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26. Darurile pe care le vei primi atunci când vei 

începe să gândeşti pozitiv 

 

Cu o seară înainte să scriu aceste rânduri, am primit de 

la un cititor de-al meu un mesaj în care îmi spunea că nu 

ştie cum să oprească gândurile negative ce i-au acaparat 

mintea de atâta timp. 

Îmi spunea că se simte copleşit şi sătul de anxietatea în 

care se afla şi de stresul pe care aceasta îl generează. 

De prea multe ori, mintea îi hrăneşte o mulţime de 

gânduri negative şi chiar şi în corpul fizic simte o 

tensiune. 

Îmi spunea că se simte epuizat în fiecare moment al zilei 

şi scenariul se tot repeta la nesfârşit. 

Am ales să împărtăşesc cu tine acest lucru pentru că am 

observat că această problemă se repeta la mulţi dintre 



cititorii blog-ului meu şi probabil că şi tu te confrunţi în 

mică sau în mare măsură cu această problemă. 

Ani la rând mintea mea a fost pe pilot automat şi nu ştiu 

cum reuşea de fiecare dată să mă ducă cu gândul acolo 

unde nu doream să merg. 

Îmi hrănea anxietatea, îngrijorarea, teama, frica excesivă, 

neajunsurile, criticile la adresa mea şi toate acele lucruri 

la care nu doream să mă mai gândesc pentru că nu mă 

ajutau cu absolut nimic. 

Am reuşit în timp să schimb acest lucru şi pentru că 

vreau să te ajut, am să îţi spun în rândurile următoare ce 

am făcut mai exact şi ce m-a ajutat să deţin controlul 

minţii în marea majoritate a timpului. 

Probabil că ai mai auzit că fiecare dintre noi ne scriem în 

fiecare zi scenariul vieţii noastre şi mai mult de atât îl şi 

trăim. 

Suntem în acelaşi timp actorii, dar şi regizorii şi suntem 

foarte atenţi să respectăm întocmai ceea ce am stabilit. 

Aş vrea să te întreb.. 

Cum arată povestea vieţii tale de până acum? 

Ce gânduri ai folosit în fiecare zi? 

Ce cuvinte ai spus? 



Care sunt gândurile sau cuvintele pe care ţi le spui în 

singurătate? 

Care sunt gândurile şi cuvintele pe care le foloseşti cel mai des 

atunci când interacţionezi cu alţi oameni, cu prietenii tăi sau 

cu familia ta? 

Ai gânduri şi foloseşti cuvinte care să exprime fericirea şi 

bucuria de viaţă sau foloseşti cuvinte prin care exprimi 

nemulţumirea faţă de tot ceea ce trăieşti? 

Obişnuieşti atât de des să te plângi sau să foloseşti cuvinte 

nepotrivite, negative? 

Dialogul tău atât interior cât şi cel exterior pe care îl 

foloseşti în fiecare zi determina calitatea poveştii pe care 

o trăieşti zilnic. 

Altfel spus, ceea ce gândeşti şi spui îţi determină 

calitatea vieţii tale. 

Ceea ce spui în cuvinte determină ceea ce gândeşti şi 

dacă nu ai un dialog bazat pe cuvinte pozitive şi plăcute, 

de recunoştinţă şi de bucurie, cu siguranţă şi în 

interiorul tău hrăneşti gânduri care nu te ajută şi te face 

să vezi doar partea negativă a vieţii. 



Dar, vestea bună este că poţi schimba cursul vieţii tale 

prin poveştile pe care le spui în fiecare zi, prin gândurile 

pe care le hrăneşti şi prin cuvintele pe care le rosteşti. 

Şi pentru că schimbările în exterior se petrec doar atunci 

când în interior au loc schimbări, mi-am propus ca în 

continuare să îţi ofer... moduri noi de a înţelege viaţa şi 

de a te raporta la întâmplările prin care treci. 

Îţi amintesc faptul că nu situaţiile în sine sunt cele care 

contează, ci modul în care te raportezi şi reacţionezi la 

ceea ce se întâmplă îţi poate aduce insatisfacţii şi 

suferinţă. 

Iată câteva noi moduri de a privi şi înţelege viaţa, 

moduri ce te vor ajuta să gândeşti pozitiv. 

De fiecare dată când simţi că mintea te sabotează 

gândind negativ, repetă cât mai des următoarele 

afirmaţii: 

 

 Chiar dacă nu poţi controla tot ce se întâmplă, poţi 

controla atitudinea ta față de ceea ce se întâmplă.  

Controlându-ţi atitudinea, vei fi stăpân al situaţiei şi nu 

îi vei mai permite ca ea să te stăpânească. 



 Chiar dacă nu a ţinut cât ţi-ai dorit, asta nu 

înseamnă că nu a fost frumos sau că nu ai învăţat 

ceva. 

 Pentru tot ce ai pierdut, ai câștigat altceva în 

schimb. Apreciază ceea ce ai astăzi. Viața nu trebuie 

să fie perfectă pentru a fi minunată. 

 Nu poţi aştepta victoria în timp ce tu îţi planifici 

înfrângerea. Ai grijă la gândurile tale şi la acţiunile 

pe care le faci. 

 Utilizează toate frustrările şi problemele pe care le 

ai acum pentru a te motiva să devii o persoană mai 

bună, pentru a te ambiţiona să reuşeşti mai degrabă 

decât să te enervezi şi să te condamni că nu eşti aşa 

cum îţi doreşti. 

 Uneori alegerile pe care le faci nu te duc în cele mai 

bune destinaţii, dar e în puterea ta să faci din nou 

alte alegeri, de data asta mult mai inspirate. 

 Oricât de mult ai mers pe un drum greşit, te poţi 

întoarce şi ai puterea să alegi un alt drum. 

 Dacă simţi ca nava vieţii tale se scufundă, ai cel mai 

bun moment pentru a arunca lucrurile inutile din 

ea, cele care te trag în jos. 



 Povestea vieţii tale are multe capitole şi oricât de 

rău ar arăta un capitol, ai obligaţia de a te concentra 

şi pe celelalte capitole pentru că ele să nu se 

deterioreze, iar pe cel care nu îţi place îl poţi 

înlătura din povestea de ansamblu a vieţii tale. 

 Chiar dacă spui că „Eu pot” sau „Eu nu pot” 

întotdeauna ai dreptate. 

 În 99% din timpul tău, între tine şi visurile tale stă 

întotdeauna povestea ta atât de tristă că nu vei 

reuşii, poveste pe care o tot repeţi. 

 Toate marile realizări necesită timp. Și toate marile 

realizări sunt condiţionate 

de timpul tău. 

 Arta de a-ţi face întotdeauna griji este o pierdere 

masivă de timp și energie. Asta nu schimbă nimic. 

Tot ce face este să fure bucuria și împiedică 

abilitatea ta de a face schimbări pozitive. 

 Uneori e bine să laşi lucrurile să se rezolve de la sine 

şi să nu te mai zbaţi atât de mult încercând să 

schimbi cursul. Chiar dacă uneori nu se întâmplă 

aşa cum îţi doreşti, lucrurile tot se vor rezolva şi 

poate că nu în modul ales de tine, ci în modul în 

care este menit să fie. 



 În viaţă, mai devreme sau mai târziu vei obţine tot 

ceea ce ai cerut. 

 În cazul în care iarba din curtea ta nu este atât de 

verde ca cea a vecinului, nu pierde prea mult timp 

comparându-le sau plângându-ţi de milă. Pune 

mâna rapid pe furtun şi udă cu mai multă dedicare 

iarba pentru că doar aşa aceasta va creşte. 

 Dacă munceşti pentru visurile tale şi încă nu vezi 

nici un rezultat, nu te opri, ci mergi înainte pentru 

că totul are nevoie de timp să se realizeze. Un vis nu 

se poate realiza într-un moment, dar se va realiza la 

un moment dat. 

 Uneori, lucrurile trebuie să se schimbe, astfel încât 

să te poţi schimba şi tu. Uneori trebuie să se rupă un 

pic, astfel încât să poţi obține o privire în interior 

pentru a vedea ce centru de putere minunat eşti. 

Uneori, greșeli trebuie să se facă astfel încât să poată 

fi câştigată mai multă înţelepciune. De cele mai 

multe ori însă, trebuie să depăşeşti durerea, astfel 

încât să poţi începe să urmeze din nou inima şi 

lucrurile importante pentru tine. 

 

 Adevărata măsură a succesului este dată de câte ori 

poţi trece peste eşec. 



 Atunci când nu mai eşti capabil de a schimba o 

situaţie sau nu se mai poate face nimic, ai obligaţia 

de a te schimba tu însuţi. 

 Nu eşti niciodată la fel de bun, aşa cum spune toată 

lumea atunci când câştigi. Nu eşti niciodată la fel de 

groaznic cum ei îţi spun atunci când pierzi. Nu mai 

asculta atât de mult de părerile altora. Cel mai 

important lucru este ceea ce ai învăţat pe parcursul 

vieţii şi ceea ce aplici din toată experienta 

acumulată. 

 Chiar dacă e nevoie de multă muncă pentru a-ţi 

reorienta viaţa, merită tot efortul tău. 

 Nu asculta în viaţa de cele mai puternice şi 

răsunătoare voci. Ascultă mult mai des vocea din 

interiorul tău pentru că ea îţi spune întotdeauna 

adevărul. 

 Chiar dacă eşti singura persoană ce crede în tine şi 

în visurile tale continua să mergi înainte. E nevoie 

doar de o singură stea să lumineze pentru a 

străpunge un univers de întuneric. Nu renunţa 

niciodată la a avea încredere în tine. 

 Nu eşti o victimă indiferent de ce ai făcut în trecutul 

tău. Chiar dacă ai fost batjocorit, ignorat, trist, 



nefericit şi criticat de oameni, nimic nu te-a învins şi 

eşti încă aici şi acum. Poate că fericirea a tot amânat 

să te găsească, dar fii sigur că încă ştie drumul spre 

tine. 

 Adevărul este că nu vei putea merge mai departe 

până nu te vei ierta complet pentru tot ce ai greşit şi 

până nu te eliberezi de vechile greşeli ale trecutului 

tău. 

 Orice persoană care reuşeşte să mute un munte nu o 

face dintr-o dată, ci piatra cu piatra. 

 Când lucrurile sunt mai dure în viaţa ta, nu te rugă 

ca ele să fie mai uşoare. Roagă-te ca tu să devii mai 

puternic pentru a îndura un greu care duce către 

succes. 

 Ai venit pe această lume pentru a-ţi descoperi 

potenţialul, pentru a-ţi urma scopul şi pentru a-ţi 

aduce cu mare curaj contribuţia în lumea în care 

trăieşti.  

 Doar pentru că lupţi nu înseamnă că nu o să ajungi 

la succes. Fiecare succes adevărat are în spate o 

luptă de câştigat. 

 Uneori trebuie să te uiţi cu admiraţie la trecut, să 

zâmbeşti şi să observi cât de departe ai ajuns. 



 Satisfacţia nu este întotdeauna aceea de a obţine tot 

ceea ce vrei. E nevoie că uneori să te opreşti şi să fii 

recunoscător pentru ceea ce ai devenit mergând 

după visurile tale. 

Capul sus şi inimă deschisă pentru că zilele mai bune se 

apropie 
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