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7 LUCRURI LA CARE
MERITĂ SĂ RENUNȚI
ATUNCI CÂND VREI SĂ
EVOLUEZI ŞI SĂ MERGI
MAI DEPARTE

+ 7 CĂRȚI CARE TE SUSȚIN ÎN
ACEST PROCES

Poate că ai experimentat și tu
acele momente din viață,
când parcă avem o greutate
legată de picioare și mergem
împiedicat, la fel ca prizonierii
din închisoare. Înaintăm cu
greu prin cotidianul zilei.
Uneori, simțim chiar că stăm
pe loc, deși eforturile pe care
le facem să înaintăm sunt tot
mai mari.
Vâslim în gol, știm că ceva ne
blochează evoluția, dar nu
înțelegem ce.

Nu ne sinchisim să
desfacem “greutățile” pentru
că nu credem că aceasta ar
putea fi soluția.
Da, există momente în
viață când pentru a
înainta nu trebuie să
depunem eforturi mai
mari... trebuie doar să dăm
jos din greutăți... să dăm
jos bagajul pe care îl
ducem cu noi.

E necesar să înțelegi că a îți împlini viața nu înseamnă doar
a acumula experiențe noi, ci și a renunța la tot ce nu te
mai ajută să crești: fie că este vorba de un comportament, o
dezamăgire profundă din trecut, o relație toxică, o credință
care te ține în aceleași pattern-uri negative, un obicei care nu
îți face bine sau chiar un loc cu care nu mai rezonezi.
Cu alte cuvinte, dacă simți că stai pe loc, că înaintezi greu, că
te afli parcă în fața unui zid de care nu reușești să treci, dă-ți
răgaz și observă care sunt gândurile, emoțiile, stările sau
comportamentele care îți pun bețe în roate. Pot fi cele din
acest e-book sau pot fi altele. Important este ca tu să
conștientizezi că e timpul să dai drumul lucrurilor care îți
îngreunează mersul, o dată pentru totdeauna.
Ți-am pregătit în acest e-book 7 lucruri pe care merită să le
dizolvi, nu neapărat pentru a „o lua la fugă” pe treptele evoluției
tale, ci pentru a avea inima mai ușoară, mintea mai liberă,
jucăușă și creativă, iar corpul mai sănătos și însuflețit.
Îți las de asemenea și titlurile cărților care îți pot fi mentori în
fiecare etapă, cărți care îți ghidează pașii și fac procesul
renunțării să se întâmple mai ușor.
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1.DIZOLVĂ REGRETUL
CĂ NU TE AFLI ÎNCĂ
ACOLO UNDE
ȚI-AI DORI SĂ FII ȘI
LUCREAZĂ LA VISUL
DEVENIRII
Poate că nu ai încă jobul
pe care ți-l dorești, poate
că nu te afli încă în relația
la care visezi, ți-ai dori să
fii în altă țară sau să atragi
altfel de oameni. Indiferent
de locul în care te afli
acum, e bine să știi că
fiecare etapă are
frumusețea și lecțiile ei.
Asigură-te că înțelegi și
înveți lecțiile etapei în care
te afli acum pentru a putea
trece la o etapă mai bună.
Totul se întâmplă cu un
scop, nu? În plus, nici ceea
ce se întâmplă cu tine
acum, nici ceea ce ai fost
în trecut nu reflectă ceea
ce vei putea deveni.

Faptul că nu ai acum ceea
ce-ți dorești, nu înseamnă cu
nu vei avea niciodată.
O carte nu se scrie într-o zi, o
clădire nu se construiește
într-o secundă și orice
invenție nu a apărut peste
noapte... a avut nevoie de
timp, implicare constantă,
răbdare și încredere
necondiționată.
Așa cum spune și Tony
Robbins: Drumul succesului
este întotdeauna în
construcție. Este un traseu
progresiv, nu un sfârșit care
trebuie atins.

Acceptă faptul că, oricât de “imperfect” îți pare, locul în care te
afli acum face parte din evoluția ta și el vine cu niște lecții
importante. Asimilează-le și deschide-ți mintea către noi
posibilități de manifestare.
Dă-i minții tale libertatea să accepte faptul că lucrurile pe care
ți le dorești se pot manifesta în mii de feluri, iar asta o faci
destul de ușor odată ce descoperi cartea lui Napoleon Hill,
De la idee la bani.
Napoleon Hill, la fel ca
Joe Vitale sau Brian Tracy
sunt modele de oameni care
s-au născut din propria
cenușă. Ei sunt dovada clară
că îți poți crea viața dorită
indiferent de la ce nivel
pornești, iar asta folosind trei
instrumente: mintea, corpul și
sufletul.

Cartea care te ajută
să ajungi rapid la
destinația dorită,
indiferent care este
locul din care pornești

Aparent, cartea lui Napoleon
Hill este despre prosperitate.
În realitate însă vorbește
despre cum poți obține ceea
ce-ți dorești pornind chiar
din mintea ta.
Principiile pe care le găsești în
cartea De la idee la bani pot fi
aplicate în orice domeniu,
fiind principii care stau la
baza Legii Atracției și nu
numai.

Deși cartea a fost publicată inițial în 1937, ideile lui Napoleon Hill sunt și
astăzi valabile, ele fiind adevăruri fundamentale pentru domeniul
dezvoltării personale, adevăruri care, în timp, nu își pierd nici valoarea, nici
dovezile. Este o carte care lărgește granițele minții oricărui cititor și aduce
perspective noi despre ce înseamnă să îți construiești drumul de la zero,
așa cum dorești. Găsești aici toate detaliile necesare, instrumentele,
susținerea și pașii de lucru.

2. DIZOLVĂ FRICILE
ATUNCI CÂND SIMȚI
CĂ NU TE AFLI PE
DRUMUL CEL BUN
Experimentăm acut sentimentul că suntem pe drumul greșit
fie în planul profesional, fie în relația de cuplu, fie în ambele
domenii. Continuăm să întreținem relații sau joburi chiar și
atunci când nu mai credem deloc în ele și nu ne mai
stimulează în niciun fel. M-am întrebat des de ce oamenii
continuă să rămână în relațiile care nu-i mai împlinesc sau
chiar le fac rău. Mulți mi-au răspuns că din obișnuință, însă
eu cred că o facem din frică și datorită unor răni încă
nevindecate.

Ne năpădesc zeci de frici la gândul că am putea schimba
brusc certitudinea drumului actual: frica de singurătate, frica
de a nu-l distruge pe cel de lângă noi, frica de a nu-i dezamăgi
pe alții, frica de abandon, frica de schimbare și teama că nu
ne vom descurca singuri. Pe toate le experimentăm atunci
când vrem să punem capăt unei relații datorită faptului că
simțim că nu ne aflăm pe drumul potrivit.
Mai mult decât a-ți conștientiza fricile și a lucra cu ele, e
necesar să îi dai minții tale libertatea să știe că oricând îți poți
reevalua alegerile și deciziile. Oricând te poți răzgândi.
Dacă simți că nu ești pe drumul cel bun, ai libertatea să
îți construiești altul nou. Din acest motiv divorțul este
reglementat prin lege, există posibilitatea de a demisiona de
la job-ul care nu îți mai place, există vize, pașapoarte și
posibilitatea de a te muta oricând, în orice țară străină.
E adevărat că schimbările vin la pachet cu consecințele.
Schimbând regulile jocului chiar în timpul jocului, nu poți
rămâne nesancționat, însă îți asumi consecințele pentru că în
spatele lor stau ascunse libertatea și fericirea pe care vrei să
le revendici! Avem și aripi, nu doar rădăcini. Descoperim
asta atunci când începem să lucrăm cu propriile frici.

Povestea cărții o știm cu toții:
aparent, la vârsta de 30 de ani
Liz Gilbert are tot ce-și poate
dori o femeie. În sufletul ei,
însă, se produc transformări
și frământări care curând o
duc către depresie și către un
divorț dureros. Reușește să își
echilibreze stările interioare și
viața, pornind în „călătoria sa
interioară” și descoperind, pe
rând, Italia, India și Indonezia.

E posibil ca mulți cititori să se
identifice cu nevoia lui Liz de a
descoperi cine este și ce își
dorește cu adevărat. E posibil
ca mulți cititori să își găsească
în această carte curajul de
a-și urma chemările, indiferent
dacă acest lucru presupune
„asumarea consecințelor”.
Totuși, finalul cărții reflectă
răsplata pe care o primim
cu toții atunci când decidem
să urmăm drumul care
ne cheamă: fericirea, puterea și
liniștea interioară.

3. RENUNȚĂ LA
GÂNDUL CĂ PUTERILE
TALE SUNT LIMITATE
„Avem în noi toate resursele necesare pentru a reuși”
e una dintre premisele fundamentale NLP pe care am
descoperit-o pentru prima data de la Cristian Mihai, unul dintre
cei mai conoscuţi şi talentaţi traineri de Programare NeuroLingvistică din România.
Premisa suna bine, nu? Totuşi, cât de mult se schimbă ea atunci
când vrei să o adaptezi lumii în care trăim? Adică lumii în care
limitările sunt mai ușor de observat decât potențialurile?
Atunci e posibil să accepți cu greu ideea că posibilitățile tale
sunt infinite. De aceea, nu voi încerca eu să te conving de acest
lucru, ci voi lăsa asta în seama lui Mike Dooley care a dedicat o
întreagă carte acestui subiect. Dacă și după ce citești cartea sa,
Posibilități infinite, încă mai ai dubii că ești o persoană infinită cu
un potențial infinit, îți recomand (ca bonus) și cartea
Cere și ți se va da a celor doi autori Esther și Jerri Hicks.
Citește-le, joacă-te cu tehnicile găsite aici, apoi lasă magia să se
manifeste!

4. OPREȘTE NEVOIA
DE A-ȚI VALIDA
FERICIREA,
COMPARÂNDU-ȚI
VIAȚA
CU A CELOR DIN JUR
Încetăm să ne mai comparăm viața cu a celor din jur
abia atunci când descoperim că felul nostru de a fi este unic,
când intrăm în contact cu cea mai sinceră parte a ființei noaste
și învățăm să ne acceptăm atât limitările, cât și potențialurile.
Când deslușim harta interioară și ne descoperim
autenticitatea aflăm că personalitatea fiecăruia este un
fel de combinare unică de „n” trăsături, luate câte „k”
realități posibile. În aceste condiții, singurii cu care ne mai
comparăm suntem noi, cei din trecut şi cei din viitor. Ne
asumăm povestea vieții fără a mai imita „eroi” și o trăim după
propriile reguli.

Treci prin multe
frământări până afli cine
ești cu adevărat. Ai de
înfruntat deznădejdea,
dezaprobarea celorlalți,
vinovăția, rușinea sau
invidia... Însă, rezultatul
pe care îl obții merită tot
efortul - E ceea ce a
înțeles, a experimentat și
a pus în cuvinte bine
alese, autoarea și
cercetătoarea Brene
Brown în cartea sa,
Darurile imperfecțiunii.

Renunță la cel care
crezi că trebuie să fii
și acceptă-te
așa cum ești.

O carte care se citește
repede și care, la fel de
repede, te conduce de la
întrebarea „Ce vor crede
ceilalți oameni despre
mine?” la răspunsul „Sunt
suficient de bun”. O carte
care vorbește sincer
despre curajul de a fi tu
însuți și ce înseamnă cu
adevărat să îți dai toate
măștile jos.

5. ÎNVAȚĂ SĂ SIMȚI,
NU DOAR SĂ
GĂNDEȘTI
Îmi place să cred că una dintre cele mai autentice definiții
ale sufletului este aceasta: „sufletul este asemenea unui
animal sălbatic – dur, rezistent, inteligent, independent
și totodată, extrem de timid”. Da, sufletul nu ține cont nici
de credințele sociale, nici de ce vor alții pentru tine, nici de
aparențe, interpretări sau lucruri superficiale.
Sufletul cere doar să fie uimit prin trăiri profunde, unice,
prin conexiuni autentice cu oamenii, prin artă și creativitate,
prin libertate și dorință sinceră de exprimare.

Putem pierde ani de zile făcându-ne sufletul să tacă,
înăbușindu-ne dorințele sufletului în rațiunea minții.
Oricât de mulți ani ne-am strădui, niciodată nu vom reuși să
facem sufletul să tacă cu adevărat în favoare minții. Când
reuşim să o facem înseamnă că am murit! Soluția este să îi
facem minții cunoștință cu sufletul. Să învățăm cele două părți
din noi să comunice între ele, să se completeze armonios ca
într-un dans.

Într-o formă sau alta, cartea
Atracția Succesului te învață
să îți treci emoțiile prin filtrul
minții și logica prin filtrul
sufletului.

Fericirea ÎnseamnĂ
curajul de a-Ți
asculta sufletul

De aceea Atracția Succesului
de Anca Ciobotaru pare a fi
locul în care logica minții se
îmbină perfect cu rațiunea
sufletului. Este locul de
joacă al ambelor părți.
Cu cât descoperi mai mult
această carte, cu atât mai
mult dizolvi conflictele
interioare și brusc apare o
stare de liniște, încredere și
siguranță... o stare de calm
amestecată cu nerăbdarea
de a-i da sufletului tău
libertatea de a fi el însuși. Îl
lași, în sfârșit, „să își facă de
cap”.

6. RENUNȚĂ LA
OBICEIUL
DE A TE ÎNVINOVĂȚI
PENTRU
OPORTUNITĂȚILE
RATATE ÎN TRECUT
Există două argumente logice care te-ar putea determina să
aplici imediat punctul 6:
1. Facem întotdeauna cele mai bune alegeri. Chiar și atunci
când alegem să nu profităm de o anumită oportunitate, există
intenția noastră pozitivă de a ne proteja în fața dezamăgirilor,
eșecului sau suferinței. Întotdeauna alegerile pe care le facem
reflectă etapa evoluției noastre. Nu există decizii bune sau
decizii proaste, există doar decizii potrivite personalității tale
dintr-un anumit moment și într-un anumit context. Orice
decizie luată are în spatele său intenția de a-ți fi ție bine.
2. Singurul moment care există cu adevărat este
cel de ACUM. Trecutul s-a consumat, iar viitorul este ceva
incert. Tot ce ai cu adevărat este momentul ACUM.
Prețuiește-l, fructifică-l cât poți de mult și oferă-i potențialul
tău maxim. În acest fel, viitorul va culege roadele bogate ale
momentului ACUM. Culegem ceea ce semănăm.
Oportunitățile vin și pleacă. Așa că dacă mental, fizic sau
emoțional nu ai fost pregătit să accepți o anumită oportunitate
din trecut, haide să construim de la zero una nouă. Cum?
Descoperind cartea Secretul Succesului de Dr. Robert Anthony.

De mai bine de 30 de ani,
Robert Anthony cercetează și
dezvăluie misterele minții
umane.
A obținut doctoratul în
psihologie comportamentală și
a lucrat ca psihoterapeut,
practicant NLP, maestru
hipnotizator, trainer în
dezvoltare personală și coach
pe probleme de business.

Cartea CARE TE
PROPULSEAZĂ 3 TREPTE
MAI SUS ÎN DEZVOLTAREA
TA PERSONALĂ
Citind cărțile lui Robert
Anthony nu te mai poți
întoarce niciodată la cel
care ai fost înainte
de a le citi.

Prin stilul său unic de a scrie,
autorul Robert Anthony aduce
într-un mod simplu, clar,
dar convingător toate
argumente de care ai nevoie
pentru a înțelege că deții deja
resursele necesare pentru a-ți
construi singur oportunitățile
dorite. Prin cartea Secretul
Succesului, Robert Anthony
reușește să antreneze în jocul
dezvoltării personale chiar și
pe cei care spun „nu pot, nu
știu, nu cred în mine”. Merită
să îi descoperi toate cărțile, nu
doar cartea Secretul Succesului,
mai ales dacă te afli la început
de drum în domeniul
dezvoltării personale.

7. ALEGE SĂ
EXEPRIMENTEZI
TIPARELE DE ENERGIE
ÎNALTĂ ȘI RENUNȚĂ
TOT MAI MULT LA
ENERGIILE JOASE
Totul în Universul nostru este energie. Nu mai este deloc un
mister:
- creierul are propriile frecvențe energetice pe care le poți
măsura cu ajutorul encefalografului. Începe să se vorbească tot
mai mult despre faptul că și inima are frecvențele sale
energetice;
- s-a dovedit că Pământul emite frecvența sa unică de 7,83 Hz
(frecvența Schumann);
- se vorbește despre subconștientul colectiv care nu este altceva
decât forma de energie a celor mai puternice gânduri pe care le
au oamenii dintr-un grup, familie sau dintr-o anumită țară.

În cartea Există o soluție spirituală
pentru orice problemă,
autorul Wayne W. Dyer susține că
până și locurile pe care le vizităm,
acțiunile, cuvintele, gândurile și
stările pe care le emitem sunt
încărcate cu anumită energie:
superioară (rapidă) sau inferioară
(lentă). Iubirea și ura, încrederea și
deznădejdea, credința și frica,
fericirea/bucuria și depresia,
creativitatea și monotonia,
sănătatea și boala sunt „perechi”
de stări aflate la poli opuși de
energie. În opinia autorului Wayne
W. Dyer pe măsură ce umpli
încăperile vieții cu cât mai multe
stări de energie superioară cu atât
mai mult reușești să dizolvi
problemele din viața ta.
Cum recunoști ce energie are emoția, cuvântul, gândul pe care îl
emiți? Fiind atent la corpul tău, la modul în care se simte: este încărcat
cu energie, liniștit, calm sau dimpotrivă, este inconfortabil, agitat,
epuizat.

În funcție de asta poți oricând alege să schimbi polii energiei.
De ce ai vrea să schimbi polul negativ cu cel pozitiv în tot ceea
ce spui, gândești, acționezi, simți, ne explică concret și într-un
stil cald și prietenos, autorul Wayne W. Dyer: „E liniștitor să știi
că nu trebuie să te echipezi pentru o bătălie uriașă atunci când
te pregătești să scoți problemele din viața ta. Energia
superioară va începe, încet dar sigur, să înlocuiască energia
inferioară ce se înstăpânise în viața ta”.
„Florile dispar de la sine pe măsură ce fructul crește. La fel
va dispărea și sinele inferior, pe măsură ce în voi va crește
cel divin. Merele nu intră într-un conflict aprig cu florile ce se
află în spațiul destinat lor pe crengile pomului. Pe măsură ce
fructele cresc, florile dispar.” Același lucru se întâmplă și în
procesul evoluției... pe măsură ce tu îți umpli viața cu tot mai
multe energii superioare:
iubire,
creativitate,
inspirație,
prietenie,
autenticitate,
natură,
credință,
încredere,
calm
problemele dispar și, în locul lor, înflorește armonia.

MANIFESTĂ POTENȚIALUL TĂU CEL MAI ÎNALT!
În final, te invit să descoperi chiar tu cele 7 cărți.
În acest fel, vei avea la îndemână cele mai potrivite
instrumente de lucru și îți vei accelera procesul de creștere
spirituală și personală.
Dacă ai citit deja cele 7 cărți recomandate, te invit pe
pagina de facebook: www.facebook.com/literapiaa
sau pe celelalte rețele de socializare să dezbatem
împreună temele cărților și să împărtășim idei despre ele.

www.instagram.com/literapiaa/

https://ro.pinterest.com/literapia/

www.youtube.com

