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DESPRE AUTOARE
Autoare a mai multor lucrări din domeniul ştiinţelor vieţii,
Annemarie Postma (1969) a studiat Dreptul şi, mai târziu, a devenit
primul model profesionist european, având un handicap. După apariţia
în revista Playboy în anul 1995, Annemarie Postma a fost invitată
frecvent la emisiuni naţionale şi internaţionale de televiziune. Acesta a
fost momentul de început al unei cariere publicistice de succes, pe tema
stimei şi a respectului de sine – două aspecte esenţiale ale dezvoltării
personale, potrivit autoarei.
Volumele sale I Love Me (Mă iubesc pe mine însămi), Making
Love (A face dragoste) şi The Body Is Perfect (Corpul este perfect),
au avut sute de mii de cititori. Scrierile sale pasionate, caracterizate
prin viziunea holistică asupra vieţii, lasă să răzbată întrebarea: „Cum
pot învăţa să trăiesc cu adevărat? Cum pot avea cea mai bună viaţă
pentru mine?” Annemarie Postma arată că sănătatea mentală, psihică,
emoţională şi spirituală sunt indisolubil legate între ele. Din luna
februarie a anului 2005, Annemarie activează ca voluntar al Fundaţiei
Ţărilor de Jos pentru Copiii cu Handicap (NSCK).
Annemarie avea unsprezece ani când o muşcătură de căpuşă,
nedescoperită la timp, i-a cauzat paraplegia parţială care i-a schimbat
viaţa. În prezent, ea împărtăşeşte lumii experienţele şi cunoaşterea
dobândită, prin cărţile, întâlnirile şi prelegerile sale. Pasiunea pentru
viaţă, dragostea cu care îmbrăţişează realitatea şi implicarea socială fac
din Annemarie Postma o sursă de inspiraţie pentru foarte mulţi oameni.
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PREFAȚĂ
			Dacă ai nevoie de ceva,
			
acel lucru va veni la tine, cu condiţia
			
să fii liber. Este o lege cosmică.
				

INTI CESAR MELASQUEZ

Oriunde te duci, toată lumea vorbeşte despre „Secretul”. Fapt care
nu surprinde, deoarece „Secretul” arată că pentru a avea ce-ţi doreşti
cel mai mult, nu trebuie decât să ştii care este acel lucru şi apoi, doar
gândindu-te la el, vei atrage către tine viaţa la care visezi.
„Secretul” se referă la legea atracţiei – o lege fundamentală
a naturii, despre care eu am scris mult de-a lungul anilor. Atragem
circumstanţele vieţii datorită faptului că noi creăm o bună parte din
realitatea noastră exterioară din substanţa realităţii interioare. De fapt,
noi creăm încontinuu, cel mai adesea fără ca măcar să ne dăm seama.
Cu fiecare gând pe care îl gândim ne modelăm existenţa şi tot ceea ce
ne atrage atenţia va da roade – bune sau rele.
Puterea atenţiei şi a intenţiei este enormă; cu toate că poate nu
realizăm acest lucru, ea este cea care ne face să fim creatorii propriului
destin. Legea atracţiei nu este însă o lege izolată. Ea face parte dintr‑un
model complex, în care se regăsesc mai multe legi universale care
interacţionează pentru a asigura descoperirea satisfacţiei depline în
viaţă şi atingerea ţelului propus. „Secretul” ne dezvăluie numai un pas
important pe o cale care duce foarte departe, către o profundă înţelegere
a naturii proprii şi a scopului nostru în viaţă.
Ce nu afirmă „Secretul” este nevoia noastră de a ne cunoaşte
pe noi înşine, înainte de a ne împlini visurile. Pentru a avea viaţa la
care aspirăm trebuie mai întâi să aflăm din ce anume creăm realitatea.
Mulţi oameni îşi creează inconştient circumstanţele vieţii servindu-se
în acest scop de o parte din ei înşişi pe care nu o cunosc şi nici nu
doresc să o cunoască. Este vorba de acea parte caracterizată, înainte
de toate, de îndoiala în puterile proprii, teamă, resentimente, gânduri
negative, complexe de vinovăţie şi suferinţă. Efectele intenţiilor noastre
sunt influenţate de puritatea sursei din care provin. Înainte de a lansa
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afirmaţii mentale către univers, este nevoie să înţelegem de ce dorim
un anumit lucru şi de unde vine acea dorinţă. Înainte de a fi capabili
să utilizăm efectiv puterea creaţiei trebuie să ajungem la miezul fiinţei
noastre.
Creatorii „Secretului” ştiau foarte bine că majoritatea oamenilor
sunt în căutarea unei reţete miraculoase – soluţii de-a gata pentru toate
problemele lor – şi că foarte mulţi alţii se focalizează preponderent
asupra dorinţelor materiale: apariţia bruscă a perechii ideale (sau a unui
televizor nou, cu ecranul plat), pare mult realizabilă şi mai atrăgătoare
decât dobândirea cunoaşterii interioare asupra contribuţiei noastre
unice la scopul vieţii.
Cu toate acestea, secretul real se ascunde în „Secretul”. Aceia care
dobândesc autocunoaşterea şi devin mai iubitori, mai bogaţi şi mai
liberi interior au mai mult de dăruit. Iar aceia care au mai mult de dăruit
vor fi uimiţi să afle cât de mult are universul să le dăruiască lor şi cât de
multe secrete le va împărtăşi viaţa.
ANNEMARIE POSTMA

12

Annemarie Postma

Introducere
CELE DOUĂSPREZECE LEGI ALE CREAŢIEI
Noi creăm încontinuu, fie că suntem conştienţi de lucrul
acesta, fie că nu. Dar, pentru a avea viaţa pe care ne-am născut
să o trăim, trebuie să devenim conştienţi de puterea noastră
creatoare, să o controlăm şi să învăţăm să o folosim pentru
atingerea scopului propus. Noi suntem reflectarea directă a
universului, al cărui potenţial nu are sfârşit. Nu este nimic ce
nu putem atinge. Aceasta nu înseamnă însă că putem supune
universul voinţei noastre.
Universul ştie exact ce ne dorim; el aude fiecare gând şi
fiecare dorinţă a noastră. Pe de altă parte, el vede şi de unde vin
aceste dorinţe şi, mai cu seamă, dacă împlinirea lor ne va fi sau
nu de folos. Universul cunoaşte scopul nostru în viaţă şi ne poate
spune dacă, prin felul în care am ales să trăim, ne îndreptăm sau
nu către îndeplinirea lui. Universul este inteligent, plin de iubire
şi generos; el ne dă exact ceea ce îi cerem, dar nu întotdeauna
ceea ce credem noi că ne trebuie.
Universul nu răspunde dacă ne etalăm nevoile. El iubeşte
oamenii puternici, autentici, cu suficientă stimă de sine încât să
intre în relaţie cu el ca parteneri egali. El doreşte să ştie dacă
avem curajul să participăm activ la construirea propriului destin.
Numai atunci îşi va mobiliza toate forţele pentru a ne ajuta să ne
atingem potenţialul.
Această carte vă va învăţa cum să lucraţi cu universul pe
toate nivelele importante ale existenţei voastre. Vă va arăta cum
să vă creaţi viaţa pe care o doriţi, cea pentru care v-aţi născut
– nu din fantezia de a vă vedea toate dorinţele împlinite în chip
magic, ci lucrând sistematic cu cele douăsprezece legi ale creaţiei,
dintre care legea atracţiei reprezintă o mică parte. Toate aceste
legi alcătuiesc adevărata voastră putere creatoare.
13
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În fiecare dintre capitolele care urmează este tratat modul
în care operează câte una dintre cele douăsprezece legi ale
creaţiei, încheindu-se cu un set de sugestii pe care să le puneţi în
aplicare în viaţa voastră. Multe dintre aceste sugestii necesită o
auto‑examinare prealabilă, pe care o puteţi realiza fiecare în felul
care vi se potriveşte cel mai mult – unii ţinând un jurnal, alţii
meditând asupra chestiunilor majore ale existenţei. La sfârşitul
cărţii, este descrisă o tehnică de meditaţie pe care o puteţi găsi
utilă scopului de a afla răspunsuri la întrebările voastre.
Legile
Nimic nu pică din cer, oricât de mult v-aţi dori acel lucru şi
oricât de pozitiv aţi gândi. Există un secret întreit al îndeplinirii
dorinţelor. Primul pas este să vă rafinaţi calitatea dorinţei astfel
încât să vă fie foarte clar ce anume vă doriţi, de ce vă doriţi acel
lucru şi să credeţi cu adevărat că rezultatul îndeplinirii acelei
dorinţe vă aparţine. Al doilea pas implică decizia interioară de
a vă angrena cu toate puterile inimii şi minţii în îndeplinirea
dorinţei respective. Şi al treilea pas constă în asumarea totală a
responsabilităţii alegerii pe care aţi făcut-o şi a consecinţelor ei.

A VREA
Nu îţi doreşti ceva cu adevărat decât atunci când nicio altă
opţiune nu mai este suficient de atrăgătoare pentru tine, astfel
încât să-ţi dedici energia pentru ea. Acest punct este diferit
pentru fiecare om; unii nu sunt pregătiţi pentru o cale nouă decât
atunci când ajung cu spatele la zid, când schimbarea este singura
lor opţiune, întrucât modul familiar de a gândi şi de a acţiona
nu le mai aduce nimic din abundenţa pe care o doresc. Adevărul
este că atunci când persistaţi în vechile credinţe şi deprinderi şi
vă găsiţi scuze pentru a continua să trăiţi în acelaşi mod, deşi nu
sunteţi mulţumiţi, nu vă doriţi de fapt schimbarea cu adevărat.
Legea creaţiei cere să vă examinaţi dorinţele în profunzime.
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A DECIDE
Când îţi doreşti ceva cu toată fiinţa, te simţi pregătit să
iei decizia de a face tot ce este necesar pentru a-ţi transforma
dorinţa în realitate.
Eşti gata pentru această decizie? Chiar dacă hotărârea se
produce în interior, nu seamănă câtuşi de puţin cu reveria şi
nu este în niciun fel vagă; dimpotrivă, este foarte concretă şi
practică, mai ales dacă îi dai valoarea unui angajament sacru
faţă de tine însuţi. Cum va arăta viaţa ta dacă vei transforma
acea hotărâre în realitate? Cum va arăta dacă te vei menţine în
vechile tale credinţe limitatoare?

A-ŢI ASUMA RESPONSABILITATEA
Când eşti cu adevărat pregătit să iei decizia de a te transforma,
poţi şi să-ţi asumi întreaga responsabilitate pentru consecinţele
transformării. Cea mai importantă dintre aceste consecinţe
este renunţarea la credinţele limitatoare pe care ţi-ai construit
cea mai mare parte a existenţei tale de până în acel moment.
Eşti într-adevăr pregătit să-ţi transformi dialogul interior
inconştient într-unul pe deplin conştient de faptul că numai
eliberându-te de credinţele tale limitatoare te poţi transforma?
Pentru a realiza acest lucru va trebui să te confrunţi cu teama,
suferinţa şi insecuritatea care derivă din acestea. Eşti pregătit
să te confrunţi cu tine însuţi, să lupţi cu propriile limitări atunci
când nimic nu va părea să meargă aşa cum îţi doreşti? Legea
creaţiei îţi cere să rupi unul câte unul toate lanţurile credinţelor
limitatoare, care te împiedică să iei decizii în deplină libertate, şi
să creezi viaţa la care visezi.
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Legea 1

Eliberează-ţi Voinţa
Sunt multe căi în viaţă,
dar dintre toate câte sunt
Numai una este destinată călătoriei tale.
Aceea şi numai aceea este calea ta.
Şi fie că vrei, fie că nu,
trebuie să urmezi acea cale.
Prin urmare, tu nu alegi calea,
deoarece calea te alege pe tine.
Tu alegi cum să călătoreşti:
fie împotrivindu-te obstacolelor din calea ta,
supărat că soarele de-abia ajunge
pe poteca îngustă care traversează prăpăstii,
fie nutrind voinţa de a fi mai bun
şi mai înţelept la sfârşitul călătoriei
pe care te afli doar la început.
Calea te alege pe tine: va fi aceasta şi alegerea ta?
HANS STOLP

18

Annemarie Postma

„Chestiunea este simplă. Dacă respiri şi-ţi bate inima
înseamnă că trăieşti” – aşa îmi spunea odată un bun amic,
capabil întotdeauna să explice lucrurile complicate într-un mod
foarte direct. „La urma urmei, îţi umpli viaţa. Nimic nu-i mai
greu decât asta.”
Adeseori suntem mai preocupaţi „să ne umplem viaţa”
decât să trăim. Mergem înainte cu gurile căscate după aer, ca
peştii. Şi credem că bătăile inimii ni se cuvin. Aşa trebuie să fie,
pentru că suntem ocupaţi. Ocupaţi cu umplutul vieţii, cu doritul,
visatul, planificatul şi, mai ales.... cu voitul. Vrem, vrem, vrem.
Vrem atât de multe, cu toate că nu suntem întotdeauna conştienţi
de motivele pentru care vrem, ori nici măcar de ceea ce vrem.
Dorinţele ne conduc existenţa. Şi pe măsură ce ne lăsăm călăuziţi
de dorinţe, ne creăm calea pe care o urmăm.
*
Voința puternică te poate ajuta să înfrunți
obstacolele vieții, dar câteodată lucrurile se rezolvă
pur și simplu de la sine.

*
Cred în puterea voinţei. Voinţa m-a condus mult timp în viaţă.
Când eram o copilă de unsprezece ani şi m-am trezit deodată
paralizată într-un cărucior cu rotile voinţa a fost instrumentul
de care m-am folosit ca să-mi recâştig locul în viaţa obişnuită.
Când mama a murit la o vârstă tânără mi-am exersat voinţa ca
să înţeleg că moartea ei avea un rost. În perioadele când am fost
foarte bolnavă voinţa a fost cea care m‑a ajutat să supravieţuiesc.
Şi, în fine, în munca mea voinţa a constituit mijlocul prin care
am urmat cu succes căi ce păreau imposibile pentru mine. Am
devenit primul model profesionist din Europa, fiind într-un
cărucior de infirm, mi-am construit o carieră publicistică de
succes, am scris multe cărţi despre respectul de sine, care au
devenit în scurt timp best-seller.
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*
Să nu se împlinească ce-ți dorești
este câteodată cel mai bun lucru
care ți se poate întâmpla.

*
Dar, de-a lungul anilor, părerile mele despre transformarea
existenţei prin puterea voinţei pure s-au schimbat. Cu toate că
este adevărat că o voinţă puternică te poate ajuta să depăşeşti
obstacolele vieţii, uneori voinţa nu este necesară şi lucrurile se
rezolvă pur şi simplu de la sine. Am avut această revelaţie în
urma unor încercări şi greşeli pe care le-am făcut. Au fost multe
momente în viaţa mea când totul mergea altfel decât voiam,
motiv pentru care m-am cofruntat pe neaşteptate cu teama şi
disperarea. De fiecare dată însă după asemenea momente, după
ce starea de confuzie indusă de dezamăgire, furie şi frustrare se
consuma, mă gândeam: ce norocoasă am fost că viaţa nu mi-a
dat ce am cerut! Fiindcă, mai târziu, vedeam că lucrul acela nu
era necesar dezvoltării mele şi că întotdeauna a existat ceva care
ştia că nu trebuia să-l primesc, protejându-mă astfel mai bine
decât aş fi făcut-o eu. Câteodată a nu primi ce vrei este cel mai
bun lucru care ţi se poate întâmpla.
*
Crezi adeseori că știi ce e bine pentru tine.
Dar ce e bine pentru tine se petrece de obicei
în momentul prezent...

*
Recent am luat o carte foarte veche din bibliotecă,
„Frumuseţea şi înţelepciunea Chinei”, de Henri Borel. Acolo am
găsit, într-un capitol intitulat Wu Wei, următorul pasaj, care mie
mi s-a părut încântător:
„Nu ştii cum şi-a găsit Împăratul Galben perla fermecată?
Îţi voi spune. Împăratul Galben a călătorit spre nord, la Lacul
20

