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Introducere

Într-un moment în care mulţi oameni îşi fac griji în 
privinţa banilor, în care rata divorţurilor explodează, 

politicienii sunt puşi sub acuzare, noi otrăvuri din mâncare 
sunt dezvăluite în fiecare zi, dezastre naturale fac ravagii pe 
întreaga planetă, naţiuni cad pradă războaielor, iar frica de te-
rorism îi forţează pe oamenii decenţi să se dezbrace înainte de 
a se urca într-un avion, mulţumirea de sine pare a fi o glumă 
proastă sau o închipuire naivă. Dacă te întreabă cineva „Ce 
mai faci?“, iar tu răspunzi „Sunt mulţumit!“, acea persoană 
va ridica probabil din sprânceană şi s-ar întreba dacă eşti sub 
influenţa drogurilor, dacă te minţi pe tine însuţi sau dacă ai 
participat la prea multe seminarii de dezvoltare personală. În 
vremuri atât de grele cum sunt cele de acum, mulţumirea de 
sine pare o chestiune radicală, chiar eretică: „Cum de îndrăz-
neşti să fii fericit când atât de multe lucruri merg prost/ar putea 
merge prost/vor merge prost?“

Totuşi, mulţumirea de sine nu este un sold bancar, o căs-
nicie sau o ulcică de aur pe care s-o găseşti unde se termină 
curcubeul. Dacă ai urma vreodată curcubeul până la capătul 
lui, ai ajunge înapoi pe pământul pe care te afli. Fericirea este 
o alegere pe care o faci, o atitudine pe care o adopți, o stare 
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de fapt care se întâmplă în ciuda anumitor condiţii. Este mai 
degrabă la îndemână decât imposibilă. Putem să găsim, eu şi 
tu, o cale de a ne împăca cu noi înşine şi cu viața noastră chiar 
acum, înainte de a ne achita creditul, de a ne rezolva proble-
mele cu fostul partener de viață sau înainte ca problema încăl-
zirii globale să fie rezolvată?

Mi-am dorit multe lucruri în viaţă şi încă îmi doresc. Mi 
s-a părut întotdeauna că aş fi mai fericit dacă mi-aş găsi sufletul 
pereche, dacă aş trăi într-o casă mai mare, dacă mi-aş vedea 
cartea pe lista celor mai bine vândute cărţi sau dacă aş avea un 
iPad de ultimă generaţie. Apoi am întâlnit un om care mi-a dat 
peste cap întregul sistem de gândire. Shin-ichiro Terayama este 
un fizician japonez care radiază bucurie mai mult decât oricare 
suflet pe care l-am întâlnit vreodată. Are un zâmbet veşnic şi 
luminează o încăpere doar prin simplul fapt de a păşi în ea. Nu 
am mai cunoscut pe nimeni care să fie cu adevărat fericit. 

Când a fost diagnosticat cu cancer în fază terminală, Shin 
s-a trezit catapultat într-o profundă cercetare a propriului suflet. 
S-a dus într-o grădină japoneză şi a încercat să-şi dea seama ce 
i-ar face viaţa mai plină de sens dacă ar mai avea o singură zi 
de trăit sau încă 40 de ani. Răspunsul a fost: să fie recunoscă-
tor oricui şi pentru orice – inclusiv cancerului, care l-a făcut 
să se trezească. De atunci înainte, Shin a spus „Mulţumesc“ 
pentru fiecare întâmplare sau eveniment ce i-a ieşit în cale. În 
câteva luni, cancerul a dispărut. Asta se întâmpla acum 25 de 
ani. Acum, Shin îi învaţă pe alţii cum să-și găsească sănătatea şi 
fericirea prin practicarea pierdutei arte a preţuirii.

În Talmud se pune următoarea întrebare: „Cine este bo-
gat?“ Răspunsul este: „Cel care este mulţumit cu ceea ce are.“ 
La auzul acestui răspuns, gândirea negativă ar putea să dea 
următoarea replică: „Dacă sunt ţintuit într-un scaun cu rotile 
şi trăiesc într-un apartament mizerabil, împreună cu cineva pe 
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care-l urăsc, îmbrăcat cu haine ponosite şi mănânc o cină de 
1 dolar? Şi atunci ar trebui să fiu fericit?“ Dar să ne gândim 
la ce înseamnă „ceea ce avem“. Nu ni se dă puţin. Ni se dă 
mult. Doar mintea temătoare îşi închipuie catastrofe. Spiritul 
din tine ştie că meriţi lucruri bune. Dacă viaţa a avut grijă de 
tine până aici, crezi că se va opri acum? Şi că mâna iubirii nu o 
să aibă grijă de tine indiferent spre ce te îndreaptă sensul vieţii 
tale? N-ar putea viaţa ta să ia din ce în ce mai multe întorsături 
pentru binele tău?

Cuvântul „mulţumit“ conţine secretul obţinerii acestei 
conştiinţe. „Mulţumit“ înseamnă „a conţine“*. Conţii ceea ce ca-
uţi. Este în tine, este „tu“, nimic şi nimeni din afara ta nu poate 
să-ţi dea sau să te facă să fii mai mult decât ceea ce eşti. Ai deja 
comoara pe care o cauţi. Eşti deja comoara pe care o cauţi.

Mulţumire nu înseamnă automulţumire – să te culci pe 
o ureche şi să spui „Am să accept doar ceea ce am şi nu am să 
cer niciodată mai mult“. A fi mulţumit te îndeamnă să apreciezi 
ceea ce ai şi să întinzi mâna după ceva mai măreţ: a fi fericit 
chiar şi când eşti înfometat! E normal şi sănătos să vrei să evo-
luezi, să te extinzi, să progresezi, să realizezi şi să descoperi mai 
multe despre cine eşti şi ce îţi poate oferi viaţa, aşa cum spunea 
Thoreau: „Să trăieşti din plin şi să sorbi toată esenţa vieţii“. O 
înţelegere matură a fericirii îmbrăţişează tot ceea ce eşti şi do-
reşti şi trece dincolo de tipare şi aranjamente într-o... aventură.

Ne e suficient poate să însemne şi să refuzi să accepţi 
orice situaţie care nu este în armonie cu starea ta de bine.

Cu toţii suntem implicaţi în relaţii, situaţii de afaceri şi 
diferite aranjamente care ne înjosesc sau sunt lipsite de inte-
gritate. În momentul în care recunoaştem că ne-am vândut ca 
să ne potrivim în aceste aranjamente sau structuri, trebuie să 

*  În limba engleză, content înseamnă și „mulțumit(ă)“, dar și 
„conținut“. (n.tr.)
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spunem NU la ceea ce nu ne foloseşte, astfel încât să facem loc 
pentru ceea ce ne foloseşte. Nu-ţi poţi permite să stai în nicio 
situaţie care îţi amorţeşte spiritul. Când descoperi că ai fost 
„deturnat“, trebuie să faci totul pentru a te reîntoarce pe dru-
mul bucuriei. Să pui piciorul în prag este o cerinţă obligatorie 
pentru „a păşi înainte“. Înţeleptul Sri Nisargadatta spunea: „În 
lumea mea, totul e bine.“ În ce lume a trăit el? Era cea pe care 
o vedem noi la emisiunile de ştiri sau el se uita la un canal de 
televiziune care nouă ne lipseşte? Am putea deveni şi noi cetă-
ţeni ai spaţiului despre care vorbea el. Putem să trăim starea de 
bine înainte ca economia să-şi revină, înainte ca soţul/soţia să 
ne înţeleagă... sau înainte ca războiul să se termine?

Hai să începem această aventură împreună. Nu este o 
călătorie pentru a dobândi mai mult, ci pentru a avea şi a fi mai 
mult, începând prin a revendica bogăţiile pe care le ai deja şi 
ceea ce eşti deja. Suntem pe cale să lăsăm în urma noastră gre-
utăţile pierderilor, lipsurilor sau părăsirilor şi să ne îndreptăm 
spre tărâmul mai înalt al plenitudinii.

Ne e suficient. Să-i dăm drumul.

?
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Câteva cuvinte c[tre cititor

Poţi să străbaţi aceste capitole unul după altul sau poţi 
să le citeşti în ordinea în care dorești, conform intu-

iţiei tale. Această carte este construită holografic, ceea ce în-
seamnă că fiecare capitol şi subcapitol se leagă de temă mai 
degrabă ca spiţele unei roţi, nu ca piesele de domino care cad 
unele după altele. Toate adevărurile sunt conectate de celelalte 
precum feţele unui diamant. Dacă-l urmăreşti pe unul înspre 
centru, le vei întâlni şi pe celelalte.

Mentorul meu m-a învăţat o tehnică a gândirii creative 
bazată pe scrierea ideii principale în mijlocul paginii şi notarea 
spontană a tuturor ideilor legate de cea principală în felul în 
care sateliţii se învârt în jurul planetei. Această metodă a asoci-
aţiilor libere generează mai multe idei decât o metodă de orga-
nizare lineară. În această carte, tema „Poți să ai suficient pentru 
că tu eşti suficient, meriţi suficient şi întotdeauna e suficient la 
îndemână“ constituie lecţia de bază, iar fiecare propoziţie sau 
capitol iluminează principiul central dintr-un unghi unic.

Toate povestirile expuse în aceste pagini sunt adevărate. 
Le-am trăit direct ori mi-au fost relatate de către persoane care 
le-au trăit pe propria piele. În unele cazuri am schimbat nu-
mele sau detalii legate de identitate pentru a respecta intimi-
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tatea persoanei. În câteva cazuri am amestecat diverse poveşti 
asemănătoare de dragul clarităţii şi al conciziunii.

Dacă ai citit deja celelalte cărţi ale mele, vei observa câ-
teva exemple ilustrative care se regăsesc în scrierile anterioare. 
Aceasta a fost o alegere conştientă. Chiar dacă am o regulă 
în a nu repeta ilustrările, în câteva locuri ideile sunt atât de 
relevante pentru temă, încât am simţit că este mai util să le in-
clud și aici decât să le las deoparte. În plus, atunci când mi-am 
notat aceste idei, ele erau într-o formă incipientă sau elemen-
tară. De atunci, le-am dezvoltat mai în profunzime ca domenii 
de aplicaţie. Aşa că, motivat de dorința de a-ți mări gradul de 
conştientizare a acestor principii, am ales să le includ în aceste 
pagini şi sper că le vei găsi mult mai sugestive.

?
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1
Ne e suficient

Nu circumstan\ele sunt acelea care ne creeaz[
 mul\umirile sau nemul\umirile. Ci noi în=ine.

Vivian Greene

Luam cina cu dr. Wayne Dyer când a fost atins subiec-
tul banilor. „N-am nevoie de mai mulţi bani“ mi-a 

spus Wayne pe un ton neutru. „Am destui bani.“ 
Păi, da, sigur că ai, am gândit eu cu invidie. Ai tone 

de cărţi în lista bestsellerurilor şi iei sute de dolari pentru o 
prelegere.

Totuşi, în timp ce mă gândeam la declaraţia lui, mi-am 
dat seama că îmi dădea o strălucită lecţie. Wayne Dyer avea 
destui bani pentru că alegea să privească ceea ce avea ca fiind 
suficient. Felul în care înțelegea acest „suficient“ nu se baza 
pe un număr, ci pe dorinţa lui de a fi mulțumit. Cunosc oameni 
care au mult mai mulţi bani decât dr. Dyer, dar simt că nu au 
niciodată destul. De asemenea, cunosc oameni care au foarte 
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puţini bani şi se simt bogaţi. Bogăţia şi sărăcia nu sunt condiţii 
externe. Sunt stări de spirit.

După această conversaţie, am încercat să văd viaţa mai 
degrabă din perspectiva a ceea ce primesc, nu a lipsei; a mulţu-
mirii, nu a plângerii; a uşurinţei, nu a zbuciumului. Am desco-
perit că am puterea totală şi absolută să păşesc, în orice moment 
aleg, în experimentarea sănătăţii, bogăţiei, iubirii şi succesului. 
Și tu ai această putere – dacă încerci să o folosești.

Încearcă următorul experiment: pentru o zi, imaginează-ți 
că ceea ce ai şi ceea ce eşti e destul. Când te uiţi în oglindă, 
decizi să-ți placă ceea ce vezi. Când relaţionezi cu prietenul, 
iubita/iubitul, soţul sau şeful, observă ceea ce îți place la ea/
el, în loc să te concentrezi pe ceea ce te deranjează la acea per-
soană. Când te uiţi la facturi, în loc să te plângi de preţul mare 
la benzină sau la alimente, mulţumește-le oamenilor care au 
adus combustibilul şi mâncarea, de la stadiul de sămânţă, până 
pe masa ta. Când mergi la serviciu, bucură-te de clienţi şi de 
sarcinile primite în loc să-ți frângi mâinile din cauza lucrurilor 
care-ți lipsesc.

Dacă faci acest experiment la modul sincer şi continuu, 
chiar şi pentru o zi, viaţa ți se va schimba. Te vei simţi mai bine 
şi lucrurile vor începe să funcţioneze mai mult în favoarea ta. 
Vei recunoaşte că ai mult mai multe bogăţii la îndemână decât 
ți-ai dat seama până atunci. Vei înţelege că ai nu doar destul, 
ci din plin!

Povestea celor doi c[l[tori

Demult, foarte demult, un călător ajunge la porţile unui 
oraş şi îl întâlneşte pe paznicul acestora stând jos lângă ele. 

– Cum e acest oraş? întreabă călătorul.
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