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Introducere 

 

Ai păşit în această lume într-o zi importantă. 

Acea zi în care mama ta te aducea pe lume, avea să devină o dată 

importantă pentru tine şi pentru familia ta, o dată pe care nu o vei 

uita niciodată. 

Ea va fi prezentă pe fiecare act oficial, aşa cum este certificatul de 

naştere şi mai apoi buletinul şi ultimul loc în care va fi scrisă această 

dată, ca dată oficială, va fi crucea ce ţi se va pune la cap atunci când 

o să părăseşti pentru totdeauna această lume. 

Data naşterii marchează începutul vieţii tale, o dată importantă 

pentru cei din familie, dar şi pentru tine, pentru că a fost ziua în 

care iubirea părinţilor tăi prindea contur şi ieşea la lumina prin tine. 

Data în care ai ieşit din burta mamei, aici, în lumea reală, la lumină, 

într-un nou mediu complet diferit faţă de cum au fost cele 9 luni pe 

care le-ai petrecut în pântecul mamei, avea să fie începutul. 

Chiar dacă nu ai cum să îţi aminteşti, ai venit pe lume plângând, 

făcându-i pe cei din familia ta să zâmbească şi sosirea ta i-a bucurat 

pe toţi. 

 

Erai în centrul atenţiei şi o adevărată minune. 

Acea mică fiinţă plângăcioasă ce ieşise la lumină. Erai atât de 

drăgălaş încât toţi din jurul tău nu încetau să te privească şi să se 

minuneze de cât de simpatic eşti. 



A fost un moment unic din viaţa ta pentru că acel moment nu se 

mai întâmplase niciodată, şi anume naşterea ta, sosirea ta cu mare 

gălăgie pe această lume. 

Ca orice copil, ai venit speriat, plângând şi cronometrul vieţii tale a 

început să pornească din acea clipă. 

Aşa cum îţi spuneam anterior, data de naştere o să fie scrisă pentru 

ultima dată pe crucea ta ce ţi se va pune la capul tău şi reprezintă o 

dovadă şi o certitudine că tu ai fost pe acest pământ. 

Pe cruce ţi se va scrie data naşterii tale şi mai apoi data regretatei 

tale plecări de pe această lume. 

Distanţa dintre aceste două date reprezintă viaţa ta şi poate că te-ai 

speriat la începutul textului de ceea ce ai citit, sau poate te-ai 

întristat ori pus pe gânduri, dar vreau să te anunţ că nu am vrut să 

îţi fac rău, ci am dorit să stârnesc în tine o emoţie puternică, o 

emoţie ce contează foarte mult. 

Emoţia este cea care determină omul să se gândească şi sa treacă la 

acţiune şi în această carte te îndemn la acţiune pentru că acţiunea 

este cea care face diferenţa. 

Acţiunea schimbă oamenii şi îi separă pe cei fericiţi de cei nefericiţi 

şi doar cei ce acţionează obţin ceea ce îşi doresc. 

Nu te speria încă de pe acum pentru că te voi ghida pas cu pas în 

acest proces şi o să faci doar acele mişcări importante ce îţi aduc 

rezultate, dar vor fi aşa uşor de făcut încât nici nu le vei sesiza. 

Aşa cum îţi spuneam la începutul discuţiei noastre, data naşterii şi 

data morţii îţi vor apărea pe aceeaşi cruce la o mică diferenţa una 

sub alta. 



Ei bine, acea mică diferenţă este de fapt viaţa ta şi despre viaţa ta 

vreau să îţi vorbesc în această carte. 

Nu doar că vei învăţa din această carte ca la sfârşitul vieţii tale să nu 

ai regrete sau lucruri pe care nu ai apucat să le faci, ci vei învăţa 

cum să trăieşti viaţa într-un mod exemplar, complet fericit şi cu 

bucurie în suflet, lucru ce va fi perceput şi de oamenii din jurul tău. 

Acea mică diferenţă între cele două date o reprezintă întreaga ta 

viaţă şi, dacă ai impresia că trăieşti o veşnicie, o să te întristez 

spunându-ţi că, atunci când te-ai născut, a fost pornit cronometrul şi 

timpul tău pe această lume este limitat. 

Pentru că vreau ca tu să ai o viaţă de calitate în care să te cunoşti, să 

descoperi cine eşti şi de ce ai venit pe această lume, mi-am propus 

să te ajut în prima parte a acestei cărţi să realizezi acest lucru, să faci 

cunoştinţă cu tine şi să vezi exact cine este omul ce stă aşezat în 

trupul tău. 

Sunt sigur că o să descoperi lucruri foarte importante, poate lucruri 

pe care le vei auzi pentru prima dată. 

Sunt sigur că, dezvelind strat după strat, asemeni unei cepe ale cărei 

frunze le dai jos, vom pătrunde din ce în ce mai profund în 

interiorul tău. 

Pe măsură ce intrăm într-un strat mai adânc al fiinţei tale vom 

extrage o bogăţie şi mai mare, pentru că eşti un om deosebit de 

bogat şi te voi învăţa cum să îţi scoţi la suprafaţă bogăţia. 

Aşa cum aurul şi toate acele metale preţioase stau la mare 

adâncime, aşa şi bogăţii importante se ascund şi în interiorul tău. 

 



Vom merge împreună să descoperim care este rolul şi misiunea ta şi 

vei avea de făcut mici exerciţii care te vor ajuta să deprinzi acţiuni 

potrivite, să aprofundezi teoria şi să ajungi la rezultate importante, 

pentru că asta îmi doresc să obţii...rezultate. 

Această carte este una practică ce îndeamnă la acţiune şi sunt 

convins că ai citit o mulţime de materiale pentru dezvoltare 

personală şi poate că teoria o cunoşti foarte bine, însă nu ai reuşit să 

acţionezi şi nu ţi-a fost explicat mai în detaliu, într-un mod 

personal, ce anume ai de făcut. 

Această carte nu este una generală, ba din contră, este una foarte 

personală, special făcută pentru tine şi nu ştiu cum de ai ocazia să o 

citeşti, dar vreau să îţi spun că nimic nu este întâmplător şi nimic nu 

îţi este aruncat în cale dacă Cineva de sus nu-şi doreşte să te ajute. 

Aşa că, o primă acţiune pe care îmi doresc să o faci este aceea de a fi 

recunoscător pentru această carte ce nu a ajuns din întâmplare la 

tine, ci tu ai atras-o cu puterea minţii tale, pentru că aveai nevoie de 

ea şi acum te poţi bucura de fiecare rând pe care îl citeşti. 

Am simţit că ai nevoie de această carte chiar înainte de a începe să 

scriu la ea. 

Ţi-am auzit frământările de noapte, acele mici dificultăţi ce îţi 

alungau somnul şi îţi hoinăreau prin minte într-un mod alarmant. 

Ţi-am auzit glasul neîncetat al vocii tale ce îşi dorea o schimbare, 

dar nu ştia cu ce să înceapă. 

Ţi-am auzit zecile de întrebări pe care ţi le puneai în singurătate 

atunci când nimeni nu era lângă tine, când toţi erau prea ocupaţi să 

aibă timp şi de tine. 



Ţi-am văzut lacrimile calde pe obrazul tău gingaş, aşa că m-am 

întristat şi am decis că e timpul să intru în viaţa ta. 

Îmi era milă să îţi aud glasul firav ce spunea uneori că nu mai poate, 

că simte că totul este prea greu şi fără sens, ori atunci când plângeai 

şi nu mai credeai în lucruri bune. 

Te auzeam până să ne cunoaştem şi m-am decis că ai nevoie mare 

de această carte, o carte scrisă din suflet pentru alte suflete aflate în 

impas, o carte în care îţi voi spune adevărul. 

De ce spun asta? 

Pentru că ai fost minţit până acum şi ai fost condiţionat să crezi 

anumite lucruri care nu te ajută în viaţă şi toţi ţi-au spus cât de 

complicat este să trăieşti o viaţă cu adevărat memorabilă, iar acest 

lucru nu este adevărat.  

Ţi s-a spus că ai nevoie de o mulţime de lucruri pentru a ajunge să 

ai viaţa pe care ţi-o doreşti şi te-au făcut să te simţi inferior sau 

incomplet atunci când încercai să faci ceva în acea direcţie, dar să 

ştii că nu este aşa. 

Toţi au încercat să îţi complice ceea ce este atât de simplu şi prin 

această carte îţi spun că ai tot ce îţi trebuie ca să înveţi să trăieşti o 

viaţă de calitate. 

Ştiu că aveai nevoie de cineva care să te îndrume, să te ajute şi să fie 

alături de tine. 

Aveai nevoie de cineva să îţi şoptească permanent la ureche că se 

poate. 

Aveai nevoie de cineva să îţi spună să ai încredere în tine şi să îţi 

spună că, dacă alţii au putut, atunci poţi şi tu şi aveai nevoie de 



încurajare, pentru că noi, oamenii, avem nevoie de încurajarea altor 

oameni. 

Aveai nevoie să vină cineva să îţi planteze în mintea ta acele 

seminţe ale încrederii, ale optimismului şi ale curajului pentru ca 

viaţa ta să se transforme din tonuri de gri, într-o viaţă viu colorată şi 

strălucitoare, iar astăzi dorinţa ta a prins contur. 

Cartea asta a fost scrisă pentru tine şi tu mi-ai ordonat să o scriu 

pentru că aveai nevoie de această carte. 

Vei merge împreună cu mine în cea mai frumoasă călătorie pe care 

ai făcut-o vreodată. 

Este o călătorie plăcută ce mai întâi te va întoarce în timp, în 

trecutul tău, pentru că ai câteva cheiţe pe care să le introduci acolo 

pentru a deschide cufere importante şi pline de bogăţie, dar ai şi de 

încuiat câteva cufere de amintiri şi de experienţe ce nu îţi mai 

folosesc acum şi pe care ai nevoie să le laşi în urmă. 

Vei vedea că, în călătoria din trecutul tău, vom scoate la lumină şi 

vom şterge acele tablouri vechi şi prăfuite, învechite de timp, pe 

care şi-au făcut casă păianjenii şi vom da un aspect nou acelor 

reprezentaţii deosebite. 

Sunt unele plăcute şi importante pentru tine şi nu merită să le laşi 

într-un miros greu să se degradeze şi să le pierzi pentru că fac parte 

din trecutul tău important. 

Îmi propun ca, de astăzi înainte, trecutul să nu îţi mai fie un 

duşman de temut, ci un prieten de nădejde la care să te întorci din 

când în când sub o altă formă, la fel ca o vizită pe care o faci unui 

prieten vechi. 



După ce vom vizita acele încăperi înalte ale trecutului tău şi vom 

revedea din nou acele momente în care, cu picioarele goale, păşeai 

pe iarba încălzită de soare, în acele zile însorite de vară ale 

copilăriei, vom merge spre adolescenţa ta şi ne vom aminti acele 

momente în care luai primele note la şcoală şi vom aplana câteva 

mici conflicte cu acei "colegi din clasa ta", ce încă te dor şi te 

afectează. 

Vom merge apoi în prezentul tău, la viaţa ta de astăzi şi de acum şi 

vom începe împreună să vedem ce anume ai de făcut ca prezentul 

tău să fie unul de calitate. 

Vom înţelege ce anume nu este necesar să mai păstrezi şi vom face 

puţină ordine în viaţa ta. 

Vom vedea împreună, ca pe un film ce rulează la cinematograf, 

acele dorinţe pe care le ai acum în prezent şi vom putea să călătorim 

şi în viitor stabilindu-ţi acele "zone" în care îţi doreşti să ajungi şi 

acele linii de start de la care vom pleca, dar şi acele puncte 

intermediare prin care vom trece. 

Ceea ce pot să te asigur încă de acum este că, dacă vei merge alături 

de mine în această călătorie a cărei hartă o am deja pregătită şi vei fi 

de acord ca uneori să ne oprim, să ne tragem sufletul, să respirăm şi 

să facem împreună mici exerciţii, te voi duce în locuri în care nu îţi 

imaginai niciodată că vei ajunge şi viaţa ta va fi complet schimbată. 

În fiecare zonă importantă prin care vom trece, avem nevoie să stăm 

acolo destul timp până ne familiarizăm cu locul şi rezolvăm acele 

mici lucruri pe care le avem de făcut. 



Dar nu te teme pentru că, în această călătorie, te voi lua de mâna şi 

voi merge împreună cu tine, aşa cum făcea mama ta când te ducea 

la grădiniţă în primele tale zile de preşcolar. 

Nu voi ţipa la tine şi nu te voi obliga să faci acele exerciţii pe care nu 

le doreşti, dar o să stau liniştit pentru că vei ajunge să vrei să faci 

acele scurte exerciţii importante ce te ajută. 

Nu te voi corecta pentru că nu sunt profesor şi nici nu sunt un om 

perfect şi nu am niciun drept să fac asta, însă le vom discuta 

împreună şi vom trage acele concluzii ce ne ajută. 

Voi sta în aceeaşi bancă alături de tine şi vom învăţa împreună din 

această călătorie minunată pe care o avem de făcut. 

Avem de mers în trei zone vitale în această călătorie al cărei prim 

pas îl facem acum. 

Vom merge în trecut pentru că ai văzut că, atunci când ai nevoie de 

haine, te întorci şi deschizi acel dulap unde ele sunt depozitate, apoi 

ne vom centra pe prezent pentru a prinde putere şi energie şi vom 

termina cu planurile importante pentru viitor, pentru ca, la finalul 

călătoriei, să îţi dau acea hartă prin care ai fost şi care să te ghideze 

în continuare pe drumul tău şi care să îi inspire şi pe ceilalţi. 

Vei putea să le dai şi lor aripi pentru a zbura şi vei putea să îi 

motivezi atât de mult prin puterea exemplului tău. 

Te vei simţi, vei vedea şi vei gândi total diferit faţă de cum gândeşti 

acum, dar nu te speria pentru că rezultatul va fi unul extraordinar. 

Nu doar că în sinea ta te vei simţi mai bine, dar şi cei din jurul tău 

vor sesiza asta. 



Garanţia mea este nu doar aceea că îţi vei schimba în bine întreaga 

viaţă, dar prin exemplul tău şi prin puterea ta, îi vei influenţa şi pe 

alţii să îşi schimbe propria viaţă şi astfel te vei transforma într-un 

misionar, acel om important ce porneşte cu cei dragi în cea mai 

frumoasă călătorie pe care un om o poate face vreodată. 

Călătoria către el însuşi... 

Aruncă tot ce ştiai până acum, goleşte-ţi mintea de tot ce auzeai şi 

credeai până în această clipă şi pregăteşte-te să descoperi adevărul 

despre tine. 

Vom coborî treaptă cu treaptă, tot mai adânc, până o să reuşim să 

extragem aurul ce se află în interiorul tău. 

Îţi doresc să tratezi această carte cu mintea deschisă şi cu inima 

caldă. 

Această carte îţi poate schimba întreaga viaţă dacă o citeşti şi o 

urmezi îndeaproape. 

Am ales să scriu această carte pentru că ştiu cum este să te simţi 

singur şi neajutorat, să simţi că în interiorul tău se da o luptă între 

cine eşti în prezent şi cine îţi doreşti să fii, şi pentru că îmi doresc să 

schimb lumea din jurul meu şi să o îndrum să meargă într-o nouă 

direcţie, una în care viaţa să  îi zâmbească. 

Totul este posibil atunci când îţi doreşti cu adevărat, când crezi şi 

când acţionezi spre ceea ce îţi doreşti, iar prezentul ghid îţi arată 

exact paşii necesari pentru ca tu să începi să trăieşti cu adevărat. 

Considerând că îţi doreşti să faci schimbări importante şi vrei să îţi 

trăieşti viaţa la un alt nivel, complet diferit faţă de cum ai trăit până 



acum, îţi doresc toate cele bune şi drum bun în cea mai frumoasă 

călătorie pe care o poţi face în această viaţă... 

Călătoria către tine însuţi! 

Cu prietenie, 

Florin Iacob 

 


