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- Chiar si calatoria de mii de kilometri incepe cu un pas 

 

 

 

ucrurile de care ținem cel mai mult cont sunt lucrurile pe care le învățăm pe 

propria piele . Niciodată nu mi s-a întâmplat  să țin cont de ceva până nu am 

aflat din propria experiență .  Atunci când erai mic ți s-a spus și ție de 

nenumărate ori : 

 

Nu fă așa , pentru că nu este bine . 

 

Insă tu n-ai ținut cont , ai făcut greșeala și ai observat că într-adevar nu este bine . 

Mai exact , ai învățat pe propria piele , iar până să faci asta , nu ai ținut cont de ce 

ți s-a spus , pentru că oamenii nu pot să învețe din greșelile altora .  

 

Oare când erai mic incă aveai înțelegerea ? Încă nu erai spălat pe creier și te 

bazai doar pe lucrurile reale ?  

 

Când greșesti , capeți o înțelegere , o înțelegere care este a ta și pe care te poti 

baza 100% .  

 

 

 

L 
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Foarte mulți oameni cred că eșecul este un pas inapoi . Nimic mai greșit . Este un 

progres în toate sensurile cuvântului . Atâta timp cât înveți , evoluezi , iar atâta 

timp cât evoluezi , niciodată nu vei merge inapoi . 

 

Deși eu încerc să-ți curăț drumul de obstacole, eu nu pot sa fac lucrurile si in locul 

tau . Doar acțiunile tale in viata reala vor conta pentru succesul tău , iar eu sunt 

aici doar ca un ghid , pentru a-ți arăta că se poate și că am trecut și trec prin ce 

treci tu .  

 

Mai exact , prin EVOLUȚIE 

 

Cheia spre succesul meu a fost determinarea să evoluez zilnic . Determinarea să 

îl întrec pe eu cel de ieri , zi de zi , lună de lună , an de an . Singura competiție din 

viața mea este cea împotriva mea .   

 

M-am autoîntrecut , iar pe zi ce trece eu fac tot posibilul să devin din ce în ce mai 

evoluat .  

 

Prin natura sa , omul este făcut să evolueze . Toate celule tale evoluează , toată 

natura evolueaza , toată lumea evoluează odata cu tine . Vremurile se schimbă 

extrem de repede , iar tu nu poti să rămâi în urmă dacă vrei să fii un om de succes 

.  

 

Am scris acest material foarte valoros , am muncit la el foarte mult timp și am 

concentrat totul într-un număr mic de pagini , pentru că , dupa cum spuneam , mai 

puțin citit , mai multe acțiuni .  

 

Am inclus lecții pe care eu le-am învățat în viață și le consider esențiale pentru a 

evolua .  

 

Gândurile tale creaza emoții , care duc la actiuni . Spre exemplu , dacă te trezești 

într-o dimineață plin de energie , vei face alte acțiuni decât daca te-ai fi trezit fără 

chef de nimic .  

 

Am creat acest material ca să trezesc în tine acele emoții pozitive , care te vor 

determina să treci la acțiuni cu impact constructiv .  

 

Pentru că , acțiunile cu impact pozitiv vor avea rezultate cu impact pozitiv , ceea 

ce înseamna că modul în care vei evolua va fi unul constructiv . 

 

Totuși , nu uita , nu pică nimic din cer și succesul nu vine peste noapte , așa că e 

momentul să te pui pe treabă . Dacă tu crezi că succesul vine fără muncă te înșeli 

amarnic , însă vom vorbi și despre cum este abuzat de dezvoltarea personală și 

cum se ajunge ca oamenii să fie păcăliți mai târziu .   
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Totul incepe cu o schimbare 
 
Niciodată nu am înțeles de ce oamenii nu sunt deschiși la lucruri noi . În fiecare zi 

te trezești și spui nu visurilor tale . Dacă faci un lucru care este clar că nu îți aduce 

nici un rezultat pozitiv cel puțin nu te agăța cu încăpățânare de el , orice ar fi . 

 

Dacă faci același lucru din nou și din nou și vezi că nu ești mulțumit de rezultate , 

cu siguranță că trebuie să faci o schimbare .  

 

Dacă ceea ce faci nu te ajută , sau mai grav , îți dăuneaza , fă altceva . Oricât de 

mult te-ai dus pe un drum gresit , întoarce-te .  

 

Poate îți este frică de schimbare și de lucruri noi și cauți mereu confortul si 

siguranța . Însă eu am să-ți cer să te schimbi dacă nu ești mulțumit de rezultatele 

tale . 

 

Viața nu a fost făcută să fie confortabilă , viața a fost făcută să fie trăită . 

Nesiguranța este un factor cheie al vieții . Adrenalina , emoțiile si experiențele noi 

te ajută să evoluezi .  

 

Toți oamenii vor să schimbe lumea , însă nici un om nu vrea să înceapa cu propria 

persoana .  

 
 
Problema cu cărț ile din ziua de astazi 
 

 

Nicidecum nu cred că dacă-mi citești cartea vei deveni : 

 

“Mai bogat in 12 zile” 

“Mai slab cu un aliment de care nu a auzit nimeni” 

“Mai fericită în doar două săptămâni” 

 

Înainte nu găseai pe nimeni care să te invețe , însă acum țoti vor să te invețe , 

inclusiv ceea ce nici ei nu știu . Poate crezi că și eu vreau să te “învăț” însă eu 

vreau doar să-ți ofer un exemplu și să-ți arăt că se poate .   

 

Pentru că exemplul este singura forma de educatie . Einstein a spus-o . Pot să-ți 

vorbesc oricât despre sănătate , atâta timp cât sunt un gras , nu mă vei putea auzi 

.   
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Peste tot sunt traineri de bani , traineri de dragoste , traineri de viață ( aceștia sunt 

peste tot ,  un fel de Personal Jesus)  

 

Toate cursurile au un numitor comun :  

 

Viteza .  
 

Toți îți promit că vei fi mai deștept în 3 clipuri video , sau că vei avea six pack in 

două săptămâni . Dacă îți imaginezi că unii se antrenează sau invață ani de zile 

până să ajungă la un rezultat , iar tu ai putea să-i întreci cu 2 cursuri și un aliment 

care promite six pack , îți cam meriți soarta . 

 

Site-ul MinteaSiCorpul.ro și această carte nu sunt despre dezvoltarea personală , 

nu despre cea pe care și-o imaginează lumea .  

 

Nu-i suport pe acei oameni care spun că dezvoltarea personală înseamnă să 

gândesti pozitiv și vin succesul , banii și sănătatea . Eu unul nu am cunoscut pe 

nimeni care să reușească așa ceva .  

 

Prin ceea ce scriu vreau să te inspir la un mod de viață , unul conștient și care te 

va ajuta cu adevărat să devii de succes (doar te va ajuta , nu o va face in locul 

tău) . 

 

Nu evoluezi decât atunci când îți înveți lecțiile . Nu te salvează nimeni , nici mama 

, nici tata , nici Dumnezeu și nici măcar cititul . Doar experiența de viață îți poate fi 

profesor .  

 

Prin următoarele lecții vreau să-ți transmit cele 7 principii de care eu țin cont în 

fiecare secundă a vieții mele și nu pot să spun decât că m-au ajutat extrem de 

mult .  

 

Nu uita , dacă o haină îmi vine mie este posibil să-ți vină sau nu și ție . Asa că , 

selectează principiile cu care te asociezi și aplică-le în viața ta dacă crezi că îți pot 

fi de folos .  
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-Dacă nu știi încotro te îndrepți , înseamnă că nu contează unde vei ajunge .  

 

 

 

ste foarte important să-ți stabilești obiectivele , să-ți faci planuri și să-ți 

creezi o direcție spre care să te îndrepți .  

 

 

Fără obiective , nu știi ce-ți dorești și nici încotro te îndrepți . Ești ca o corabie in 

mijlocul mării care nu știe încotro se deplasează , iar indiferent cu ce viteza mergi , 

este imposibil să ajungi unde îți dorești .  

 

Dacă nu știi încotro te îndrepți , ce șanse sunt să ajungi exact unde îți propui  ? 

 

Eu am reușit să-mi ating tot ceea ce mi-am propus atunci când am dobândit o 

direcție clară și aveam un țel spre care să mă îndrept . Știam că oricât de greu va 

fi drumul , eu deja luptam pentru visul meu .   

 

De fiecare dată când îmi făceam un plan pentru a-mi atinge visul sau unul dintre 

obiective , apoi alcătuiam niște pasi concreți cu exact ceea ce am de făcut , 

culmea că mereu imi reușea .  

 

 

E 
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Fiecare mic obiectiv pe care îl atingeam , era un mic pas făcut către visul meu , o 

mică victorie . Aceste mici victorii îmi dădeau entuziasm și fericire pentru 

următoarele , iar așa am reușit să fiu pe zi ce trece mai bucuros , mai entuziasmat 

și mai motivat .  

 

Când afli rezultatul final pe care vrei să-l obții vei afla și ce ai de făcut pentru asta , 

însă mai întâi trebuie să-ți stabilești obiectivele .  

 

Singura cale catre succes ?! 
 

Trebuie să afli ce iubești și ceea ce-ți place . Munca îți va ocupa o mare parte din 

viață , iar singurul mod în care poți fi complet satisfăcut și împlinit este să faci 

ceea ce consideri tu că este o meserie grozavă .  

 

Iar singura modalitate prin care o meserie poate fi grozavă este să faci ceea ce îți 

place .  

 

Dacă nu ai găsit încă ceea ce iubești , continuă să te uiți . Vei fi din ce în ce mai 

aproape pe zi ce trece , iar in momentul în care vei găsi ceea ce iubești , viața ta 

se va schimba complet și vei trăi cum n-ai mai trăit niciodată până acum .  

 

Te vei trezi în fiecare dimineață fericit că poți lucra la visul tău și că ai șansa să 

faci ceea ce-ți place . Vei fi foarte productiv și te vei simți din ce în ce mai bine pe 

zi ce trece , iar succesul tău se va mări tot mai mult cu fiecare zi ce trece .   

 

Asta înseamnă să trăiești , nu să supraviețuiești .  
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-Proiectezi pe oameni ceea ce este deja în interiorul tău . Nu poți vedea în 

oameni decât ceea ce se află și în tine . 

 

 un proverb românesc foarte , foarte vechi , care își are corespondența în 

toate culturile lumii .  

 

 

Dacă toți oamenii din această lume ar trăi după acest principiu , toți ar avea succes . 

Problema cea mai mare este că oamenii cred că cei care au succes sunt oameni răi 

, lacomi , tâlhari , încrezuți și care au pile .   

 

Nimic mai greșit . La fel se întâmplă și cu străinii care spun despre români că sunt 

țigani din cauza unui număr infim de oameni care demonstrează asta .  

 

La fel se întâmplă și cu oamenii care spun despre cei care au succes astfel de 

lucruri care sunt total false .  

 

Cred foarte mult în afirmația din titlu , însă nu cred neapărat că răsplata sau 

pedeapsa vor veni după moarte . Cred că răsplata sau pedeapsa vin în această 

viață .  

 

 

E 
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Ce este “karma” de fapt ? 

 

Spre exemplu , dacă tu mănânci în fiecare zi numai junk-food , eu pot să îți “ghicesc” 

viitorul . Pot să spun că într-un an de zile vei pune pe tine 20 de kg iar nivelul tău de 

sănătate va scadea drastic .  

 

Asta este karma . Nu e ceea ce cred oamenii , nu vine nicio putere divina să-ți 

arunce ghinion sau noroc în viață . Pur si simplu ceea ce plantezi , aia vei culege , 

nimic mai mult , nimic mai complicat .  

 

Exact astfel se întâmplă și cu faptele tale . Dacă faci fapte de o anumită natură , vei 

avea rezultate de aceeași natură pe care au avut-o faptele tale din trecut .  

 

Dacă vei pierde mult timp , vei ajunge la un rezultat .  

Dacă mănânci nesănătos sau prea mult decât poți consuma , vei ajunge la un 

rezultat . 

Dacă îi minți pe oamenii din jur , vei ajunge la un rezultat .  

 

De asemenea : 

 

Dacă muncești în fiecare zi la visul tău , vei ajunge la un rezultat .  

Dacă faci sport și ai grijă de tine , vei ajunge la un rezultat .  

Dacă îi respecți pe cei din jur și ești cinstit , vei ajunge la un rezultat .   

 

Asta e tot . La urma urmei , mie mi se pare foarte rațional să funcționăm astfel . Cine 

are grijă de el și de viața lui , va ajunge la un rezultat pe măsură , cine nu , la fel , va 

ajunge la un rezultat pe măsura faptelor sale .  

 

Oamenii trebuie să se diferențieze unii de alții . Un câmp este frumos când este plin 

cu flori de toate culorile , nu ? 

 

 

- Lumea nu-ti poate darui ceea ce nu primeste de la tine 
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-Ridică-te pe propriile picioare dacă vrei să ai siguranța că nimeni nu te va 

dezamăgi .  

 

 

 

âți dintre prietenii tăi ți-au fost aproape când chiar ai avut nevoie de ei ?  

 

 

 

Cam...niciunul , cel puțin asta s-a întâmplat în cazul meu . Adevărul este că toată 

lumea are un interes , acela de a-și indeplini visul . Eu sunt sigur că nimeni nu și-ar 

pierde timpul să contribuie la visul altcuiva până ce el nu și l-a îndeplinit pe-al său . 

 

Dar există o problema...  

 

Mai ții minte despre ce vorbeam în introducere ? Că oamenii evolueaza mereu ? 

Până ce mor ? Asta înseamnă că oricâte vise și scopuri și-ar fi îndeplinit un om , 

mereu va avea altele .  

 

Dacă vei avea miliarde de euro îți vei dori o relație de iubire fericită . Dacă le vei 

avea pe amândouă îți vei dori să arăți bine și să fii sănătos . Dacă le vei avea pe 

toate 3 îți vei dori să-ți găsești vocația și să găsești lucrul pentru care merită să te 

trezești zilnic . 

 

C 
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Ceea ce vreau să spun este că niciun om nu se va opri din evoluție până ce nu 

pleacă de pe Terra . Și cum te-ar putea ajuta pe tine un om dacă încă nu este 

mulțumit de propriile rezultate ? Nici tu nu cred ca ai face-o .  

 

Trebuie să te ridici pe propriile picioare dacă vrei să fii de succes . Dacă vine 

altcineva și îți aduce viață bună , bani , și îți oferă tot ce îți dorești , în momentul în 

care va pleca , va lua totul cu el .  

 

Nu poți controla asta . Oamenii din viața noastră vin și pleacă . Sunt multe cupluri 

care se destramă , sunt multe formații muzicale care se cearta și multe prietenii care 

se desfac .  

 

Și dacă pleacă ce-i de făcut ? O să începi să plângi după persoana care ți-a adus 

viața bună ? La ce ajută ? Va veni înapoi ?  

 

Ce motivație vei avea tu dacă te ține altcineva în spate ? Pentru ce mai exiști ? Să fii 

un parazit ?  

 

Abia când vei începe să nu te bazezi pe nimeni vei incepe să traiești cu adevărat . 

Vei lua singur deciziile și vei fi 100% responsabil pentru orice acțiune de a ta .  

 

Ți-e frică să nu greșești ?  
 

Știu că am mai vorbit despre asta în introducere , dar vreau să-ți reamintesc : 

 

Fiecare eșec are în componență o lecție , care este necesară pentru succesul tău . 

Dacă nu o înveți , o vei repeta de zeci de ori până vei căpăta înțelegerea necesară și 

vei ști ce trebuie să faci ca să urci pe treapta viitoare .  

 

Dacă depinzi de alții cum poți învăța lecțiile necesare pentru dezvoltarea ta ?  

 

Ei îți rezolvă problemele , ei sunt de vină pentru viața pe care o duci însă ei învață 

lecțiile în locul tău , iar cine se dezvoltă mai mult ? Tu care stai degeaba sau cei de 

care depinzi ?  
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-Fiecare om ar trebui să-și trăiască propria viață . 

 

 

 

...Ai fi mulțumit cu tot ceea ce ai 

 

 

entru ce te compari cu alți oameni ? Ca să vezi unde te situezi , să vezi la ce 

nivel ești față de alți oameni ?  

 

 

Oamenii sunt diferiți iar fiecare om este priceput și are rezultate în alte domenii . Încă 

din școala , profesorii creau competiție între elevi , făcându-i să se întoarcă și unul 

împotriva celuilalt , și împotriva profesorului .  

 

De aceea românul vrea să moară și capra vecinului , nu doar a lui . Oamenii se trag 

unul pe altul în jos , în loc să se ajute și să urce cu toții împreună .  

 

Astfel niciunul dintre ei nu ajunge în vârful muntelui , iar tot mai mulți oameni încep 

să-și rateze viața , să trăiască înconștient și să nu-și dea seama cum trece pe lângă 

ei toată “chestia” asta numită viață .  

 

 

P 
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Viața ta din culise comparată cu viața publică a altor oameni nu are nicio șansă să 

câștige . Deasemenea , nici viața din culise a celui mai “cool” om nu se compară cu 

viața ta publică .  

 

De câte ori nu te-ai comparat cu alți oameni ? Și ce rezultate ai avut ? Ai fost mai 

motivat sau te-ai simțit și mai rău decât te simțeai ? 

 

Scopul tău nu este să compari rezultatele tale cu ale altor oameni , scopul tău este 

să-l întreci pe “tu” cel de ieri .  

 

Dacă faci asta vei ști sigur că vei fi din ce în ce mai dezvoltat pe zi ce trece , iar 

rezultatele tale vor crește în fiecare domeniu .  

 

Tu ai viața ta , alți oameni au viața lor , iar nici unul , nici altul nu ar avea de ce să se 

intereseze de viața altcuiva . Tu trebuie să-ți trăiești viața ta , iar ei pe a lor , și nu 

invers .  

 

Ceea ce am observat eu de-a lungul timpului este că oamenii care au ceva ce își 

doresc alții , nu-i acordă importanță deloc .  

 

Spre exemplu : Dacă George are foarte mulți bani iar Mihai știe să seducă orice fată 

, fiecare își va dori ceea ce nu are . Lui George nu-i va mai păsa de banii pe care îi 

are și își va dori să fie ca Mihai , iar lui Mihai nu-i va mai păsa de fetele pe care le 

are și își va dori să fie ca George .  

 

Așa nu ajungi nicăieri . 

 

Fericirea nu înseamnă să ai ceea ce vrei , pentru că în acel moment nu-ți vei mai 

dori nimic din ceea ce ai . Fericirea înseamnă să vrei ceea ce ai deja .  

 

În timpul în care te plângi de viața ta și o compari cu cea a altor oameni , spunând că 

ți-ai dori să fii ca și ei , ai putea să-ți sufleci mânecile , să te pui pe treabă și să-și faci 

destinul să fie așa cum îți doresti .  

 

Destinul nu se întâmplă , ci se creează . Este ca o bucată de lut pe care o primești la 

începutul vieții și o modelezi așa cum îți dorești tu .   
 

Când vei înțelege asta , îți vei da seama că nu mai ai timp să te uiți la ce mașină și-a 

luat vecinul , ci te vei uita la ce mașină ți-ai luat tu . 

            

- Priveste in oglinda . Aceasta este competitia ta . 
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                       - Dacă te lași influențat de alți oameni vei deveni 

marioneta lor . 

 

 

 

ereu suntem înconjurați de oameni , asta datorită evoluției și creării satelor , 

orașelor care mențin la un loc un anumit număr de oameni .  

 

 

Toți acești mii , zeci de mii de oameni de care ești înconjurat au propria personalitate 

, propriul aspect și propriile idei .  

 

Toți sunt diferiți , toți au alte păreri și acesta este un lucru minunat . Fiecare dintre 

acești oameni te influențează într-o foarte mare măsura .  

 

Se spune că suntem media celor 5 cei mai buni prieteni ai noștri .  

 

Anturajul este extrem de important pentru dezvoltarea ta . Dacă vei fi înconjurat de 

oameni slabi și prosti , oricât de bun ar fi materialul din care ești făcut , ei te vor 

modela prost .  

 

 

 

M 
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Și tu influențezi alți oameni , și ei te influențează pe tine iar astfel trăim cu toții într-o 

comuniune . Dacă în corpul tău se îmbolnăvește o celulă toate cele din jurul ei vor fi 

afectate , iar noi oamenii suntem pentru Terra ceea ce sunt și celulele corpului 

nostru pentru noi .  

 

Dacă sunt 5 persoane și 4 dintre ele comandă pizza , ar comanda și al 5-lea , nu ? 

Dacă sunt 7 persoane și 5 fumează , ar încerca și ceilalți doi .  

 

De aceea contează extrem de mult cu cine te asociezi și cu cine îți petreci timpul 

liber . pentru că vei sta printre oameni o viață întreagă iar dacă tot o faci , fa-o cum 

trebuie .  

 

Caută oameni cu principii și valori . Lasă-i pe cei slabi să stea cu cei slabi . Poate 

este puțin mai greu să găsești oameni care vor să facă ceva , oameni care sunt 

sinceri și care au anumite înțelegeri .  

 

Însă crede-mă pe cuvânt , merită din plin efortul .  

 

Mie îmi place foarte mult să trimit mesaje random unor persoane pe Facebook . Din 

acest obicei au urmat zeci de prietenii , oameni cu care țin legătura și astăzi și care 

îmi sunt foarte buni prieteni .  

 

A meritat să scriu sute de mesaje unor necunoscuți ca mai apoi , câteva zeci să-mi 

rămâna prieteni , iar câțiva prieteni adevărați , care voiau să facă ceva cu viața lor , 

cu care am pornit parteneriate și o grămadă de treburi mișto .  

 

Metoda care a fost vitală în dezvoltarea mea 

 

Mediul pe care m-am zbătut să mi-l creez a fost crucial în evoluția mea . Dacă aș fi 

fost înconjurat de fumători și alcoolici cred că într-o zi aș fi ajuns ca și ei . Însă am 

reușit să mă lipsesc de asta .  

 

Și tu influențezi alți oameni , iar asta înseamnă că trebuie să-ți asumi o 

responsabilitate pentru faptele tale .  

 

La un moment dat mi-am imaginat că tot ceea ce fac eu face și întreaga planeta . Mi-

am imaginat că de mine depinde în ce direcție vor evolua oamenii așa că am luat-o 

în serios .  

 

Asta e o tehnică foarte interesantă care în cazul meu a însemnat destul de mult . Am 

reușit să nu mă mai culc târziu , să nu mai mănânc prostii , să nu-mi mai fie ciudă pe 

alți oameni și să încerc să dau mereu tot ceea ce am mai bun .  

 

Acesta a fost un pas foarte important în dezvoltarea mea .  
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-Lucrurile sunt simple , noi încercăm să le complicăm in speranța că ceva 

complicat este  corect .  

 

 

 

tresul a omorât până acum milioane de oameni și se spune că este boala 

secolului 21 .  

 

 

Eu sunt perfecționist de fel , așa că mereu am fost stresat chiar dacă îmi stătea puțin 

șifonat tricoul sau dacă ceva de pe biroul meu nu era in linie . 

 

Asta s-a întâmplat până să-mi dau seama că stresul îmi poate afecta grav sănătatea 

, iar fiind perfecționist nu am putut accepta ca sănătatea mea să nu fie in neregulă.... 

 

Așa că din toate aceste întâmplări am reușit să ajung la o concluzie simplă .  

 

Dacă o problemă are rezolvare , nu e nevoie să mă stresez , iar dacă nu are atunci 

chiar nu are rost să-mi fac griji .  

 

 

 

S 
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Am învățat ca în situațiile limită să nu mă mai îngrijorez , căci dacă există o rezolvare 

înseamnă că o voi găsi .  

 

Dacă nu există înseamnă că nu are rost să mă consum degeaba . A durat mult până 

am înțeles asta dar ca de obicei , lucrurile simple sunt cele mai valoroase .  

 

Am învățat să am încredere în mine ca să pot să rezolv orice problemă , am învățat 

că dacă nici eu nu am încredere în mine , cine altcineva ar putea avea ?  

 

Dacă nu eu sunt cel mai bun prieten al meu și cea mai tare persoană pe care o 

cunosc , cine altcineva ?  

 

Succesul nu vine stând în pat și plângându-te 
 

De fiecare dată când mi-am dorit ceva și am facut tot posibilul să reușesc , culmea 

că mi-a reușit . Nu a fost de ajuns doar să visez , însă acesta a fost primul pas , a 

fost prima verigă care a creat lanțul .  

 

Orice om de pe lumea asta care vrea să facă un lucru , găsește modalitatea potrivită 

.  Orice om care nu vrea să facă nimic își găsește o scuză .  

 

Mereu îți vei putea găsi scuze , asta e calea ușoară , asta e calea pe care merge 

toată lumea . Dacă alegi să mergi alături de ei și să ajungi la fel ca ei sau dacă alegi 

să devii puțin diferit și să ajungi cine îți dorești depinde doar și doar de tine .  

 

Nimeni nu poate să aleagă în locul tău , nimeni nu a putut vreodată . Decizia a fost 

mereu în mâinile tale . Tu ai ales să te uiți la TV în loc să devii ceea ce ți-ai dorit 

mereu , tu ai ales să-i susții pe ei în loc să te susții pe tine .  

 

Cred că e momentul ca de acum să începi să lași deoparte toate convingerile de 

piatră care te trag înapoi . E momentul să arunci TV-ul pe geam căci oricum nu te-a 

dus mai departe în viață , e momentul să tai toate sforile și să începi să trăiesști 

conștient . 

 

Nu de luni , nu de mâine , ci de acum . Dacă vrei să faci o schimbare în viața ta nu 

vei reuși niciodată dacă începi de “mâine” .  

 

Dacă ai simțit vreodată gelozie sau invidie față de cineva înseamnă că ai potențial să 

îl întreci pe acel om . 

 

Este un semn transmis de către creier cum că cel care se bucură în acest moment 

de succes îți este inferior . Subconștientul nostru este extrem de interesant iar cine 

profită de el se ridică automat peste mulți oameni .  
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         -Toti oamenii sunt extraordinari , insa daca judecam o maimuta dupa abilitatea 

de a inota si un peste dupa abilitatea de a se catara in copac , ambii vor trai cu 

impresia ca sunt niste prosti .  

 

 

 

m observat că foarte mulți oameni se confruntă cu această problemă . Foarte 

mulți oameni se sabotează singuri iar apoi dau vina pe stat sau societate 

pentru eșecurile lor .  

 

Nu am înțeles niciodată cum ai putea să spui despre tine că ești prost sau că nu ești 

în stare de nimic . Nu am înțeles niciodată de ce atât de mulți oameni se blestemă zi 

de zi , singuri , spunând lucruri de genul : 

 

 „Nu sunt bun de nimic” 

 „Sunt un ratat” 

 „Nu voi reuși niciodată să ajung cineva” 

 „Nu sunt la fel de bun ca toți ceilalți” 

 
Nu te vor ajuta cu nimic , nu vei avea succes gândind așa , nu vei reuși să faci nimic 
și nu vei fi niciodată împlinit , așa că , pentru ce o faci ? 

 

A 
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Te simți mai bine dacă faci asta ? Poate ai iluzia că există o justificare pentru 
insuccesul tău , însă în realitate stai și te chinui cu valori mult mai mici decât tine .  
 

Asta este usor să faci , este ușor să spui că nu poți când de fapt chiar ai potențial . 
Asta poate să faca oricine , mai greu este însă să accepți provocarea și să te pui pe 
treabă , căci asta face diferența , nu faptul ca “el are pile și noroc” .  
 

Câteva sute de oameni din lumea asta au averile cat a altor miliarde de oameni la un 
loc . Acești oameni au decis să fie puțin diferiți și să joace altfel jocul , au decis să nu 
meargă pe unde merge turma .  
 

Gândirea pozitiva chiar are efect ? 
 
Dacă gandesti negativ nu numai că nu avansezi către visul tău , ci te și îndepărtezi 
de el .  
 

Nu cred că gândurile propriu-zise au o foarte mare influență asupra noastră , însă 
ele reușesc să creeze emoții în noi .  
 

Aceste emoții însă , ne determină să trecem la acțiuni . Spre exemplu dacă vei 
continua să gândești despre tine că ești un ratat , pe lângă că te minți și știi foarte 
bine asta , vei ajunge într-o zi să cazi în depresie și chiar să crezi ceea ce spui .  
 
Iar astfel te-ai omorât singur .  
 

Pentru că o minciună repetată la nesfârșit devine un adevăr . Vedem asta peste tot 
în campaniile publicitare , spre exemplu , de la Mc Donald’s , unde ni se spune cât 
de sănătoase și savuroase sunt produsele lor . 
 

Revenind la ceea ce vorbeam inainte , într-o zi chiar vei ajunge să crezi mincinuile 
pe care le spui și n-o să-ți placă ceea ce vei deveni .  
 

Nimeni nu a facut ceva bine din prima  
 
Acesta e cel mai mare motiv pentru care oamenii nu au încredere in sine . Ei chiar 
cred că dacă fac un lucru , trebuie să-l facă bine din prima , iar dacă lucrurile nu 
decurg așa , găsesc imediat refugiul : “Sunt un ratat” 
 
Foarte bine , atunci dacă ești un ratat pentru ce te mai gândești la bani sau dragoste 
? Oricum ești un ratat și nu le vei putea obține niciodată .  
 
Tu crezi ce spui ? 
 
Rămâi “ratat” , și o să-ți dai seama că ar fi cea mai mare greșeala pe care ai face-o 
în viața ta .  
 
Te rog , arată-mi pe cineva care a făcut un lucru bine din prima .  
 
Beethoven de-abia se descurca la vioară iar profesorul său i-a spus că nu există 
nicio speranță ca el să ajungă vreodată compozitor . Pe lângă asta , a rămas surd la 
48 de ani , iar în acea perioadă a creat cele mai celebre simfonii ale sale , fiind surd .  
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Walt Disney a fost concediat de redactorul șef al unui ziar pentru lipsa de idei . El a 
fost falit de mai multe ori înainte să construiască Disneyland .  
 
Profesorii lui Thomas Edison spuneau despre el că este prea prost ca să învețe ceva 
.  El a eșuat de peste 10.000 de ori înainte de a avea succes iar la 67 de ani i-a luat 
foc munca de o viață , un laborator cu 16 etaje , lat cât 3 terenuri de fotbal .  
 
Albert Einstein a vorbit prima dată la vârsta de patru ani și a învățat să citească abia 
la șapte ani . Profesorul său îl descria ca : “înapoiat mintal și nesociabil” . A fost 
exmatriculat și a picat examenul de admitere la Școala Politehnică din Zurich .  
 
Tatăl marelui sculptor Rodin spunea : “Am ca fiu un idiot” . Descris ca unul dintre cei 
mai slabi elevi din școală , Rodin a ratat de trei ori admiterea la Școala de arte .  
 
Henry Ford a ratat și a dat de cinci ori faliment înainte de a avea succes .  
 
Winston Churchill a rămas repetent în clasa a șasea . Nu a devenit prim-ministru al 
Regatului Unit decât la șaizeci și doi de ani și numai după o viață plină de înfrângeri 
și necazuri .  
 
 
Niciunul dintre oamenii care au succes nu a avut parte de el peste noapte .  
 
 
Poate ai auzit despre Mark Zuckerberg , fondatorul Facebook . Toată lumea crede 
că imediat cum a lansat Facebook ,  a avut un boom și într-o secundă a avut succes 
.  
 
Dar niciunul nu știe că Facebook există din 2004 și că a avut succes abia în 2010 , 
după 6 ani în care nu era folosit de aproape nimeni . 
 
Nu merită să te demoralizezi doar pentru că acum nu poți să faci ceva . Atâta timp 
cât începi sa lucrezi la visul tău ești deja în fața a 90% dintre oamenii existenți în 
acest moment .  
 

Cum să-ț i dezvolț i încredere nelimitată în tine 
 
Daca o ai , vei obține orice vrei tu fără să fie nevoie ca cineva să te invețe cum .  
 
Ca să realizezi ceva în viață trebuie să crezi în ceva și în cineva . Ai nevoie de un 
model și de ambiție . 
 
Eu nu pot să trăiesc pentru nimeni înafara de mine și nu pot să adun încredere în 
sine și să-ți dau și ție .  
 
Tot ce pot să fac este să te motivez să treci la acțiune , pentru că dacă vei ieși în 
lume și vei experimenta singur vei vedea că ești cel puțin la fel de bun ca orice om 
din lumea asta și vei înțelege cum trebuie să joci .  
 
Prima oară trebuie să crezi în tine . Uită de toate scuzele , uită de momentele în care 
alții ți-au spus că nu poți realiza ceva , uită de toate “eșecurile” tale și amintește-ți 
doar de lectiile pe care le-ai învățat și de rezultatul final pe care vrei să-l obții .  
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Care e rezultatul final la care vrei să ajungi ? 
 
Dacă scopul tău în această viață este să ai casă și masină ești deja un sclav . 
Acestea vin ca o consecință a tot ceea ce înseamna pasiune a ta . 
  
Când a creat Microsoft , sunt sigur că Bill Gates nu s-a întrebat ce mașina își va lua . 
Cand a creat Apple , Steve Jobs nu se gândea dacă să-și cumpere casă de 1km2 
sau de doi . 
 
Dacă vrei să-ți urmezi visul trebuie să îți faci curaj , să acționezi , să eșuezi , să-ți 
înveți lecțiile și să acționezi din nou cu rezultate și mai bune .  
 
Dacă în mintea ta ești o persoană care nu merită lucruri bune de la viață , e nevoie 
de o muncă uriașă pentru a reface încrederea în sine pierdută , însa îți pot da o 
tehnică . 
 
Mai ții minte că vorbeam despre cum minciunile pe care le repetăm la nesfârșit devin 
adevăruri absolute ?  
 
Atunci , dacă ai mers într-o direcție 100 de pași , este nevoie tot de 100 de pași ca 
să te poți întoarce și de înca 100 în direcția cea bună .  

 
Mai concret , dacă ți-ai repetat de 10.000 de ori până acum că nu ești destul de bun 
și că nu merți să ai succes , este nevoie să repeți de cel putin 10.000 de ori opusul 
acestor cuvinte ca să întorci efectul .  
 
Ceea ce nu știu oamenii este că oamenii din jur te vor respecta exact atât cât te 
respecți și tu pe tine . Dacă ai încredere în tine , exact asta vei transmite celor din jur 
și se vor purta cu tine în acord cu felul tău de a fi .  
 
Asta este subcomunicarea și acesta este motivul pentru care un gras nu te poate 
învăța despre cum să slăbesti .  
 
Poate vorbi oricât despre asta , tu nu-l vei auzi pentru că el subcomunică deja că 
este indisciplinat și nu are autocontrol emotional .  

 

 

 

 



 25 

 
 

 

                               -Doar trecand la actiune iti vei putea indeplini visurile              

 

 

 

m ajuns la sfârșit și în primul rând îți multumesc foarte mult pentru că ai citit 
materialul scris de mine .  
 

 
Aș vrea să-ți mai repet o dată un singur lucru : 
 

Dacă nu te apuci să experimentezi , poți să citești cele mai valoroase material , 
trebuie să le aplici .  

 

Cartea și blog-ul meu au scopul de a te pune pe treabă . Orice om are alt destin și 
alt vis , iar oricât aș bate eu din gura , dacă tu stai în pat nu vei avea succes .  
 
N-ai de ce să te temi de eșec . Este doar un cuvânt inventat de oameni , pentru că 
eșecul propriu-zis nu există . Există în schimb greșeala , care este o parte din 
procesul evoluției , iar dacă totuși ai dubii și crezi că există eșecul , pot să te învăț să 
elimini eșecul din viața ta . 
 

Ca să elimini eșecul , învață ceva din greșeala ta . Când vei înțelege asta , îți vei da 
seama ca nu eșuezi , ci te perfecționezi și îți dezvolți noi abilități .  
 
 

A 
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Diferența dintre proști și deștepti este că proștii fac mereu aceeași geșeală în timp 
ce deștepții fac mereu alta .  

 
Oricâte materiale aș scrie eu , tu ești unic și doar tu poți ști ce este mai bine pentru 
tine .  
 

Am scris aici câteva lecții învățate de mine de-a lungul anilor și care m-au ajutat cu 
adevărat în viață . Prin ele vreau să transmit moduri de gândire care te vor ajuta să 
te îndrepți catre o direcție constructivă și să reușești să-ți păstrezi succesul în 
momentul în care îl vei avea .  
 

Poate te întrebi de ce am scris această carte , pentru că oamenii din ziua de astăzi 
nu au niciun motiv să te ajute . Eu am .  
 

Cred că singura misiune pe care o avem noi oamenii pe Pămant este să facem 
lumea un loc mai bun .  
 

Cred că oamenii care fac asta sunt mult mai spirituali și mai aproape de sensul vietii 
decât toate sutele de enoriași care își dau toată pensia la biserică , decât toate 
sutele de preoți sau moșnegi care locuiesc în munți la un loc .  
 

Mie îmi place foarte mult să ajut oamenii , iar de fiecare data când am avut ocazia să 
ajut am oferit un exemplu și am sperat că oamenii se vor lua după mine .  
 

Și sper că vei face și tu la fel , la urma urmei acesta este scopul cărții . Vreau să fac 
lumea un loc mai bun , în măsura în care reușesc . 
 

Când vorbesc despre bunătate , nu vorbesc despre prostie . Dacă dai casa altora și 
tu stai pe stradă , află că asta înseamnă să fii prost .  

 

Toți oamenii încearcă să-l împingă pe celălalt mai jos , în loc să ofere o mână de 
ajutor și să ajungă împreună sus . Cred că acesta ar fi modul corect și astfel am 
putea urca împreună muntele , fără să ne mai oprim de fiecare dată să-l împingem 
pe celălalt mai jos .  
 

Sper că ai învățat ceva din cartea mea și vei fi la rândul tău un exemplu pentru 
oamenii din jur .  
 

Apropo , nu uita să-mi trimiți un mesaj și să-mi spui în ce domeniu al vieții tale ai 
nevoie de ajutor . Cu implicare din partea mea , dar cel mai important , din partea ta 
vom reuși sa rezolvăm .  
 
Mult succes ! 
 

David (care crede în schimbare) Miron 

Fondator www.MinteaSiCorpul.ro 

 

 

 

 


