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Deborah îşi găseşte un soţ 
Când Deborah a început prima oară să înveţe despre 

succesul personal, ea se străduia să obţină un mai mare succes 
exterior şi se lupta cu disperare să se căsătorească. Reorien-
tându-şi intenţiile către găsirea păcii şi fericirii în interior, ea a 
fost capabilă să renunţe la această luptă. Făcând această schim-
bare, şi-a dat seama că nu primea sprijinul de care avea nevoie. 
Nu se ajuta ea însăşi să se relaxeze şi să facă ce dorea. Când a 
început să se simtă mai mulţumită de ea şi de viaţa ei, a început 
să devină mai atrăgătoare şi să poată crea ceea ce dorea. 

Nu numai că a găsit o slujbă excelentă, dar în cele din 
urmă a găsit bărbatul visurilor ei şi s-a măritat. Pentru a intra 
în noua viaţă şi a se căsători, ea a îndepărtat trei dintre 
piedicile din calea succesului. În trecut, când începea să devină 
mai serioasă, ea devenea confuză, cârcotaşă şi nehotărâtă. 
Îndepărtând aceste obstacole, a putut să continue să-l dorească 
pe omul care o iubea. Urmând cei patru paşi către succesul 
personal, Deborah a început să-şi preschimbe visele în 
realitate. 

Tom deschide o brutărie 
Tom dorise totdeauna să aibă brutăria lui, dar continua să 

lucreze la o staţie de televiziune. Nu-i plăcea această muncă şi 
uneori oamenii cu care lucra îl iritau şi-i stârneau dezapro-
barea. Primul pas pentru a începe să atingă succesul a fost să-şi 
pună în gând să fie fericit, indiferent de împrejurări. A început 
să practice meditaţia şi, ca rezultat, a constatat că-i sporesc 
satisfacţia interioară şi starea de fericire. 

Munca sa nu mai era o sursă majoră de nemulţumire. 
Găsind în meditaţie sprijinul de care avea nevoie, a început să 
vizualizeze ceea ce dorea. A început chiar să obţină unele 
lucruri mărunte. Părea că viaţa i se umplea cu mici miracole. 
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A dorit să fie trimis într-o călătorie şi a reuşit. Sau a dorit să 
fie preţuit şi recunoscut, şi aceasta s-a întâmplat. Îi creştea 
încrederea că poate atrage şi crea ceea ce doreşte. 

Această încredere i-a îngăduit să-şi urmeze visurile. Şi-a 
lăsat serviciul şi a deschis o brutărie. Pentru a realiza această 
schimbare, mai întâi a trebuit să înlăture piedicile. La serviciu 
avea adeseori de înfruntat dezaprobare şi critică. Treptat, pe 
măsură ce aceste piedici erau îndepărtate, el s-a eliberat de 
amânări şi nehotărâre şi a făcut mişcarea spre noua afacere, 
care acum este un mare succes. 

Robert reia legăturile cu copiii săi 
Robert era deja multimilionar când a început să aplice 

principiile şi practicile succesului personal. Obţinuse succesul 
exterior, dar era nefericit. Divorţase de trei ori, şi nu vorbea cu 
copiii lui. Văzut din afară, avea tot ce-şi putea dori şi nimeni – 
în afară de psihiatrul său şi de fostele soţii – nu ştia cât este de 
nefericit. Adeseori oamenii care nu au bani mulţi nu-şi pot 
imagina că, având milioane de dolari, cineva poate fi totuşi 
nefericit. Dar faptul acesta este foarte frecvent. 

Robert a învăţat să privească spre interior pentru a-şi găsi 
fericirea. Dorea să atragă alături de el pe cineva cu care să-şi 
împartă bogăţia, dar mai întâi trebuia să se bucure el însuşi de 
ea. Totdeauna, ca să se simtă bine, trebuia să aibă alături de el 
o femeie frumoasă. A învăţat să fie fericit fără parteneră timp 
de un an. Şi-a găsit timp să călătorească prin lume. 

Când, în cele din urmă, a aflat că poate fi fericit pe cont 
propriu, a găsit timp să-şi îmbunătăţească relaţiile cu copiii. 
Fiindcă începuse să dea şi să primească dragostea care-i 
lipsea, dependenţa sa de succesul exterior a scăzut. Era 
bucuros că-l are, dar îşi dădea seama cât de departe îl ţinuse el 
de găsirea păcii şi fericirii adevărate. 

Pentru a rezolva problemele cu copiii şi a-şi găsi o 
parteneră de viaţă, fusese nevoit să treacă peste multe piedici. 
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Trebuise să se elibereze de reproşurile, judecata şi indiferenţa 
fostelor sale soţii şi să înţeleagă de ce îl detestau copiii. 
Înlăturând aceste piedici, a fost bucuros să reia legăturile cu 
copiii şi să-şi trăiască viaţa în linişte şi voie bună. 

Înfruntând problemele vieţii 
Când obţii un succes personal, viaţa încetează să mai fie o 

luptă ; ceea ce era dificil devine mai uşor. Viaţa va mai avea 
problemele ei, dar îţi va fi mai uşor să le rezolvi. Uşi care 
înainte păreau încuiate încep să se deschidă. Te simţi uşurat şi 
liber să fii tu însuţi şi să faci ce ai de făcut. Vei fi mai bine 
înzestrat ca să întâmpini viaţa pieptiş. Problemele inevitabile 
ale vieţii vor deveni ocazii să fii mai puternic. 

În toate domeniile în care nu ţi-ai încercat încă bunătatea 
şi mărinimia, lumina radiantă a propriului tău eu va începe să 
strălucească şi să-ţi lumineze calea. Odată cu apariţia acestei 
lumini interioare, călătoria ta prin întuneric va lua sfârşit. Nu 
numai că vei începe să simţi limpede care-ţi este menirea în 
această viaţă, dar îţi vei da seama că nu eşti singur. Adevărul 
că eşti iubit şi sprijinit în această lume va deveni o experienţă 
vie, palpabilă. 

Odată cu apariţia luminii interioare a 
iubirii de sine, călătoria ta prin ntuneric 

va lua sfârşit. 

Succesul nu este o imaginară stare de graţie lipsită de 
conflict, dezamăgire sau frustrare. În bună parte a-ţi stăpâni 
succesul personal înseamnă să înveţi cum să transformi 
sentimentele negative în sentimente pozitive şi experienţele 
negative în învăţături folositoare. A fi cinstit cu tine însuţi este 
un proces de creştere care implică multe schimbări, care cere 
să încerci urcuşurile şi coborâşurile vieţii. A atinge succesul 
personal înseamnă ca, dacă ai căzut, să ştii precis cum să te 
ridici din nou. 
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Aceia care îşi asumă riscul să fie ei înşişi şi să-şi urmeze 
inima pot uneori să cadă. Greşeli, reveniri şi corectări sunt o 
parte a vieţii, o parte importantă a felului în care învăţăm şi 
creştem. 

Diferenţa cea mare între cei ce 
reuşesc în viaţă şi cei ce dau greş 

este priceperea de a se ridica din nou. 

Succesul personal este diferit pentru fiecare. Pentru unii 
înseamnă să se plimbe pe patine cu rotile, şi le place. Pentru 
alţii, este o cursă plăcută cu scrânciobul. Deşi există o 
mulţime de porniri şi opriri, le place o vedere largă, cu o 
conversaţie plăcută. În majoritatea timpului le place să se 
învârtească fără întrerupere. Cu siguranţă că drumul în viaţă al 
fiecăruia este unic, dar în fiecare caz există urcuşuri şi 
coborâri, cotituri şi întoarceri, porniri şi opriri. 

Când obţii un succes mai mare, vei simţi totuşi emoţii 
negative, dar ele te vor readuce totdeauna spre valuri cres-
cânde de bucurie, dragoste, încredere şi pace. Odată ce înveţi 
cum să te mişti printre emoţii negative, vei înţelege cât sunt ele 
de importante, şi nu vei dori să trăieşti în viaţă fără ele. Dacă 
doreşti o viaţă fără şuvoiul de emoţii negative şi pozitive, 
atunci vizitează un cimitir şi odihneşte-te în pace. 

A fi viu înseamnă mişcare. Secretul succesului personal 
este să rămâi în contact cu pacea ta interioară, cu bucuria, 
dragostea şi încrederea. Când te simţi sigur, când ştii cum să 
începi pentru a obţine ceea ce vrei, eşti mai puţin neliniştit, 
accepţi că viaţa este un proces şi înţelegi că uneori trebuie 
ceva timp pentru a obţine ceea ce doreşti. Când ai inima 
deschisă şi eşti sincer faţă de tine însuţi, poţi să te bucuri şi să 
apreciezi fiecare pas din călătoria ta unică. Dorinţa ca viaţa să 
fie perfectă cade în lături odată ce descoperi că ceea ce atragi 
şi creezi în viaţă este perfect pentru tine. 

Tu deţii puterea şi cheia viitorului tău ; poţi s-o faci, şi 
numai tu poţi s-o faci pentru tine. Cu aceste vederi noi, vei 
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câştiga priceperea de a găsi răspunsuri la toate întrebările 
care pot apărea în legătură cu făurirea succesului. Vei câştiga 
o nouă perspectivă care te va ajuta să dai un sens experien-
ţelor tale de viaţă. Vei şti cu siguranţă cum să ajungi acolo 
unde doreşti. Aceşti patru paşi îţi oferă o hartă rutieră prac-
tică şi spirituală pentru ca să-ţi creezi viaţa pe care ai de gând 
s-o duci. 

 
 

 


