți alege să 
accepți toate ofertele pe care le primești. 
Uită să spui ”nu”. Te poți întâlni cu o 
persoană care te invită de mult timp și 
tot o refuzi? - profită de această șansă și 
vezi ce iese! Ai o nouă provocare la locul 
de muncă - nu ezita, accept-o! 
Astăzi ai dreptul să renunți doar la 
obiceiurile pe care le-ai depășit – de 
exemplu, dacă cineva îți oferă o țigară 
iar tu te lași de fumat.
Pentru ce spui azi: ”Da”?



Data   ...............................

Punct tuturor încercărilor de a fi rănit. A 
fi rănit înseamnă, în esență, ca în loc să 
accepți cuvintele altcuiva ca o părere 
străină, să continui să te gândești acestea 
și să continui să te autorănești. Încearcă 
să le lași să treacă pe lângă urechile 
tale și continuă cu capul ridicat și cu 
mândrie înainte! Adesea cuvintele altora 
au exact acest scop - să te rănească, să te 
oprească din drumul tău către obiectiv, să 
te convingă că nu ești capabil. În momente 
ca acestea, întoarce-te, uită-te la toate 
realizările tale, uită-te la câți oameni 
sunt în spatele tău și pur și simplu ignoră 
cuvintele rele. 
Nu permite să te afecteze vorbele străine 
rele! Scrie promisiunea pe care o faci.

Stop rănilor.



Data   ...............................

Până acum, am jucat rolul unei victime în 

, dar  

Ultima zi în care ești în rol de victimă!

Oamenii care aleg rolul de victimă au 
un lucru în comun: pentru ei viața este 
întotdeauna grea, iar ceilalți oameni 
sunt urâți, cruzi, mincinoși, ipocriti, 
plini de tot felul de defecte. Toată 
lumea caută să-i înșele, să-i mintă, 
să-i rănească, să-i insulte. Omul 
victimă nu înțelege sincer de ce el este 
bun și sincer, iar lumea întreagă este 
ipocrită, răutăcioasă și înșelătoare. 
De regulă, victima are o sănătate 
precară și o stimă de sine scăzută. 
Plin de complexe, nesiguranță, fobii, 
temeri ilogice nesfârșite față de cele 
mai mărunte lucruri din viața de zi cu 
zi. Îi este frică să socializeze, îi este 
rușine de sine, se îndoiește de sine, se 
vede mic, neînsemnat și subestimat. 
Omul victimă crede sincer că este o 
victimă a circumstanțelor și nimic nu 
depinde de el - nici realizările lui de 
succes, nici situația bună financiară, 
nici sănătatea, nici relațiile de succes, 
prieteniile, comunicarea cu lumea 
exterioară. 



Data   ...............................

Când vă gândiți la forță și 
noblețe, imaginați-vă calendarele 
cu pompieri musculoși care 
țin adesea în brațe cățeluși 
sau pisoiași. Acesta este un 
simbol al faptului că puterea 
interioară trebuie să fie un semn 
al adevăratei noblețe și să se 
folosească de energia care 
construiește, nu distruge. 
Ești puternic, dar prin ce ai 
noblețe? 

Puterea mea nu-mi  
diminuează noblețea.



Data   ...............................

Cunoașteți principalele caracteristici ale 
persoanelor importante, cele care sunt 
importante pentru unul sau mai mulți 
oameni? Oamenii importanți nu sunt 
întotdeauna bogați, celebri, frumoși - 
înseamnă doar că sunt speciali pentru 
cineva. Pentru câți oameni însemni ceva? 
Pentru ce persoane ești important? Cum 
poți deveni o persoană importantă - dând 
bucurie, ajutându-i pe alții, fiind un prieten 
la nevoie?
Orice altă înțelegere a cuvântului 
„importanță” este superficială - o mașină 
scumpă și beneficiile nu înseamnă nimic 
dacă în spatele lor nu există o persoană 
reală, demnă și de calitate. 
Ce vei face pentru a te simți și a arăta ca o 
persoană importantă?

Dacă te prefaci că ești  
o persoană importantă, 
în curând vei deveni și tu 
important.



Data   ...............................

A fi suficient de rapid înseamnă a 
profita la maximum de orice alternativă 
care îți iese în cale. Acest lucru arată 
din nou că ești bine pregătit, că ai 
ochii deschiși la tot ce te înconjoară și 
că ești o idee mai rapid în a valorifica 
oportunitățile decât concurenții tăi. 
„Crede că poți și ai parcurs deja 
jumătate din drumul către succes”, 
spune Theodore Roosevelt. „Când 
mergi pe gheață subțire, siguranța 
ta este viteza”, spune Ralph Waldo 
Emerson.
Fă-ți un plan pentru a schimba 
circumstanțele și profită mai repede 
de oportunitățile din jurul tău.

Când nu ești suficient de rapid, 
altcineva îți apucă brânza de  
sub nas.



Data   ...............................

Regula spune că lenea este o ”atitudine 
psihologică de refuz de a face o acțiune 
sau orice activitate; este o dorință de 
odihnă și relaxare”. Este logic că dacă nu 
ai de ce sa te odihnești, nu trebuie să cauți 
odihnă. Lenea te descurajează de viața 
activă și încetul cu încetul te ruinează pe 
tine și viața ta, te privează de oportunitatea 
de a crește, de a construi, de a te dezvolta. 
Este lene să stai în fața televizorului, dacă 
aceasta nu este meseria ta. Este lene să 
navighezi fără rost pe internet. Este lene 
amânarea constantă a activităților. Lenea 
se tratează cu activitate – dacă azi amâni 
pentru mâine spălarea vaselor, acestea 
se vor aduna și vei ajunge să petreci mult 
mai mult timp spălând mai multe vase 
deodată. Compromisul și lenea de a face 
astfel de lucruri mărunte se vor transfera 
cu siguranță în planurile tale mai mari.
Lenea - lăsată fără acțiune, duce la 
neglijență!
Fii sincer cu tine și fă-ți un plan pentru a 
transforma minusurile în plusuri.

Care sunt minusurile tale? 
Poate ești leneș?!



Data   ...............................

Fiecare dintre noi are propriul sistem 
de protecție. Aceasta ne ajută să ne 
păstrăm integritatea și să mergem 
înainte. Sunt oameni care suferă 
multă vreme din cauza unei insulte, 
iar alții care nu sunt deloc afectați 
de cuvintele rele. Modul corect 
de a te proteja depinde direct de 
pericolul care te amenință, dar în 
orice caz, protecția ta trebuie să fie 
doar verbală. Cu cuvinte poți ucide 
o persoană, dar cu cuvinte poți și să 
o învii. Ești unul dintre acei oameni 
care preferă să se închidă în sine, să 
tacă sau începi să țipi, exercitându-ți 
astfel puterea?

În ce fel te aperi.



Data   ...............................

„Străduiți-vă să fiți nu doar o persoană 
de succes, ci și una valoroasă”, spune 
Albert Einstein. Tu ești valoros! 
Reprezinți lumea întreagă pentru 
cineva! Cel puțin pentru părinții tăi, 
care cred că poți realiza orice îți 
dorești. Ești valoros pentru calitățile 
pe care le deții, pentru drumul pe 
care l-ai parcurs și pentru tot ceea ce 
ai realizat sau ești pe cale să realizezi. 
Uneori, noi, oamenii, avem tendința 
să fim mai modești decât ar trebui 
să fim. Exemplul tău bun: dacă ieri ai 
hrănit o persoană săracă, acest lucru 
trebuie să-i facă și pe alții să facă la 
fel. Și acest lucru se poate întâmpla 
doar dacă arăți lumii motivele pentru 
care faci ceva și astfel dai un exemplu 
celorlalți cu frumusețea ta interioară.

Orice om este valoros, dar nu 
oricine lumea o arată. Cum îți 
ascunzi frumusețea interioară?



Data   ...............................

”Rețeta pentru succes este: învață în timp 
ce ceilalți dorm; lucrează în timp ce ceilalți 
rătăcesc fără muncă; pregătește-te în timp 
ce ceilalți se joacă; visează în timp ce ceilalți 
doar doresc”- William Arthur Ward. 
Atitudinea ta interioară - totalitatea tuturor 
calităților pozitive pe care le-ai construit pe 
parcurs, te va conduce înainte și acolo îți 
vei arăta inevitabil strălucirea interioară. Fii 
curajos și nu ascunde ceea ce ai - oferă cu 
îndrăzneală emoții pozitive oamenilor din 
jurul tău, chiar și străinilor. 
Prin ce calitate strălucești cel mai tare?

Cum vei arăta strălucirea  
ta interioară?



Data   ...............................

Repetă acest lucru zilnic, pentru că 
succesul este determinat de stima 
de sine.
Napoleon Hill a ajuns la următoarele 
concluzii:
1. Orice om are calitatea de a deveni 

învingător. 
2. Nimeni nu a început cu aceste 

abilități cu care și-a atins 
succesul.

3. Toate abilitățile pot fi îmbunătățite, 
adică, fiecare abilitate poate fi 
învățată și îmbunătățită.

Ce îți place la tine?

Unul dintre cele mai 
importante lucruri este  
să te placi.



Data   ...............................

Reține câteva citate motivante 
pentru astăzi: „Majoritatea lucrurilor 
importante din viață au fost realizate 
de oameni care au tot încercat, chiar 
și atunci când părea să nu existe nicio 
speranță.” – Dale Carnegie; „mergi 
înainte!“ Cădeți. Lumea arată diferit 
de la nivelul solului.” – Oprah Winfrey; 
„Este greu să eșuezi, dar mai rău este 
să nu încerci niciodată” – Theodore 
Roosevelt
A avea curajul să-ți recunoști greșelile 
înseamnă că poți să le conștientizezi 
și să nu le repeți. Poți vedea singur că 
toți oamenii celebri au căzut și s-au 
ridicat pe calea succesului, dar acest 
lucru nu i-a distrus - dimpotrivă, au 
devenit mult mai puternici. 
Învață din greșelile tale, nu le repeta.

Ai curajul să-ți recunoști 
greșelile.



Data   ...............................

La ce ești cel mai bun? Ce faci cu ușurință? Ce ți 
se pare cel mai ușor? Ce abilitate a ta îți aduce 
bucurie, fericire și satisfacție?
Iată exact abilitatea care îți va crește veniturile. 
Răspunsul la această întrebare este secretul 
succesului.
Fiecare abilitate poate fi stăpânită - de a vinde, 
de a învăța o limbă străină, de a învăța o anumită 
profesie. Stăpânirea unei abilități nu este 
întotdeauna ușoară, dar creșterea cunoștințelor 
și abilităților duce la creșterea veniturilor.

Care este cea mai importantă 
abilitate care îți va aduce cel 
mai mare succes?



Data   ...............................

Oamenii de succes nu se tem de 
insuccese, respingeri, răspunsuri 
negative, eșecuri. 
„Curajul este rezistența la frică și 
controlul fricii, nu absența fricii” - 
Mark Twain 
Construirea curajului în caracter 
este un proces. Frica este cel 
mai mare hoț al fericirii. Se 
strecoară prin ușile deschise și 
ne fură determinarea, dedicarea 
și capacitatea de a merge mai 
departe. 
Curajul în caracter se exprimă și 
într-o altă calitate cheie, oricât de 
incredibil ar fi: în iertare. „Iertarea 
este cea mai înaltă și mai frumoasă 
formă de iubire. În schimb, vei 
primi pace și fericire nespusă.” – 
Robert Mueller.
Planifică-ți pași pentru a-ți 
construi curaj. 

Curajul este un factor 
extrem de important în 
atingerea succesului.



Data   ...............................

Ai ajuns accidental la locul 
tău de muncă actual sau te-
ai străduit intenționat pentru 
asta? Acesta este locul de 
muncă de unde vrei să te 
pensionezi, sau este doar o 
situație temporară care îți 
oferă un salariu bun sau o buna 
oportunitate de dezvoltare? 
Scrie 10 motive pentru care îți 
place munca ta:
Dacă încă nu ai un loc de muncă, 
acceptă unul sub posibilitățile 
tale și apoi mergi mai departe.

Iubește-ți slujba, oricare ar fi aceasta, 
și în curând vei fi răsplătit cu o mărire 
de salariu sau o nouă oportunitate de 
dezvoltare.



Data   ...............................

Poate ai un talent 
ascuns să cânți la pian 
sau ești un maestru al 
gătitului în bucătărie, 
poate ai un dar pentru 
a crea modele de haine 
sau rezolvi cu ușurință 
probleme complexe de 
matematică? Orice om 
are talente ascunse 
care adesea nu ies la 
iveală, dar pot atrage 
într-un mod superb 
interesul altora. 
Adesea care sunt 
talentați la muzică, de 
exemplu, au adesea 
multe alte daruri - pot 
picta frumos sau cânta, 
sau sunt dansatori 
minunați. Adesea 
sportivii sunt extrem 
de buni organizatori, 
motivatori și mentori. 
Să căutăm talentele 
tale ascunse.

Orice om are  
resurse ascunse.



Data   ...............................

Îți dorești cu adevărat această schimbare 
sau doar o revendici?
Adesea, citatele motivante despre 
schimbare sunt legate de mare și nu este 
o coincidență: marea sau oceanul oferă 
posibilități nesfârșite, atâta timp cât 
cineva este gata să facă primul pas, să 
lase tot ceea ce îi este familiar în urmă și 
îndrăznește să plece pe apă. 
„Nu vei traversa niciodată oceanul dacă 
nu ai curajul să pierzi malul din vedere” – 
Cristofor Columb 
„Un mare căpitan devine în mările 
furtunoase și în apele adânci” - Catherine 
Culman. 
Cu toate acestea, schimbarea este 
însoțită de rezistență mentală, care de 
obicei se dezvoltă pe mai multe niveluri: 
Primul nivel. Să ne convingem că nu o 
putem realiza.
Nivelul doi. Să-i convingem pe alții că 
acest lucru este imposibil.
Nivelul trei. Să ne convingem că aceasta 
nu este ceva ce ne dorim cu adevărat.
Hotărâre. Micșorează rezistența. Crește 
încrederea.

Cum îți sună cuvântul SCHIMBARE?



Data   ...............................

Tu ești învingător? Îți dai 
seama de succesele tale sau le 
neglijezi? Ai o idee reală despre 
realizările tale sau preferi să te 
concentrezi asupra eșecurilor 
tale?
Toate răspunsurile „NU” pe 
care le-ai întâlnit pe parcurs 
sunt direct proporționale 
cu răspunsurile „DA” – cu cât 
primești mai multe răspunsuri 
negative, cu atât vei primi mai 
multe răspunsuri pozitive. 
Este important cum reacționezi 
la răspunsul „NU”, deoarece îți 
afectează succesul.

Învingătorul nu 
acceptă niciodată 
„NU” ca răspuns.



Data   ...............................

Plângerea și lamentarea (a vedea 
în orice mai mult negativ decât 
pozitiv) sunt doi factori care duc 
inevitabil la încetinirea dezvoltării 
personale. 
Te plîngi adesea? O faci cu 
voce tare sau pur și simplu îți 
trec resentimente prin minte? 
Ce te dezamăgește în viață - 
prietenii, munca, circumstanțele, 
oportunitățile și imposibilitățile? 
Cum faci față acestor plângeri? 
Comentezi sau doar observi, dar 
preferi să mergi mai departe și să 
faci tot ce-ți stă în putere pentru 
a depăși lucrurile negative care 
te irită? 

Lamentarea



Data   ...............................

Înainte să vă gândiți 
la ce puteți face, să ne 
uităm la câteva aspecte 
ale oamenilor care sunt 
încrezători în forțele 
proprii: 
Oamenii încrezători 
ascultă mai mult decât 
vorbesc pentru că știu că 
vor învăța mai multe lucruri 
care sunt bune pentru ei. 
Sunt încrezători și convinși 
în afirmațiile lor, se bucură 
de succesele altora și nu 
îi judecă pe ceilalți. Nu le 
pasă ce spun sau scriu alții 
despre ei, atâta timp cât 
știu că-și urmează sincer 
drumul lor.

Ce ești sigur  
că poți face?



Data   ...............................

Renunți ușor? Cuvântul „perseverență” este sinonim cu „tenace”. Dacă ești tenace, 
cu siguranță ești perseverent. Și dacă ești unul dintre acei oameni care își pierd 
cu ușurință perseverența, acum este momentul să te transformi. 
Totuși, pentru a continua drumul către înălțimi, trebuie să ai o recompensă care 
te așteaptă după o anumită distanță pe care ai parcurs-o. 
Concentrează-te pe pașii mici pe drumul către obiectiv dacă îți este greu să-ți 
menții concentrarea. Pentru fiecare mică distanță parcursă, răsplătește-te pentru 
eforturile tale. 
Fă-ți un plan cu ceea ce îți vei oferi după 30 de zile și acesta să fie pasul pentru 
exercitarea perseverenței tale. 

Perseverența



Data   ...............................

În loc de: îmi este rău - nu 
mă simt foarte bine.
În loc de: mâncarea a fost 
dezgustătoare - mâncarea 
nu a fost foarte gustoasă
În loc de: viața mea este un 
eșec total - viața mea nu 
este perfectă.
Discursul negativ este 
una dintre cele mai sigure 
modalități de a-ți zădărnici 
toate eforturile. Acesta 
trădează o atitudine 
negativă și, la rândul său, 
se materializează în viață. 
Pe lângă gândurile pozitive, 
există și anumite cuvinte 
care construiesc o atitudine 
pozitivă. Acestea sunt 
”mulțumesc”, ”compasiune”, 
”toleranță”, ”pot să o 
fac”, ”dragoste”, ”util ”, 
”oportunitate”, ”speranță”, 
”credință”, ” îl apreciez”, 
”respect”, ”atenție”, 
hotărâre”, ”te iubesc”.
Dă exemple din dicționarul 
tău. Transformă cuvintele 
negative pe care le folosești 
în cuvinte pozitive.

Folosește cuvinte cu 
conotație pozitivă, 
pentru că atrag 
frumusețe și fericire 
în viață.



Data   ...............................

Lucrezi într-un loc care trebuia 
să fie doar un loc de muncă 
temporar, dar ai stat mai mult 
decât era planificat? S-ar 
putea să te concentrezi pe o 
persoană care îți place, dar 
pierzi adevăratul partener în 
timp ce alergi după vânt. 
Poate te concentrezi pe 
antrenamentele pentru brațe 
și uiți să-ți dezvolți mușchii 
picioarelor? 
Fă o listă și începe să o 
îndeplinești.

Ce vă scapă din vedere?  
Ce trebuie să termini înainte  

de a fi prea târziu?



Data   ...............................

Astăzi este prima zi din a doua jumătate a anului în care trebuie să-ți îndeplinești 
visele. Ai deja un plan pe termen scurt, mediu și lung pentru viața ta. Ai făcut primii 
pași, ai căzut de câteva ori, dar te-ai ridicat de fiecare dată în picioare. Ai învățat 
ce este răbdarea, perseverența, deja ești mai tolerant, acorzi atenție celorlalți, nu 
numai ție, sau invers - ai învățat să fii mai atent cu tine, nu numai cu ceilalți. 
Ți-ai construit un caracter, ai devenit o personalitate reală, demnă să-ți trăiești 
visul. De fiecare dată când ai făcut un compromis cu visele tale, ai regretat, dar 
apoi ți-ai dat seama că ai făcut-o doar pentru a învăța din experiență și a merge 
mai departe.
Felicitări, mă mândresc cu tine! Ești un învingător adevărat! 
Scrie principalele concluzii despre munca ta cu ajutorul cărții până în prezent.

Care sunt concluziile pe care le-ai 
tras pentru tine în timpul lucrului 
cu jurnalul?



Data   ...............................

Hotărâre este sinonim 
cu cuvântul „curaj”. A fi 
hotărât înseamnă să-ți 
asumi responsabilități 
pentru deciziile tale, să 
fii suficient de curajos 
pentru a le apăra și să ai 
suficientă voință pentru a 
le păstra. 
Din cauza propriilor 
temeri sau sub 
presiunea celorlalți, a 
circumstanțelor sau 
acțiunilor, uneori poți 
renunța la hotărârile pe 
care le-ai luat. Gândește-
te dacă acest lucru este 
bun pentru tine, iar dacă 
ți-ai amânat deciziile, 
când ai putea reveni la 
ele? 
Cât de des nu renunți la 
hotărârile pe care le-ai 
luat?
Ce te împiedică să o faci? 
Astăzi este o zi grozavă 
pentru a face un jurământ 
scris că din această zi și 
oră vei schimba lucrurile.

Hotărâre



Data   ...............................

În primul rând, să clarificăm ce 
înseamnă să fii independent financiar. 
În general, aceasta este situația de 
viață mult râvnită în care nu trebuie 
să muncești pentru a-ți asigura 
standardul, pentru că ai un venit care 
nu depinde de munca ta și este mai 
mare decât cheltuielile tale. 
În prezent de ce depindem? Dacă 
renunți la locul de muncă, vei putea 
fi independent financiar și pentru cât 
timp?
De ce altceva ai nevoie pentru a-ți 
realiza acest vis de independență 
financiară?
Dacă ai destui bani pentru un nivel de 
trai normal și nu trebuie să muncești, 
vei mai lucra sau îți vei lua o vacanță 
îndelungată?

Ce este independența financiară 
pentru tine? De ce altceva ai 
nevoie pentru a o realiza?



Data   ...............................

Ești mulțumit de salariul sau veniturile tale? Dacă nu, ai făcut tot posibilul pentru 
a profita la maximum de oportunitățile care ți se oferă zilnic? Dacă lucrezi într-un 
singur loc, ai oportunități de muncă suplimentară sau crezi că poți câștiga fără a 
fi nevoie să lucrezi? 
Dacă faci ceea ce îți place și trăiești din aceasta, trebuie să lucrezi și altceva 
pentru a avea destui bani?

Câți bani câștigi acum? Cât de mult vrei  
să lucrezi pentru bani? Când vor începe banii  

să lucreze pentru tine?



Data   ...............................

Care sunt domeniile cheie ale afacerii tale?

Marketing, vânzări, 
dobândirea de 
noi competențe, 
m a n a g e m e n t u l 
personalului...
 Indiferent de domeniul 
în care lucrezi, trebuie 
să continui să înveți. 
Învățarea de noi abilități 
și cunoștințe, precum 
și experiențele practice 
personale și ale altor 
persoane sunt lucruri pe 
care o persoană le învață 
și le clădește de-a lungul 
vieții. Pentru a putea 
obține rezultate mai 
bune decât alți oameni, 
trebuie să investești mai 
mult în îmbunătățirea 
propriei experiențe, în 
cunoștințe și abilități. 
Gândește-te: cât de mult 
timpul tău vei investi 
în fiecare zi pentru a le 
îmbunătăți?



Data   ...............................

Da, obligatoriu trebuie să avem și 
zile de relaxare completă. În ziua de 
odihnă te eliberezi de tensiune, se 
relaxează corpul și îți aduni forțele 
pentru a merge din nou înainte. 
După odihnă vei reveni pe drumul 
către vârf mai concentrat, încărcat 
cu speranță și determinare și 
cu o viziune clară pentru luarea 
celor mai bune decizii pentru a-ți 
îndeplini visul.
Cum te odihnești cel mai bine? 
Preferi să stai acasă sau să mergi 
la plimbare? La munte sau la 
mare? Pe șezlong cu un cocktail în 
mână sau pe banda de alergare 
din sală?

Ziua de odihnă.



Data   ...............................

După ziua de odihnă de ieri, astăzi putem 
face bilanțul: dacă îți îndeplinești îndatoririle 
monoton pentru ziua respectivă sau te 
concentrezi pe succes? Dacă te-ai lăsat dus de 
val în așteptarea unor vremuri mai bune sau, 
în ciuda apelor tulburi, înoți cu încredere către 
succes?
Ce ai reușit să obții până acum din planul tău 
pe termen scurt?

Asigură-te că te concentrezi 
pe rezultat nu doar îți 
îndeplinești sarcinile pentru 
ziua respectivă.



Data   ...............................

Cuvântul „superstiție” înseamnă 
credință goală, în zadar, pustie, adică 
credință goală sau falsă. 
Așadar, dacă o pisică neagră trece 
strada prin fața ta, crezi că ai ghinion? 
Sau chiar tu treci prin fața pisicii care 
se gândește: „Hmm, omul mi-a trecut 
calea, o să am ghinion astăzi?”
Superstițiile te pot ține mult, mult sub 
nivelul pe care îl meriți și pe care îl 
poți atinge cu ușurință. Dacă ține cont 
de superstiție, omul poate chiar să 
piardă legătura cu realitatea și să se 
afunde și mai adânc. 
Care sunt superstițiile care te țin la 
acest nivel?

Superstiții



Data   ...............................

Care sunt cele 4 acțiuni pe care 
le poți începe și care te vor duce 
rapid la marele tău țel?

Ce ți-a lipsit când 
te-ai îndreptat spre 

visul tău? De ce ai 
nevoie sau cine te-ar 

ajuta? Ce calități trebuie 
să clădești rapid în tine 

sau ce emoții negative ar 
trebui să lași în urmă? 

Ce patru acțiuni poți începe 
imediat pentru a progresa mai 

repede? Poți să-ți îmbunătățești 
acțiunile sau trăsăturile de 

caracter pentru a obține mai mult?
Descrie cei patru jokeri de pe drumul 

către obiectiv.



Data   ...............................

Dacă cheltuiești mai mult decât primești, 
sigur greșești.
Dacă vrei să fii bogat, mai întâi 
rambursează-ți toate împrumuturile - bani, 
haine, cărți... Așa îți vei limpezi conștiința. 
Plătește în numerar ori de câte ori poți și 
calculează fiecare lucru pe care îl cumperi 
în numărul de ore în care ai lucrat pentru 
el. De exemplu, dacă salariul tău lunar 
este de 1.000 RON, cu 40 de ore de lucru 
pe săptămână sau 160 de ore pe lună, 
remunerația ta pentru 1 oră este de 6,25 
RON.
Pe ce îți cheltui în principal banii?

Cum cheltuim?



Data   ...............................

Să fim realiști - câte lucruri poți 
face în 24 de ore pe zi? Chiar 
dacă vrei să faci totul astăzi, 
acum, imediat, puterea umană 
este limitată. Am vorbit deja 
despre cum să îți setezi corect 
prioritățile, pentru a evita 
lucrurile inutile care îți distrag 
atenția. Cu cât investești mai 
mult timp în lucrurile prioritare 
pentru tine, cu atât acestea vor 
da roade. 
Gândește-te care dintre 
lucrurile pe care le faci nu îți 
sunt necesare și de ce?

Nu-ți pierde timpul 
asumându-ți prea multe 
sarcini.



Data   ...............................

De multe ori uităm să bem apă, 
deși aproape niciodată nu uităm să 
bem cafea, băuturi răcoritoare sau 
alcool, ca să nu mai vorbim de tot 
felul de sucuri și fresh-uri. Da, dar 
corpul nostru are nevoie de apă 
curată. 
De-a lungul anilor, oamenii de 
știință au demonstrat că apa are 
câteva proprietăți de bază asupra 
organismului: menține sistemul 
cardiovascular sănătos, dă mai 
multă energie, vindecă durerile de 
cap (adesea deshidratarea este 
cauza durerilor de cap), ajută la 
slăbit, ajută pentru o piele mai 
sănătoasă și mai frumoasă, ajută la 
problemele digestive, reduce riscul 
de cancer și multe altele. 
Regulă nouă! Bea cel putin 2-3 litri 
pe zi și nu aștepta să îți fie sete, 
ceea ce va însemna că deja ești 
deshidratat. Dacă nu ai chef să 
bei, adaugă lămâie sau iarbă de 
grâu, va avea un gust bun. Dacă dai 
mai multă apă creierului, acesta 
va deveni mai flexibil și mai util. Ai 
nevoie de asta
Spune-ne cum ai abordat noua 
provocare astăzi.

Câți litri de apă  
bei pe zi?



Data   ...............................

Prima regulă de bază a 
economiei este că cererea 
determină oferta. Pentru a 
fi un bun ”vânzător”, trebuie 
să ai ceva de vândut și să 
știi cum să-l vinzi. Dacă 
ai ceva bun de oferit, cu 
siguranță va fi cineva care 
să-l cumpere. Este vorba 
despre abilitățile și talentele 
tale deosebite, înnăscute 
sau dobândite, care ar fi de 
interes pentru cineva care 
poate avea nevoie de ele, 
iar tu să câștigi din aceasta. 
„A te vinde” înseamnă de 
fapt să convingi oamenii 
să creadă în calitățile tale 
atunci când îți cauți un loc 
de muncă sau când dorești 
o promovare. Mulți oameni 
nu se pot „vinde” în mod 
eficient pentru că suferă de 
prejudecăți și cred că ar fi 
aroganți sau nepoliticoși 
dacă fac asta.
Cum te vinzi (cum îți 
evidențiezi cele mai bune 
părți)?

Cum vă convingeți clienții  
să cumpere de la dvs. sau cum 
vă vindeți?



Data   ...............................

Nu fi prea strict cu tine însuți, 
observă întotdeauna cel mai mic 
progres. Aceasta este o foarte 
bună motivație și o modalitate de 
a te convinge că poți! 
De fapt, poți obține orice îți 
dorești! 
În drumul până astăzi, ți-ai 
construit multe calități pe care 
nici nu le bănuiai. S-ar putea 
să fi devenit mai perseverent, 
s-ar putea să fi depășit unele 
dintre cele mai mari temeri ale 
tale, s-ar putea să fi început să-
ți planifici ziua și prioritățile mai 
bine, s-ar putea să fi devenit mai 
deschis către lume, s-ar putea să 
fi devenit mai priceput...
În ce se reflectă progresul tău?

Observă cel mai mic progres. 
Cum este acesta?



Data   ...............................

Toleranța față de ceilalți este o bază excelentă 
pentru construirea unei viziuni mai largi 
asupra lumii. Înțelegerea persoanei de lângă 
tine, a calităților și a caracteristicilor sale, 
te va ajuta să te îmbogățești și să-ți dezvolți 
mult mai bine capacitatea de a comunica cu 
oamenii.
Înainte să începi să judeci pe cineva, încalță-
te cu pantofii săi, mergi pe drumul lui, varsă 
lacrimile sale, simte durerea sa și când te 
împiedici de fiecare piatră din drum, nici 
atunci nu poți să-i spui cum să-și trăiască 
viața. 
Dacă te cunoști pe tine însuți, asumă-ți 
responsabilitatea, renunță la autoritarismul 
tău, și vei merge pe calea toleranței.
Răspunde la întrebările: Ce anume mă 
deranjează cei diferiți? În ce mod îmi 
influențează viața?
Amintește-ți că dacă îi respecți pe ceilalți, și ei 
te vor respecta pe tine.

Care este toleranța ta față de 
sexul opus, altă rasă, față de 
cei mai slabi, opiniile, ideile, 
sentimentele, morala, religiile, 
apartenența politică... ale 
altora?



Data   ...............................

Există multe exemple de 
oameni care îi inspiră pe 
alții cu ideile lor. De la Steve 
Jobs, Nick Vujicic, până 
la Bear Grills. Dacă primii 
doi captivează oamenii 
cu ideile lor de dezvoltare 
spirituală și construirea 
unei vieți pline de sens și 
credință, al treilea inspiră 
prin abilitățile sale de 
a supraviețui în toate 
situațiile și în toate locurile 
cu oportunități limitate. 
Tu cum îi inspiri pe ceilalți? 
Cu ce?

Cum îi inspiri pe 
ceilalți cu ideile 
tale?



Data   ...............................

Văd oamenii frumusețe 
fizică sau caracter minunat 
la tine? Sau combinația 
celor două îi atrage ca un 
magnet? Îi atragi sau îi 
respingi? Răspunsul corect 
la această întrebare îl afli 
dacă te uiți în jur și vezi 
dacă prietenii tăi apropiați, 
colegii, asociații, oamenii 
cu gânduri similare, rudele 
mai îndepărtate te caută ei 
sau tu trebuie să îi cauți.
Gândește-te la principalele 
tale trăsături care atrag 
oamenii către tine.

Cum atragi oamenii?



Data   ...............................

Știi că limbajul corpului, așa numita 
”comunicare nonverbală”, se reflectă în 
55% din tot ceea ce spui? Oamenii sunt 
influențați cel mai puțin  de puterea 
cuvintelor tale (doar 7% din comunicarea 
totală), iar vocea ca viteză, înălțime și 
ton ocupă 38% din ponderea totală a 
comunicării. 
În televiziune, de exemplu, 90% este tot 
ceea ce se vede iar 10% este ceea ce se 
spune. Iar pe rețelele de socializare, 60% 
dintre oamenii judecă ortografia și 40% 
ceea ce văd. 
Acum, fiind că știi de ce ai nevoie pentru a 
avea o mai mare influență în comunicare, 
în ce direcție vei lucra pentru a-ți 
îmbunătăți comunicarea? 

De ce ai nevoie pentru  
a comunica mai bine?



Data   ...............................

A sta drept înseamnă a-ți menține 
principiile și credințele tale. Uneori, 
asta înseamnă să fii puternic și să 
reziști presiunii, circumstanțelor, 
evenimentelor, opuniilor și 
influențelor altora. 
A sta drept înseamnă a spune 
ceea ce gândești și a gândi 
ceea ce spui. Înseamnă să-ți 
asumi responsabilitatea pentru 
sentimentele tale. Înseamnă să nu 
te mai scuzi. Și înseamnă să fii calm, 
să ai o hotărâre fermă de a-ți păstra 
credința ceea ce îți va da curaj să faci 
pasul înainte cu îndrăzneală.
Există oare o altă modalitate de a sta 
drept? Scrie aici.

Cum stai drept?



Data   ...............................

Vorbește! Când ești supărat, 
explică de ce ești supărat! 
Exprimați-vă sentimentele 
în mai multe sau mai puține 
cuvinte, dar în niciun caz 
nu vă ascundeți furia. Dacă 
nu iese în afară, rămane în 
corpul tau și are consecințe 
nocive. 
Dar în orice caz, respectă 
normele etice - vorbește, dar 
nu striga; fii furios, dar nu 
jigni; explică și ascultă partea 
învinuită. 
Întotdeauna, înainte de a 
vorbi atunci când ești furios, 
dormi, dacă poți. Lasă să 
treacă o noapte sau câteva 
ore între cauza furiei și 
exprimarea ei. Și înainte de 
a începe să vorbești, respiră 
adânc, numără până la zece 
în minte și abia apoi explică 
de ce ești supărat.
Să ai o emoție controlată, 
nu doar o furtună din care 
nimeni nu înțelege nimic. 
Și amintește-ți că, cu cât strigi 
mai tare, cu atât cealaltă 
parte își ridică și ea vocea și 
până la urmă nimeni nu aude 
nimic.
Cum îți exprimi furia? O 
controlezi? Ce s-ar mai putea 
dori în această direcție?
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Data   ...............................

Din păcate, rudele pleacă mult mai 
repede decât ne putem imagina. Ne 
vor lipsi mereu și nu crede că timpul 
vindecă totul. Doar că în timp, rana 
care rămâne se estompează, dar 
absența unui apropiat dispărut 
rămâne pentru totdeauna.
Astăzi le poți scrie o scrisoare, le 
poți spune ce s-a schimbat în viața 

ta de la pierderea lor, le poți spune 
despre noile tale succese, motivele 
de mândrie care i-ar face fericiți și ce 
ai plănuit pentru viitor. Povestește-le 
despre visele tale și despre calea pe 
care o urmezi.
Părinții își susțin întotdeauna copiii, 
așa că le poți cere sprijinul și acum. 

Scrie o scrisoare rudelor tale care nu 
mai sunt în viață. Cere-le sprijinul.



Data   ...............................

Îți place de cineva din cauza 
intereselor comune sau îți place de 
acesta pur și simplu? Există câțiva 
factori specifici care vă apropie sau 
sunteți prieteni pe viață? 
Care sunt calitățile care te fac 
un prieten adevărat? Sau ești un 
prieten la nevoie, adică este nevoie 
de tine doar atunci când se dorește 
ceva de la tine? 
Gândește-te la cele mai bune 
calități ale tale care te fac un 
prieten adevărat. Gândește-te la 
timpul în care ți-ai pierdut prietenii 
și la motivele pentru care te-ai 
despărțit. Adesea, deși poate că nu 
pare posibil, nu numai alți oameni 
sunt de vină pentru o prietenie 
ruptă, ci și tu însuți.
De ce te-au ales prietenii tăi tocmai 
pe tine ca prieten?

De ce te-au ales  
prietenii tăi ca prieten?



Data   ...............................

Faci compromisuri cu tine însuți 
în favoarea altcuiva? Întârzii 
realizarea viselor tale din cauza 
diferitelor circumstanțe și oameni? 
Înseamnă că fugi de răspundere! 
Folosești des aceste cuvinte: ”Voi 
încerca”, ”Dacă ..., aș fi făcut ...”, 
”Am uitat”, ”Nu este vina mea”, ”Nu 
am avut de ales”, ”Nu pot”, ”Nu 
depinde de mine”, ”Voi aștepta să 
văd ce iese”, ”Nu știu”, ”Nu-i treaba 
mea”, ”Nimeni nu mi-a spus”, ”Pur și 
simplu așa sunt”?
Atunci când eviți să-ți asumi 
responsabilitatea, forța ta 
personală slăbește și îți 
încredințezi viața în mâinile, 
gândurile și emoțiile altora.
Când faci compromisuri cu tine 
însuți?

Asumă-ți 
responsabilitatea 
pentru viața ta.



Data   ...............................

Închide ochii și imaginează-
ți că te întorci la școală. 
Sau la universitate. Sau în 
prima ta sală de sport. îți 
vezi profesorii? Îl vezi pe 
profesorul de literatură 
mustrându-te că nu ți-ai 
facut tema? 
Acum deschide ochii. 
Astăzi faci primii pași 
de succes în a scrie o 
carte sau ești un autor/
blogger/jurnalist celebru, 
ortografia ta este la un 
nivel excelent pentru că ai 
studiat singur de-a lungul 
anilor. Dacă profesorul tău 
te-ar vedea astăzi, ce ar 
spune? Da, cu siguranță ar 
fi mândru.
Și acum întoarce-te în prima 
ta sală de antrenament, 
cu antrenorul pe care îl 
admirai atât de mult. Îți 
amintești cum te minunai 
de abilitățile lui? Deschide-
ți din nou ochii – îți dai seama că azi știi mult mai multe decât atunci? 
Da, ești un motiv de mândrie, atâta timp cât realizezi și apreciezi ceea ce ai realizat. 
Continuă să mergi înainte!

De ce sunt profesorii  
tăi mândri de tine?



Data   ...............................

La ce kilometru din drumul către vârf te afli? 
Mergi sau alergi cu pași uriași pe el și ți-ai 
depășit de mult planul? 

„Ești ceea ce faci, nu ceea ce spui că vei face“ – 
Carl Jung.
Dacă te-ai oprit, acum este momentul să 
pornești din nou pe drumul către succes. Te va 
duce nu numai către visul tău, dar îți va arăta și 
EU-l tă mai bun.

Ești ceea ce faci. Ce ai 
reusit sa realizezi din planul 
strategic?



Data   ...............................

La ce te gândești azi? 
Ești încurcat în activități 
obișnuite din viața de zi 
cu zi sau te-ai orientat cu 
îndrăzneală la problemele 
globale? Ai plănuit o 
călătorie până la sfârșitul 
lumii sau azi nici nu vrei să 
ieși din casă? 
Nu, astăzi nu este o zi 
pentru lenevit. Nu este nici 
o zi pentru gânduri rele.
Astăzi este o zi pentru 
a-ți aminti din nou că 
poți face orice dorești. Și 
nu, circumstanțele nu te 
vor opri pe drumul către 
obiectiv.
Și totuși, unde sunt 
gândurile tale astăzi?

Unde sunt 
gândurile tale 
astăzi?



Data   ...............................

Ooo, EU-l tău viitor arată grozav! Văd un om 
puternic, încrezător și de succes, care a crescut 
pe drumul către visele sale; și-a transformat 
slăbiciunile în puncte forte; a realizat mult 
mai mult decât credea; s-a construit ca o 
persoană de încredere, de succes.

Ce viitor EU vezi tu? 

Scrie o scrisoare către tine. Numai așa nu 
vei uita de unde ai plecat, ce ai trăit și ce ai 
realizat.

Scrie  
o scrisoare 

către viitorul  
tău EU.



Data   ...............................
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Da! Esti destul de puternic! 
Salută puterea ta.



Data   ...............................

”Nu există nu se poate”, și ”Cu nu pot toată lumea 
știe” - două expresii legendare testate în timp.  
Sensul lor este că atunci când o persoană vrea 
să realizeze ceva, nu renunță la obstacole și 
provocări, ci găsește modalități de a le ocoli. Fii 
creativ, există întotdeauna o modalitate de a sări 
peste piatra din drum. Și dacă nu poți - o poți ocoli 
cu ușurință. Da, îți va lua puțin mai mult timp, dar 
apoi vei continua să mergi înainte. 
Niciodată să nu renunți la visele tale! Dacă renunți 
la ele, renunți la tine însuți. Sau cu alte cuvinte: 
Dacă renunți la visele tale - mori!

Nu există cuvântul ”imposibil”. 
Trebuie doar să găsești o altă 
cale.



Data   ...............................

Îți place ca oamenii să facă ceea ce le spui? 
Sau lucrurile să fie întotdeauna cum vrei tu? 
Deci îți place să controlezi totul și pe toată 
lumea.
Aceasta poate fi o strategie bună atunci 
când conviețuiești cu oameni cărora le place 
să fie controlați; dar pregătește-te pentru 
o ciocnire dură când în fața ta se află o 
persoană la fel ca tine. 
Pentru a nu avea experiențe neplăcute, cel 
mai ușor este să înveți să te controlezi doar 
pe tine. Aceasta este garanția că lucrurile vor 
merge așa cum îți dorești, vei evita ciocnirile 
care te împiedică și îți distrag atenția de la 
obiectiv și îți veți construi un caracter de 
învingător.
Cum îi controlezi pe ceilalți?

Încerci să controlezi totul în 
jurul tău? Controlează-te pe 
tine!



Data   ...............................

Natura vorbește fără cuvinte despre 
cât de perfect este artistul care a 
creat-o. Același creator te-a făcut ca o 
făptură perfectă mai presus de toate 
celelalte animale și plante. 
Suntem indisolubil legați de natură 
și, deși încercăm să ne depărtăm de 
ea locuind în cutii (apartamente) în 
marele oraș de beton, ceva ne va 
atrage mereu la ea. Această atracție 
se intensificată mai ales într-o etapă 
mai târzie a vieții.
Cum te bucuri de natură? Iubești 
animalele? Te-ai muta într-un sat 
pentru a fi mai aproape de natură? 
Ai pleca din oraș pentru a trăi acolo 
unde este mai mult aer și mai mult cer?

Bucură-te de natură. 
”Trăiește aici și acum” - 
Eckhart Tole.



Data   ...............................

Gândește-te doar cum ai fost creat: 
ai fost o celulă care a început să se 
dividă. Într-un mod miraculos divin, 
această celulă s-a împărțit în două, 
apoi în patru, apoi din această celulă 
s-au format degetele, ochii, unghiile, 
picioarele, inima, creierul, buzele și 
toate celelalte. Îți poți imagina ce 
creatură minunată ești? Nimeni în 
lumea aceasta nu are trăsăturile tale 
faciale, nu are nici măcar amprentele 
tale, nimeni nu are urechi ca ale tale. 
Ești unic în toate sensurile cuvântului! 
De aceea viața ta este uimitoare – 
nimeni altcineva din lume nu are un 
destin ca al tău, din care înveți și faci 
pași înainte. 
Fii recunoscător pentru tot ceea ce ești 
și pentru ceea ce ai, pentru că acesta - 
în frunte cu tine, este cu totul special!
De ce crezi că ești extraordinar?

Viața este uimitoare, și tu 
ești uimitor pentru că...



Data   ...............................

Te-ai hotărât care va fi 
următorul tău pas către 
obiectiv? Există vreun 
obstacol pe care ești gata 
să-l depășești? Este timpul 
să te oprești și să te odihnești 
pe marginea drumului sau 
este timpul pentru înaintări 
ample? 
Ia în considerare cu atenție 
posibilitățile zilei. Sunt zile 
în care este mai bine să te 
adăpostești și să aștepți să 
treacă furtuna și zile în care 
poți folosi vremea însorită 
pentru pași îndrăzneți înainte. 
Care este următorul pas?

Care este următorul 
pas înainte?



Data   ...............................

Muntele este singurul loc în care toți străinii 
se salută când trec unul pe lângă altul. 
Aceasta este una dintre regulile nescrise 
ale muntelui. Știi de ce este așa? Pentru 
că nimeni nu știe dacă va avea nevoie 
de ajutor. De fapt, oamenii în munți nu îi 
tratează pe alții ca pe niște străini. Nu se 
tem de pandemie. În urarea ”Drum bun” 
poți simți cu adevărat sinceritatea și sensul 
care lipsesc, de exemplu, în automatismul 
”Ce faci?”, pe care îl adresăm constant 
apropiaților și rudelor noastre.
A mers cineva alături de tine pe drum până 
acum? Merge încă alături de tine acel om? 
„Au mai rămas doar 5 minute” este expresia 
care îți dă aripi într-un moment în care ești 
gata să te întinzi și să nu te mai ridici ...

Cine te-a ajutat până acum?
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Data   ...............................

Oamenii îți oferă ... motiv pentru 
a urca..., motivație pentru a 
nu renunța ..., provocări pe  
parcurs ..., ipocrizie, intrigi, 
ticăloșie, vanitate ..., oportunități 
de a profita de ..., ajutor și idei  
pe parcurs.

Ce îți oferă oamenii? Dar ce le 
oferi tu lor?
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Data   ...............................

Sentiment înseamnă simț. 
Și chiar dacă definiția 
generală pentru sentiment 
este ”amintiri emoționale 
despre sentimente și 
senzații”, sentimentalismul 
ca gen literar a apărut în 
a doua jumătate a  sec. 
18 și este caracteristic 
prin puterea culorii sale 
emoționale.
Poate îți amintești 
experiențe plăcute din 
copilărie sau amintiri cu 
persoane dragi care nu 
mai sunt în viață, momente 
plăcute din diferite părți 
ale lumii, ori evenimente 
din primii ani ai copiilor tăi.
Plângi la filme și istorii 
triste? Sau ești mai 
impresionat de destinele 
reale ale oamenilor pe 
care le vezi la emisiunile de 
știri?

Ce te face 
sentimental?



Data   ...............................

În mod logic, umanismul 
provine din cuvântul uman 
și în sensul cel mai general 
este o manifestare a iubirii 
pentru om, filantropie, 
umanitate. Pentru a 
supraviețui în societate, 
trebuie să interacționăm cu 
alți oameni. Manifestarea 
umanității înseamnă a fi plin 
de compasiune, umanitate, 
filantropie și sensibilitate. A fi 
receptiv la alți oameni nu este 
(sau nu ar trebui să fie) un act 
unic, ci o stare de spirit.
În ce se exprimă umanitatea 
sa?

Umanitatea ta este 
exprimată în...



Data   ...............................

Cu siguranță ți-ai îndeplinit visele, 
chiar dacă sunt nesemnificative la 
prima vedere. Poate ți-ai terminat 
cu succes studiile medii sau 
superioare, poate ai atins acel 
rezultat în sala în care te antrenezi 
de atâta timp; poate ai pierdut din 
greutate; este posibil să fi atins un 
nou nivel de economii...
Toate aceste mici succese și vise 
realizate dovedesc că poți realiza 
orice. Nu renunța în caz de eșec, 
de fiecare data când cazi, trebuie 
sa te poți ridica din nou.
Scrie aici tot ce ai visat și ai 
realizat.

Care dintre visele tale s-a împlinit?



Data   ...............................

În primul rând, dragostea ta 
crește pentru că și tu crești. 
Pe măsură ce te îndrepți spre 
succes, îți lărgești înțelegerea 
asupra lumii din jurul tău. Din 
prima zi în care ai deschis 
această carte și până acum, 
ai parcurs un drum lung în 
dezvoltarea ta, ca niciodată în 
viața ta.
Dragostea este putere! Nimic 
nu i se poate opune. Dragostea 
este, de asemenea, un mod de a 
gândi. Dragostea este îndelung 
răbdătoare, iartă mereu, nu 
invidiază și nu se străduiește 
pentru ceea ce este străin.
Dragostea ta crește pentru că?

Dragostea ta crește, 
pentru că...



Data   ...............................

Privește înapoi la realizările tale și 
la lecțiile învățate. Nu există prânz 
gratuit! Oricum ar fi, cineva plătește 
nota.
Dacă vrei ca visele tale să devină 
realitate, trebuie să lucrezi pentru 
ele. De fiecare dată când alegi să 
cultivi și să nu renunți, plătești 
prețul. De fiecare dată când închizi 
telefonul, oprești televizorul, îți 
învingi lenea - plătești un preț 
pentru a fi un câștigător.
De fiecare dată când câștigi, când 
ajungi înainte, când ieși în evidență, 
când ai succes - plătești un preț 
pentru părerea altora, de exemplu.
Ce preț a plătit pentru progresul 
tău până acum?

„Nu există un prânz 
gratuit “.



Data   ...............................

În ce domenii faci compromisuri 
cu tine însuți? Dacă nu ar exista 
compromisuri, nu ar exista familie, 
copii, lumea nu ar merge înainte. 
Unele compromisuri merită, iar 
altele nu. Cu fiecare compromis 
nemeritat, te trădezi pe tine, 
convingerile, principiile și sistemul 
tău de valori.
Care dintre compromisurile tale nu 
merită?

Cum te trădezi?



Data   ...............................

Auto-amăgirea este o credință 
irațională care nu corespunde 
realității interne sau externe. 
O astfel de auto-amăgire te 
convinge că ai realizat deja 
suficient și nu are rost să te 
mai lupți, sau că drumul pe 
care te afli nu merită sau că 
nu îți vei realiza niciodată 
planurile. Sau că dacă faci mai 
puține eforturi, o valiză cu bani 
va cădea din cer chiar în fața 
ferestrei tale, sau că dacă nu 
faci nimic, vei câștiga milioane 
la loterie.
Ai atins limita capacităților tale 
sau mai este drum de parcurs? 
Te înșeli că faci tot ceea ce ești 
capabil?

De ce te minți în continuare că 
faci tot ce poți?



Data   ...............................

Fii onest cu tine însuți. 

Ai luat vreodată articole de 
papetărie de la birou pentru uz 
personal sau ai beneficiat de 
bunurile altora? Chiar dacă este 
vorba de hârtie, pixuri, plicuri pe 
care le folosești sunt străine pentru 
că au fost plătite din banii altei 
persoane.
A fi sincer cu tine însuți înseamnă 
a-ți recunoaște greșelile și a-ți cere 
scuze atunci când este necesar. Să-
ți declari convingerile, idealurile, 
sistemul de valori și să ai curajul să 
le aperi.
Ce înseamnă pentru tine să fii sincer 
cu tine? Când a fost ultima dată 
când ai fost sincer cu tine însuți?



Data   ...............................

A face ceva excelent nu înseamnă doar 
a fi bun la asta. Înseamnă să fii printre 
cei mai buni. A fi în această echipă 
înseamnă că tu însuți sau altcineva 
ți-a evaluat în mod corespunzător 
abilitățile. Dacă ești un contabil 
excelent, cu siguranță clienții tai sunt 
extrem de mulțumiți. Daca ești cel 
mai bun la creșterea trandafirilor în 
grădină, acest lucru ți-a adus o bucurie 
incomparabilă și ești cel mai bun la 
asta.
Care este lucrul pe care îl faci cu 
adevărat cel mai bine?

Care este lucrul pe care îl 
faci cel mai bine?



Data   ...............................

Nu cred în maxima care spune că „Cel mai bun 
mod de a scăpa de o ispită este să îi cedezi”. 
Dimpotrivă, a fi capabil să reziști ispitei 
înseamnă a fi o persoană bine intenționată 
și puternică, care conștientizează clar 
consecințele cedării ispitei. Nu este o 
coincidență faptul că sinonime pentru 
„ispită” sunt cuvinte precum „seducție”, 
„amăgire”, „fermecare”, „ademenire” - toate 
spun că ispita este menită să te doboare, să 
te păcălească cu ceva și apoi să te facă să 
plătești consecințele.
Cedezi ispitelor, care sunt acestea, ce 
consecințe ai suferit din cauza slăbiciunilor 
tale?

Cedezi tentațiilor?



Data   ...............................

O pildă celebră despre priorități 
vorbește despre un profesor de filozofie 
care a decis să le predea elevilor săi o 
lecție puțin diferită. A luat un borcan 
mare de sticlă, l-a umplut cu pietre 
mari, apoi s-a întors către auditoriu:

 – După părerea voastră, este plin 
acest borcan?

 – Da, bineînțeles – au răspuns într-
un glas elevii. Apoi profesorul a 
luat o mână de pietricele mici de 
râu și le-a pus în vas. Acestea s-au 
așezat printre pietrele mari și au 
umplut spațiul gol din borcan.

 – Dar acum, este plin borcanul? – 
Acum, chiar este plin – au răspuns 
elevii. Profesorul a luat o cantitate 
mică de nisip și a turnat-o în 
borcan și, în mod logic, acesta a 
ocupat toate golurile rămase.

 – Acum vă voi explica scopul 
acestui exercițiu. Am vrut să vă 
demonstrez ce înseamnă viața și 
prioritățile acesteia. Imaginați-
vă că viața voatră este ca 
acest borcan. Pietrele mari din 

reprezintă cele mai importante 
lucruri – familia, sănătatea, copiii, 
prietenii. Chiar dacă le aveți 
doar pe acestea, viața voastră 
este plină. Pietricelele reprezintă 
lucrurile secundare – cariera și 
bunurile tale, casa ta, iar nisipul 
reprezintă toate celelalte lucruri 
mici și neimportante care sunt 
prezente în fiecare viață umană. 
Dar gândiți-vă ce s-ar întâmpla 
dacă ați umple mai întâi acel 
borcan cu nisip... Acesta ar umple 
întregul conținut și nu ar mai fi loc 
pentru pietrele mari. Sau, ce s-ar 
întâmpla dacă ați umple vasul mai 
întâi cu pietricele mici - atunci va fi 
loc pentru nisip, dar nu și pentru 
pietrele mari.

Concluzia acestei povestiri este să nu 
îți pierzi timpul și energia cu lucruri 
mărunte și neimportante, și nici să nu 
pui pe primul loc câștigurile materiale 
și cariera, pentru că nu va mai rămâne 
loc pentru lucrurile cu adevărat 
importante.

Care este  
prioritatea ta azi?



Data   ...............................

Care este prioritatea ta azi?



Data   ...............................

Îți place să fii în centrul atenției 
sau preferi să stai departe de 
agitație? Dacă ar trebui să ții un 
discurs în fața multor oameni 
astăzi, ai fi jenat sau fericit? 
Desigur, nimeni nu se naște 
învățat, și mai avem și o frică 
cauzată de dorința de a fi perfecți 
în toate, de a nu ne expune, de a 
prezenta tot ce avem mai bun.
Pentru fiecare apariție, există 
trucuri specifice care te-ar ajuta 
să te relaxezi – de exemplu, dacă 
trebuie să ții un discurs, dar stai 
pe scaun – poți să-ți pui mâinile 
pe masă și să transferi mental 
asupra lor toată tensiunea; dacă 
stai în picioare – încearcă să te uiți 
la un punct deasupra publicului 
și să vorbești cu acesta – acestea 
sunt trucuri pentru a elibera 
tensiunea. Desigur, ar fi grozav 
să privești oamenii în ochi când 
vorbești cu ei, dar păstrează 
asta pentru altă dată când ești 
relaxat și realizezi că totul este în 
regulă.
Adevărul este că oamenii din 
audiență acordă mult mai multă 
atenție la ceea ce spui decât la 
felul în care arăți. Aceste mici 
secrete te vor ajuta să te relaxezi 
și să te concentrezi.
Ce te face să te simți inconfortabil 
în fața oamenilor?

Cum te simți când  
oamenii te privesc?



Data   ...............................

Un proverb străvechi din sanscrită 
spune că nu există nicio boală care să 
nu poată fi vindecată prin respirație. 
Având în vedere pandemia globală de 
COVID-19 care a luat milioane de vieți, 
ne dăm seama cât de importantă este 
respirația. Fără hrană și apă putem 
supraviețui zile sau săptămâni, dar 
fără aer nu am supraviețui nici măcar 
câteva minute. Respirația este baza 
vieții: ea guvernează toate funcțiile 
biologice și psihologice ale corpului, 
minții, conștiinței.
Pentru ca acesta să fie deplină, 
respirația trebuie să fie corectă. Pe 
scurt – respirația corectă este cu 
diafragma, atunci când respirăm 
adânc pe nas și expirăm pe gură.
Respirația corectă calmează mintea, 
curăță conștiința de emoțiile negative, 
slăbește tensiunea sistemului nervos, 
echilibrează procesele vitale din 
întregul organism.
Saturația bogată a sângelui cu oxigen 
ajută creierul să funcționeze mai bine.
Exercițiu: respirați adânc cu diafragma 
și expirați încet. Faceți acest lucru 
timp de cel puțin cinci minute pe zi.

Respiră!



Data   ...............................

Dacă cineva spune că oamenii 
de succes nu sunt frământați de 
îndoieli, ar minți. Îndoiala este 
atât de prezentă în natura umană, 
încât ar fi anormal să lipsească.
Este imposibil să ai mereu 
încredere 100% în tine, dar poți 
învăța să faci față îndoielilor 
atunci când trebuie. Există mai 
mulți pași pentru aceasta:
1. Planifică-ți activitățile. 
2. Fă primul pas. 
3. Vizualizează succesul. 
4. Nu crede glasul critic din 

interiorul tău.

Toți au îndoieli.
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Data   ...............................

Lumea este atât de colorată și 
totuși abundența de idei bune se 
epuizează ușor. Chiar și o mare 
parte din subiectele filmelor de la 
Hollywood se repetă deja, așa că 
dacă nu ai norocul să fii autorul 
unei idei nemaiîntâlnite, poți 
folosi liniștit ideea altcuiva ca 
bază pentru dezvoltare a propriei 
viziuni despre aceasta.
Fii atent când împrumutați 
idei. Asigură-te că le dezvolți în 
continuare, le îmbogățești, le 
adăugi propria notă și fii mândru 
să ți le asumi.
Ce idee străină ai dezvolta cu 
propria ta viziune?

Nu-ți fă griji  
că folosești ideile 
altora, doar 
îmbunătățește-le.



Data   ...............................

Urmezi deja cu 
strictețe planul de 
a cuceri muntele 
o p o r t u n i t ă ț i l o r . 
Co n ce ntre ază - te 
pe obiectivele pe 
care le-ai stabilit. 
De asemenea, poți 
face un bilanț rapid: 
îți îndeplinești 
planurile pe 
termen scurt; cât 
de departe mergi 
pe termen mediu; 
îți planifici pașii pe 
termen lung?
Amintește-ți că 
motivația și voința 
sunt cele două 
abordări cheie 
pentru a merge mai 
departe spre vârf.
Care este următorul 
tău pas?

Ziua concentrării  
asupra obiectivelor.



Data   ...............................

Există vreun coleg care te supără? 
Antrenorul tău este nepoliticos? 
Un partener de afaceri încalcă 
acordurile cu tine?
Lucrul cu oamenii aduce 
întotdeauna bucurie, dar este și 
foarte frustrant. Dezechilibrarea 
este un semn că comunicarea cu o 
persoană nu este bună pentru tine 
și este timpul să te gândești cum să 
oprești acest proces nesănătos.
Gândiți-vă la circumstanțele care 
te obligă să tolerezi un astfel de 
comportament și, pe cât posibil, 
încearcă să îl schimbi.

Este cineva care te 

dezechilibrează?

De ce permiți cuiva să te 
dezechilibreze? Ce ar trebui să faci 
în continuare?



Data   ...............................

Egoismul este o calitate care are 
două extreme - una este egoismul 
extrem, cealaltă – cea sănătoasă.
Prima extremă este caracterizată 
de mai multe caracteristici ale 
oamenilor care o posedă: egoiștii 
nu manifestă slăbiciune față de 
ceilalți, nu le place să-i ajute pe 
alții, nu respectă opiniile altora și 
cred că au întotdeauna dreptate, 
își exagerează realizările, îi critică 
pe ceilalți pe la spate și își pun 
propriile dorințe, nevoi și interese 
pe primul loc.
A doua latură a egoismului este 
așa-numitul „egoism sănătos”, de 
care uneori este nevoie în anumite 
doze. Acest tip de egoism te ajută 
să mergi la concertul pe care ți-l 
dorești, nu la cel pe care ți-l oferă 
prietenii tăi. Sau îți permiți să ieșiți 
cu un prieten în loc să faci treburile 
casnice. Sau nu-ți neglijezi cariera 
de dragul partenerului tău. Sau îți 
cumperi îmbrăcăminte sau bijuterii 
noi, deși poți folosi acești bani 
pentru a cumpăra ceva pentru casă.
O doză de egoism sănătos este 
o garanție a echilibrului nostru 
mental.
Cu toate acestea, primul tip de 
egoism este o adevărată rețetă 
pentru eșec.
Nu fi egoist, pentru că asta nu va 
face decât să îndepărteze oamenii 
de tine.
Prin ce se manifestă egoismul tău?

Nu fi egoist.



Data   ...............................

Ai spus vreodată: „Voi fi fericit când 
se va întâmpla acel lucru”! Dacă 
da, atunci mergi pe o cale complet 
greșită către fericire. Adevărul este 
că drumul spre fericire este doar să 
te bucuri de lucrurile mărunte din 
viață. Nu trebuie să lași ca fericirea ta 
să depindă de anumite evenimente. 
Expresia „Voi fi fericit când îmi voi 
plăti casa”, te condamnă la nefericire 
în următorii 20 de ani. Dacă te aștepți 
să fii fericit când vei ocupa o poziție 
mai înaltă la locul tău de muncă, 
până atunci vei sta numai încruntat.
Fericirea nu este un rezultat, este o 
atitudine față de lume. Și credeți-
mă, este mult mai eficient decât 
alte atitudini, precum negativitatea, 
scepticismul, suspiciunea, invidia sau 
furia.
Ce lipsește din viața ta? Cum vei 
atrage fericirea?

Care este cheia ta spre 
fericire?



Data   ...............................

Premiile mici pe care ți le acorzi 
pe parcurs sunt o garanție sigură 
a succesului. Nu te lăsa înșelat 
de marile premii, urmează un 
program strict pentru când îți poți 
permite să sărbătorești succesul.
Premiile mici ne fac să ne 
îndreptăm spre obiectiv. De 
exemplu, o practică de lungă 
durată a medicilor pediatri din 
întreaga lume este de a sfătui 
părinții să permită copiilor 
alimente dulci doar sâmbăta. În 
celelalte zile ale săptămânii, nu 
sunt permise delicii. Cu această 
metodă, alimentele dulci sunt 
excluse din meniul copiilor și ei 
înșiși așteaptă cu nerăbdare 
sâmbăta și urmează instrucțiunile 
din timpul săptămânii.
Cu ce te-ai premia?

Promite-ți ceva pentru  
că meriți.



Data   ...............................

Dacă te simți nefericit, s-ar putea 
să ai nevoie de o pauză.
Există câteva semne clare despre 
momentul când este timpul să te 
retragi și să te odihnești:
te îmbolnăvești des; te enervezi 
sau superi fara motiv; ești ușor 
dezamăgit de partener sau de 
colegi; rudele și prietenii tăi se 
îndepărtează de tine; bei multă 
cafea, vin, analgezice sau alte 
substanțe pentru a petrece ziua; 
începi să-ți neglijezi munca; te simți 
sub presiune și fără speranță; nu 
mai ești creativ și nu vrei să încerci 
lucruri noi.
Dacă te recunoști în cel puțin trei 
dintre aceste situații, atunci este 
timpul să te odihnești.
Ce te face nefericit?

Ce te face nefericit?



Data   ...............................

„Dacă îți schimbi gândirea, 
schimbi lumea” – Norman 
Vincent Peel
Pe măsură ce îți schimbi 
gândirea, vei observa cum 
se schimbă lumea din jurul 
tău. Viziunea ta asupra 
lucrurilor se schimbă mai 
întâi, apoi lucrurile în 
sine se vor schimba. Cum 
funcţionează asta? Există 
o legătură cauzală directă 
între atitudinea ta deja 
schimbată și lumea din 
jurul tău. Cea mai vizibilă 
schimbare este la alți 
oameni, care și aceasta 
este motiv de schimbare al 
circumstanțelor.

Închide ochii și simte 
schimbarea. Ce simți?
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Data   ...............................

Frica de sărăcie este o problemă 
comună și subiectul multor 
cercetări. Acestea subliniază că, 
dacă ai crescut într-o familie 
săracă, este foarte probabil să 
ai această frică și în viața ta. 
Amintește-ți, totuși, că unii dintre 
cei mai bogați oameni au început 
aproape de la cerșit. Dacă ei au 
putut, și tu poți.
Ceea ce îi deosebește pe cei săraci 
de cei bogați este că aceștia din 
urmă își stabilesc obiective clare 
și specifice și muncesc din greu 
pentru a le atinge. Ei fac toate 
acestea cu claritate și încredere 
în succesul lor. Nu le este frică să 
încerce lucruri noi și să găsească 
o cale de ieșire din orice situație 
dificilă, deoarece văd mai multe 
oportunități decât probleme. 
Bogații știu să investească și 
să cheltuiască și de aceea își 
măresc averea.

Cum ți-ai depăși teama de 
sărăcie?

Frica de sărăcie nu 
este un bun sfătuitor.



Data   ...............................

Ți-ai construit o lume în care să te 
simți bine și în siguranță? O lume 
în care mental poți să închizi 
ușa în urma ta, să te calmezi 
și să scapi de toate gândurile, 
emoțiile, circumstanțele și 
oamenii care nu-ți plac?
Cu siguranță ți-a luat mult 
timp să creezi această „casă a 
sufletului”?
Poți găsi liniște acolo, dar ține 
minte că de fiecare dată când 
ieși din această zonă de confort, 
înaintezi cu pași uriași.
Imaginează-ți că ești într-o 
barcă mică în mijlocul marelui 
ocean. În barcă găsești confort, 
ai puțină mâncare, privești 
frumusețea orizontului, soarele 
te arde, plutești pe apă.
Iar sub tine este o lume vastă cu 
viață minunată: pești, balene, 
corali și tot felul de alte creaturi 
interesante. Pentru a o vedea, 
trebuie să ieși din barcă și să te 
scufunzi în apă - doar așa vei 
învăța să înoți.
Progresul necesită să ieși în 
afara zonei tale de confort.

Care este zona ta de 
confort?



Data   ...............................

Provoacă-te azi.

Este timpul să te provoci cu un mic 
obiectiv de atins în timpul zilei. Poți face 

ceva creativ, poți să-ți lași telefonul acasă 
sau să ajungi la serviciu pe jos, nu cu mașina. 
Pune-ți ca obiectiv să gătești cina sau să 
cumperi un cadou - o surpriză pentru o 

persoană dragă sau să suni pe cineva cu 
care nu ai mai vorbit de mult timp.

Scrie cum te-ai descurcat.



Data   ...............................
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Uneori, în ciuda încrederii 

în propriile noastre abilități, 
nu este rău să căutăm ajutor. 

Poate că nu este necesar, dar o 
astfel de atitudine deschisă față de 

lume te va ajuta să vezi și să profiți de 
multe opțiuni noi.

Te-aș sfătui să ceri sfaturi de la alte 
persoane mai des, pentru că îți vor oferi 
un alt punct de vedere asupra situației. 
„Înțelepciunea regelui stă în mulți dintre 
consilierii săi”, spune Biblia.
Ți-ar fi teamă să ceri ajutor și 

sfaturi de la o persoană care nu 
îți este apropiată, dar este un 

profesionist în domeniul care 
te interesează?

Cum vei proceda în 
căutarea ajutorului?



Data   ...............................

Avem nevoie de energie pentru a 
putea face tot ceea ce ne dorim. 
Sursa de energie este inepuizabilă 
atunci când inspirația ei este 
scopul nostru final.
Energia este ca o avalanșă, este 
nevoie doar de puțină fericire 
pentru a întoarce roata și a 
câștiga mai multă forță! În termeni 
pur fizici, există mai mulți factori 
cheie pentru mai multă energie 
în organism: bea suficientă apă, 
mănâncă sănătos, nu te priva de 
fructe, mișcă-te ori de câte ori ai 
ocazia; limpezește-ți gândurile și 
sufletul, ține-ți promisiunile pentru 
tine și pentru ceilalți, petrece mai 
mult timp în comunicare cu natura, 
fii atent la respirație, trăiește cu 
mai puțină tehnologie!
Inspiră-te din înțelepciunea lui 
Einstein.

„Totul este energie, nu există nimic altceva decât 
energie. Energia are un potențial nelimitat. Tot 
ceea ce există este o formă de manifestare a 
unei singure energii și fiecare formă poate fi 
transformată într-un fel de energie.” – Albert 
Einstein.



Data   ...............................

Fii punctual. Sunt sigură că 
nu-ți place să aștepți când ai o 
întâlnire
În Japonia, cunoscută 
pentru înclinația sa față de 
punctualitate, trebuie să fii la 
locul de întâlnire cu aproximativ 
5-10 minute înainte de ora 
convenită. Dacă programezi 
o întâlnire la ora 9:00 și 
ajungi la timp, înseamnă că ai 
întârziat. De asemenea, dacă 
un tren obișnuit sau rapid are 
întârziere chiar și de 1 minut, 
cetățenilor li se cere scuze.
Potrivit psihologilor, oamenii 
care întârzie constant nu își 
pot aprecia timpul în mod 
corespunzător, au o viziune 
optimistă asupra lumii sau 
sunt un tip de oameni mai 
aventuroși. Stima de sine 
scăzută și depresia sunt un 
alt motiv pentru întârziere. De 
obicei, cei care întârzie sunt 
lipsiți de motivație.
Pentru a face față întârzierii, 
setează-ți alarma cu 15 minute 
mai devreme, alege-ți hainele 
cu care te îmbraci din ziua 
precedentă, evaluează traficul 
precum și sarcinile pentru ziua 
următoare.

Dacă întârzii, tot ce este bun în 
viața ta va întârzia. Ia o decizie.

Fii întotdeauna  
la timp.



Data   ...............................

Calmează-ți mintea. 
Scuturați-vă de toate 
impresiile acumulate, 
gândurile rele, 
circumstanțele. Ignora 
oamenii, stai singur cu tine.
Notează fiecare gând care 
îți vine în minte. Nu trebuie 
să fie gânduri mărețe.
Adesea, în singurătate, 
omul se regăsește pe sine; 
pentru a-ți auzi vocea 
interioară, trebuie să fie 
liniște; să-ți lași deoparte 
toate grijile și anxietățile.

„Inima strigă după liniște, 
tăcută în ecou” – „Nu uita”.

Mergi într-un loc liniștit și 
confortabil. Ia un pix și notează 
fiecare gând care îți vine în minte.



Data   ...............................

A ține mintea deschisă înseamnă 
să întâmpini fiecare oportunitate 
care îți iese în cale, dar și să fii 
foarte atent la aceasta. Lumea este 
prea bogată și plină de culoare 
pentru a vă închide în voi și să vă 
anihilați percepțiile. Fiecare nouă 
oportunitate te va duce pe aripile 
unui nou succes. Respingerea 
conștientă a șanselor, precum și 
a cazurile convenabile care vin 
spre tine, te vor transforma într-o 
persoană pasivă care preferă o 
viață confortabilă, dar nefericită, 
față de una fericită și trăită pe 
deplin.
Decide să fii deschis la minte 
astăzi. Ce ai descoperit?

Ține-ți mintea deschisă. 
Ce ai descoperit azi?



Data   ...............................

Există ceva care îți stă în cale? Ceva 
sau cineva te reține?
Dacă tu însuți ești motivul pentru care 
te oprești pe drum, există cinci moduri 
principale de a te elibera de cătușele 
minții, trebuie doar să recunoști 
principalele motive ale eșecului:

1. Îndoiala. Acesta este cel mai mare 
dușman al realizării viselor. Frica 
ne blochează acțiunile și ne insuflă 
un sentiment de vulnerabilitate, 
care creează un sentiment de 
deznădejde.

2. Amânarea. Dacă există o 
infracțiune în drumul nostru către 
obiectiv, de care suntem vinovați, 
aceasta este amânarea pașilor 
către scop. Singura modalitate 
de a depăși amânarea este să ne 
adunăm puteri și să ne imaginăm 
obiectivul deja atins.

3. Multe sarcini. A face o sută de 

lucruri deodată era la modă în urmă 
cu ceva timp în urmă, dar apoi s-a 
dovedit că doar un pepene mare 
și frumos poate fi ținut sub braț. 
Asumarea multor sarcini nu va face 
decât să-ți distragă atenția de la 
obiectiv din cauza tuturor micilor 
detalii cu care trebuie să te ocupi.

4. Lipsa flexibilității. Cetatea poate fi 
capturată nu numai prin intrarea 
principală, ci și prin porțile laterale. 
Flexibilitatea și adaptabilitatea 
la diferite circumstanțe pot grăbi 
drumul către obiectivul tău.

5. Perfecționismul. Este un model de 
gândire care ne obligă să credem 
că perfecțiunea este posibilă 
și că orice lucru imperfect este 
inacceptabil. Perfecționismul poate 
fi o calitate proastă atunci când 
te ține în loc mult timp, așteptând 
cele mai bune confluențe și 
circumstanțe.

Ce te împiedică să-ți atingi obiectivul?



Data   ...............................

Judecarea altor persoane este un obicei 
foarte dăunător pe care nu-l aprobăm 
atunci când vine vorba de noi, dar îl aplicăm 
imperceptibil cu destulă generozitate altor 
persoane. Judecarea celorlalți vine din 
nevoia omului de a controla lumea, de a 
explica cum se trăiește sau face ceva corect, 
cum să gândești, să simți, etc. În această 
situație, o persoană care-i judecă pe alții 
oferă adesea sfaturi nesolicitate, hotărăște 
să ajute o altă persoană împotriva voinței 
acesteia ca să îi ”corecteze” viața.
Adevărul este că atunci când judecăm pe 
cineva, la nivel energetic și mental, acesta 
primește sugestia „Nu te ridica. Ești rău. Tu 
nu știi cum. Tu nu poți“. Din păcate, acest 
lucru îi dă persoanei și mesajul că nu 
are puterea și capacitatea de a face față 
problemelor sale, ceea ce îl descurajează și 
mai mult.

Nu-i judeca pe alții, pentru 
că și ei vor începe să te 
judece. 
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Data   ...............................

Tema de azi este să scapi de ceva vechi. Care 
poate fi: un mod greșit de a gândi? Un obicei 
prost? O trăsătură proastă de caracter? 
Prietenii nepotriviți care te trag înapoi?
Sfat: te poți gândi la cum să scapi de 
negativism. A percepe viața din jurul tău 
mereu în culori proaste este o rețetă pură 
pentru eșec. Critica moderată la adresa ta și 
a altor oameni este utilă în cantități limitate, 
dar dacă devine un mod de viață, te va opri 
serios din drumul către visele tale. Greșeala 
majorității oamenilor este că nu consideră 
gândirea negativă ca parte a lor înșiși, ci 
acuză constant pe altcineva pentru eșecurile 
lor - viața, destinul, alți oameni.
De ce lucru vechi vei scăpa azi?

La ce lucru vechi vei 
renunța azi?



Data   ...............................

Decide să-ți iei rămas bun 
de la cineva. Expresia ”rămâi 
cu Dumnezeu” înseamnă 
„Îți doresc toate cele bune, 
Domnul să te păzească, dar 
nu te întoarce la mine”.
Ideea acestei dorințe nu 
este atât să scapi de cineva, 
ci să faci loc în viața ta 
unei persoane noi - poate 
aceasta este norocul tău!
Alege cu grijă cui îi vei 
spune „rămâi cu Dumnezeu” 
– de multe ori ciclul vieții ne 
surprinde și se dovedește 
că în situații dificile suntem 
ajutați exact de acei oameni 
despre care credeam că ne 
sunt îndepărtați și invers – 
cei dragi sunt cei care ne 
trădează. .
Cui ai ales să-i spui ”rămâi 
cu Dumnezeu”? De ce?

Spune „rămâi cu 
Dumnezeu“ cuiva.  
Pe cine ai ales? De ce?



Data   ...............................

Observatorii drumului tău către 
vârf sunt prietenii tăi, care, chiar 
dacă nu merg împreună cu tine, 
reprezintă un barometru excelent 
al progresului tău. Dacă sunt 
suficient de onești și sinceri, îți 
pot oferi o evaluare excelentă a 
realizărilor tale de până acum. 
Ascultă-le sfaturile și îndrumările. 
Și totuși, prietenii adevărați sunt 
cunoscuți după calitățile lor:
Prietenul bun ascultă fără să te 
judece.
Este interesat de argumentele tale.
Bunii prieteni întotdeauna gândesc 
cu dragoste la prietenii lor.
Sunt întotdeauna lângă noi când 
avem nevoie.
Bunii prieteni merg unul lângă altul 
cu încredere.
Ne sunt fideli.
Ce spun prietenii despre avansul 
tău?

Caută părerile prietenilor  
tăi despre progresul tău.  
Care sunt șansele tale?



Data   ...............................

De la începutul lumii până în 
prezent, principala întrebare 
pentru toți a fost cum să faci 
bani fără a munci. Misterul are 
un singur răspuns: să faci ceea 
ce îți place și ceea ce consideri 
a fi hobby-ul tău - astfel încât 
să nu consideri că este o 
muncă.
Poate vrei să ai un magazin de 
îmbrăcăminte, dar trebuie să 
lucrezi într-un birou plictisitor 
toată ziua? Sau vrei să fii 
programator, dar ești angajat 
curier?
Hobby-ul nu este pur și simplu 
ceva ce îți place să faci. Este 
dezvăluitrea acelei părți din 
tine care abia aștepta să iasă! 
De exemplu, dacă ai o pasiune 
pentru a colecta anumite 
obiecte, probabil că ești te 
eliberezi de stres, dificultăți, 
oameni, lume în general. Toată 
lumea are nevoie de aceste 
mici evadari din realitate 
pentru a avea timp să-și lase 
mintea să rătăcească liber și 
calm. Cu siguranță ai petrecut 
multe ore cu hobby-ul tău și ai 
deja o idee cum poți câștiga 
bani din asta. S-ar putea să nu 
fie suficient dacă îți părăsești 
locul de muncă, dar este un 
început.
Tine cont că dacă hobby-ul 
tău devine jobul tău principal, 
în timp vei pierde locul în care 
obișnuiai să găsești confort și 
relaxare.

Cum să faci bani  
din hobby-ul tău?



Data   ...............................

Ai cucerit deja oportunitățile din jurul tău? Acum este momentul să privim în sus 
și să cucerești noi orizonturi.
Gândirea la scară largă este un factor cheie pentru succes. Aceasta este pur 
și simplu dorința de a reuși cu orice preț. Uneori spunem că pe drumul spre 
succes sunt mulți oameni care îl conduc, dar puțini care îl creează, sau cu alte 
cuvinte, „prea mulți șefi și foarte puțini indieni”. De fapt, opusul este adevărat –  
unii oameni aleg să fie lideri, alții – să fie conduși. Succesul nu este rezultatul 
norocului, talentului sau chiar al intelectului - este rezultatul propriei alegeri.
A fi un câștigător înseamnă, în primul rând, să crezi că ești unul!

Piața locală sau globală? 
Gândește la nivel mare!



Data   ...............................

În cele mai vechi timpuri, 
bocitul era un adevărat 
meșteșug. „Bocitorii” erau 
profesioniști angajați de 
rudele decedatului. Sarcina 
bocitorilor era să plângă și să 
bocească de durere, însoțind 
sicriul cu defunctul până la 
ultima lui casă. Prin țipete și 
strigăte împărtășeau durerea 
apropiaților, dând senzația 
că decedatul a fost foarte 
important și mulți oameni îl 
jelesc.
În esență, bocitul nu s-a 
schimbat prea mult până 
astăzi: este din nou folosit 
pentru a împărtăși durerea și a 
exprima nemulțumirea pe care 
nu le putem exprima altfel.
Cu toate acestea, jeluitul nu 
reprezintă decât o serie de 
cuvinte goale care nu vor 
schimba în niciun fel lumea din 
jurul nostru.
De fiecare dată când decideți 
să vă plângeți, găsiți doar 
ceva pozitiv pe care să vă 
concentrați. Nu lăsa jeluitul să 
devină un mod de viață.

Uită-te in jur. Ce vezi? Pe 
ce lucru pozitiv alegi să te 
concentrezi?

Dacă simți că 
începi să te plângi, 
redirecționează-
ți gândurile către 
realitate.



Data   ...............................

Am vorbit deja despre 
”sarcini multe”. Oricât de 
mult crezi că poți duce 
câțiva pepeni sub braț, 
unii vor cădea. În schimb, 
asigură-te că ai un singur 
pepene verde, frumos și 
mare pe care să îl duci 
întreg pe parcurs.
Acum concentrează-
te doar pe una dintre 
dorințele tale. Vizualizați-o 
clar. Luați o decizie pe care 
sunteți gata să o susțineți 
și luați măsuri imediat. 
Universul te va sprijini cu 
siguranță!
Scrie care este această 
dorință. De ce chiar 
merită?
Cercetările arată că 
obiectivele pe care le 
scriem au mai multe șanse 
să devină realitate.

Nu amestecați activități.  
De exemplu: nu întrerupeți planificarea 

răspunzând la e-mailuri.



Data   ...............................

Poți să spui cu îndrăzneală că 
ești o persoană de succes? 
Pe ce se bazează afirmațiile 
tale – pe succesele în muncă, 
realizările din viața personală, 
pe visele pe care ți le-ai 
îndeplinit, pe vârfurile pe care 
le-ai cucerit?
Poți să fii complet sincer cu tine 
însuți, să nu fii nici pesimist, 
nici optimist, nici perfecționist, 
nici să-ți neglijezi succesul?
Ce te amăgește? Poți face o 
evaluare realistă a lucrurilor 
care te trag înapoi, dar și 
a lucrurilor care te împing 
înainte?
În ce consideri că ai succes?

Care este gradul tău de succes  
până acum?



Data   ...............................

Care este gradul tău de succes  
până acum?

Delegarea (atribuirea, creditarea) 
puterilor este cea mai înaltă formă 
de profesionalism în management 
și administrație. Delegarea de 
drepturi, a încrederii, înseamnă 
chiar a oferi altei persoane dreptul 
de a lua decizii și de a lua măsuri. 
În același timp, acesta trebuie să 
fie responsabil pentru deciziile pe 
care le ia. Delegarea autorității 
este cea mai importantă parte din 
arta de a „a obține rezultate de la 
și prin alții”, în care altcineva îți 
îndeplinește propriile sarcini.
Delegarea încrederii este cea 
mai mare valoare în afaceri, în 
prietenie, în relații în general. 
Dacă nu există încredere, nu 
există o bază bună pentru o 
relație. Cui îi delegi încrederea?
Amintește-ți că încrederea se 
clădește în timp, dar poate fi 
distrusă pentru totdeauna doar 
într-o clipă.

Ce delegi altora?  
Este timpul să începem.



Data   ...............................

În cele mai multe cazuri, succesul este rezultatul unui parteneriat - chiar și sportivii 
care câștigă titluri mondiale și olimpice și urcă singuri pe podium au în spatele lor 
antrenorii, recuperatorii, federațiile lor naționale, ministerele și cluburile sportive 
și, în general, întreaga țară. Un parteneriat de succes este construit pe încredere 
reciprocă și o relație de înțelegere. Marile genii în muzică, pictură, în diferite 
meșteșuguri și profesii, sunt și rezultatul eforturilor reciproce și al pregătirii 
diferitelor persoane de-a lungul anilor.
Interacțiunea de succes cu partenerii tăi este o garanție a succesului.
Întrebați-vă: Este relația mea de succes? Fă-ți un plan pentru a repara lucrurile.

Parteneriatul este 
parte din succes.



Data   ...............................

Consecințele dorinței de a controla 
lucrurile sunt adesea clar vizibile: 
ele se exprimă în oboseală fizică 
și psihică excesivă; incapacitatea 
de a face față tuturor sarcinilor 
din timpul zilei; deseori apar 
relații tensionate cu colegii și cu 
cei dragi. Cu cât ne asumăm mai 
mult responsabilitatea pentru 
acțiunile altora și ne angajăm în 
obligațiile altora, cu atât oamenii 
de cealaltă parte se simt mai fără 
succes, disperați și demotivați.
Dacă doar gândul la o viață de 
zi cu zi mai liberă și mai calmă 
cuprinde sentimente precum 
iritația, anxietatea, îngrijorarea, 
nervozitatea și frica, în momentul 
în care refuzi să deții controlul, 
vei avea – în primul rând, mai mult 
timp pentru tine, apoi - ceilalți vor 
învăța să se descurce singuri în 
viață.
Puteți limita controlul celorlalți 
numai cu o asigurare superficială 
că se descurcă bine?
În ce domeniu al vieții tale exerciți 
cel mai mult control?

Sunt lucruri pe care  
nu le poți controla.  
Doar să le accepți.



Data   ...............................

Dincolo de înțelegerea faptului 
că bucuria vieții se va întâmpla 
„într-o zi când voi avea mai mult 
timp liber” sau „într-o zi când voi 
câștiga la loterie”, bucuria vieții 
are de fapt reguli simple.
În primul rând trebuie să profiți 
de fiecare nouă zi. Uneori se 
întâmplă lucruri neplăcute și 
ziua nu este întotdeauna bună, 
dar măcar știi că ai încercat să 
te distrezi și să fii fericit. Fă ceea 
ce îți place! Nu mai aștepta!
Fă pași mici în fiecare zi: „Un 
drum lung de mii de kilometri 
începe cu un pas mic!” – Lao Tzu.

Plăcerea vieții include mii de 
lucruri mărunte! Care sunt 
acestea pentru tine?

Cum te bucuri de viață?



Data   ...............................

În camera liniștită în care în 
care îți regăsești propriul 
sine, hotărăște să respecți mai 
întâi propriile nevoi și dorințe. 
Principiile de a da și a primi, 
care se aplică vieții noastre 
de zi cu zi, sunt aceleași ca în 
natură. „Câmpurile odihnite 
dau o recoltă abundentă”, 
spune poetul roman Ovidiu. 
Biblia, de exemplu, spune că 
la fiecare șapte ani fermierul 
este obligat să-și părăsească 
pământul pentru a-l lăsa să se 
odihnească fără să planteze 
nimic pe el. Acest lucru permite 
solului să se refacă pentru a da 
din nou fructe abundente.
Vreau să spun că nu este posibil 
să satisfaci nevoile altora dacă 
nu le poți satisface mai întâi pe 
ale tale. Nu este vorba doar de 
a te răsfăța, sau că trebuie să 
întorci spatele oamenilor și să 
fii egoist. Găsește media de aur 
care îți permite să nu te simți 
neglijat, dar în același timp îți 
va oferi puterea de a merge 
înainte.

Cum poți face o 
legătură mai profundă  
cu tine însuți? Te iubești 

suficient?



Data   ...............................

Ochii sunt de obicei mijlocul 
principal prin care primim 
informații despre lumea 
din jurul nostru. Imaginați-
vă pentru o secundă că nu 
puteți citi aceste rânduri în 
mod convențional - închideți 
ochii și încercați să faceți 
cafea fără să vă uitați. Ai 
observat cum se deschid 
celelalte simțuri și începi să 
simți lumea diferit – că ai o 
senzație mult mai puternică 
prin auz, miros, atingere și 
gust?
În acest sens, la ce ești orb? 
Ce poți simți nu cu ochii, ci 
cu celelalte simțuri?

La ce ești orb?



Data   ...............................

„– Când te trezești dimineața, 
Pooh, spuse Prascho, ce crezi 
mai întâi??

– Ce va fi la micul dejun. Tu ce 
crezi, Prascho?

– Mă gândesc ce lucru 
interesant se va întâmpla 
astăzi.

Ursulețul dădu din cap gânditor:
– Este același lucru! – spuse el.“ – 

„Ursulețul Pooh“, Alan Milne.
Decide să înveți o lecție și 
pozitivism din fiecare eveniment 
pe care îl experimentezi astăzi. 
Chiar dacă cineva se întâmplă 
să te enerveze și ești sigur că ai 
dreptate, ia o decizie conștientă 
de a nu ceda negativității, de a 
învăța din ea și de a căuta un 
răspuns la întrebarea: de ce 
universul a decis să ți se întâmple 
astăzi acest lucru!

Ce lucru interesant ți s-a 
întâmplat astăzi? Fiecare 
poveste poate fi interesantă 
în funcție de felul în care o 
colorezi.



Data   ...............................

Acum este momentul să ceri 
cuiva iertare. Acest lucru îți 
va elibera spațiu în sufletul 
tău pentru ceva nou, va 
șterge atitudinile și stările 
negative, amintirile proaste 
și insultele și va deschide o 
nouă pagină în relația ta cu 
acesta. Ar fi grozav aceștia 
să fie părinții tăi, dar ar fi 
la fel de bine să ceri și altor 
persoane mai îndepărtate 
iertare. Acest lucru îți va 
deschide mintea către 
lucrurile cu sens din viață 
mult dincolo de viața ta de 
zi cu zi obișnuită.
Cum te-ai simțit după ce ai 
cerut iertare?

Cere iertare.  
Cât de eliberator  
este pentru tine?



Data   ...............................

Privește-te. Ce vezi?
Privește-te cu atenție. Examinează-te 
mai întâi din punct de vedere fizic, 
apoi acordă-ți mai multă atenție și 

examinează-ți starea mentală. Te 
vezi ca un învins care face tot 

posibilul, dar lucrurile pur și 
simplu nu se întâmplă? Sau ești 
un câștigător care face pași 
înainte cu curaj?
Atitudinea și părerile tale interioare 
îți afectează în mod direct aspectul: 

o persoană tristă și deprimată este 
cunoscută chiar după mersul său, iar 
cea care reușește în faptele sale - prin 
strălucirea ochilor.

Amintește-ți că ești un lut care 
încă așteaptă să fie format. 

Iar autorul esti tu!



Data   ...............................

Ziua creației! Acord-ți cinci minute 
și gândește-te la ce poți poți folosi 
cel mai obișnuit pix! 
Știai că toate capacele pixurilor 
au o gaură în partea de sus? 
Și v-ați întrebat vreodată de ce 
producătorii fac în mod deliberat 
găuri în capace? Oricât de ciudat ar 
părea, numărul de capace de pixuri 
înghițite în întreaga lume în doar 
zece ani - între 2000 și 2010, este 
de 10 mii! De aceea, producătorii 
fac un orificiu în capac pentru ca 
dacă este înghițit și intră în trahee, 
aerul să poată trece prin aceasta. 
Cel puțin până la primul ajutor. 
Statisticile arată că cel mai mult 
copiii cu vârste cuprinse între 6 și 
15 ani înghit din neatenție capace, 
dar adesea se întâmplă ca și adulții 
care sunt dependenți de scris să 
înghită această parte a pixului.
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La ce alte aplicații ale pixului te-ai 
gândit? De exemplu, îl poți folosi 
pentru a crea o coafură nouă? Sau 
bijuterii?



Data   ...............................

Orice plan bun are propriul 
plan de rezervă. Reprezintă o 
posibilitate de rezervă pentru a 
atinge scopul, dar cu mijloace 
și abordări diferite, cu oameni 
și circumstanțe diferite. Pe 
scurt, planul de rezervă are 
același început și același 
sfârșit al planului principal, dar 
mijloacele de implementare ale 
acestuia sunt diferite.
Deja îți urmezi planul spre 
obiectivul tău, dar dacă ceva 
nu reușești astăzi, ai opțiuni 
de rezervă despre cum să revii 
pe aceeași cale sau să începi 
pe o nouă cale paralelă către 
obiectiv? De exemplu, astăzi 
este o zi grozavă pentru a crea 
un cont de rezervă cu garanții 
pentru eventualele cheltuieli 
din planul tău de rezervă.
Ce include planul tău de 
rezervă?

Fă-ți un plan de rezervă. 
Management de criza.



Data   ...............................

Cafeaua de dimineață la răsărit, 
prânzul distractiv cu colegii într-
un restaurant nou, antrenamentul 
de după-amiază sau întâlnirea de 
seară cu prietenii a fost cel mai bun 
moment al tău astăzi?
Bucurați-vă de lucrurile mărunte tot 
timpul. Într-o zi vei privi înapoi și vei 
descoperi că lucrurile mici de astăzi 
au fost de fapt lucrurile mari care ți-
au marcat viața și i-au determinat 
direcția. Îți vei aminti cu nostalgie 
despre fiecare dintre călătoriile tale, 
despre fiecare conversație cu un 
coleg sau prieten, despre fiecare 
aventură.
Cea mai bună parte a zilei tale este 
de fapt fiecare moment al acesteia.
Și totuși, despre ce parte de azi îți 
vei aminti?

Care a fost cea mai bună 
parte a zilei tale??



Data   ...............................

O pildă legendară povestește despre 
un bărbat care a avut un vis – se plimba 
pe malul mării cu Dumnezeu. Scene din 
viața lui se derulau pe cer. La fiecare 
scenă, observa în spate urme duble de 
pași pe nisip, unele ale lui și celelalte 
ale lui Dumnezeu.
Când a apărut ultima scenă din viața 
lui, s-a uitat înapoi la urmele pașilor din 
nisip. Atunci a observat că de multe ori 
în viața sa a existat doar câte o singură 
urmă de pași, și asta s-a întâmplat în 
perioadele cele mai triste și umilitoare 
din viața lui.
Acest lucru l-a intrigat și l-a întrebat 
pe Dumnezeu: „O, Doamne, Tu mi-ai 
spus că dacă Te voi urma, vei merge 
mereu cu mine. Dar am observat că 
în cele mai grele momente din viața 
mea, pe nisip exista o singură urmă de 
pași. Nu înțeleg de ce, când am avut 
cea mai mare nevoie de Tine, Tu m-ai 
abandonat”.
Domnul i-a răspuns: „Copilul meu drag, 
te iubesc și nu te-aș părăsi niciodată. În 
timpul încercărilor și necazurilor tale, 
când ai văzut doar o singură urmă de 
pași, a fost atunci când te-am purtat 
în brațe!”
Mulțumește-i lui Dumnezeu astăzi 
că ești în viață, că respiri, că ai totul, 
chiar și pentru că ții această carte în 
mâinile tale!

Mulțumește-i lui 
Dumnezeu pentru sprijin.



Data   ...............................

Când conștiința, 
subconștientul și 
comportamentul tău sunt în 
sincronizare perfectă, mergi 
cu îndrăzneală pe drumul 
spre înălțimi. Orice ezitare 
la una dintre aceste trei 
componente înseamnă că 
pașii tăi vor deveni nesiguri, îți 
vei pierde concentrarea de la 
scopul tău și în cele din urmă 
te vei abate de la acesta.
Mintea este sub controlul tău, 
dar subconștientul face tot 
ce vrea. Doar un obiectiv clar 
te poate ajuta ca amândouă 
componentele să funcționeze 
sincronizate.
Cum vei face ca mintea și 
subconștientul să funcționeze 
împreună?
Care sunt acțiunile pe care 
le întreprinzi în această 
direcție?

Formula:  
gândește + crede + acționează = succes!



Data   ...............................

Singura modalitate de a te răni pe drumul 
spre vârf este să te uiți înapoi și să mergi 
înainte. Lasă trecutul acolo unde este! Nu-l 
atrage în drumul tău spre înainte. Nu trage 
concluzii generale din evenimentele trecute 
despre ceea ce te așteaptă în viitor. De 
exemplu, să nu crezi că dacă nu reușești la 
un examen nu veți fi o persoană de succes. 
Fiecare eșec te-a ajutat să ai puterea să te 
ridici și să mergi înainte pe calea ta.
Este perfect uman să privești trecutul cu 
nostalgie sau cu furie și să te gândești că 
lucrurile s-ar fi putut întâmpla altfel. Este 
spre binele tău să scapi de aceste sentimente 
și să pășești cu îndrăzneală spre vârf.

Nu privi înapoi. Continuă să 
mergi înainte! Ce vezi acolo?



Data   ...............................

Dacă nu ar fi fost așa nebunesc, 
aș fi ….
… Ce?
Ai lăsa lumea întreagă să trăiești 
singur în munți sau ai dansa în 
ploaie pe bulevardul central?
Ia în considerare un lucru 
nebunesc, dar de preferat nu din 
cele care te-ar băga la închisoare. 
Sau cel puțin fă astfel încât să nu 
ajungi acolo.
Actul nebunesc și amuzant va 
rămâne o amintire pe care o vei 
spune copiilor sau nepoților tăi în 
anii următori. Cu ceva nebunesc 
vei simți că ești în viu, vei trasa 
liber linia nebuniilor pe care le-ai 
face. Și este întotdeauna bine să 
știi până unde îți sunt limitele tale.

Este foarte plictisitor să fii 
normal. Fă ceva nebunesc. 
Povestește-ne despre 
experiența aceasta.



Data   ...............................

Dai tot ce ai mai bun din tine 
în muncă, antrenamente, 
educație și relații?
Rezultatele tale se vor reflecta 
în situația financiară și vor 
crește semnificativ dacă dai 
tot ce ai mai bun din tine.
Imaginează-ți că un străin îți 
cere ajutor la nevoie. Tu însă 
ai trei pâini - două vechi și 
una proaspătă. Ce vei face - 
îi vei da pâinea bună? Spun 
această poveste pentru a 
te gândi la modul în care 
acțiunile pe care le întreprinzi 
astăzi îți vor modela direct 
viitorul de mâine. Dacă ești 
zgârcit și dai greu din partea 
ta, la fel vei primi mâine. În 
acest fel, nu trebuie să permiti 
egoismului să te împiedice să 
dai tot ce este mai bun din 
tine, ceea ce se va înmulți în 
timp și se va întoarce la tine. 
Și dacă vrei ca ceilalți să dea 
tot ce au mai bun pentru tine, 
mai întâi trebuie să semeni 
pentru a culege.
Cum îți vei îmbunătăți 
rezultatele?Co
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Data   ...............................

Ce te face fericit? De data aceasta, 
lasă-ți hobby-ul deoparte și 
gândește-te la ceea ce îți oferă cu 
adevărat bucurie. Îți poți permite 
să fii fericit cu aceste lucruri, sunt 
disponibile în viața ta de zi cu zi?
De multe ori trebuie să faci ceea 
ce te face fericit. Dacă nu-ți place 
ceva - schimbă-l. Dacă nu ai 
timp suficient, nu te mai uita la 
televizor. Dacă cauți iubirea vieții 
tale - oprește-te, ea te va găsi. 
A te pierde uneori te ajută să te 
regăsești.
Călătorește des, adună amintiri 
și evenimente la care să te întorci 
cu nostalgie. Profită de fiecare 
oportunitate, unele dintre ele vin 
o singură dată.

Povestește-ne despre 
lucrurile pe care le 
iubești.
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Data   ...............................

Ai depășit 50 de ani și încă porți șosete 
colorate la muncă? Grozav, deci ești 
tânăr la suflet!
Îmbătrânirea corpului și a sufletului 
sunt două procese care se petrec cu 
viteze diferite.
Nu îmbătrânirea fizică a corpului ucide 
o persoană. Îmbătrânirea spirituală 
este mult mai înspăimântătoare: 
pierderea intereselor, îndepărtarea 
de prieteni, slăbirea dorinței de a trăi, 
stingerea treptată a focului din inimile 
noastre care ne țin cu adevărat în 
viață. De aceea bătrânețea este un 

dușman – gândul că suntem bătrâni și 
inapți, sentimentul de incompetență, 
oboseala din suflet ne omoară.
Ține-ți mintea activă, fii tânăr la suflet; 
distrează-te cu lucrurile mărunte, nu 
te lua prea în serios; Trăiește!

Ce te face să te simți tânăr?



Data   ...............................

Fii mai vizibil  
pe internet.

În epoca tehnologizată de astăzi, totul se întâmplă 
pe internet - acolo ne întâlnim jumătățile, ne 
instruim, ne recalificăm, ne adaptăm la noile 
condiții, ne controlăm casa și electrocasnicele 
online, în general - astăzi trăim pe Internet mai 
mult ca niciodată.
Buna prezentare în rețea și construirea unei 
imagini pozitive și motivate este cheia dezvoltării 
tale viitoare.
Cu siguranță ești prezent în rețele în acest 
moment, dar poți vedea din lateral ce imagine ți-
ai construit? Îți enervezi prietenii cu prea multe 
selfie-uri, nu postezi nimic despre tine sau ești 
undeva la mijloc?
Pentru o bună prezentare pe internet, pregătește-
ți un conținut adecvat, adaptat publicului tău. 
Dacă este necesar, caută ajutor de la prieteni. 
Ai grijă ce informații distribui pentru a nu fi 
vulnerabil în niciun fel în viitor.



Data   ...............................

Poți să oferi dragoste? 
Dragostea este unul dintre 
puținele sentimente pe care 
nu le putem păstra pentru 
noi înșine. Dragostea poate 
fi împărtășită sau nu, dar, 
în orice caz, iubirea trebuie 
împărtășită, nu o putem 
lăsa în noi sau pentru noi 
înșine.
Care este următoarea ta 
dragoste? Este o persoană 
după care ai tânjit sau poți 
obține trăiri noi în relația ta 
actuală? Visezi la un hobby 
nou sau la activități noi în 
timpul liber?
Îți planifici noi afaceri? În 
ce îți vei investi întreaga 
dragoste disponibilă?
Fii curajos! Nu ceda micilor 
provocări și amintește-ți că 
fiecare cădere este un pas 
înainte pe calea succesului 
tău!

Cum ai descrie următoarea ta dragoste? 
Poate fi o persoană, un hobby sau o 
afacere.



Data   ...............................

Ce poți investi în munca ta, în 
pregătirea ta, în tot ceea ce faci? 
Poți rearanja mobilierul din birou, 
îți poți personaliza biroul cu 
fotografii ale celor dragi sau cu 
un set de cărți preferate, ori poți 
pune propriul tapet (screensaver) 
pe computerul de la birou? Te-ai 
hotărî să tipărești propriile cărți 
de vizită sau să comanzi pixuri cu 
numele tău pe ele?
Cu cât vei pune mai mult semnătura 
pe lucrurile care te înconjoară, cu 
atât vei realiza că ești cea mai 
bună reclamă a ta! Abordarea 
personală la birou, în sală, chiar 
în hobby, îți va pune în valoare 
eforturile și te va ambiționa pentru 
realizări personale și mai mari.
Lasă-ți amprenta să fie 
recunoscută de alți oameni - în 
acest fel îi vei inspira și pe ei să 
reușească!

Pune-ți amprenta 
pe lucrurile care te 
înconjoară. Vedeți 
diferența?



Data   ...............................

Te-ai convins deja că pe drumul 
spre succes trebuie să existe cineva 
care să te ajute, să-ți dea o mână 
de ajutor în momentele dificile, 
dar și să te certe, să te îndrepte 
în direcția bună și să te provoace. 
Iar când vei fi frustrat și demotivat, 
acel cineva îți va aminti că drumul 
oamenilor de succes nu a fost 
întotdeauna ușor; că câștigătorii 
nu se nasc pur și simplu, ci au 
devenit prin forțe proprii oameni 
de succes; și că fiecare pas pe care 
îl faci este de fapt un pas spre vârf 
- dacă eșuezi, trebuie să înveți din 
eșec și să mergi mai departe.
Cine merge cu tine acum? Aceasta 
este persoana care a fost alături 
de tine încă de la început și care 
te inspiră și protejează? Sau 
alte persoane te motivează și 
te ambiționează să mergi mai 
departe - de exemplu, părinții sau 
antrenorul tău, ori poate această 
carte?
Continuă să mergeți înainte fără să 
privești înapoi. Ești un învingător 
înnăscut, ai nevoie doar de timp 
pentru a ajunge pe vârful muntelui.

Cine va fi întotdeauna 
lângă tine?



Data   ...............................

Azi dimineață când te-ai trezit, 
nu ți-ai imaginat că vei avea o 
zi atât de minunată, nu-i așa? 
Doar faptul că ești în viață, 
că respiri și mergi pe acest 
pământ frumos, ar trebui să 
te facă fericit! Probabil că sunt 
oameni și împrejurări care te 
deranjează, dar gândește-te 
doar la asta: peste ani te vei 
întoarce la aceste amintiri și 
te vei amuza de câți nervi ai 
irosit pe probleme absolut 
nesemnificative!
Scopul zilei de astăzi este să 
îți sărbătorești victoriile - nu 
există victorii mici, fiecare 
pas pe care îl faci pentru a te 
depăși este o victorie uriașă! 
Ai fumat mai puțin decât ieri 
sau ai obținut un timp mai bun 
la antrenamentul de astăzi? 
Aceștia sunt pași uriași pe 
drumul către succesul tău!
Care sunt victoriile tale de 
astăzi?

Sărbătorește că ești 
viu! Nu există victorii 
mici, așa cum nu 
există nici un bine mic.



Data   ...............................

Închide ochii și imaginează-ți că ți-ai îndeplinit deja 
visul. Indiferent care este acesta - dacă ai devenit 
celebru, dacă ai ajuns un campion de succes, dacă 
ți-ai construit propria casă sau dacă ai renunțat la 
slujbă ca să te întreții din hobby-ul tău: imaginează-
ți că ai reușit deja toate acestea. Pe măsură ce te vezi 
ca fiind un câștigător, imaginează-ți că vine un fan 
la tine și te întreabă despre formula succesului tău.
Ce îi vei spune? Cum îi vei dezvălui calea ta? Vei 
defini obstacolele întâlnite în calea ta ca fiind 
nesemnificative sau că au fost suficient de mari 
pentru a te face să te oprești din visul tău?

Scrie aici primul tău autograf.  
Ce îi vei scrie viitorului tău fan?



Data   ...............................

Ai încercat vreodată 
să asamblezi avioane 
din șabloane din lemn, 
să colectezi timbre sau 
diferite culori de orhidee? 
Ai visat vreodată să 
cumperi un acvariu cu 
pești sau să faci o grădină 
cu bonsai?
Un nou hobby îți va 
deschide viziunea către 
noi provocări, noi abilități 
și, mai ales: noi prieteni.
Fiecare lucru nou pe care 
îl faci te va ajuta să scapi 
de stresul zilnic. Nu-ți face 
griji dacă începi un proiect 
și nu-l termini: în procesul 
de realizare a proiectului 
tău vei descoperi că ai 
talente versatile și poți 
face față provocărilor din 
jurul tău.
Ce nou hobby ai ales? De 
ce?

Alege un nou 
hobby. Încearcă 
ceva diferit. Ce ai 
ales? De ce?



Data   ...............................

Azi voi tace.
Intră în camera ta liniștit, închide ușa și vorbește 
singur. 
Nu-ți fie rușine să vorbești cu voce tare - gândurile 
pe care le spui sunt importante, astfel încât să le 
poți auzi singur.
Ce ți-ai spus?

Vorbește cu tine 
însuți.



Data   ...............................

Trebuie să mergem la muncă, trebuie să învățăm, trebuie să ne îndeplinim 
responsabilitățile familiale, trebuie să ne supunem șefilor, trebuie să muncim din 
greu pentru a realiza ceea ce ne dorim. Care sunt primele cinci lucruri pe care 
trebuie să le faci în fiecare zi?

Când completezi această listă, gândește-te la ce ai fi făcut (și ce ai fi dorit să faci) 
dacă nu ar fi trebuit să faci aceste cinci lucruri în fiecare zi.

Care sunt cele 5 lucruri 
despre care spui ”trebuie”.



Data   ...............................

Ce zi minunată să nu faci nimic! Poți să faci cafea sau un ceai, să stai în locul tău 
preferat - acasă sau afară și să nu faci nimic.
Curăță-ți mintea de impresiile acumulate din zilele precedente; uită pentru o 
clipă lucrurile care te deranjează; ascultă cântecul păsărilor. Oprește-ți telefonul, 
tableta, laptopul, televizorul, orice alt dispozitiv și bucură-te de o zi grozavă și de 
o cafea grozavă!
În tăcere, te poți regăsi - ia un creion și desenează ceea ce este în inima ta. Vei 
vedea ieșind un artist talentat din tine!
Gauguin, de exemplu, a pictat prima sa capodopera abia la 40 de ani!

Pauză de cafea/ceai. Ia un creion și desenează.



Data   ...............................

Conform unei tradiții vechi, descrisă în cele mai vechi cărți, de obicei îi rănim 
pe apropiații noștri. Conștient sau nu, de multe ori nu băgăm de seamă și 
uităm de nevoile și visele lor. Uneori chiar uităm să le spunem cât de mult 
înseamnă pentru noi și într-o clipă ne dăm seama că au dispărut.
Fii sincer cu oamenii care înseamnă ceva pentru tine, nu rata nici un moment 
pentru a-i onora cu cuvinte, gesturi și grijă.
Fii recunoscător pentru tot ceea ce părinții tăi au făcut pentru tine - au făcut 
tot ce le-a stat în putere pentru a te face persoana care ești astăzi; prietenilor 
tăi care te-au susținut și încurajat; colegilor tăi care au concurat cu tine – 
așa te-ai construit ca personalitate; antrenorilor, profesorilor, mentorilor tăi 
care au luptat împreună cu tine.
Fă-ți timp pentru a spune tuturor celor apropiați cât de mult îl prețuiești!

Ce vrei să le spui oamenilor care 
înseamnă ceva pentru tine,  
dar nu poți?



Data   ...............................

Dacă îmi urmezi cu strictețe 
sfaturile, atunci ești aproape pe 
ultima turnantă în drumul către 
obiectiv. Au mai rămas doar 
câteva săptămâni pentru a-ți 
finaliza planul de succes.
Cum te-ai descurcat până acum? 
Reușești să mergi către visul tău 
sau mai sunt mici detalii care îți 
distrag atenția și te împiedică să 
faci următorii pași cu încredere?
Îți dai seama cât de mult te-
ai schimbat pe tine însuți, ți-ai 
schimbat viziunea despre lume, ți-
ai dezvoltat abilitățile, ți-ai făcut 
noi prieteni și, mai ales: ai învățat 
să te ridici mândru de fiecare dată 
când cazi.
Ești un învingător! Cu fiecare pas 
înainte, îți construiești noul viitor!

Hei ce mai faci?



Data   ...............................

Nu este vorba despre bani. 
Sau cel puțin nu doar pentru 
bani. Este vorba de a-ți 
putea evalua în mod realist 
eforturile și abilitățile cu o 
anumită valoare, care poate fi 
exprimată și financiar.
Evaluarea propriilor eforturi 
și abilități într-un domeniu 
îți poate concentra atenția 
asupra unor noi abilități și 
domenii pe care le poți oferi 
și ști bine la ce să te aștepți 

în schimb. Descrie cele mai 
mici experiențe și abilități ale 
tele, dobândite sau înnăscute 
și să nu-ți fie rușine să le 
evaluezi. Desigur, fii realist în  
evaluare - nu te aștepta la o 
plată imposibilă și incredibilă 
pentru abilitățile tale; 
amintește-ți primul principiu al 
economiei: cererea determină 
oferta, iar oferta determină 
prețul.
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Data   ...............................

Fiecare plan de succes trebuie să aibă și alte opțiuni. Nu întotdeauna 
intrarea principală este singura cale de intrare în clădire.
Întotdeauna ai și alte opțiuni.
Singurul lucru care nu trebuie să fie o opțiune este posibilitatea de a 
renunța. Doar pașii îndrăzneți înainte îți vor garanta succesul. 
Care sunt celelalte opțiuni ale tale?

Ia în considerare posibilitățile limitate. 
Chiar dacă crezi că opțiunile tale sunt 

limitate.



Data   ...............................
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Ești credincios? 
Crezi în tine sau în 

Dumnezeu? Care este 
sistemul tău de valori? Ești 

dispus să culegi de acolo de unde 
nu ai semănat; te aștepți ca ceilalți să te 

trateze așa cum îi tratezi tu pe ei?
Care sunt valorile tale în viață? Îți pui munca 

pe primul loc sau cauți echilibrul perfect între 
viața personală și responsabilitățile profesionale?

Valorile tale determină și prioritățile pe care le ai în 
viața ta. Prin valorile tale determini agenda zilnică, iar 

aceasta îți determină obiectivele pentru care te străduiești 
și visele pe care vrei să le atingi.

Fii curajos și nu-ți fie teamă să creezi noi valori care să te conducă 
către noi provocări.



Data   ...............................

Ce se întâmplă? Ai o evaluare 
reală a lucrurilor din jurul tău? 
Există o situație sub controlul tău 
în care lucrurile nu merg bine?
Ce poți schimba? Este nevoie de 
acțiuni suplimentare cu care poți 
face ceva sau lași totul să treacă 
de la sine?
Ai nevoie de ajutor? Cui te-ai 
adresa pentru a obține ajutor și 
a remedia situația?
În ce stadiu te afli pe termen 
scurt, mediu și lung?

Ce se întâmplă?



Data   ...............................

Oh, cu siguranță te-ai născut 
pentru a fi o vedetă! Și aceasta nu 
este o glumă - fiecare persoană de 
pe această planetă este născută 
pentru a face parte dintr-un plan 
la scară largă. Ești doar un puzzle 
pe harta lumii, dar unde exact vei 
ajunge depinde de tine. Dacă vei fi 
doar un pion, comandat de forțe 
și circumstanțe străine pe marea 
tablă de șah, sau vei fi un rege - cea 
mai puternică figură, depinde în 
întregime de ambiția, abilitățile și 
planurile tale.
Sfatul meu sincer este să nu tolerezi 
obișnuitul, să cauți mereu noi vârfuri, 
să știi că, dacă ești perseverent, vei 
fi un câștigător în tot ceea ce faci!

Pentru ce te-ai născut?



Data   ...............................

Cumpărăturile reprezintă o tactică 
binecunoscută pentru scăderea 
presinuii și a stresului, deși 
funcționează doar pentru femei. 
Barbații de obicei au alte tehnici 
de relaxare – pescuit, întâlniri cu 
prietenii sau o excursie. Mania 
cumpărăturilor nu este nouă. 
Despre ea se vorbește încă din 
secolul al XIX-lea, iar un secol mai 
târziu a fost definită ca o tulburare 
psihică. Nu există persoană care 
să nu facă cumpărături, dar 
aproximativ 6% din populația 
lumii suferă de o adevărată manie 
a cumpărăturilor.
Chiar dacă nu ești un maniac al 
cumpărăturilor, astăzi este ziua 
în care trebuie să cumperi ceva 
de care ai cu adevărat nevoie. Ar 
putea fi o piesă de îmbrăcăminte, 
ceva pentru hobby-ul tău sau 
ceva pentru gospodărie.
Fii atent la tine. Lucrurile mici 
pe care le cumperi poartă 
întotdeauna amprenta ta - chiar 
și o tavă de bucătărie îți va aminti 
că ai cumpărat-o, și cu atât va 
mai valoroasă achiziția ta cu care 
te-ai răsplătit!
Fii creativ, scapă azi de plictiseală, 
ia în considerarea lucruri mai 
neconvenționale pentru tine.

Este timpul pentru 
cumpărături. De ce ai 
nevoie cu adevărat?



Data   ...............................

Între laude și lingușire există o linie 
fină. Lingușirea este considerată de 
obicei un lucru negativ, deoarece se 
crede că, lingușindu-te îți compromiți 
propriile valori și onestitatea. Într-o 
oarecare măsură, lingușirea afectează 
comunicarea într-un mod mult mai 
plăcut decât franchețea 100%. De 
exemplu, este întotdeauna mai bine să 
începi conversația cu cuvintele „Arăți 
grozav” decât cu „Această haină nu-ți 
vine bine!”
Prin creșterea stimei de sine a celuilalt, 
nu numai că îi îmbunătățești starea de 
spirit, dar și depui eforturi pentru a-i 
arăta că nu ești indiferent la felul în 
care se simte. Prin cuvintele tale către 
acesta, îl faci fericit și însemnat.
Lauda, totuși, ar trebui să fie moderată. 
Pentru a găsi limita potrivită, poți 
începe mai întâi cu tine însuți - lăuda-te 
cu eforturile, succesele și eforturile tale. 
Apoi poți fi atent la celelalte persoane.
Practică aici și apoi vezi cum 
funcționează.

La
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Data   ...............................

Astăzi este o nouă zi, niciodată 
trăită până acum! Astăzi 
soarele este deosebit de 
frumos, astăzi natura s-a trezit 
pentru noi trăiri și aventuri, azi 
ești mai bun decât ieri!
Astăzi ești cu un pas înainte 
față de obiectivul și realizarea 
visului tău!
Chiar astăzi fii deschis către 
noi provocări, pentru că ele 
te vor construi ca o persoană 
neînfricată și curajoasă, gata 
să cucerească lumea!
Acești pași către înălțimi încep 
însă cu o rutină simplă de 
dimineață. Ia-ți cinci minute 
la cafeaua sau ceaiul de 
dimineață pentru a te gândi la 
lucrurile reale din viață. Lasă 
deoparte orice sentimente 
sau senzații negative și 
concentrează-te asupra 
planurilor și obiectivelor tale.

Asigură-te că trăiești  
la limită și te bucuri de 

fiecare mic moment.



Data   ...............................

„Cunoașterea este generală, 
cunoștințele sunt personale“. 
„Cunoașterea în sine este putere “. 
Această bogăție - cunoașterea, a dus 
lumea înainte. Cunoașterea este acea 
înțelepciune de veacuri, fără de care 
nu am trăi într-o lume ca cea de azi. 
”Doar cei mai înțelepți și cei mai proști 
nu trebuie instruiți”, spune Confucius. 
Ale sale sunt și cuvintele ”Trei căi 
duc la cunoaștere: calea reflecției - 
aceasta este calea cea mai nobilă, 
calea imitației - aceasta este calea 
cea mai ușoară și calea experienței - 
aceasta este calea cea mai amară”. 
Gândește-te cu atenție la cunoștințele 
pe care le-ai împărtăși cu alte 
persoane. Aici nu este vorba despre 
cineva care îți fură abilitățile sau 
posibilitățile tale, învățând ceea 
ce știți. Când spui cuiva ceea ce ai 
învățat, de fapt tragi concluziile la 
care ai ajuns pe cont propriu. Și pe 
măsură ce le spui altora, consolidezi și 
mai mult ceea ce ai înțeles și vezi unde 
ai lacune. Se pare că știi totul, dar nu 
poți explica corect. Asta înseamnă 
că mai ai ceva de învățat și persoana 
căreia îi spui te-ar putea ajuta.
Nu-ți fie jenă să-ți arăți neajunsurile, 
niciun om nu s-a născut învățat.

Ultimul lucru cu care 
trebuie să te lauzi este că 
îți păstrezi cunoștințele 
pentru tine.



Data   ...............................

Amăgirea este o 
concepție greșită sau 
o opinie despre cineva 
sau ceva, auto-amăgire. 
Acest lucru presupune că 
în principal ne amăgim pe 
noi înșine, pentru că dacă 
îi amăgim pe alții, ar fi o 
minciună de-a dreptul, nu o 
amăgire. Auto-amăgirea este 
unul dintre cele mai insidioase 
lucruri pe care ni le putem face 
singuri – ne spune că suntem 
persoane de succes când de 
fapt ne uităm la televizor sau ne 
jucăm toată ziua; auto-amăgirea 
este motivul principal pentru a ne 
abate de la obiectivul nostru și 
a scăpa din vedere îndeplinirea 
viselor noastre.
De aceea, îți cer adesea să 
îți faci timp să te privești din 
lateral pentru a-ți face o idee 
adevărată și realistă despre 
ceea ce ai realizat până acum 
și despre drumul care te 
așteaptă.
Auto-amăgirea te poate 
ucide. Fii sincer cu tine 
însuți și fă o analiză 
reală a realizărilor 
tale în fiecare zi.

Pe cine încerci să 
amăgești?



Data   ...............................

Ziua bilanțului: cum arăți în ochii 
altora? Fizic si psihic? Cum crezi 
că te percep ei? Ești mai degrabă 
atrăgător, mai degrabă o persoană 
obișnuită sau undeva pe la mijloc?
Și starea ta de spirit - este mai 
degrabă calmă sau ești trist și cu 
sufletul greu?
Ce te deranjează?
Potrivit filozofului James Allen, orice 
formă de nefericire provine dintr-o 
atitudine mentală greșită. Fericirea 
este armonie a sufletului. Atâta 
timp cât vom continua să trăim cu 
o mentalitate greșită, vom trăi o 
viață proastă și vom suferi în mod 
constant, spune Allen.
Cât despre corpul tău fizic - îți 
atingi obiectivele sau continui să 
amâni? Amintește-ți că viața este 
un moment, iar astăzi este mai ușor 
să faci față obiceiurilor tale proaste 
decât mâine.

Spune sincer, 
cum arăți?



Data   ...............................

Au trecut câteva luni glorioase 
în care ți-ai întocmit planurile 
pentru a-ți îndeplini visele și le 
urmezi cu îndrăzneală.
Cum ai crescut? Ce ai lăsat în 
urmă?
De ce sentimente rele, 
neînțelegeri, relații și situații 
greșite ai scapat?
Ai obținut noi succese – cele pe 
care le-ai depășit deja, cele de 
acum un an, de exemplu?
Ai reușit să-ți duci la bun sfârșit 
obiectivele lunare, să faci față 
obiceiurilor tale proaste, să-ți 
schimbi viața în bine?
Ai devenit o persoană mai 
valoroasă, mai experimentată, 
mai educată, mai de succes?
Fă un bilanț la tot ceea ce lași în 
urmă.

Ce lași în spate?



Data   ...............................

Spovedania înseamnă să-
ți mărturisești păcatele 
și greșelile. A vorbi cu 
voce tare despre păcate 
înseamnă a-ți se îndrepta 
privirea către slăbiciunile 
tale și lucrurile pe care 
trebuie să le schimbi. 
Odată ce realizezi că ai 
anumite păcate, faci un 
legământ cu tine însuți, să 
nu le mai repeți niciodată. 
Recunoscându-le, veți găsi 
o cale de ieșire din cercul 
vicios ” încercare – eroare” 
și vei merge mai departe 
cu conștiința pură.
Care sunt păcatele tale?

Spovedește-te ție însuți.



Data   ...............................

Ai amânat până acum realizarea 
visurilor tale? Ți-a ieșit mereu 
ceva în cale ce te-a distras? 
Nu ți-ai adunat puteri să lupți 
împotriva obiceiurilor proaste, a 
lenei, distragerii atenției?
Vestea bună este că ai încă o 
șansă uriașă să faci primul pas 
către succes.
Examinează-ți posibilitățile. 
Extrage tot ce este mai bun din 
împrejurări.
Pentru a reuși, va trebui să faci 
mai mult, pentru că acum vei face 
pași și mai mari către vârf.
Visul tău este acolo, stă și te 
așteaptă. Depinde de tine să 
ajungi la el.
Poți!

Nu-ți face griji! Nu te 
învinovăți! Mai ai o 
șansă mare.



Data   ...............................

Fiecare proiect pe care l-ai 
început și pe care nu l-ai 
finalizat te-a învățat multe 
lucruri. Indiferent de motivele 
pentru care ai lăsat acest 
proiect neterminat, acum ai 
o oportunitate grozavă de a 
planifica finalizarea tuturor 
proiectelor.
Finalizarea unui proiect va 
elibera spațiu în lumea ta 
mentală și fizică pentru ceva 
nou, pentru următoarea 
aventură, pentru senzații, 
oameni, abilități și oportunități 
complet noi.
Relațiile pot fi, de asemenea, 
neterminate. Jocul cu 
sentimentele celorlalți se 
plătește întotdeauna, așa că ai 
grijă cu ceilalți.
Ce proiecte ai lăsat neterminate?
Cum vei schimba asta?

Termină ceea ce ai început.  
Care dintre lucrurile pe care le-ai 
început a rămas neterminat?



Data   ...............................

Ai cunoscut o nouă persoană? 
Ai început un nou proiect? 
Există o posibilitate nouă în fața ta? 
Deschide ușa! Vezi ce ascunde această 
persoană nouă, noul proiect, noua 
posibilitate!
Fii curios! Nu te lăsa dus de val, fii activ!
Ce se ascunde în spatele ușii?
Dacă nu ar fi atât de nebunesc, aș fi ....

Fii curios.  
Deschide ușa!  

Ce se ascunde acolo?



Data   ...............................

Ești un învingător înnăscut! Dar chiar și 
învingătorii au nevoie de antrenament, 
consolidare și testare a abilităților, de 
ajutor pe drum, instrucțiuni și mentorat!
„Ajută-te ca și Dumnezeu să te ajute” și 
„Dumnezeu ajută, dar nu îți pune în iesle”, 
sunt doar câteva vorbe din înțelepciunea 
populară, care exprimă foarte clar 
combinația necesară dintre eforturilor 
tale și puțin ajutor din cer! Nu poți să te 
așezi și să te aștepți să fii un învingător, 
așa cum și toate eforturile sunt zadarnice 
fără un pic de ajutor de sus.
Ce include planul tău pentru a face față 
provocărilor?

Da, te poți descurca. 
Aceasta înseamnă ...



Data   ...............................

Primul pas înainte poate fi extrem de 
dificil. Nou-născuților le ia aproape 
un an pentru a deveni mai puternici, 
pentru a învăța să meargă în patru 
mâini, apoi să se ridice și să facă 
primul pas înainte. Pediatrii spun 
că nu ține atât de mult de întărirea 
fizică a corpului, cât de „maturizarea” 
creierului unui copil pentru a face 
primul pas – este o combinație 
complexă de creștere a celulelor 
creierului și stăpânirea corpului.
Primul pas poate fi dificil și este de 
obicei precedat de cădere și ridicare.
Nu lăsa asta să te sperie - odată ce 
un copil învață să meargă, atunci nu 
se mai oprește din alergat.
Fii îndrăzneț în deciziile tale, fă 
primul pas.
Care este acesta?

Fă un pas înainte și ajută-te. 
Care este pasul?



Data   ...............................

Este ziua pentru o analiză 
rapidă a planurilor 
disponibile: pe termen 
scurt, mediu și lung: 
analizează tot ce ai realizat 
în cadrul celor trei planuri 
ale tale. Concentrează-te 
pe termenul lung, pentru 
că acesta determină 
principalele lucruri pentru 
care te străduiești în viață: 
familie, copii, realizări în 
muncă, sport și multe altele. 
El oferă viziunea asupra 
modului în care te imaginezi 
după ce le-ai realizat. 
Acest plan determină într-o 
oarecare măsură toate 
obiectivele pe termen scurt 
pe care ți le stabilești.
Care dintre cele trei planuri 
ale tale funcționează cel mai 
bine și cu care ai rămas în 
urmă?
Care sunt principalele 
obstacole care te împiedică?
Ce poți îmbunătăți?

Funcționează 
planul?



Data   ...............................

Ce vrei în esență? 
Ai obosit pe 
drumul către țintă 

sau continui să mergi 
vioi spre aceasta?

Dacă dintr-un motiv 
oarecare descoperi că scopul 

sau visul tău nu este ceea ce ți-ai 
dorit, ești gata să începi din nou sau vei 

merge mai departe până când termini tot ce 
ai început?

Este posibil să te străduiești pentru succes la 
locul de muncă, dar de fapt vrei să ai o viață 
personală mai bogată și mai diversă?
Este posibil să fii presat de împrejurări care 
te fac să te străduiești pentru succes? Poate 
că părinții tăi vor să fii medic și tu visezi la 
o scenă muzicală; sau șeful tău te-a pus 

într-o poziție în care nu poți să-ți arăți 
toate talentele?

Ce vrei cu adevărat?

Îm
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Data   ...............................

Ce este pentru tine viața? 
Pentru reflecție, îți voi da câteva citate. 
Gândește-te la ele și împărtășește-ți gândurile 
mai târziu!
„Viața este tot ceea ce ți se întâmplă în timp ce 
faci planuri pentru ea”.
„Dacă nu știi ce vrei, s-ar putea să rămâi cu 
exact ceea ce nu vrei” - Chuck Palahniuk.
„Viața mea este mesajul meu” – Mahatma Gandhi
„Nu contează cât de mult ai trăit, contează cum” 
– Seneca.
„Este nevoie de foarte puțin pentru a ne face 
viața fericită. Și totul este în interiorul tău, în 
felul tău de a gândi” – Marcus Aurelius.
„Iubești viața?” Atunci nu pierde timpul, pentru 
că din asta este făcută viața.” - Benjamin 
Franklin.
„Omul știe ce este, dar nu știe ce ar putea fi”. – 
William Shakespeare
Viața este așa cum ți-o faci tu! - La ce concluzii 
ai ajuns?

Trebuie să vrei să vorbești 
despre viață. Viața este...



Data   ...............................

Aștepți un răspuns de la 
cineva sau un grup de 
oameni de care depind 
lucruri importante pentru 
tine? Dacă așteptarea este 
lungă, ești sigur că ai auzit 
„nu” sau ai concluzionat că 
ai fost refuzat?
Nu rata niciodată ocazia 
de a încerca a doua oară 
în cazul în care nu ai fost 
respins în mod explicit. 
Fiecare oportunitate este 
o nouă șansă de succes.
Fii consecvent în cererile 
și căutările tale. Acest 
lucru va semnala celeilalte 
părți că nu ești o persoană 
superficială, că ții la 
cerințele și opiniile tale, iar 
acesta va fi un semn clar 
că poți avea încredere în 
tine.
Consecvența este un alt 
pas către succes!

Dacă încă nu ți-au spus ”DA”, până la urmă răspunsul 
lor a fost „NU”?



Data   ...............................

Nu, nu este vorba doar de 
corpul fizic. Este vorba despre 
suflet, care, dacă este în stare 
bună, te împinge înainte. Dacă 
zbori pe aripile fericirii, poți 
cuceri întreaga lume!
Cu toate acestea, sufletul are 
nevoie de odihnă, la fel ca și 
corpul fizic.
Din păcate, corpul își revine 
repede în urma activităților 
fizice, însă sufletul obosit are 
nevoie de îngrijire specială 
pentru a se odihni.
Desigur, hobby-urile, 
distracțiile preferate, 
momentele cu cei dragi sau 
orice oferă plăcere sufletului 
sunt o modalitate grozavă de 
relaxare.
Cum se odihnește corpul tău? 
Și cum oferi odihnă sufletului 
tău?

Îngrijește-te de 
tine. Cum o faci?



Data   ...............................

În grabă pe drumul spre vârf, de 
multe ori facem compromisuri 
cu noi înșine pentru a nu jigni 
sau răni pe cineva la care ținem. 
Pe drumul spre vis, această 
convingere, de a nu jigni pe 
nimeni, se transformă într-o 
situație de viață în care preferăm 
să tacem, în loc să spunem ceea 
ce credem, să ne apărăm poziția 
și punctele de vedere.
Despre ce nu spui niciun cuvânt? 
Cui?
Ce le-ai spune acelorași oameni 
dacă ți-ai fi îndeplinit deja visul 
și îi privești de sus?

Despre ce nu spuneți niciun cuvânt?



Data   ...............................

Ești încrezător în succesul 
tău? Ce fluctuații împiedică 
acestea pe parcurs?
În ce domeniu sau abilitate 
ai îndoieli?
De ce este nevoie pentru a 
te desăvârși?
În ce măsură realizarea 
visului și obiectivului tău 
depinde de alți oameni 
și câți dintre ei sunt 
susținătorii tăi?
Ce crezi? Ai calitățile 
necesare, abilitățile și 
ambiția pentru a obține 
tot ceea ce vrei?
Ce nu îți ajunge?
Ce ai mai mult decât îți 
trebuie?

Sunt sigură că te poți descurca.  
Tu ce crezi?



Data   ...............................

Azi gândește la scară mare! Atinge-
ți obiectivele și țintește și mai sus!
Când visul tău este mai puternic 
decât toate temerile tale, atunci ai 
cucerit viața și alergi spre vârf! 
Să visăm cum ar fi viața după ce 
ți-ai îndeplinit marele obiectiv. 
Omul este construit astfel încât 
în momentul în care își realizează 
un vis, înceape să se gândească la 
altceva pentru care să lupte. Care 
va fi următorul vârf de atins?
Ce lecții din călătoria ta actuală 
vor fi utile pentru următorul tău 
vis?
„Dacă vrei să construiești o navă, 
nu-i pune pe oameni să adune 
lemne și să nu le atribui sarcini și 
muncă, ci mai degrabă învață-i 
să tânjească după imensitatea 
infinită a mării” – Antoine de Saint-
Exupery.

Eliberează-ți imaginația  
și visează la scară mare.



Data   ...............................

Când a fost pentru ultima dată când o persoană sau o situație te-a trezit cu o 
palmă peste față? Ce s-a întâmplat?
Ai reușit să ieși ca învingător din aceasta?
Povestește amănunțit.

Scrie o poveste care  
te-a descurajat



Data   ...............................

O îmbrățișare este un semn de 
iubire, încredere, împărtășire 
și căldură. Așa cum un copil 
mic își îmbrățișează mama 
și găsește în brațe tot ce are 
nevoie; așa că îmbrățișează-
te - cu dragoste, înțelegere și 
căldură.
Este nevoie de multă putere 
pentru a fi părinte pentru tine 
însuți, chiar și cu întârziere, 
și să-i oferi copilului din tine 
posibilitatea să crească ca o 
persoană cu drepturi depline, 
capabilă să se iubească 
pe sine în primul rând, să 
dăruiască dragoste, să o 
caute și să o primească.
Îmbrățișează toate părțile 
tale bune și rele; oferă iubire 
sufletului care se ascunde în 
tine; nimeni în afară de tine nu 
te poate iubi mai mult!Îm
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Data   ...............................

Dacă ai ști că mai ai o 
săptămână de trăit, ți-ai 
face griji pentru munca 
ta; pentru colegul care te 
enervează; pentru viața de zi 
cu zi și mărunțișuri; pentru 
proprietăți și mașini pe care 
nu le poți lua în viața de apoi?
Ai pune atâta energie în 
relațiile tale cu oameni care nu 
înseamnă mare lucru pentru 
tine? Ai bârfi, ai insulta, ai fi 
supărat din cauza lucrurilor 
care te enervează astăzi?
Ce ai face dacă ai ști că mai 
ai doar șapte zile de trăit pe 
acest pământ?

Dacă ai ști că nu mai ai mult de trăit, ți-ai face griji 
pentru lucrurile care te deranjează astăzi?



Data   ...............................

„Verba volant, scripta manent“! 
Tradusă literal, această frază în limba 
latină înseamnă „Vorba zboară, scrisul 
rămâne”.
Aceste cuvinte au fost folosite într-un 
discurs al lui Titus Flavius Vespasian 
în Senat, care a încurajat folosirea 
documentelor scrise în treburile 
publice, deoarece cuvintele rostite pot 
fi ușor uitate.
Ți s-a întâmplat vreodată ca în timp 

ce faci ceva, de exemplu, călătorind 
undeva, să îți vină o idee grozavă și 
apoi ceva să îți distragă atenția și să 
uiți totul?
De aceea fiecare plan trebuie făcut 
în scris. În felul acesta îl vei avea 
permanent clar în fața ochilor. 
Obiectivele tale vor fi foarte clare, iar 
progresul tău în acest plan va fi foarte 
ușor de urmărit.
Care este planul tău azi?

DA! Sună ca un plan plin de sens. Scrie-l.



Data   ...............................

Ai observat că, odată cu construirea personalității 
tale de-a lungul anilor, tot mai puține lucruri au un 
sens real? Așa te poți concentra asupra lucrurilor 
importante din viața ta. Nu-ți mai faci griji așa cum 
îți făceai înainte de a păși pentru prima dată în 
”sală”. Nu-ți mai faci griji dacă vei primi un salariu 
ca atunci când ai început să lucrezi, iar relația cu 
colegii este deja la un alt nivel, iar tu ai pătruns pe 
o anumită rută a activităților tale zilnice.
Nu-ți mai faceți atât de mult griji dacă primești 
un răspuns „nu”, pentru că obstacolele sunt doar 
o piatră în drumul tău spre înălțimi. Ai multe 
responsabilități și ești deja o persoană matură, de 
succes și inteligentă!
Și din moment ce nimeni nu îți va plăti facturile, 
nu-ți face griji că ești puțin obraznic! Oricine caută 
găsește și oricine vrea primește!

Nu-ți face griji. Uneori trebuie  
să fii puțin obraznic. Nimeni nu 
îți va plăti facturile.



Data   ...............................

Pur și simplu roagă-te. Scrie-ți 
rugăciunea.
În toate religiile, rugăciunea este 
calea către inima lui Dumnezeu. De 
la începutul lumii, toate civilizațiile 
au căutat această cale către zei 
pentru a-și îndeplini dorințele.
În plan psihic, rostirea nevoilor 
pentru care te rogi le descrie și le 
afirmă în fața celui care se roagă. În 
acest fel dobândesc o structură și 
o viziune mai clară.
Adesea, în timp ce ne rugăm, ne 
vin idei despre cum singuri să ne 
împlinim rugăciunile. De exemplu, 
dacă ne rugăm pentru mai multă 
răbdare, data viitoare când simțim 
mânia care se apropie, ne vom 
gândi la rugăciunea noastră și vom 
încerca să ne liniștim.
Care este rugăciunea ta?

Nu ai, de ce nu te rogi!



Data   ...............................

Fiecare gând al tău 
îți determină viața. În 
funcție de faptul că este 
pozitiv sau negativ, iei 
o decizie rațională sau 
emoțională și, în mare 
măsură, modul în care 
te vei simți depinde 
de atitudinea ta și de 
capacitatea ta de a face 
față situațiilor dificile.
Există câțiva pași simpli 
despre cum să fii pozitiv 
cu privire la lume: 
mulțumește în fiecare zi! 
Fă ceva frumos pentru 
cineva! Uită de insultele 
la adresa ta și a altor 
persoane. Petrece mai 
mult timp în natură!
Urmează acești pași 
simpli și vei vedea cât 
de curând cum îți ții 
destinul în propriile 
mâini!

Transformă-ți convingerile 
negative în unele pozitive.

Soarta se afl ă în mâinile tale. Modelați-o.



Data   ...............................

Cum se desfășoară desăvârșirea 
capacităților tale?

A mai rămas doar o lună 
până la împlinirea unui an 

de când suntem împreună. 
Ai trecut prin multe situații în 

care ți-ai dovedit caracterul și 
ai crescut emoțional, mental și 
fizic.
Amintește-ți punctul de plecare 
al călătoriei tale pe drumul spre 
vârf, nu întâmplător am cerut să 
scrii tot ce experimentezi, doar 
așa vei avea o evaluare reală a 
realizărilor și dezvoltării tale.
Aruncă o privire la prima zi a 
acestei cărți: ce ai perfecționat 
în tine până acum?



Data   ...............................

În discuții obișnuite spunem: ”Nu 
cred că ...”. Acesta este un semn 
clar că ne lipsește încrederea în 
atâtea lucruri. Lipsa încrederii 
în viața de zi cu zi poate face 
viața plictisitoare, iar dacă 
mai suntem și foarte ocupați 
cu munca și responsabilitățile, 
putem acumula sentimente de 
depresie, deznădejde și eșec în 
a face față vieții.
Chiar în acest moment, oprește-
te și privește-te: întreabă-te ce 
înseamnă problemele tale față 
de cele ale lumii: în unele locuri 
se duc războaie, milioane de 
oameni suferă de foame, zilnic 
sute de mii de oameni își pierd 
viața, copiii sunt părăsiți, se 
comit infracțiuni.
Gândește-te acum la problemele 
tale: ești o persoană fericită! 
Ești sănătos, mergi pe drumul 
spre succes, ești înconjurat de 
prieteni; crești și dobândești noi 
abilități. Iată credința ta: uită-te 
la succesele tale și lasă-le să-ți 
dea speranță. Poți!
În ce domenii ale vieții îți lipsește 
încrederea?

Pentru ce nu îți ajunge încrederea?



Data   ...............................

Închide ochii și imaginează-ți că intri într-un cinema gol. Nu există public, este 
întuneric.
Alege cel mai bun loc în mijlocul sălii și stai în timp ce ecranul din fața ta strălucește.
Oh, tu ești! Ca un copil! Ce copil minunat ai fost!
Iată-te adolescent! Daaa, ai făcut prostii, dar acesta este modul de a crește.
Iată-te azi. Ai realizat multe. Ești mândru de părinții tăi.
Care sunt principalele lucruri pe care le vezi pe ecran?
Acum uită-te la detalii - poate la marginile imaginilor mari sunt amănunte pe care 
le pierzi din vedere. Poate că mergi înainte, dar încă nu ai scăpat de obiceiurile 
proaste, nu ai încheiat o relație toxică, nu ai rupt legăturile care te trag înapoi?

Imaginează-ți viața pe un mare 
ecran. Uită-te de 2 ori și începe  
să te concentrezi pe detalii.



Data   ...............................

Ce s-ar întâmpla dacă luna 
dispare dintr-o dată?
Ce s-ar întâmpla dacă ar 
exista dinozauri?
Ce s-ar întâmpla dacă 
populația planetei ar dispărea 
într-o clipă?
Întrebări interesante la care 
merită să ne gândim, dar dacă 
ne întoarcem la realitate, ce 
se va întâmpla dacă renunți la 
locul de muncă și re răsfeți cu 
hobby-ul tău? Ce se întâmplă 
dacă îți schimbi locul de 
muncă cu unul mai plăcut?
Nu te gândi la facturi și 
datorii, gândește-te la modul 
în care te va afecta pe termen 
lung dacă îți spui: „De ce nu?”

De ce nu?  
Ce s-ar întâmpla, dacă ...



Data   ...............................

Ia-ți cinci minute astăzi, 
pentru că există o 
sarcină pentru tine: 
ia un bilețel de hârtie 
și scrie: „Sunt fericit”! 
Pune bilețelul într-un 
loc vizibil: pe frigider, pe 
oglindă, pe interiorul și 
exteriorul ușii!
De fiecare dată când 
treci pe lângă acest 
bilet, întreabă-te: De ce 
sunt fericit? Vei fi uimit 
de câte răspunsuri îți vor 
invada capul.
În ciuda dificultăților 
care apar zilnic, încearcă 
să-ți amintești de ce ești 
fericit.
Cu această atitudine 
pozitivă și fericită vei 
vedea cum în scurt timp 
te vei schimba nu numai 
pe tine, ci și lumea din 
jurul tău.

Nu te mai 
întreba cum 
te simți. Ia o 

decizie scrisă 
că începând 

de astăzi te vei 
simți grozav.



Data   ...............................

Ai un coleg sau un prieten care te face să te simți 
vinovat pentru eșecurile lui? Sau te implică în situații 
cu final prost pentru care nu ești de vină?
Te asociezi cu oameni toxici care te acuză de ceva 
fără a fi vinovat? Îți asumi vina pentru greșelile 
altora, cum ar fi ale șefilor tăi?
Gândește-te dacă și cu ce preț merită să suporți 
această atitudine! Concilierea și tăcerea pot deveni 
esența ta și, cu siguranță, acesta nu este pasul 
potrivit spre vârf.

Cine te face să te simți vinovat?  
Încearcă să stai departe de asta.



Data   ...............................

În afară de 
faptul că ești uimitor 
în ceea ce privește 
forma fizică și 
caracterul, de ce te-
ai alege ca partener?
Ce calități te 
deosebesc de alți 
oameni; prin ce poți 
atrage pe cineva 
pentru o relație pe 
termen lung?
Dacă te imaginezi ca 
partenerul tău, care 
dintre calitățile tale 
pot face jumătatea 
ta fericită și care 
nefericită?
Prin ce ai putea 
respinge un 
potențial partener?
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Data   ...............................

… nimeni altcineva nu te va iubi 
așa cum te iubești pe tine însuți! 
Dragostea de sine se pierde în 
momentul în care începi să te 
învinuiești pentru diferite lucruri, 
te numești prost, crezi că nu 
meriți să obții ceea ce îți dorești. 
De multe ori explicăm aceste 
gânduri cu cuvintele „aceasta 
este conștiința și gândurile 
mele”, și chiar simți că ești o 
persoană nefericită. Corpul 
tău o arată. Dacă nu te iubești 
pe tine însuți, te îmbolnăvești 
nu doar emoțional, ci de obicei 
și fizic. Aceasta este relația 
cauză-efect la nivel biochimic 
din corpul tău, deoarece se 
eliberează doar hormoni „răi” 
care te otrăvesc.
A începe să te tratezi cu respect 
și sprijin înseamnă în primul 
rând să-ți accepti corpul fizic 
așa cum este, apoi să-ți placă 
și să-ți respecti propriile valori 
și alegeri - muncă, divertisment, 
hobby-uri, carieră.
Acordăți o notă de la 1 la 10 la 
întrebarea „Care este respectul 
meu pentru mine”?

Mă iubesc, pentru că...



Data   ...............................

Asta numesc eu rezultat:

O zi de reflecție.
Scrie la ce te aștepți de la 
fiecare situație din viață. 
Care ar fi un rezultat bun 
pentru tine? Și cum poți evita 
un rezultat nefavorabil?
Ce ai putea schimba pentru 
a obține doar rezultate 
pozitive? Depinde de tine 
sau de alți oameni?



Data   ...............................

Aceasta este întrebarea veșnică 
care chinuie aproape pe fiecare 
locuitor al acestei planete: să fac 
lucrurile pe care trebuie să le fac, 
sau pe cele pe care îmi place să le 
fac? Aceasta este o întrebare care 
sfâșie mintea: să muncesc pentru 
a-mi plăti facturile; să studiez pentru 
a reuși în viitor, sau să abandonez 
totul și să mă dedic activităților care 
îmi sunt aproape de suflet?
Dacă nu îți pui această întrebare, 
atunci ești norocos!
Care dintre cele două te îngrijorează 
mai mult: să faci ceea ce îți place sau 
să faci totul corect?
Care ar fi consecințele ambelor 
situații?

De ce vă faceți griji mai 
mult: să faceți lucrurile 
în mod corect sau să 
faceți lucrurile care 
trebuie?



Data   ...............................

Pentru a găsi singur răspunsul la 
această întrebare, îți dau pentru 
reflecție câteva citate ale unor 
oameni grozavi, de succes:
„Numai cei care îndrăznesc să eșueze 
au șansa să realizeze vreodată 
multe”, a spus Robert F. Kennedy.
„Succesul nu este definitiv, eșecul nu 
este fatal: este curajul de a merge 
înainte”, a spus Winston Churchill.
„Sincer spus, cred că este mai bine 
să eșuezi în ceea ce iubești decât 
să reușești ceva ce urăști”, a spus 
George Burns.
„Este bine să-ți sărbătorești 
succesele, dar este mult mai 
important să ții cont de lecțiile 
eșecurilor tale”, a spus Bill Gates.

Ce este mai rău: „Să nu 
reușești sau niciodată 
să nu încerci?“



Data   ...............................

Să ne imaginăm că azi ai câștigat la loterie. Nu mai trebuie să muncești, poți avea 
tot ce vrei. Ce vei dori?
Poți cumpăra fericirea pentru mult timp cu bani?
Pot cumpăra cu bani relații sincere cu cineva?
Poți face pe cineva nemuritor cu banii tăi?
Poți să cumperi cu bani un loc în rai după moarte?
Imaginează-ți că ești în locul unui miliardar renumit, ce ar fi cu adevărat valoros 
în viața ta?

Dacă totul este posibil, ce este 
cu adevărat important?



Data   ...............................

Saltul cu parașuta sau un 
scandal în trafic îți pot produce 
mai multă adrenalină? Din orice 
situație de zi cu zi poți obține 
mai multă adrenalină decât îți 
imaginezi.
Există mai multe motive pentru 
care adrenalina este bună 
pentru corpul tău. În primul rând, 
pentru că mărește concentrarea 
și ne ajută să ne concentrăm 
și mai bine. De asemenea, 
accentuează vederea prin 
dilatarea pupilelor. Mușchii 
corpului nostru se relaxează 
și respirația se îmbunătățește. 
Dacă aveți tensiune arterială 
scăzută cu o creștere de 
adrenalină, tensiunea arterială 
va crește și ea. Durerile din 
corpul nostru vor fi blocate și 
apărarea organismului se va 
îmbunătăți. Evaluarea situațiilor 
devine mai clară. Radicalii liberi 
vor fi reduși și procesul de 
îmbătrânire va fi încetinit.
Ce vei face pentru mai multă 
adrenalină?

Producerea de mai multă 
adrenalină te ajută să 
descoperi mai multe 
oportunități în activitățile 
tale directe. Fă astfel încât să 
ai mai multă adrenalină. Cum 
mă surprinzi?



Data   ...............................

„Dacă aștepți momentul potrivit, 
vei fi depășit de alții care nu îl 
așteaptă.” – Woody Allen.
Am mai spus că trebuie să profiți 
de fiecare oportunitate care vă 
apare în cale. Da, fii atent în cadrul 
rațiunii tale, gândește-te de două 
ori, dar nu aștepta mult, pentru că 
altcineva poate profita de ocazie!
Din pacate sau din fericire, 
repetiții și dubluri în viață nu 
există, de aceea fiecare moment 
este prețios chiar acum, chiar azi 
și chiar acum. Așteptarea nu duce 
la nimic, iar momentul cel mai 
potrivit nu vine niciodată. Pur și 
simplu zboară pentru totdeauna.
Adesea motivul așteptării este 
provocat de frică, nesiguranță, 
prea multă gândire. Și în timp ce 
aștepți, curajoșii și cei hotărârți 
înaintează, se apucă cu mâinile de 
viață și o trăiesc din plin.
Când, dacă nu acum?

Gândește-te de două ori 
înainte de a acționa, dar 
dacă nu acum, când?



Data   ...............................

„Să fie fericit” sau „Să nu-
și trădeze idealurile și 
convingerile” sunt sfaturi 
grozave, dar fericirea se 
construiește de-a lungul 
anilor, la fel și idealurile. 
Înțelepciunea pe care 
ți-ai dori-o pentru 
el se construiește 
prin experiență, prin 
încercări și greșeli, 
blocaje, ridicare.
Ce ți-ai sfătui copilul?
L-ai sfătui să fie puternic 
și curajos, să creadă 
mereu în lumina de la 
capătul tunelului, sau să 
nu se teamă de nimic?

Dacă aceasta ar fi ultima ta zi, ce sfat i-ai da copilului 
tău?



Data   ...............................

Diferitele temeri: că nu ne vom descurca, 
frica de sărăcie, teama de a rata o 
oportunitate, frica de singurătate, chiar 
și frica de păianjeni sau șerpi, ne pot face 
viața mizerabilă.
Numeroase studii științifice arată că frica 
stă la baza multor tulburări psihice, mai 
ales când nu i se acordă atenție la timp. 
Frica duce la stres și este cauza multor 
tulburări mentale și fizice - de la probleme 
de concentrare sau de somn și până la 
epuizare completă, atacuri de panică, 
depresie și nu numai.
Temerile, contrar așteptărilor, nu trebuie 
înăbușite. Temerile sunt o provocare cu 
care trebuie să ne confruntăm zilnic.
Care este cea mai mare frica a ta?

S-a împlinit vreodată cea 
mai mare temere a ta?



Data   ...............................

Ai biletul câștigător la loterie; 
gasesti o servietă cu bani pe 
stradă; acțiunile tale la bursă 
cresc într-o clipă; un prieten 
generos se hotărăște să te facă 
fericit: de astăzi ești bogat!
Ai 10 milioane de euro!
Vei continua să mergi la 
muncă la fel ca înainte sau să-
ți îndeplinești sarcinile zilnice 
ca și până acum?
Cu această întrebare vreau 
să-ți atrag atenția și să te 
întreb în ce măsură faci ceea 
ce îți place. Dacă continui totul 
la fel, în ciuda milioanelor de 
euro, atunci ești o persoană 
fericită în acest moment!

Dacă câștigi 10 milioane de  
euro acum, vei continua să  
faci ceea ce faci acum?



Data   ...............................

„Condiția de bază a creativității este să nu-ți fie frică să eșec” - Edwin 
Land.
„Dacă nu dai greș din când în când, înseamnă că nu faci nimic diferit” - 
Woody Allen.
Cu o minte eliberată de frică, poți realiza orice îți dorești. Dacă viața ta 
este prea monotonă și nu ai experimentat o cădere recent, atunci chiar 
nu ai încercat nimic nou.
Cu ce te-ai fi ocupat dacă ai fi știut că nu ai fi eșuat niciodată?

Ce ai face dacă ai ști că  
nu poți eșua?



Data   ...............................

„Dacă dai tot ce ai mai bun din 
tine, nu vei avea timp să-ți faci 
griji despre eșec” – H. Jackson 
Brown Jr.
Iar subiectul de azi este legat 
de temerile care îți opresc 
dezvoltarea. Atât de multe 
oportunități sunt ratate tocmai 
din cauza fricii: „Ei bine, ce se va 
întâmpla dacă îmi spun că nu 
se poate...”
Amintește-ți că doar o 
persoană care nu a încercat nu 
a reușit.
Slăbiciunea majorității 
oamenilor este să se 
concentreze pe o anumită 
problemă și sunt în 
incapacitatea de a găsi soluții 
într-un anumit timp. Oamenii 
de succes au uitat cuvinte 
precum: imposibil, lipsă, lipsuri, 
eșec, capitulare, resentimente, 
respingere. Ei își concentrează 
eforturile nu asupra problemei, 
ci asupra soluției acesteia.
Încearcă! Ce ți-au raspuns?

Nu mai presupune.  
Doar întreabă.  
Ce ți-au răspuns?



Data   ...............................

Ce te face diferit față de 
ceilalți oameni?

Frica de a fi diferiți se 
datorează faptului că nu vrem 

să ne simțim diferiți, nu vrem să fim 
izolați, nu vrem să fim deranjați și nu vrem să 

ne pierdem prietenii.
Cu toate acestea, Dumnezeu a creat fiecare 

persoană de pe planetă diferită față de ceilalți. 
Dovadă în acest sens sunt amprentele digitale 

unice, forma unică a urechilor noastre, chipul 
nostru unic.

Dacă Creatorul te-a făcut diferit de ceilalți, atunci El 
ți-a dat abilități unice pe care ceilalți nu le au.

Ce poți face diferit? Potenţialul tău este ascuns în 
unicitatea ta. Care este talentul tău?



Data   ...............................

Utilizarea de explicații lungi și abundente 
sugerează o conștiință vinovată. De multe 
ori completăm și înfrumusețăm faptele doar 
pentru a scăpa nevătămați din situația în 
care am intrat singuri. Explicațiile excesive te 
pot face să pari și mai vinovat decât ești cu 
adevărat.
Care sunt cele mai obișnuite scuze ale tale? 
Acestea sunt lucrurile cu care singur te 
blochezi.

Explicațiile sunt scuze.  
Nu te explica, doar fă-o.



Data   ...............................

Inspiră viitorul, expiră trecutul. Nu aștepta fără să 
dai tot ce ai mai bun, nu fi arogant, nu cere prea 
mult. Oferă întotdeauna cu plăcere și controlează 
doar ceea ce poți controla.
Dacă ai putea schimba ceva în viața ta astăzi fără 
ca cineva să te judece, ce ai schimba?
Ai schimba unul sau mai multe lucruri?
Scrie-le aici.
Analizează lucrurile posibile pe care le poți schimba 
singur.

Ce ai schimba în viața ta dacă nimeni  
nu te-ar judeca pentru asta?



Data   ...............................

De viața ta? De împrejurări favorabile? De 
succesele obținute? De rude și prieteni 
minunați? De prieteni loiali? De un loc 
de muncă grozav? De un hobby bine 
cultuvat?
Cel mai important lucru în această viață 
este să fii fericit cu tine însuți!
De ce ești mulțumit?

Eu sunt mulțumit de ....



Data   ...............................

... să faci acel pas de care ți-ai fost atât 
de frică, sau să renunți la slujbă și să faci 
înconjurul lumii pe bicicletă; sau să începi 
o viață cu totul nouă; sau să te adresezi 
unei persoane și îți lipsește curajul?
Fantezia este forța motrice care în anumite 
situații îți poate da aripi pentru a realiza 
tot ceea ce îți dorești.
Nu pierde însă contactul cu realitatea. 
Gândește-te prin prisma fanteziei cum se 
pot dezvolta în practică situațiile din viața 
ta.
Unde te duce imaginația?

Lasă-ți imaginația să te 
ghideze. Ea vrea de la tine …



Data   ...............................

Există o diferență între a fi viu și trai? 
Desigur!
A trăi înseamnă a te trezi înainte 
de răsăritul soarelui, inspirat de 
oportunitatea de a face ceea ce îți 
place. A trăi înseamnă a-ți ține viața 
în mâini și a-ți pune inima și sufletul 
în ceea ce te inspiră!
A fi viu înseamnă să aștepți momentul 
și circumstanțele potrivite pentru a 
îndrăzni să acționezi. Înseamnă să 
aștepți să vezi ce ți-a pregătit soarta. 
Înseamnă să faci ceva doar pentru 
că arată corect. A fi viu înseamnă a fi 
aceeași persoană care ai fost și ieri.

Trăiești cu adevărat sau pur și simplu 
ești viu?

Care este diferența 
dintre a fi viu și a trăi cu 
adevărat?



Data   ...............................

În lumea grăbită de astăzi, majoritatea 
oamenilor evită să ceară ajutor. 
Atribuie acest comportament 
cerințelor sociale ridicate, dorinței de 
a-și construi o imagine controlantă 
și extrem de competentă și chiar 
fricii de respingere. Astăzi este la 
modă să ca oamenii să demonstreze 
independență, vor să arate că pot face 
totul singuri, și sunt gata să respingă 
sprijinul celorlalți pentru a nu părea 
slabi.
Una dintre cele mai mari greșeli pe 
care le fac oamenii este să nu ceară 
ajutor pentru că au impresia că știu și 
încearcă, dar fără să știe cum.
A cere ajutor înseamnă a îndrăzni să-
ți depășești ego-ul. Orice ajutor îți va 
face viața mai bună, trebuie doar să te 
depășești pe tine însuți.

Când voi căuta ajutor?



Data   ...............................

Ești o persoană extrem 
de importantă! Dacă îți 
este dificil să enumeri 
detalii concrete, îți pot 
sugera câteva motive:
De-a lungul timpului și 
cu ajutorul meu activ, ai 
crescut enorm.
Cea mai importantă 
trăsătură a oamenilor 
importanți este că 
alegerile depind exclusiv 
de ei înșiși!
Ce altceva te face 
important?

VIP.  
Acesta ești 

tu. Spune-mi 
ceva.



Data   ...............................

1. ………………………………….......................................................
2. ………………………………….....................................................
3. ………………………………….....................................................
4. ………………………………….....................................................
5. ………………………………….....................................................
…………………...........................................................……………
…………………...........................................................……………
…………………...........................................................……………
…………………...........................................................……………
…………………...........................................................……………
…………………...........................................................……………

Cum îmi demonstrezi?
Scrie o listă cu toate realizările tale din ultimul an: succesele la scară largă, 
dar nu le rata pe cele care ți se par nesemnificative.
Fii sincer cu tine însuți, și străduiește-te să corespundă realității.

Numele tău este Succes!



Data   ...............................

Dacă ai fi șeful tău și ai avea un subordonat 
ca tine, ce i-ai ordona?
Ce calități ale tale te fac un muncitor 
excelent?
Dacă ai fi propriul tău șef, ce ai îmbunătăți 
la munca ta?
De ce calități nu ești mândru, ce ai schimba 
la tine?

Tu ești șeful. Dă-ți ordine!



Data   ...............................

Dobândirea de abilități și cunoștințe 
este extrem de importantă într-o 
lume cu o concurență atât de mare.
Educația este un lucru extrem 
de valoros, dar trebuie să fie 
întotdeauna însoțită de experiență 
practică pentru a putea supraviețui 
într-un mediu cu profesioniști.
Experiența se câștigă prin multă 
practică. Gândirea creativă poate 
fi utilă atunci când trebuie să-ți 
dezvolți abilitățile.
Ce poti face?

Nimănui nu-i pasă de ceea ce știi, pentru că  
singurul lucru important este ceea ce faci. Ce faci?



Data   ...............................

Fă un bilanț al valorilor tale. 
Acolo unde îți este inima, acolo 
este comoara ta. Lucrurile la 
care te gândești cu bucurie 
când te trezești dimineața sunt 
cu adevărat importante pentru 
tine.
În paralel cu întrebarea despre 
valori, gândește-te la ce ești 
dispus să sacrifici pentru a le 
obține. Dacă ai oferi ceva drag 
ție pentru a primi acest lucru 
valoros, gândește-te dacă ești 
în locul potrivit și dacă ești 
cu adevărat fericit în acest 
moment.
Ce prețuiești?

Ce prețuim?



Data   ...............................

Unde ai fi acum dacă nu ai fi 
urmat toate strategiile de succes 
prezentate în această carte?
Unde ai fi acum dacă curajul tău nu 
ar fi fost mai mare decât dorința de 
a-ți îndeplini visul?
Cât drum ai făcut într-un an ca să 
obții tot ce ai azi; să realizezi tot ce 
ți-ai propus; să crești de mai multe 
ori decât era planificat?
Unde ai fi acum dacă nu ai fi luat 
drumul îngust către vise?

Imaginează-ți unde ai fi fost acum 
dacă nu ai fi început procesul de 
atingere a obiectivelor? 



Data   ...............................

Nu este vorba despre câștiguri 
materiale. Sunt la zi!
Pentru a răspunde la această 
întrebare, analizează toate lucrurile 
și oamenii care te fac să te simți 
fericit, care dau sens zilei tale și care 
îți dau aripi.
„Oamenii de care ai nevoie sunt cei 
care îți aprind focul interior”, a spus 
Tim Ralston.
De ce oameni și lucruri beneficiezi?

Care sunt lucrurile și 
oamenii de care ai nevoie?



Data   ...............................

Regula de aur în viață este să nu-ți faci griji pentru ceea ce nu poți schimba. 
Acceptă situația așa cum este: întotdeauna se întâmplă lucruri în afara 
controlului nostru - accidente, boli, dificultăți financiare, pierderea locului 
de muncă, oamenii migrează, copiii cresc și pleacă de acasă, mașinile și 
bunurile noastre se învechesc, se sparg și așa mai departe. „Totul trece, totul 
se schimbă”, a spus Heraclit încă înaintea erei noastre.
Reacția ta la schimbări și situații neplăcute este un semnul despre modul în 
care vei vedea ieșirea din tunel, sau nu.
Unde este ieșirea?

Accepți situația așa cum este și 
cauți o cale de ieșire? Unde este?



Data   ...............................

A da vina pe alții pentru propriile noastre greșeli trădează o slăbiciune a 
caracterului, o incapacitate de a învăța din ceea ce am făcut; transferarea 
vinei către altcineva necesită mai puțin efort și este pur emoțională și varianta 
mai ușoară pentru cel care a greșit.
A nu putea recunoaște că ai greșit și a pretinde că altcineva este vinovat, este 
un comportament care se observă foarte ușor. Oamenii slabi nu își asumă 
niciodată responsabilitatea pentru greșelile lor, preferând în schimb fie să se 
cufunde în autocompătimire, fie să treacă la ofensivă, dând vina pe altcineva.
Care sunt greșelile tale pentru care dai vina pe alții?
Ești sigur că nu ai putea face mai mult?

Care au fost ultimele 3 greșeli 
pentru care i-ai învinuit pe alții?



Data   ...............................

Precauția excesivă poate fi un 
semnal de frică ascunsă, care, 
la rândul său, poate fi o scuză 
pentru pasivitate. Acest lucru 
te poate împiedica să profiți de 
oportunitățile care apar în fața 
ta.
Nu întâmplător cuvintele 
„precaut” sunt sinonime cu 
„circumspect” și „rezervat”.
În ce situații ești prea precaut? 
Când asta te împiedică să îți 
atingi obiectivele și visele?

Ești prea precaut?



Data   ...............................

Este ultima revizuire a planului de 
obiective pe care l-ați făcut singur. Să 
aruncăm o privire împreună la planul 
tău care a inclus calea spre succes 
pentru un an. Ce ai reușit să obții până 
acum?
Te simți învingător?
Îți dai seama ce drum lung ai parcurs?
Ce ai lăsat din plan pentru mai târziu, 
ce ai amânat, ce urmează?
Subliniază principalele tale obiective 
aici.
Nu-și pierde răbdarea, la fel ca și 
celebrul actor Harrison Ford.
Povestea vieții sale este extrem de 
interesantă: primul său rol a fost în 
filmul „Deadly Heat on the Carousel” 
(1966), unde a jucat rolul minor al unui 
piccolo, numele său nefiind inclus nici 
pe afiș. După filmări, regizorul Jerry 
Tokowski l-a chemat în birou și i-a spus 
că nu va putea deveni actor. A jucat în 
filme western și seriale de televiziune 
nepopulare. La începutul anilor ‚70, 
complet descurajat de eșecul său, a 
renunțat definitiv la actorie și a început 
să lucreze în tâmplărie pentru a-și 
întreține familia (de unde și celebra 
sa cicatrice facială). A fost angajat să 
facă dulapuri pentru casa regizorului 
George Lucas, care l-a invitat să joace 
în filmul American Graffiti (1973). Marele 
său succes a venit cu The Empire 
Strikes Back (1980) și Indiana Jones and 
the Kidnappers (1981).

Succesul vine la oamenii cărora nu le 
este frică să eșueze și să înceapă din 
nou!

Îți pierzi răbdarea? 
Privește din nou planul 
de obiective pe care l-ai 
făcut. Ce îți lipsește?



Data   ...............................

Astăzi, știința a avansat atât de mult încât multe 
artefacte și morminte arheologice au fost 

descoperite în ultimii 100 de ani, ca niciodată 
înainte în istoria lumii.

De exemplu, mormântul lui Tutankhamon, 
descoperit în 1922, spune povestea 

întregii sale vieți, deși a condus 
Egiptul doar 11 ani. A murit la vârsta 

de 19 ani, și nu a lasat nicio urmă 
a sa în istoria Egiptului antic. 

Dar datorită mormântului și 
trupului său păstrate până 

astăzi, la peste 3.000 de 
ani, știm de ce a murit 

și cum a condus.

Ce urme vrei să 
lași în urma 

ta? Pentru ce 
vrei să fii 

amintit?

Vrei ca oamenii să își aducă aminte 
de tine și după 200 de ani? Cum?



Data   ...............................

Toate sarcinile vechi care rămân 
neterminate sunt o ușă către 
trecut. Acestea nu îți vor permite 
să te desparți de ceva ce cândva 
ți-a ocupat timpul. Chiar și lăsate 
deoparte, aceste „teme pentru acasă” 
continuă să îți consume o mare parte 
din energie, gânduri și posibilități pe 
care altfel le-ai putea investi în cu totul 
altceva.
Gândește-te pe care dintre aceste 
proiecte le poți descrie „urgente și 
importante”, pe care „de mică importanță și 
care suferă amânare” și fă-ți timp pentru a 
le finaliza.
Eliberează spațiu fizic în casa și mintea ta 
pentru noi aventuri!

Scrie ”temele 
pentru acasă” 
pe care nu le-ați 
finalizat.



Data   ...............................

Reușești să fiți sincer în primul rând cu tine? 
Onestitatea ne permite să declarăm, să 
spunem: Sunt aici și nu voi permite nimănui 
să mă calce în picioare. Onestitatea îți va 
oferi o viziune clară asupra progresului 
tău de până acum. Este greu să fim sinceri 
- ne este frică să nu-i rănim pe ceilalți, să 
nu ajungem la necazuri, să fim respinși... 
Cel mai greu este să fii sincer cu tine însuți, 
pentru că, chiar dacă schimbi lucrurile, nu 
există nimeni care să te tragă înapoi pe 
drumul cel bun; dar, pe de altă parte, nu 
există cine să te judece.
Ce se întâmplă?

Fii sincer!  
Ce se întâmplă?



Data   ...............................

Compară noul tău ”Eu” cu cel care era 
acum un an.
Știți deja că oamenii de succes au o 
abordare diferită a vieții decât cei 
care nu își găsesc satisfacție și liniște 
sufletească. Pentru a găsi fericirea, 
trebuie să înveți să te accepți și să te 
iubești.
Scrie ce anume s-a schimbat concret în 
viața ta.
Ce abilități ai învățat, în ce te-ai 
desăvârșit, ce oameni, situații și 
evenimente toxice și negative ai lăsat 
în urmă pentru totdeauna?

Cine ești acum?



Data   ...............................

Cum te simți să ai succes? Să fii învingător?
Nu este minunat sentimentul că poți?
Ai înțeles câte talente, câte aptitudini, cât efort ai 
depus pentru a ajunge aici? A meritat, nu-i așa?
Cum te simți ca cuceritor?

Acum aparții unei alte ligi. Cum 
te simți în noua poziție?



Data   ...............................

TU EȘTI ÎNVINGĂTOR!  
Felicitări!  

Cum arată lumea de pe vârful 
visului tău? 

Care este concluzia tuturor 
eforturilor de până acum: 

Fericire = Realizări
Așteptări!

Minunat!  
Felicitări pentru 

succesul tău!  
O meriți!
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