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Dedicație

Dedicată ție, zeiță frumoasă! Am scris această carte pentru 
tine. Deși aici sunt prezentate numai câteva dintre 

poveștile tale, ele reprezintă milioanele de femei care au 
aceeași cale ca și a ta.  

 Ești de una singură și ești de lăudat pentru curajul tău, 
pentru lupta și pentru călătoria continuă spre succes, 

pentru bucurie și fericire. În sănătatea ta, a copiilor tăi și a 
diferenței incomensurabile pe care o faci în  lume. 



 Dragă cititoare, 

 Este important să spun asta, chiar acum la început: nu devii o “femeie de succes”, 
ci ești deja una! Acum, că am menţționat acest lucru, poate că vei avea niște lucruri pe 
care vrei să le realizezi, un nou nivel pe care vrei să îl atingi. Ceea ce vreau pentru tine 
este să fii chiar aici, chiar acum, să te simţți plină de viaţță , în timp ce te bucuri de 
călătoria în dobândirea a ceea ce îţți dorești. Știu că ești aici pentru că te-ai întrebat ce 
ar trebui să ţți se întâmple pentru a-ţți recăpăta obiceiurile… pentru a te simţți din nou 
sănătoasă , în centrul atenţției și chiar optimistă. 

 Pe parcursul și după divorţț , mi-am pus întrebările pe care ţți le-ai pus și tu: cum 
să cresc un copil sănătos, fericit și bine integrat? Cum să conduc o afacere, să elimin 
stresul financiar și să simt că îmi îndeplinesc scopul meu de a fi pe această planetă? 
Cum să mă vindec și să mă deschid pentru o nouă dragoste? Poate că și tu te-ai luptat 
cu provocările uzuale pe care le are de înfruntat fiecare femeie singură: te simţți 
neajutorată , copleșită sau chiar deprimată , trebuind să te ocupi de toate, să plătești 
facurile și să apuci să dormi, să echilibrezi viaţța personală cu cea privată — și mai sunt, 
desigur, multe altele. 

 Cea mai bună metodă de a începe este să citești toată cartea. După aceea, 
întoarce-te la începutul cărţții și fă toate exerciţțiile pentru a te pregăti pentru succes. 
Asigură-te că vei urmări programul “Transformare în 100 de pași” după cum l-am 
subliniat. Crearea unui nou viitor poate fi descurajant și copleșitor. Concentrându-te 
doar asupra următoarelor 100 de zile — să le iei una câte una — vei reuși să ajungi 
acolo unde vrei sau, cel puţțin, vei reuși să progresezi în atingerea scopurilor tale. ŢȚine 
minte: noua ta viaţță ţține de tine și de ceea ce vrei tu pentru tine. 

 Notă: poţți să ai, să faci, să fii, să creezi și să te bucuri de tot ce dorește inima ta. 
Deci, fă-o, 100%, timp de 100 de zile. În timp ce le împărtășești cu mine și cu femeile 
din comunitate, îţți vom celebra rezultatele de-a lungul traseului, a 100-a zi și după. 
Această carte este pentru fiecare femeie care se gândește să fie pe cont propriu, să fie 
independentă. Eu am făcut-o! Și tu poţți, de asemenea! De la inimă la inimă , în 
sănătatea ta pentru cel mai mare succes al tău.



 Orarul pe care l-ai planificat acum se învârte 
complet în jurul tău. Nu trebuie să te acomodezi 
nevoilor, cerinţțelor și dorinţțelor altui adult și poţți să 
îţți canalizezi tot timpul liber asupra copiilor tăi, asu-
pra ta și a serviciului tău. Cu siguranţță , poate fi o 
întreagă vâltoare a gândurilor, a sentimentelor și a 
emoţțiilor. Am scris această carte deoarece, atunci 
când treceam prin procesul de a mă regăsi pe mine 
însămi și de a-mi construi propriul drum, am avut ne-
voie de niște vești bune, de o hartă și energie pozi-
tivă — practic, de o listă scurtă a lucrurilor pe care le-
aș putea face pentru a accelera procesul de a mă 
simţți mai bine și de a obţține rezultate mai bune. Pen-
tru că mereu am fost interesată de dezvoltarea perso-
nală , aveam la dispoziţție multe unelte de a mă reface 
și, cu toate acestea, părea că voi avea nevoie de mai 
mult timp pentru a-mi trage răsuflarea, să fiu din nou 
stăpână pe mine și să încep în a-mi crea propriul 
plan. Stătea în puterea mea să îmi proiectez propriul 
viitor și mi-a luat ceva pentru a realiza acest lucru 
și, chiar mai mult, să pun în practică.

 Pe scurt, cam așa stau lucrurile: uneori nu e 
atât de minunat, alteori e fabulos! Cel puţțin, ţți se va 
părea că nu va mai fi chiar atât de greu! Vei începe să 
zâmbești, apoi să râzi, iar apoi chiar ţți se va părea 
amuzant întru totul! Am început să caut un ghid de 
resurse pentru a “trece prin tunel”. “Tunelul” — așa 
cum am denumit acea perioadă a vieţții mele — a fost 

momentul când nu eram sigură că o voi scoate la 
capăt și ce voi face. Nu am avut parte de prea mult 
sprijin, poate chiar deloc — și chiar aveam nevoie. Nu 
reușeam să găsesc această carte, indiferent de locul 
unde căutam. A trebuit să caut uneltele de una sin-
gură , să le experimentez, să le pun în practică și să 
îmi găsesc propriul drum. Cartea pe care am scris-o e 
acea carte. Îmi doresc să te bucuri de ea, să o folo-
sești și să o iubești, să îţți zdruncine lumea și să îţți 
schimbe viaţța în bine.

Ziua “coșmarului”, ziua care 
ţți-a întors viaţța cu susul în jos

 Această zi se poate să fi fost ieri sau poate că a 
fost acum zece ani. Ziua în care rămâi singură este, 
fără îndoială , una dintre cele mai grele zile din viaţța 
ta. Aceasta este ziua după care multe femei au tânjit, 
indiferent de faptul că au venit dintr-o situaţție fără 
de speranţță , abuzivă , nesatisfăcătoare și groaznică , în 
același timp. Există o șansă că vei dobândi libertatea: 
oportunitatea de a-ţți schimba viaţța și de a o modela 
așa cum vrei tu… apoi vine testul realităţții: cum este 
posibil să o scoţți la capăt cu toate și, în același timp, 
să îţți păstrezi judecata? Să plătești facturile? Să îţți 
crești copiii? Iată cum stăteau treburile la mine: nu 
voiam să împovărez pe nimeni cu sentimentele și cu 
nesiguranţța mea și, din păcate, am ţținut totul în mi-
ne. Nu am cerut ajutor pentru că nu am știut cum. Nu 

Planul de 100 de zile pentru a deveni o femeie de succes



știam ce urma să se întâmple și nu știam cum trec 
prin ce avea să vină. Ai trăit acea zi în mintea ta de 
1000 de ori înainte de a se întâmpla cu adevărat?

 Înainte de a mă separa de fostul meu soţț , obiș-
nuiam să mă gândesc mult (să visez cu ochii deschiși) 
la cum va fi când voi fi din nou singură , când îmi voi 
redobândi libertatea și îmi voi crește fiul de una sin-
gură. Apoi, începeam să analizez, iar mintea mea se 
umplea de frică și de incertitudine. M-am întrebat și 
m-am îndoit. Am fost aproape de a apăsa butonul de 
ieșire cu un an înainte de ziua “coșmarului”. Pot să îţți 
împărtășesc un secret? Îmi era frică de moarte! Unde 
ar trebui să mă mut? Cum voi ajunge acolo? Cum voi 
avea parte de sprijin când voi ajunge acolo? Îndoiala 
și trepidarea m-au ţținut pe loc pentru o bucată bună 
de timp. Dacă îţți sună cunoscut, crede-mă când îţți 
spun, că nu ești singura. Ceea ce a funcţționat la mine 
a fost faptul că m-am conformat. M-am conformat si-
tuaţției și am luat-o ca atare, în timp ce încercam să o 
duc în punctul în care era așa cum voiam eu să fie. 
Am început să mă aștept la tot ce e mai bun și nu am 
fost deloc surprinsă când îl obţțineam. Odată , am 
lăsat-o și eu mai moale, mi-am schimbat atitudinea la 
un nivel pozitiv și mi-am ridicat așteptările, am înce-
put să mă bucur de fiecare zi, să mă relaxez în timpul 
petrecut alături de fiul meu și chiar să progresez în 
atingerea scopurilor mele. Stai o clipă și gândește-te 
la faptul următor: vei fi răsplătită pentru curajul tău! 

 Chiar dacă ai ales să fii o femeie singură sau 
așa ţți s-a dat să fii, ai nevoie de mult curaj pentru a 
pune un pas înaintea altuia, de una singură. Asigură-
te că vei folosi aceste circumstanţțe ca o oportunitate 
pentru tine, pentru viitorul tău și al copiilor tăi. Feli-
citări pentru că ai atins acest nou nivel al vieţții tale! 
Tot ce e mai bun abia acum va veni. Ceva mult mai 
bun e pe cale să vină. 

Descoperă adevăratul adevăr

 Respectul tău de sine este, probabil, sau, cel pu-
ţțin, în mare parte, bazat pe ceea ce ţți s-a spus despre 
tine. Cu toţții suntem afectaţți de ce spun alţții despre 
noi, deși ne-am zis de o mie de ori: “Beţțele și pietrele 
ar putea să îmi rupă oasele, dar niciodată nu mă vor 
răni cuvintele”. E timpul să aflăm ceea ce este adevă-
rat despre tine și să ne folosim de acest adevăr pen-
tru a merge mai departe. 

Imaginează-ţți un viitor incitant

 Când aveai 8 ani, dacă îţți doreai o bicicletă , 
voiai una cu toate accesoriile incluse atât pentru ti-
ne, dar și una pentru fiecare dintre prietenii tăi. Era 
ușor să îţți folosești imaginaţția pentru a-ţți cicăli pă-
rinţții (în mod constant) ca să obţții ce îţți dorești, îna-
inte de a obţține! Acum este timpul să trezești acele 
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jocuri ale imaginaţției și să le faci să zboare pentru a 
fi pe deplin conectată pentru viaţța pe care ţți-o do-
rești. Pentru a putea fi capabilă să atragi acele rezul-
tate noi și incitante, trebuie să emani mai multă 
energie pozitivă cu scopul de a obţți-
ne rezultate pozitive. Cu cât persona-
litatea ta vibrează mai mult, cu atât 
mai mult vei găsi noi șanse. Cu alte 
cuvinte, trebuie să ai acele vibraţții 
pozitive care să te deschidă pentru 
alte noi lucruri. 

 Ești atrasă de oameni care sunt 
pasionaţți, plini de viaţță , care au un 
scop anume? Bineînţțeles că ești! Eu 
una sunt! Vrei să le vorbești, să îi cu-
noști, să le explorezi mintea, să fii în 
jurul lor și să îi ajuţți să își îndepli-
nească scopurile. Te-ai ales pe tine, 
așa că acum continuă să îţți îndepli-
nești visul până când poţți să îl vezi, 
să îl simţți, să îl guști și să crezi că e 
chiar în faţța ta (chiar acum). 

Fă-ţți o echipă de sprijin și cere ajutor

 Echipa ta de sprijin constă în oameni pe care te 
poţți baza — cu adevărat — indiferent de cât de jos vei 
ajunge sau cât de sus vei zbura. Toţți sunt susţținătorii 

tăi, îţți sprijină cauzele, încurajându-te, împingându-te 
de la spate, îmbrăţțișându-te și trăgându-te spre un 
loc mai bun, eventual spre propria ta definiţție a suc-
cesului. E important să ai această echipă , mai de-

vreme sau mai târziu. Să ai pe cineva ca-
re să îţți spună cât de fantastică ești, ga-
ta să fie sunat 24/7. Doar simplul fapt că 
îi știi acolo face diferenţța.

 Sunt convinsă că trebuie să fii un 
membru de bază al propriei echipe de 
sprijin. Vei fi singură uneori și îţți va fi 
ușor în acele clipe să îţți spui lucruri care 
nu îţți sunt cu adevărat de ajutor. Te poţți 
baza pe alţții, dar, în primul rând, trebuie 
să te poţți baza pe tine însăţți. Vom vorbi 
despre cum să faci asta într-un mod cât 
mai eficient. Probabil că sunt mulţți oa-
meni în viaţța ta care vor să te ajute și, 
cu toate acestea, nu știu cum să o facă. 
Poate că vrei să tragi un pui de somn de 
două ore sau poate că vrei să faci mai 
multe pentru a te odihni. Prin toate me-
todele încearcă să găsești alte mame și 

să faci schimb de experienţțe cu ele. 

 Iată niște vești grozave: oamenii chiar vor să te 
ajute! Vei afla că unii se vor oferi să te ajute, alţții 
nu. Știu din proprie experienţță că există un număr de 
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oameni care abia așteaptă să fie folositori, de ajutor 
și să simtă că pot face o diferenţță. Acum este ocazia 
ta să le dai șansa de a-ţți oferi acest dar, un dar pe 
care îl vei putea plăti un pic mai târziu. 

 Găsește o cale să depășești frica, dacă asta te 
reţține în loc. Dacă e greu să suni, atunci trimite un 
mail. Așteaptă și creează magie și miracole. Am învă-
ţțat din cărţțile de dezvolare personală că , în timp ce 
trăim și funcţționăm după legile naturii pe plan fizic, 
adevăratele legi, cele puternice, sunt cele mentale și 
spirituale. Un exemplu de lege fizică este cea a gravi-
taţției. Ea funcţționează , indiferent dacă suntem sau nu 
conștienţți de existenţța acesteia. Îţți amintești când îţți 
priveai copii învăţțând cum să pășească? 

 Karma este un binecunoscut principiu spiritual 
— ceea ce vei face ţți se va întoarce. Odată ce știi 
acest lucru, îl poţți folosi pentru lucruri măreţțe. Cu-
noscând principiile și felul în care să navighezi prin-
tre ele și să le folosești, vei reuși să obţții fără efort 
rezultate mai mari și mai bune cât mai repede. 

 Ne lovim de aceste legi care sunt atât de 
puternice, încât le putem folosi pentru a multiplica, a 
neutraliza și chiar a schimba legile firii. Când le 
utilizăm, ele dau rezultate ce par cu adevărat magice 
și miraculoase. În această carte, îţți voi deschide 
apetitul pentru astfel de informaţții. 

Prioritizează-ţți priorităţțile

 Multe femei singure cad în capcana superfemeii 
simţțind că , pe lângă faptul că trebuie să muncească 
toată ziua, trebuie să aibă grijă ca a lor casă să fie 
perfect curată , să facă mâncare în casă , să se ocupe 
de fiecare necesitate a copiilor lor. 

 Trebuie să fim realiste cu privire la ce vom 
reuși și la ce nu vom reuși să ducem la bun sfârșit 
într-o zi. E important să îţți cobori standardele doar 
un pic (sau poate mai mult!) și să îţți oferi o pauză. Cu 
siguranţță , este normal ca uneori să servești cereale 
reci la micul-dejun sau să mănânci fast-food la cină , 
atât timp cât dieta ta per total este sănătoasă. 

Îmbrăţțișează pacea interioară

 E ușor să simţți multă vinovăţție pentru alegerile 
pe care le-ai făcut sau care s-au făcut pentru noi. 
Indiferent dacă suntem părinte singur prin alegere 
sau așa ni s-a întâmplat, e în regulă să crezi că multe 
lucruri sunt greșite sau lipsesc. E o idee minunată să 
te concentrezi asupra a tot ce este minunat și uimitor 
despre familia ta decât să te întrebi ce lipsește sau 
nu merge bine. 

 Acum ceva timp, am citit un articol în care scria 
să creăm un jurnal în care să spunem pentru ce sun-
tem recunoscători. Exerciţțiul de a scrie cinci lucruri 
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pe zi pentru care suntem recunoscători îţți păstrează conștiinţța și subconștientul 
concentrat pe direcţția bună , aceasta fiind direcţția pe care vrei să o urmezi. Concen-
trându-te asupra locului unde vrei să ajungi, o vei face, mai devreme sau mai târziu. 

 Am descoperit că , focusându-te asupra așteptărilor tale, provocările zilnice vor 
fi înfruntate mai ușor. Sunt concentrată pe ceea ce îmi doresc și nu mă aștept ca 
această călătorie să fie perfectă , așa că , atunci când vor veni provocările, e mai bine 
să mă găsească pregătită. A-ţți face griji reprezintă energie pierdută ce nu produce 
rezultate solide, pozitive. Știu că e ușor de făcut și o facem des. Îţți va fi mai bine să 
folosești uneltele ce te ajută să îţți fructifici ţțelurile și visurile. Există niște activităţți 
ce te pot distrage și care sunt foarte eficiente în a-ţți menţține o vibraţție bună , iar 
rezultatele magice vor veni continuu spre tine. ŢȚi le voi împărtăși în următorul capi-
tol.

Fă-ţți un plan și setează-ţți ţțeluri pentru un viitor minunat

 Probabil ţți se pare dificil să faci toate lucrurile de pe lista ta zilnică. E im-
portant să ai ţțeluri zilnice, săptămânale, lunare și pentru fiecare an, astfel încât să 
simţți că te vor aștepta lucruri incitante. Asta te va ajuta să ai o atitudine pozitivă și 
să mergi mai departe. Aceste ţțeluri fac parte din marele plan ce te va ajuta să mergi 
pe calea ta. Reţține că nici un ţțel nu e prea mărunt. Unele dintre voi ar putea fi pe 
calea măreaţță în a inventa ceva ce va schimba întreaga umanitate (sau, cel puţțin, va 
mai adăuga 10 minute somnului meu). Altele s-ar putea confrunta cu greutatea de a 
se da jos din pat sau să își pieptene părul. ŢȚelurile tale trebuie să fie în concordanţță 
cu următoarele: 1) unde te situezi în procesul tău; 2) cum te simţți în acest moment; 
3) în ce direcţție vrei să meargă viaţța ta. 

 Dacă ambiţțiile tale sunt pe termen lung ca, de exemplu să mergi din nou la 
școală , să slăbești, să începi o nouă relaţție sau să te muţți într-un cartier mai bun, e 
crucial să ai mai multe ţțeluri ce îţți menţțin sănătatea imediat, ca de pildă timpul tău 
personal, să ieși o seară pe săptămână , să asculţți muzică , să scrii un jurnal, să iei aer 
curat, să faci exerciţții sau îţți faci timp pentru gândurile tale. Orice femeie trebuie să 
aibă grijă de ea însăși, așa că include activităţți de întreţținere personală! Ai grijă să 



mănânci bine, să dormi bine, să faci exerciţții, să păs-
trezi legătura cu prietenii tăi, să îţți faci manichiura și 
pedichiură , să citești din plăcere sau să cauţți ajutor 
de specialitate atunci când ai nevoie. Asta te va aju-
ta să fii o mamă mai bună , dacă 
ești mamă. Când devii propria-ţți 
prioritate, copiii te vor imita atât 
acum, dar și când vor crește. Pla-
nul tău pozitiv, puternic, te va 
ajuta să te menţții pe linia de plu-
tire. Cel mai bun mod de a te 
menţține pe linia de plutire este 
să ai mereu un pic mai mult decât 
ai nevoie: bani, spaţțiu, timp, dra-
goste și altele. Întotdeauna îţți vin 
atunci când ai nevoie sau chiar 
înainte. 

Dăruiește

 Te poţți menţține pe linia de 
plutire prin a activa legea “Dă-
ruiește și Primește”… prin a dărui. 
E un adevăr universal valabil că , 
atunci când vei dărui, vei primi la 
rândul tău. Când te concentrezi pe 
nevoile celorlalţți, nevoile tale vor părea nesemnifi-
cative prin comparaţție cu ale lor sau chiar lipsite de 
importanţță. Când cred că am o zi proastă , mă gândesc 

la cineva care face ca situaţția mea să pălească prin 
comparaţție cu a sa. Pe măsură ce îi ajut pe ceilalţți 
mă simt și eu mai bine. 

 Fără îndoială ,  să îmi petrec 
anul trecut timpul alături de gru-
pul mamelor singure, să împărtă-
șesc cu ele, a fost un dar fără de 
preţț. 

Creează o nouă poveste

 Cu toţții avem o poveste a că-
lătoriei de viaţță care ne-a adus 
aici, unde suntem astăzi. Șansele 
ca tu să rezonezi cu “acel băiat” 
care te-a înșelat, care îţți cerea 
ceva de băut sau care avea nevoie 
de droguri, care era deprimat sau 
care avea nevoie de ajutorul unui 
profesionist (ajutor de care a avut 
sau nu parte), care te-a abuzat fi-
zic, psihic, sexual sau toate trei la 
un loc, care petrecea prea mult 
timp lucrând și deloc cu tine — 
sau nu lucra deloc și prefera să 

stea pe canapea, cel care avea accese de furie, care 
nu era decât un melc leneș sau o combinaţție de ge-
nul. Poate că era tocmai lipsa acelui băiat. Ar putea fi 
chiar tatăl tău care te-a abandonat când erai mică 
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sau cei care au urmat după și au urmat același 
model. Poate că lipsa unui model masculin sau a unui 
tovarăș de viaţță te-a rănit sau te-a făcut să te simţți 
goală în interior. 

 Înţțeleg, chiar înţțeleg. Realitatea e că te concen-
trezi asupra lui și nu asupra ta. Faptul că te gândești 
la ceea ce spune sau face sau la ce a spus și ce a 
făcut nu te va duce mai aproape spre viaţța pe care 
vrei să o trăiești, spre viaţța pe care ai început să te 
focusezi, cu o adevărată pasiune, bucurie și dăruire. 
Sunt sigură că ţți-ai spus povestea o dată și încă o 
dată doar pentru a te ajuta să înţțelegi ce s-a 
întâmplat sau să câștigi simpatie ori doar pentru a-l 
arunca pe Homer sub autobuz, să dai frâu furiei ca să 
te simţți bine. Te-ai simţțit mai bine cu adevărat? Nu 
știu cum te-a simţțit tu, dar eu, când analizam deta-
liile care au dus la distrugerea căsniciei mele, mă 
aprindeam din nou, deveneam furioasă , frustrată și 
supărată pe mine însămi pentru că l-am ales pe el, în 
primul rând (la naiba). 

 Am aflat însă că , de mă voi concentra doar la 
lucrurile frumoase ale relaţției, în primul și primul 
rând la fiul meu, David, îmi voi păstra sănătatea men-
tală în limite normale. Apoi, mă gândesc la lecţțiile pe 
care le-am învăţțat și diferenţțele pe care le-am făcut, 
lucruri ce m-au încurajat să merg mai departe și să 
am rezultate mai bune în viaţță. 

 În plus, când mi-am asumat responsabilitatea, 
faptul că l-am ales pe el înaintea tuturor și circum-
stanţțele care m-au împins să fac acest lucru, am în-
ceput să experimentez ceva nou și diferit. Și tu poţți. 

 De ce nu faci ca ultima oară când îţți spui po-
vestea să fie chiar ultima oară? Așa i-am spus și prie-
tenei mele Laura. I-am ascultat povestea de cel puţțin 
trei ori în săptămâna în care am cunoscut-o. Ca vic-
timă a abuzului în familie, a fugit doar cu câteva 
haine și a stat la o prietenă. În cele din urmă , a rămas 
la un centru social chiar înainte de a-și începe pro-
pria afacere. Nu o ajută deloc faptul că își povestea 
trăirile și tot ce își dorea. Prin faptul că se concentra 
doar asupra trecutului, nu reușea decât să își stopeze 
propriul progres. Acest lucru i-a afectat și respectul 
de sine și modul de a se simţți utilă. Spunându-și po-
vestea, rămânea captivă în acel loc, dar, când mi-a as-
cultat sfaturile, viaţța ei a luat o turnură pozitivă 
aproape imediat. 

 E important de reţținut: nu numai că a renunţțat 
la trecut, dar a înlocuit povestea trecutului cu cea a 
viitorului. Hai să schimbăm lucrurile asupra cărora te 
concentrezi, să ne uităm la ce a fost frumos, minunat 
și bun în relaţția voastră: la lucrurile bune pe care le-
aţți făcut, la ce ai fi vrut să se întâmple în relaţția 
voastră , la diferenţțele pe care le-ai făcut despre cum 
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să fii un partener mai bun, cum să îţți alegi un partener mai bun în viitor.

Lista pozitivelor opuse

 Un exemplu de a-ţți muta concentrarea asupra lucrurilor pozitive este lista 
pozitivelor opuse. Aceasta este o listă a lucrurilor ce nu ai fi vrut să se întâmple în 
relaţția anterioară. Apoi ia lista și “răstoarn-o”, adică ia faptele care nu au fost atât de 
bune și scrie-le opusul lor, dar într-o manieră pozitivă. 

 De exemplu: dacă cel pe care l-ai avut te-a înșelat, acum vrei pe cineva care 
să îţți fie credincios. Nu contează asupra a ce te focusezi, căci, dacă te vei gândi 
asupra infidelităţții, sunt destule șanse ca acest lucru să se repete. Dar dacă spui 
“vreau pe cineva care să îmi fie fidel”, e destul de probabil să ai parte de asta în 
următoarea relaţție. Întocmește această listă și asigură-te ca fiecare punct să fie 
unul pozitiv. Apoi, gândește-te la aceste lucruri și la aceste evenimente. Ia-ţți o oră și 
fă-ţți o imagine clară despre persoana pe care vrei să o ai în viaţța ta. Nici nu poate fi 
un moment mai prielnic ca acum, când ești singură. Dacă nu ești singură , fă oricum 
această listă. Eu așa am procedat și, crede-mă , îţți va deschide ochii.

Lista lecţțiilor pe care le-ai învăţțat

 După ce am urmat același model în a atrage aceleași tipologii de bărbaţți (nu-
me diferite, adrese diferite, numere de telefon diferite… aceeași atitudine frustran-
tă , lipsită de respect) am decis că ar fi o idee bună să fac lista a lecţțiilor pe care nu 
le-am învăţțat din tot ce s-a întâmplat. Dacă le-aș fi identificat, poate aș fi fost ca-
pabilă să le și “învăţț”, lucru care ar fi condus la ceva bun și diferit în relaţțiile mele. 

 Iată aici o listă a Lecţțiilor Învăţțate, bazată pe experienţțe din fostele mele re-
laţții: 

➡ E important să nu forţțezi lucrurile a niciodată. 
➡ Realtiile mele ar trebui (trebuie! așa va fi!) să se bazeze pe reciprocitatea iubirii, a bene-
ficiilor — dăruiește cât poţți de mult fără să te gândești la ce vei primi. 
➡ Îmi voi urma intuiţția, întotdeauna m-a ajutat. 



➡ Voi fi conștientă de semne, nu le voi ignora sau voi pre-
tinde că nu le văd. 
➡ Îmi voi ţține fiul afară din ecuaţție până când îmi voi da 
seama că merită. 
➡ Ia-o î-n-c-e-t.
➡ O relaţție bazată pe reciprocitate îmi va permite să fiu un 
întreg alături de alt întreg și… 
➡ Ar trebui să rezulte o relaţție 
excelentă, plină de chicote, râse-
te și sex fantastic.

 Pe durata acestui pro-
ces, am învăţțat lucruri inte-
resante despre mine, despre 
ce aveam să fac și să aplic 
în relaţțiile mele. În momen-
tul în care am văzut negru 
pe alb tot ce se întâmplă , am 
avut acel moment de “AHA!” 
și imediat lucrurile au deve-
nit mai clare. Nu există nici 
o manieră bună sau rea de 
a-ţți întocmi lista. Alocă-ţți 
cel puţțin 20 de minute pen-
tru a te conecta cu lecţțiile pe care le-ai învăţțat și bi-
necuvântările pe care le-ai dobândit când ai hotărât 
să le pui la inimă. Alocă-ţți un minut și întocmește 
acum Lista Lecţțiilor. Bazându-te pe lecţțiile pe care 
le-ai învăţțat, acum poţți jongla cu felul în care te vei 

comporta în viitor, cum vei dori să se comporte 
partenerul tău și ce nu vei permite să se întâmple 
mai departe. 

 Asta se mai numește și iubirea de sine, ce se va 
dovedi un exemplu bun pentru cei mici, dar și pentru 

cei mari care observă fiecare 
mișcare pe care o faci. 

 Adevărul? Ca femei, tin-
dem să percepem lucrurile ce 
sunt spuse despre noi din pers-
pectiva soţților, iubiţților, a celor 
apropiaţți, a prietenilor și a ru-
delor ca adevăruri biblice. Dacă 
ei spun că suntem proaste, inca-
pabile și de neiubit, înseamnă 
că așa trebuie să fie. Dacă sun-
tem în faţța unui respect de sine 
la un nivel foarte scăzut, șan-
sele sunt ca aceste lucruri să ne 
fi fost spuse de atât de multe 
ori, încât am ajuns să credem că 
așa este… chiar dacă lucrurile 

sunt departe de adevăr. 

 Trebuie să înfrunţți această percepţție despre ti-
ne și să o dezrădăcinezi, pentru a-ţți schimba părerea 
pe care o ai despre tine.
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Adevăratul adevăr

 Adevărul e că ești minunată , sclipitoare, fru-
moasă și fantastică… chiar da-
că e ceva timp de când nu ai 
mai auzit vorbindu-se așa 
despre tine. Adevărul e că ești 
capabilă , deorece o demon-
strezi în fiecare zi prin iubirea 
pe care o dăruiești copiilor 
tăi, prin faptul că poţți să ţții 
becurile aprinse și frigiderul 
plin și, de fapt, că reușești să 
le duci pe toate la bun sfârșit 
(sau, cel puţțin, majoritatea 
lucrurilor). A venit timpul să 
înfrunţți tot ce ţți s-a spus des-
pre tine și, sincer, ce ţți-ai re-
petat în gând despre tine ca 
adevăr pentru mulţți ani de 
acum încolo. 

 Am pus la punct Testul 
Adevărului pentru a te ajuta să 
faci tocmai acest lucru — să 
schimbi percepţțiile de sine ce 
te ţțin în loc, să le vezi ca false 
și să le schimbi în gânduri pozitive, încurajatoare, ca-
re să te ducă înainte. 

Testul Adevărului

 Mai întâi, să aruncăm o privire asupra definiţției 
cuvântului “adevăr”, așa cum o 
găsim în dicţționar:

A D E VẮR , a d e v ă r u r i , s . n . 1 . 
Concordan ţță înt re cunoş t in ţțele 
noastre ş i realitatea obiectivă ; 
oglindire f idelă a realităţț i i în 
g â n d i r e ; c e e a c e c o r e s p u n d e 
realităţții, ceea ce există sau s-a 
întâmplat în realitate. / Adevăr 
obiectiv = conţținutul obiectiv al 
r e p r e z e n t ă r i l o r o m u l u i , c a r e 
c o r e s p u n d e r e a l i t ă ţț i i , l u m i i 
o b i e c t i v e , i n d e p e n d e n t d e 
s u b i e c t u l c u n o s c ă t o r . A d e v ă r 
relativ = reflectare justă , însă 
a p r o x i m a t i v ă , l i m i t a t ă a 
realităţții. / Loc. adv. Într-adevăr 
sau în adevăr = în realitate, de 
fapt. 2. Justeţțe, exactitate. Viitorul 
a confirmat adevărul calculelor 
sale.

 Hai să punem la încerca-
re validitatea a tot ceea ce s-a spus despre tine, de 
către ceilalţți și de tine, despre tine. Adu-ţți aminte de 

Planul de 100 de zile pentru a deveni o femeie de succes



ceva  dureros care ţți-a fost spus și pe care l-ai crezut doar pentru că venea de la o 
persoană pe care o iubeai. Folosește apoi Provocarea celor Cinci Întrebări despre Ade-
văr pentru a descoperi adevărul despre tine și adevăratul adevăr. Odată ce ai identi-
ficat adevăratul adevăr, include-le în declaraţția ta de afirmare.

 Exemplul #1. Vechiul “adevăr”: “Dacă era să reușești să îţți atingi acel ţțel, ai fi 
făcut-o până acum. Nu ești destul de bună pentru a o duce la capăt. Renunţță odată!” 

 Acesta este adevărul? Doar pentru că nu am atins această ţțintă ,  nu înseamnă 
că sunt mai puţțin capabilă și că nu voi reuși. De ce este fals? Pentru că merit să 
ating acest scop și fiecare alt scop pe care mi-l propun, acum și în viitor. 

 Cum mă simt atunci când mă gândesc că este adevărat? Tristă , lipsită de moti-
vare, deprimată , bună de nimic și că ar trebui să mă opresc din încercarea mea. 

 Cum mă simt atunci când cred că nu este adevărat? Mult mai bine! Încep să 
mă simt plină de speranţță. Încep să pun la îndoială celelalte lucruri negative care 
mi s-au spus despre mine. 

 Cum ar putea fi noul meu adevăr? Cu efort, consecvenţță , concentrare și o ati-
tudine pozitivă , pot să am, să fac, să creez, să fiu oricine și orice vrea inima mea. 
Sunt uimitoare!

 Exemplul #2. Vechiul “adevăr”: “Ești atât de urâtă și de proastă. Ești norocoasă 
că mă ai pe mine. Nimeni nu și-ar fi bătut capul cu tine și prostiile tale.” 

 Acesta este adevărul? Nu. Probabil nu mai arăt atât de bine ca înainte și atât 
de bine pe cât aș putea (de fapt, cum aș putea, cu acestea spuse și cu tot ce mi s-a 
mai spus?) dar, totuși, sunt o persoană minunată și demnă de iubire și respect. 

 De ce e fals? Pentru că am fost suficient de atrăgătoare încât să îl atrag și evi-
dent că sunt deșteaptă , din moment ce eu întreţțin această casă , am grijă de copil, 
mai am și o slujbă și mă descurc destul de bine, sincer! 



 Cum mă simt atunci când cred că este adevă-
rat? Mă simt oribil, deprimată , bună de nimic, frus-
trată , proastă. 

 Cum mă simt atunci când este fals? Mult mai 
bine. Am auzit așa ceva pentru o bună bucată de 
timp, așa că trebuie să gândesc diferit despre mine.

 Care ar putea fi noul meu adevăr? Sunt deș-
teaptă , atractivă și capabilă. Sunt demnă să mă iubesc 
pe mine însămi, să mă aștept la tot ce este mai bun și 
să fiu iubită de ceilalţți la fel de mult. 

 Fostul soţț al unei prietene bune îi spunea că 
nimeni nu o place și că singurul motiv pentru care 
avea prieteni era el. E unanimă gândirea în grupul 
nostru conform căreia ea e este una dintre cele mai 
călduroase și minunate femei pe care am avut privi-
legiul de a o cunoaște. El a reușit să o convingă de 
faptul că nu este inteligentă și că nu era capabilă de 
a vorbi corect din punct de vedere gramatical. Pentru 
o perioadă bună de timp, ea nu a mai vorbit cu ni-
meni și chiar nu mai răspundea nimănui. Cu ajutorul 
testului Adevăratul Adevăr , și-a dat seama că nu este 
adevărat. Noul ei adevăr era: “Sunt o prietenă și o 
mamă bună , minunată , blândă , iubi-toare, o presoana 
căreia îi pasă , deșteaptă , capabilă.”

 Acum tu!

 Fă acest exerciţțiu de câte ori este nevoie pen-
tru a dezrădăcina și a elimina concepţțiile care te trag 
înapoi și identifică-le pe cele care îţți vor schimba lu-
mea și te vor ajuta să mergi mai departe.
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Lista ta cu Adevăratul Adevăr 

 Acum că ai descoperit Adevăratul Adevăr , fă o 
listă cu noile tale adevăruri, de preferat fiind utiliza-
rea cuvântului “sunt”. Exemple: 

➡ “Sunt o persoană ce merită iubită”
➡ “Sunt iubită”
➡ “Sunt demnă de iubire, să iubesc și să fiu iubită”, sau 
➡ “Sunt cea mai minunată”. 

 “Sunt” este cea mai puternică formă de afirma-
re, de subliniere a unei credinţțe. Este de o importanţță 
vitală să vorbești cu grijă , precaut și cu intenţție când 
folosești “sunt”. Aud foarte des vorbele “Sunt incapa-
bilă” (binecunoscut ca și nu pot), “Sunt proastă”, “Sunt 
o fiinţță oribilă”. Fă-ţți o favoare: termin-o! Poţți — și 
trebuie — să folosești după “sunt” cuvinte care sunt în 
avantajul tău, termeni descriptivi încurajatori, ce te 
fac să zâmbești atunci când te gândești să îi folosești 
pentru a te descrie. 

 Fă-ţți lista cu Adevăratul Adevăr sub noua formă 
“de a fi” și scrie-o în jurnalul tău. Sprijinindu-te pe 
ceea ce ai realizat mai sus, ai acum baza de pornire 
pentru noua ta poveste — una pe care vei fi încân-
tată , fericită și nerăbdătoare să o împărtășești. ŢȚi-ai 
asumat responsabilitatea pentru partea ta, ai creat 
noi convingeri și pun pariu că abia aștepţți să pornești 
într-o nouă aventură.

Trecerea prin tunel

 Tunelul reprezintă perioada dintre “Coșmar” și 
“Ziua În Care Soarele a Răsărit Din Nou”. Este perioa-
da în care nu ești sigură dacă o vei scoate până la 
capăt… până la capătul săptămânii, al lunii și, la urma 
urmei, până la capătul zilei. Cu siguranţță , era foarte 
întuneric înăuntru, nu râdeam prea mult și a naibii să 
fiu dacă mă gândeam că voi reuși să cresc singură un 
copil fericit, să mă îndrăgostesc din nou sau să iubesc 
din nou. Nu, credeam că întunericul va dura la nesfâr-
șit. 

 Lumina soarelui sau un tren ce se apropie? 

 Tunelul meu era plin de o multitudine de cuvin-
te de care nu mă mândream: depresie, disperare, sin-
gurătate, tristeţțe, frustrare, frică , anxietate. Îmi amin-
tesc de numeroasele weekend-uri în care stăteam în-
tinsă pe canapea și îmi spuneam că , dacă aș mai aţțipi 
o dată sau dacă aș mai dormi o noapte (constând în 
10-12 ore de somn sau mai mult), m-aș trezi pregătită 
și entuziasmată ,  energică , luni dimineaţța, gata să fac 
tot ce este necesar ca să îmi fac afacerea să meargă , 
posteriorul mic și contul din bancă plin.

 Apoi luni venea și pleca, apoi marţți, miercuri și 
joi, fără schimbarea după care tânjeam în atitudine și 
nivelul meu de motivare interioară. Când se apropia 
din nou ziua de vineri, încercam să mă conving că 
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ăsta va fi ultimul weekend de acest fel și că luni 
dimineaţță va fi ziua în care voi fi alertă și pregătită , 
gata să fac tot ce îmi stă în putinţță să îmi fac 
afacerea să meargă , posteriorul mic și contul din 
bancă plin. Din păcate, au fost mai multe weekend-uri 
ca acelea decât mi-aș fi 
dorit. Cu siguranţță!

Încalcă-ţți codul

 Aceste trei lucruri 
au funcţționat bine pen-
tru mine. Am utilizat 
scrisul și dezvoltarea 
personală ca pietre de 
temelie în scopul de a 
mă concentra asupra 
mea. După cum știi, e 
foarte ușor să îţți pierzi 
concentrarea. Odată ce 
ţți-ai spart codul și ai 
trăit momentul, o să în-
cepi să te simţți în firea 
ta, o versiune mai bună 
a ta, din ce în ce mai 
mult și mai des. Te vei simţți atât de bine încât, atunci 
când nu vei fi prea bine, îţți vei dori atât de mult să 
ajungi din nou la starea de a fi uimitoare și vei ști 
exact când și cum să o faci. Ești pregătită? 

 Cea mai bună metodă de a-ţți sparge codul este 
să încerci activităţți noi, activităţți ce sunt în concor-
danţță cu tine. Dacă Yoga îţți sună bine, atunci fă Yoga. 
Dacă să citești o anume carte ţți se pare interesant, 
fă-o. Ideea e că trebuie să îţți faci o listă cu activi-

tăţțile care funcţționează 
pentru tine. Te vei ra-
porta acestei liste o da-
tă și încă o dată.

 Definește succesul 
ca fiind punctul în care 
ai ajuns să te simţți îm-
plinită și ai reușit să o 
scoţți la capăt. Spune: 
știu că am reușit! Știu 
că pot avea grijă de mi-
ne. Sunt stăpâna lumii 
acum, pot face tot ce 
îmi doresc. Acum mă 
pot relaxa și bucura de 
această călătorie. Vei 
reuși! Sunt multe sacri-
ficii de făcut, dar o vei 
scoate la capăt, până la 

urmă. Îţți promit că toate acestea vor trece și va veni 
acea zi. 

 Acum e timpul să ne concentrăm asupra ta. Ești 
gata?

Planul de 100 de zile pentru a deveni o femeie de succes



Asta este! Până faci ceva minunat!

 Viaţța este așa cum ţți-o faci. Poţți lua chiar acum 
deciziile care îţți pot schimba viaţța. E posibil ca ideile 
din cele trei capitole de până acum să te fi inspirat 
să faci acest lucru. Când mă simt inspirată , vreau să 
văd care sunt pașii de bătaie pentru a trece la fapte. 

 Mai sunt destui pași de bătaie de aici încolo. 

 Pune-te înapoi pe lista de priorităţți. Asigură-te 
că te afli prima pe lista ta de priorităţți. 

 În curând, vei avea posibilitatea de a-ţți face un 
plan — propriul tău Plan de 100 de zile. Fă-ţți-l cadou. 
E bazat pe planul pe care eu îl folosesc cu directorii 
alături de care lucrez, oameni ce vor să își ducă afa-
cerea la un alt nivel sau chiar să și-o schimbe. E ace-
lași plan pe care l-am folosit cu alte mame din pro-
gramul original de Transformare, pe care l-am men-
ţționat în această carte. Planul tău te poate ajuta să 
pășești înainte spre viaţța pe care ţți-o imaginezi, înce-
pând cu acest moment.

 De ce o sută de zile? Pentru că este o perioadă 
de timp nu foarte lungă — un an de zile ţți se poate 
părea o veșnicie și poţți pierde din intensitatea moti-
vării. O lună e prea puţțin — abia ce te-ai încălzit ca 
imediat să îţți trăiești clipa, momentul de glorie. Am 
folosit cele o sută de zile ca instrument de măsurare 

a anilor și ador faptul că e destul de mult, încât să îţți 
îndeplinești obiectivele și suficient de scurt încât să 
îmi ţțină captată atenţția. Deoarece avem 100 de zile, 
vei putea să ai în vedere procentajul pentru a măsura 
cât la sută ai dus la bun sfârșit.  

 De-a lungul procesului meu și al parcursului de 
100 de zile alături de alte persoane, am observat că 
au loc diferite faze. Te poţți aștepta ca și tu să treci 
prin aceste faze: 

 Faza 1 — emoţționarea: “Sunt pregătită!” Acesta 
este primul sentiment pe care toate îl avem când fa-
cem ceva nou. Această energie este suficientă pentru 
a trece de etapa de incipit, care poate dura de la câ-
teva zile la câteva săptămâni. 

 Faza 2 — frustrarea: “Sunt nebună? Sunt atât de 
multe de făcut și atât de puţțin timp!” Conceptiile tale 
interioare și modelele din trecut încep să apară , iar 
acea voce interioară va începe să îţți vorbească și va 
deveni din ce în ce mai notabilă. De aceea, e atât de 
important să creezi noi concepţții în care să crezi cu 
adevărat. Vocea interioară care îţți spune că poţți reuși 
trebuie să fie mai puternică decât cea care îţți spune 
că nu vei putea.

 Faza 3 — copleșirea: “Poate că , până la urmă ,  nu 
voi reuși să le fac pe toate. Poate ar trebui să 
renunţț”. Aici e momentul când trebuie să te pui în 
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mișcare. Vei dori să renunţți. Indiferent de cât de optimistă ești, de cât de bine te 
simţți, va veni o zi când vei dori să te oprești și să te mulţțumești cu ce ai dobândit 
până în acel moment. Fă un pas înaintea celuilalt! 

 Faza 4 — mândria: “Am reușit!” Deodată , ţți-ai atins scopurile, ţți-a crescut res-
pectul de sine și ţți-ai făcut o nouă părere despre tine. Felicitări! 

 Aceste faze sunt complet normale. Va fi bine atât timp cât vei merge înainte, 
te vei baza pe echipa ta de sprijin și pe uneltele, pe strategiile pe care ţți le-am 
enumerat. Îţți garantez! 

 După cum am menţționat, am făcut o listă pe care trebuia să o completezi îna-
inte de a începe. Asta te va seta pentru succes. 

 Eu devin foarte nerăbdătoare atunci când e vorba să fac ceva nou și mă arunc 
cu capul direct înainte. Deodată , observ că nu este apă deloc în piscină — oops! Sau 
se poate să mă ud leoarcă și nu am niciun prosop cu care să mă șterg, nici un 
salvamar de serviciu și sunt în apă deasupra capului. Îţți sună cunoscut? Nicio 
problemă! Folosește lista pentru a fi pregătită. Există o vorbă: “O frântură de pre-
cauţție face cât un munte de vindecare.” Asigură-te ca, atunci când pornești la drum, 
să vorbești cu sinele tău și să fii conștientă de unde pornești și unde vrei să ajungi. 
Putem să pendulăm între succes și eșec, așa că asigură-te că mintea ta e setată pe 
succes. Asta te va ajuta să reușești. Poate că nu îţți vei atinge toate scopurile, dar 
bucură-te de progresele pe care le-ai făcut. Amintește-ţți: e vorba de progrese, nu de 
perfecţțiune.

Lista de bifat înainte de a începe: fii pregătită! 

 Înainte de a alerga, trebuie să pășești. . .înainte de a păși, trebuie să te târăști, 
iar, din câte știu eu, datul peste cap precede târârea. Așa că , hai să vedem care sunt 
lucrurile elementare și să te setăm pentru succes. 

 Iată lista ta de bifat. Înainte de Ziua nr.1, trebuie să fi bifat următoarele șapte 
puncte pentru a dobândi rezultate maxime: 



➡ Am o atitudine fabuloasă și sunt pregătită pentru 
marea clipă ,  pentru șanse mari și noi oportunităţți!
(Nu-ţți face griji dacă încă mai lucrezi la acea atitu-
dine fabuloasă. Cu puţțină practică va veni. Sunt des-
tule sfaturi și strategii despre cum să o dobândești.) 

➡ Mi-am ales Ziua nr.1 și Ziua nr.100. 

➡ Am completat Planul de Acţțiune de 100 de Zile. 

➡ Am parcurs și am completat calendarul de la ziua 1 
la ziua 100. Urmărește lunile și zilele din calendar și 
alege unde va fi prima zi și ziua 100, în acest mod vei 
ști cum stai și la procentaj. 

➡ Mi-am luat un jurnal unde îmi voi nota toate gân-
durile, ideile, sugestiile, deosebirile. 

➡ Am o unealtă pe care o folosesc pentru a-mi ţține 
lista de contacte (Outlook,  iphone, BlackBerry). 

➡ Am identificat punctul de plecare prin faptul că am 
răspuns la Întrebările dinaintea Startului.

 Acum știi ce ai de făcut, înainte de a începe 
cele 100 de zile. 

 Următoarele întrebări te vor ajuta să înţțelegi 
de ce ai nevoie pentru a porni la drum și pentru a 
merge mai departe.

Întrebările dinaintea startului: unde ești acum? 

 Definește punctul A (Punctul de plecare). 

 Înainte de a-ţți face un plan nou, ai câţțiva pași 
de făcut. Primul, și cel mai important, este să stabi-
lești locul unde te afli acum. Acest pas este numit 
Punctul A. Pentru a obţține o imagine clară asupra 
Punctului tău A, ai nevoie să îţți acorzi timp pentru a 
răspunde întrebărilor dinaintea startului. Asta te va 
ajuta să faci un rechizitoriu asupra locului în care te 
afli, unde vrei să ajungi, care este finalul pe care ţți-l 
dorești după acest joc de 100 de zile, Punctul tău B. 
Te vom întreba ce trebuie să faci spre a duce la bun 
sfârșit programul. Ai grijă să răspunzi punctual la 
toate aceste întrebări. Orice ai face, nu sări peste 
această etapă — vei fi fericită că ai alocat timpul ne-
cesar pentru a oferi răspunsuri.

 Observatie: acestea sunt întrebările. E perfect 
normal să te uiţți la răspunsurile pe care le-ai dat și 
să nu te simţți încântată. Dacă vrei să îţți atingi sco-
purile, trebuie să știi de unde pleci. Asta îţți oferă 
aceste întrebări: o înţțelegere reală a locului în care 
te situezi și unde vrei să ajungi. Nimic mai mult sau 
mai puţțin. 

➡ Descrie viaţța ta așa cum este acum (hobby-uri, at-
mosfera din familie, vacanţțe, statusul relaţției etc). 
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➡ Descrie cariera sau afacerea ta așa cum este acum 
(cifre, venit, numărul și tipul clienţților etc). 

➡ Notează realizările cu care te mândrești pe plan 
profesional și emoţțional. 

➡ Notează toate lucru-
rile pentru care ești re-
cunoscătoare. Pe baza 
r e z u l t a t e l o r , d e s c r i e 
cum este și cum a fost 
activitatea ta profesio-
nală de până acum. 

➡ Ce anume nu funcţțio-
nează? Care sunt activi-
tăţțile tale (de la mun-
că , din viaţță) ce ar pu-
tea fi mandatate și alto-
ra și cine sunt aceste 
persoane?

➡ Descrie elementele 
ce îţți mănâncă timpul mai mult (email, telefoane, co-
legii de serviciu, munca de acasă etc). La ce ar trebui 
să renunţți pe moment sau să nu mai faci deloc? Ce 
altceva nu mai funcţționează? 

 Felicitări pentru că ai răspuns acestor întrebări! 
Cum te simţți? Trebuie să fiu sinceră , aceste întrebări 

au fost grele și meriţți aplauzele mele pentru că le-ai 
clarificat. Mulţți dintre clienţții mei și-au exteriorizat 
sentimente felurite, de la tristeţțe la frustrare, până la 
agravare, în această parte a procesului. Să fim se-
rioși, nu e tocmai minunat să ţții oglinda la doi cen-
timetri în faţță , cu o lumină puternică și să îţți vezi 

toate imperfecţțiunile. 

 Vestea cea bună e 
că ţți-ai aflat Punctul A da-
că ai răspuns tuturor între-
bărilor, iar acum poţți merge 
mai departe cu graţție, ușu-
rare și fără de efort. Lasă la 
o parte toate sentimentele 
împovără toare ș i hai să 
mergem mai departe.

 Și ce? Acum ce? 

 Aceasta este prima 
zi din tot restul vieţții tale. 
Acum, că ai stabilit care es-

te Punctul A, a venit timpul să îţți imaginezi noul tău 
viitor.  Dacă semeni cât de cât clienţților mei, e posibil 
ca Punctul A să te fi făcut să te simţți și mai rău. Une-
ori, completarea acestor întrebări poate fi de factură 
monumentală și vei avea un șoc la vederea crudei 
realităţți. 
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 Nu te teme, draga mea prietenă! E exact ca 
atunci când te duci la consultantul tău financiar, ai 
stabilit care este Punctul A pentru a afla cu exac-
titate cât mai ai până la Punctul B. Dacă vrei 10.000 
RON de la bancă , începi să lucrezi alături de un pro-
fesionist în finanţțe, primul pas fiind evaluarea bunu-
rilor și a garanţțiilor (Punctul A). Odată ce ai stabilit 
asta, îţți poţți pune la punct un plan pentru a deveni 
miliardară. 

 Același lucru se aplică și aici. Acum că știi unde 
te situezi, va fi mai ușor să ajungi acolo unde vrei (și 
mai repede, întotdeauna ajungi mai repede dacă ai o 
hartă… sau, în acest caz, un plan).

Apasă butonul de resetare mentală

 Dacă simţți energie negativă în Punctul A, des-
cotorosește-te de ea! Una dintre autoarele mele pre-
ferate, Catherine Ponder, care a scris “Legile Dinamice 
ale Porsperităţții”, vorbește despre Legea de bază a 
Prosperităţții: “atragi ceea ce emani”. Așa cum am vor-
bit și mai devreme, povestea pe care tot ai repetat-o 
te-a tras înapoi. Acum îţți poţți identifica Punctul B și 
poţți să fii emoţționată , plină de speranţța a ceea ce va 
veni. 

 Ia-o altfel, nu poţți alerga spre est pentru a 
vedea un apus… și nu poţți conduce înainte pentru a 
da cu spatele, uitându-te în oglinda retrovizoare. Așa 

că oprește-te — chiar acum! Crede-mă ,  vei ajunge 
acolo mai repede când te concentrezi asupra 
viitorului, în loc să te gândești la prezent sau la 
trecut. Acum e șansa ta, la fel ca la întrebările dina-
intea startului, să spui: “Și ce! Acum ce?” La asta mă 
refeream când am spus să apeși butonul de resetare 
mentală. Ori iei deciza bună , ori faci ca decizia să fie 
bună. Acum îţți vei îndrepta viaţța înspre a-ţți oferi un 
nou standard la care să te ridici, prin a-ţți urmări sco-
purile. 

 Știu că vrei — așa că fugi, fugi!

Cum să ajungi la Punctul B

 Din moment ce ai ajuns atât de departe în citi-
rea acestei cărţți, știu că vrei acest lucru, care constă 
într-un viitor exuberant, fabulos, de care poţți fi mân-
dră că ţți l-ai creat. Gândește-te la faptul că vei fi un 
adevărat model și, sincer, cred că devin puţțin prea 
emoţționată în legătură cu asta. Acordă-ţți niște timp 
să răspunzi la următoarele întrebări. Va urma o parte 
incitantă , crede-mă. Îţți va face mare plăcere să te co-
nectezi cu viitorul pe care doar ţți-l imaginezi acum. 

Întrebările pentru a merge înainte 

 Știu că ţți-ai propus să mergi înainte atât cu via-
ţța ta, cât și a copiilor tăi. Pentru a face asta, trebuie 
să ajungi la un nou nivel de clarificare. E un moment 
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de creaţție. Aici e momentul în care îţți definești viito-
rul și aici te vei întoarce când îţți va fi din ce în ce 
mai greu. De asemenea, atunci când îţți vei da seama 
de ce îţți dorești, automat vei realiza și ceea ce nu 
vrei în viitorul tău. Asta te va ajuta să pendulezi prin-
tre situaţții și oportunităţți mai ușor. 

 Descrie cum vrei să arate viitorul tău în urmă-
torii 10 ani. Asta este marea ta VIZIUNE. Fă-o colo-
rată , simte-o… gust-o… miroase-o… iubește-o!

 Întorcându-te de la MAREA VIZIUNE, descrie cum 
ai vrea să arate viaţța ta în următoarele 100 de zile. 

 Descrie cum ai vrea să arate slujba ta, cariera 
ta, afacerea ta în următoarele 100 de zile. 

 Descrie cum este și cum vrei să fie femeia aia 
de acolo, din adâncul tău, în următoarele 100 de zile 
și după. Fii exactă: cum arată , ce poartă ,  cum se 
coafează și cum se machiază , cum arată casa ei și ce 
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simte, cum își petrece timpul alături de copii ei, unde 
îi duce, care sunt momentele magice pe care le îm-
părtășește cu ei, cum reușește să apară ca o femeie 
fericită , puternică , senină în faţța lor. Distrează-te și 
descrie-o în detalii amănunţțite. Bazându-te pe ceea 
ce ai descries, asumă-ţți responsabilitatea că vei apli-
ca aceste fapte în realitate. 

 Ce trebuie să fie în ordine pentru a-ţți duce via-
ţța în punctul în care să poţți merge mai departe? 

 Ce trebuie să fie în ordine pentru a-ţți duce sluj-
ba/cariera/afacerea în punctul în care să poţți merge 
mai departe? 

 Ce ai vrea mai mult? 

 Ce ai vrea mai puţțin?

 Cât de mult ai nevoie de ajutor pe parcursul 
acestor 100 de zile și după? 

 Felicitări! Tocmai ţț i-ai imaginat un viitor 
glorios! Îţți recomand să îţți revizuiești răspunsurile în 
fiecare dimineaţță și în fiecare seară , imaginându-ţți, 
vizualizând și conectându-te emoţțional cu ce va 
veni. Va deveni realitate înainte să îţți dai seama! În 
următorul capitol, vom explora metodele cu ajutorul 
cărora să reușești să te ancorezi în ceea ce ai creat 
mai sus astfel încât să devină realitate mai repede.

Șase pași zilnici 

 Am o listă de prorităţți zilnice, atât pe plan per-
sonal, cât și pe plan profesional, ce mă ajută în atin-
gerea ţțelurilor mele: să fac mișcare, să citesc, să 
scriu, să îmi dezvolt site-ul și comunitatea www.fe-
meiadesucces.ro , să motivez și să petrec timp cu fami-
lia.

 Eu utilizez următorii pași: îmi spun toate aceste 
informaţții în fiecare dimineaţță când mă spăl pe dinţți. 
Îmi trezesc fiul cu aceste vorbe: “Astăzi va fi o zi mi-
nunată și tot ce îţți dorești se va îndeplini ușor, fără 
efort”. Îmi notez aceste afirmaţții. Ascult afirmaţțiile pe 
care le-am înregistrat. Citesc cărţți de dezvoltare per-
sonală , finanţțe, NLP. Fac o plimbare și fac exerciţțiul 
de imaginaţție. Faptul că îmi trezesc fiul cu o atitu-
dine pozitivă îl pune în mișcare pentru a avea o zi 
fantastică. Să pun în practică acești pași face parte 
din îngrijirea personală și m-a ajutat să creez viaţța 
fructuoasă pe care o trăiesc. 

 Odată identificaţți, primul pas este să îţți notezi 
în agendă acești șase pași zilnici de acţțiune. Deoda-
tă , lista ta de activităţți zilnice va avea un impact mai 
mare asupra viitorilor pași în viaţță. Te va ajuta să eli-
mini întrebări precum felul în care vei obţține rezul-
tate pe viitor și cum vei trece la treabă și, sincer, nu 
trebuie să îţți baţți capul cu ele. 
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 Notează cele mai importante șase lucruri pe care trebuie să le duci la capăt 
zilnic pentru a merge mai departe și cu perseverenţță. Pune această notă unde o vei 
putea vedea în fiecare zi și planifică-le în așa fel încât să le duci la bun sfârșit!

 Wow! Tocmai ai reușit foarte multe! Bravo! Simţți cum noua ta poveste devine 
din ce în ce mai palpabilă , mai puternică , cum pune stăpânire pe viaţța ta? Eu da! Hai 
să ne bucurăm de acest moment… 

Atitudinea: o alternativă minunată pentru a “face lucrurile să se întâmple” 

 Cea mai populară parte a programului pe care l-am făcut alături de primul 
grup de mame singure a reprezentat activitatea pentru dezvoltare, progres. Provo-
carea des întâlnită pe care o înfruntă femeile singure este cum să facă în așa fel 
încât să le ajungă banii de la un salariu la altul. 

 Definesc prosperitatea ca pe o abundenţță a tot ceea ce îţți dorești să ai în 
viaţță: liniște, sănătate, mulţți, mulţți bani, timp, spaţțiu, iubire și tot ce îţți mai dorești. 
Nu e vorba numai de bani, dar ei sunt o componentă importantă. Trăim într-o lume a 
banilor, o lume bazată pe conștiinţța banilor. Așa că e important să avem destui — și, 



după părerea mea, e important să avem din plin tot 
ce ne mai dorim în rest.

 Când avem din plin o abundenţță a tot ceea ce 
avem nevoie, suntem capabile de a face mai multe 
pentru noi și pentru ceilalţți. Putem să ne desfășurăm 
în propria măreţție și să le permitem și să îi încurajăm 
pe ceilalţți să facă la fel. Experimentăm stres mai pu-
ţțin și mai multă fericire. Nu știu ce simţțiţți voi, dar eu 
optez pentru fericire! Cu siguranţță , sunt interesată 
să-mi creez viaţța pe care o doresc într-o manieră cât 
mai ușoară și cât mai distractivă. Hai să aprofundăm 
cum poţți aplica aceste legi în viaţța ta și a copiilor 
tăi. Vei dori să spui la cât mai multe persoane de 
acest program — odată ce luaţți cu toţții parte, sinergia 
se va mări și va avea impact în rezultatele tuturor.

Ceea ce oferi ţți se va întoarce 

 Am vorbit deja de legea prosperităţții ce se refe-
rea la faptul că atragi ceea ce radiezi. Hai să aprofun-
dăm acum această idee. Îţți voi împărtăși, de aseme-
nea, alte idei magice și mistice despre cum să dobân-
dești rezultate aproape instantaneu. Adevărul este că 
trăim pe un plan fizic în care rezultatele sunt produ-
sul a ceea ce tindem să ne imaginăm. Există alte do-
uă niveluri mai înalte, planul mental și cel spiritual, 
unde rezultatele pot fi în mod covârșitor alterate, in-
versate sau extinse. Folosind uneltele necesare, vei 

reuși să accelerezi aceste lucruri. Poate că ai auzit 
vorba “Trebuie să vezi pentru a crede”. Opusul acestei 
credinţțe este cât se poate de veridic: “Când vei cre-
de, o să vezi cu adevărat”. Fac un pas înainte și spun: 
când vei crede în acel lucru, gândește-te că îl meriţți 
și așteaptă-te să îl primești, apoi îl vei vedea, îl vei 
obţține.

 Mai ţții minte când erai copil și mâine era Cră-
ciunul? Eu da. Și îmi amintesc cât de emoţționată 
eram și cum anticipam ce se va întâmpla. Știam exact 
că vor fi multe cadouri, multe jucării distractive cu 
care aveam să mă joc întreaga zi și poate că și un po-
nei. Și știi ce? Aveam dreptate. Mă trezeam dimineaţța 
devreme, pe atunci nu era o problemă , îi luam pe ai 
mei și deschideam cadourile. Îmi amintesc de parcă a 
fost ieri că atunci când aveam șapte ani am o primit 
o păpușă Barbie și multe haine pentru ea să o îm-
brac. Exact așa funcţționează și legea prosperităţții 
privind atracţția: te aștepţți la lucruri faine, minunate, 
ei bine, vei avea parte de ele. 

 Nu vreau să par foarte simplistă , dar atunci 
când te bucuri de viaţță și viaţța se bucură de tine. Nu 
vei reuși să prevezi întotdeauna toate lucrurile minu-
nate ce vor veni în viaţța ta sau când și cum. Dar, cu 
toate acestea, atunci când își vor face apariţția, vei fi 
încântată. Nu trebuie să fii dură cu tine: “cum să nu  
fiu exaltată… nu se va întâmpla asta”. Tot ce simţți e 
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perfect normal. Fii conștientă de ceea ce simţți, trage aer adânc și 
concentrează-te pe ceea ce vrei să experimentezi. 

 Observaţție: cu cât întârzie să apară , cu atât va fi mai bun și mai 
minunat și mai fantastic. Crede-mă , știu asta!

Crede în faptul că o meriţți și așteaptă-te să primești

 Acesta este un aspect crucial și de aceea trebuie să crezi că me-
riţți tot ce îţți dorești. Când vrei ceva și crezi că nu meriţți, nu îl vei pri-
mi. Nu contează cât de mult îţți dorești să ai o relaţție armonioasă , pli-
nă de iubire, să locuiești într-un cartier bun, să conduci o mașină 
scumpă , să ai bani mulţți. Dacă nu crezi în dorinţța ta, nu se va înde-
plini. 

 Sentimentul de merit este o problemă pe care mă axez atât în 
discuţțiile cu clienţții mei, dar și cu mamele din grup. Această problemă 
era mai des des întâlnită la cele care veneau din relaţții în care fuse-
seră abuzate. Nu faptul să viseze, ci ochii deschiși erau problema și să 
creadă că într-o zi vor ajunge în top.  

 Să te aștepţți la lucruri măreţțe este o etapă importantă a acestui 
proces. 

 Odată ce ţți-ai activat emanaţția pozitivă , sunt alte activităţți de 
dezvoltare pe care le poţți face pentru a acceleră rezultatele. 

 Una dintre legile mele spirituale preferate este Legea Departa-
jării care spune așa: trebuie să ţții lucrurile în ordine, în ordine divină 
și să scapi de ce și de cine nu mai ai nevoie, astfel încât binele să 
aibă un loc în viaţța ta. Ai început deja acest proces… acum hai să îl 
ducem la un alt nivel. Prosperitatea pe care ţți-o dorești nu vine într-
un loc dezordonat și aglomerat. Emerson vorbea despre o ordine su-
blimă , o ordine la toate nivelurile: spiritual, fizic și mental.



 Confuzia îţți blochează “chi-ul “ sau energia, așa 
că elimină lucrurile pe care nu le vrei, de care nu ai 
nevoie, nu îţți plac sau îţți amintesc de cineva sau de 
ceva neplăcut. Ultimele sunt numite “dispozitive de 
declanșare” și, de fiecare dată când le vezi, atrag  
emoţț i i le negative asociate cu 
acea persoană sau cu acel lucru. 
Stările negative scad tonusul sau 
opresc ș i îndepă r tează toate 
acele lucruri minunate ce vin spre 
tine. 

 A venit timpul să scotocesti 
prin birou, șifonier, să le cureţți și 
să pui toate în ordine. Donează-le 
sau aruncă-le și fă loc pentru lu-
crurile sclipitoare ce vor sosi. Ac-
tul în sine de a arunca lucruri 
pentru mine este foarte distractiv 
și ador imediat noul aspect. O fac 
de câteva ori pe an. Mereu vreau 
haine și pantofi noi, așa că atunci 
când mă satur de ei, îi dau, iar în 
locul lor apar alţții noi. Când nu 
folosesc ceva mai mult de șase 
luni, mă uit bine la acel lucru și 
mă gândesc dacă am nevoie cu adevărat de el. Am 
auzit demult, dar și acum recent, o vorbă: “Lucrurile 
pe care le vrei și pe care le stăpânești, te vor stăpâni 

până la urmă… și trebuie să ai capabilitatea de a con-
trola cât de simplă sau cât de complexă va fi viaţța 
ta.”

 Când activez Legea Departajării, făcând curăţțe-
nie, aruncând la gunoi, donând, este 
inevitabil să nu primesc ce îmi do-
resc în scurt timp. Partea bună e că , 
odată ce ai terminat de aranjat, ai un 
sentiment de împlinire. Ador să arunc 
gunoiul la tomberon sau să donez 
lucruri pentru serviciile caritabile. 
Știu că ceea dăruiesc va fi de folos 
altcuiva. 

 O idee bună ar fi să îţți pui în 
ordine finanţțele. Chiar dacă muntele 
de datorii ţți se pare înspăimântător 
acum, este important să nu negi 
acest aspect și să îţți pui totul în 
ordine. Așa că echilibrează-ţți agenda 
și sarcinile. Dacă ai posibilitatea, an-
gajează-ţți un contabil. Să ai o pers-
pectivă clară asupra situaţției este o 
extensie a Punctului A și te va ajuta 
să ajungi mai repede în Punctul B. 

Vom vorbi în curând despre cum să faci schimbări 
drastice în lumea ta financiară. În final, cei care fac 
parte din viaţța ta sunt la fel de importanţți ca și lu-
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crurile ce te înconjoară și ca banii, dacă nu și mai 
mult. În următorul capitol vom vorbi despre cum să 
îţți întocmești sistemul perfect de sprijin. Pentru mo-
ment, gândește-te cine trebuie să plece, cine trebuie 
să rămână și ce spaţții goale 
au rămas de completat.

 În timp ce îţți cureţți 
lumea de la exterior, poţți fa-
ce același lucru și pe inte-
rior. Fii atentă la ce cuvinte 
folosești, ce îţți spui și ce 
spun alţții despre tine. Situa-
ţțiile tale și viitorul chiar te 
ajută să îl creezi, indiferent 
de ceea ce spui. Intenţționat 
sau nu, cuvintele pe care le 
rostești ajung în eter și îţți 
vor aduce imediat rezultate. 
Se spune că succesul repre-
zintă 98% muncă interioară 
ș i 2% muncă exter ioară . 
Munca de la exterior este să 
te pui în regulă cu toate. 

 Observaţție: așteaptă-te 
să primești. Cere pentru a ţți se da. Apoi, așteaptă cu 
răsuflarea tăiată și cu o atitudine pozitivă. Să știi că 
vine spre tine. 

Spune-o pentru a o vedea

 În timp ce îţți reorganizezi șifonierul, poţți să 
rostești următoarele cuvinte: “Mă aflu într-o dispozi-

ţție divină , o dispoziţție sublimă.” 
Asta îţți va întări subconștien-
tul, acea parte a creierului tău 
care  îţți conduce trăirile, pentru 
a fi în ordine tu și lucrurile din 
jurul tău, chiar dacă nivelul tău 
de confort nu a fost la acest ni-
vel în ultimii ani. Ăsta este în-
ceputul muncii interioare pe ca-
re am descris-o mai sus. 

 Poţți face o listă zilnică a 
ceea ce vrei să se întâmple, 
chiar dacă are legătură cu  acti-
vităţțile de zi cu zi sau cu latura 
financiară. Să întocmești aceste 
listuţțe poate face minuni la ex-
terior.

Atitudinea te face 
cine ești

 Pot să o fac! Sunt minunată! Sunt fantastică! 
Sunt teribilă! Sunt capabilă! Sunt frumoasă! Sunt cea 
mai bună mamă din lume! 
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 Asta îţți spui când ești doar tu cu tine? La fel ca 
afirmaţțiile despre care am vorbit în capitolul al VI-
lea, cuvintele pe care le rostești mereu îţți definesc 
atitudinea. Dacă folosești după “SUNT” cuvinte ce te 
descurajează , trebuie să schim-
băm ceva. Am auzit mereu vor-
be ca: “Sunt o proastă , nicio-
dată nu am destul timp, nu pot 
să o fac etc.” Whoa! Oprește-te! 
Singurele lucruri pe care nu le 
poţți face sunt acelea pe care 
spui că nu le poţți face. 

 Toată lumea se așteaptă 
de la mame ca, indiferent de 
circumstanţțe, să păstreze o ati-
tudine pozitivă , fericită. Asta e  
cea mai dorită dispoziţție. To-
tuși, poate fi dificil de obţținut 
atunci când copilul tău este 
bolnav, banii nu îţți ajung, lista 
de responsabilităţți te face să 
întârzii la muncă sau când ai 
rămas fără lapte exact când ţți-
ai pus cerealele. E greu să îţți 
controlezi atitudinea în astfel de momente. 

 Ești tentată să spui: “De ce trebuia mereu să fac 
totul de una singură? De ce nu poate fi mai ușor? Așa 

va fi mereu? Gata, mă dau bătută!” Să-ţți amintesc: ca-
litatea vieţții este legată de calitatea întrebărilor. Ca 
atare, calitatea vieţții este direct afectată de calitatea 
întrebărilor pe care ţți le adresezi.

Alege-ţți atitudinea

 Cea mai bună metodă de a 
menţține o atitudine pozitivă de 
nota 10 este motivarea. Prin mo-
tivare, condiţționare, mă refer să o 
faci o parte din tine: să devină op-
timistă , să te trezești optimistă și 
să fii pozitivă. Întrebările pe care 
ni le adresăm fac parte într-un 
procent destul de mare din ecu-
aţția atitudinii: “Ce e minunat în 
asta?” sună mult mai bine decât: 
“De ce mi se întâmplă numai 
mie?” sau “De ce mi-a/mi-au făcut 
asta?” E ok dacă o întrebare pozi-
tivă nu e prima ta reacţție. 

 Înapoi la hotărâre. Primul pas 
al acestui proces este să observi 

întrebările pe care ţți le adresezi, apoi pune-ţți o 
întrebare despre aceste întrebări: “Asta e cea mai bu-
nă metodă de a mă întreba?”. Seminarul lui Tonny 
Robbins, “Putere Nemarginită” a fost prima experienţță 
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în dezvoltarea personală. În cartea lui, “Trezește uria-
șul din interiorul tău”, ne sugerează să folosim Pute-
rea Întrebărilor de Dimineaţță. 

 Iată câteva pe care le folosesc eu, scrise pe o 
hârtiuţță ce se află atașată la baie, cu scopul de a le 
citi în fiecare dimineaţță: 

➡ Ce mă emoţționează? 
➡ Pentru ce sunt recunoscătoare? 
➡ Cum să iubesc și cine mă iubește? 
➡ Ce așteptări am? 
➡ Care sunt principalele trei ţțeluri ale mele și ce voi face 
astăzi pentru a fi mai aproape de a le duce la bun sfârșit?

 Faptele însufleţțesc mesajele pe care vrei să le 
transmiţți subconștientului.

 Stăpânirea de sine înseamnă să deţții controlul 
asupra vieţții tale și a felului în care vrei să decurgă , 
să arate, să fie. Amintește-ţți: “E viaţța ta. Ia controlul 
și fă-o așa cum îţți dorești să fie!”

Alege să îţți faci apariţția

 Atunci când deţținem controlul asupra atitudinii 
noastre, nu folosim dialogul victimei interioare: “Tre-
buie să mă duc, dar nu vreau”. În schimb, vorbim des-
pre cum să mergem și să dăm ce e mai bun. Abilitatea 
de a alege e o particularitate ce implică să ai în ve-

dere riscurile, consecinţțele și angajamentele înainte 
de a trece la fapte. A alege e un demers ce pune ca-
păt amânărilor și duelului dintre hotărâri, îţți cere să 
te axezi pe efortul de a obţține ce vrei. Te pune au-
tomat asupra pespectivei în care trebuie să deţții au-
tocontrolul. 

 ŢȚine minte că viteza liderului hotărăște viteza 
turmei. 

 Atitudinea ta de lider determină atitudinea ce-
lor din jurul tău — inclusiv pe a copiilor tăi! Ador 
mesajul robotului pe care îl are una dintre persoane-
le mele favorite: “Atitudinea ta merită ascultată? Da-
că da, lasă un mesaj! Dacă nu, revino cu un telefon 
când merită!” Am auzit recent ceva interesant: “O 
armată de oi, condusă de un leu, va învinge oricând o 
armată de lei condusă de o oaie!” Cine ești, felul în 
care dorești să te afișezi îţți stabilește succesul, nive-
lul de stres, pe cine ai și pe cine nu în viaţța ta… și 
propria limită.

Cuvintele ce îţți dau putere

 Citesc destul de multe din sfera dezvoltării per-
sonale și întâlnesc teme recurente printre publicul 
fericit, bogat, plin de succes. Am descoperit că vor-
bele folosite pentru a se descrie pe ei înșiși sunt po-
zitive, puternice și de laudă , ceea ce îi ajută să treacă 
la fapte pentru că asta se așteaptă de la ei. E minunat 
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să ai trei cuvinte pe care să le utilizezi pentru a te 
descrie și care să îţți provoace fericire. Adu-ţți aminte: 
pentru mine contează fericirea. E important să folo-
sești cuvinte pozitive, puternice când te descrii; iden-
tifică-le, memorează-le și apoi folosește-le. Încă oda-
tă , e foarte ușor să cazi în capcana autocriticii. După 
cum spunea antrenorul meu de basketball și tatăl 
meu: “Cea mai bună defensivă e o ofensivă bună.” În 
acest caz, se aplică astfel: din moment ce știi că 
autocritica va veni, pregătește o ofensivă bună (cu-
vintele tale de încurajare), astfel încât să te păstrezi 
pe linia de plutire. 

 Acordă-ţți trei cuvinte de încurajare care îţți dau 
putere, trei cuvinte pozitive pe care să le folosești 
atunci când te descrii, cuvinte pe care, de acum îna-
inte, le vei folosi în fiecare zi după “SUNT”:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Afirmaţții pentru succes

 Folosirea afirmaţțiilor îţți ajută subconștientul să 
ai rezultate cât mai repede. Ce? Am mai spus asta 
înainte? Știu. Afirmaţțiile și mărturisirile pozitive sunt 

peste tot în carte și spun asta ca să vezi cât sunt de 
importante! 

 Petrece cel puţțin 30 de minute pe zi spunând, 
scriind și meditând asupra următoarelor mărturisiri. 
Alege una, repet-o de câte ori poţți pe zi și scrie-o de 
cel puţțin 15 ori. Fă aceste afirmaţții în timp ce ţți le 
sedimentezi în subconștient pentru a-ţți accelera re-
zultatele. 

➡ Eu îmi fac viaţța. Eu stabilesc nivelul meu de suc-
ces. 

➡ Pun tot la bătaie pentru a câștiga. 

➡ Admir și modelez oameni de succes și echilibraţți. 

➡ Merit succes, dragoste, fericire și tot ce e mai bun 
din toate. 

➡ Consider că succesul este important, succesul îmi 
dă libertatea și mă bucur de succesul meu. 

➡ Am avut succes și am devenit bogată făcând ceea 
ce îmi place. 

➡ Merit să am succes pentru că adaug valoare celor-
lalţți și lumii. 

➡ Sunt cu adevărat recunoscătoare pentru succesul 
meu. 
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➡ În fiecare zi mă întâmpină noi ocazii de a-mi crește 
substanţțial succesul.  

➡ Capacitatea mea de a avea mai mult succes crește 
pe zi ce trece. 

➡ Mă aștept la success. 

➡ Atrag succesul ca un 
magnet. Succesul vine la 
mine ca prin magie. 

➡ Sunt un magnet ire-
zistibil pentru bani, cli-
enţți, bunuri, servicii și 
șanse în fiecare zi!

Lista ta de demersuri 
pentru a rămâne fericită

 Asta e lista ta de 
bifat în fiecare zi: fă lu-
crurile ce te fac să zâm-
bești , să chicotești ș i 
care te năucesc . Iată 
câteva din l ista mea: 
mănânc ciocolată indiferent de temperatură , fac miș-
care, petrec timp liber cu fiul meu, conduc în timp ce 
ascult muzică bună (observaţție: urmăresc vitezome-
trul), citesc o carte bună , vizionez un film care să mă 

inspire, vorbesc cu o prietenă , fac o baie fierbinte, 
merg la o librărie, citesc o revistă de scandal sau 
beau un ceai cu lapte. Te vei raporta la această listă 
atunci când vei avea o zi grea sau copiii sunt cu tatăl 
sau când vrei tu să te simţți mai bine. Poţți să ţții 

această l istă pe fr igder, 
ch i a r l ângă l i s t a t a cu 
persoane apropiate. Să suni 
pe cineva pentru a-ţți da un 
i m p u l s d e e n e r g i e s a u 
mănânci niște ciocolate? Tu 
decizi. Întocmind lista, ești 
la câteva secunde distanţță 
de a-ţți aminti lucrurile ce 
te fac să te simţți bine, iar 
unele dintre ele vor face 
parte din categoria ieftin-
gratuit, deci nu vei avea 
niciun motiv pentru care să 
nu faci unul sau mai multe.

Crearea și implementarea 
primului tău plan de 100 de 

zile

 Am acoperit destule subiecte și am făcut des-
tulă muncă. Ai realizat foarte multe deja și totuși te 
mai așteaptă încă un moment de bucurie. Acum e 
momentul să facem planul de bătaie pentru a 
îndeplini tot ce vrei de la viaţță. 
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 Am ales formatul de 100 de zile pentru că e o perioadă suficient de lungă 
pentru a avea un impact în viaţța ta, dar nu e tocmai una care să dureze prea mult. 
Un termen de 100 de zile impune rapiditate! Trebuie să îţți respecţți angajamentele 
pentru că 100 de zile pot trece foarte repede! 

 Pentru a concepe planul, trebuie să revizuiești următoarele definiţții: 

➡definiţția datelor din “Planul de 100 de Zile”: începând de la Ziua 1 până la Ziua 100
➡ viziunea de 100 de zile
➡ CE: ce vrei să realizezi, să îndeplinești în următoarele 100 de zile
➡ scopul celor 100 de zile
➡ DE CE: ce anume îţți oferă îndeplinirea acestor scopuri și cu ce te vei alege de pe urma lor?
➡ cele trei scopuri principale: cele mai importante trei lucruri pe care vrei să le îndeplinești pe 
parcursul programului. Fă-le cu cap: specifice, măsurabile, de obţținut, (puţțin) riscante și aplica-
bile în timp. Termenul lor limită este, desigur, de 100 de zile.

Următorii pași

 Asta este revărsarea de date, de ce trebuie făcut. Scoate din cap și notează pe 
o foaie de hârtie fiecare lucru ce trebuie îndeplinit, indiferent dacă are sau nu de-a 
face cu ţțelurile tale (a) sau dacă trebuie neapărat sau nu să fie făcut de tine (b). 
Aceste lucruri pot fi: curăţțarea mașinii, sunarea clienţților, cumpărarea mâncării pen-
tru câini sau trimiterea unei felicitări mamei tale. Dacă le ţții în minte, nu fac decât 
să adauge mai mult stres și să-ţți reducă din eficienţță. Uită-te pe listă și aranjează 
tot, în ordinea importanţței. Acestea se vor încadra în 4 categorii: DE FĂCUT, DE 
DELEGAT, DE AMÂNAT sau DE RENUNŢȚAT. Stai câteva clipe pentru a le așeza pe ca-
tegorii și pentru a împărţți sarcinile celor care sunt capabili să le îndeplinească. (Ob-
servaţția antrenorului: această listă nu se limitează doar la lucrurile enumerate.) 

 Odată terminate, pune lucrurile în ordinea importanţței și programează cât de 
multe poţți în calendarul tău. Asta va oferi o pauză creierului tău, deoarece nu vei 
uita atunci când îţți vor sări în faţță , în calendar. 



 În continuare,să punem la punct Planul tău de 
bătaie de 100 de zile. Îl poţți descărca de pe site. 
Completează-l înainte de Ziua 1, astfel încât să fii cu 
adevărat pregătită pentru acea zi și s-o începi știind 
deja pașii de bătaie! 

 Bucură-te de călătorie!

 Întregul proces, atât cel de 100 de zile, dar și 
cele care vor urma, are menirea de a fi savurat, de a fi 
unul plăcut. Nu e vorba de perfecţțiune, ci să te cu-
funzi în ceea ce ai realizat și în factorii care îţți 
schimbă viaţța în bine. Impactul de durată pe care îl 
va avea în viaţța ta și a copiilor tăi este incomensu-
rabil și, cu toate acestea, va fi tangibil și remarcabil. 
La fel ca în viaţța de zi cu zi, vei avea momente în 
care te vei simţți fantastic, atât de bucuroasă încât nu 
îţți va veni să crezi. În alte zile zile, tot ce vei dori 
este să stai în pat. Să știi că stările prin care treci și 
ce simţți sunt conforme cu realitatea. 

Ziua 101 și după 

 Când primele tale 100 de zile s-au terminat, 
este posibil să ai parte de un mix de emoţții: fericire, 
ușurare, încântare, frustare. E complet normal. 

 Atunci când clienţții mei termină cele 100 de 
zile, facem o retrospectivă și o analiză ,  inclusiv răs-
punderea la următoarele întrebări:

➡ Descrie ce a mers bine. 

➡ Descrie-ţți rezultatele. 

➡ ŢȚi-ai atins sau ţți-ai depășit ţțelurile? De ce da, de 
ce nu? 

➡ Ce ai învăţțat despre tine? 

➡ Ce altceva ai mai învăţțat? 

➡ Care este cel mai mare beneficiu pe care ţți l-a 
adus acest program? 

➡ La ce rezultate te aștepţți în următoarele 30-60 de 
zile de după program? 

➡ Ce oportunităţți ţți s-au oferit ca urmare a activităţții 
tale din ultimele 100 de zile? 

➡ La ce rezultate te aștepţți pe termen lung ca urma-
re a activităţții tale din ultimele 100 de zile? 

➡ Ce ai realizat sau nu ai făcut suficient, din ceea ce 
ai putea face pe viitor pentru a-ţți crește nivelul de 
succes? 

➡ Ce nu afunctionat în legătură cu programul? 

➡ Dacă s-ar putea pune în practică , ce ar face mai 
bine sau diferit antrenorul/grupul tău? 
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➡ Ai dori să mai participi la un alt program de 100 
zile? Când ai putea? 

➡ Ce crezi că te-ar fi ajutat din program și ai fi putut 
beneficia de acest lucru? 

 Când vei răspunde acestor întrebări, vei avea o 
imagine mult mai clară , la fel ca în cazul întrebărilor 
dinainte de start. Întotdeauna fac acest exerciţțiu du-
pă terminarea celor 100 de zile și mereu descopăr 
lucruri ce nu mi-ar fi trecut prin minte de-a lungul 
procesului.

 Ești o FEMEIE DE SUCCES.

 Îţți sunt recunoscătoare pe deplin pentru faptul 
că ai citit această carte, îţți mulţțumesc. Te aplaud 
pentru că ai acordat timp acestui ghid ca atare ţți-ai 
demonstrat angajamentul faţță de tine. Ceea ce va ur-
ma va fi uimitor. Probabil că vor urma câteva momen-
te de neplăcere, dar toate cu au un scop nobil întâm-
plându-se. Să ne asigurăm, în schimb, că ești atentă și 
serioasă în îndeplinirea lucrurilor pe care spui că vrei 
să le obţții. 
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 Ce urmează ţține de tine. Iar posibilităţțile sunt nelimitate! De la inimă la inimă. Vreau să te 
lupţți pentru ceea ce îţți dorești. Niciodată să nu te conformezi, să te mulţțumești cu ceea ce ţți se 
oferă! Aleargă după ce vrei în fiecare zi. 

 Poţți să o faci, așa că fă-o! Ce e mai bun, abia de-acum va veni. 

 Pentru succesul tău, fericirea și liniștea ta!

Prietena ta,

Theona


