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Andrew Matthews este un orator 
motivațional cunoscut în întreaga 

lume, având capacitatea de a 
antrena orice public. A ținut 

conferințe în mai mult de 1 000 de 
corporații internaționale și în peste 

500 de școli și universități. Autor 
de bestselleruri, cărțile sale au fost 
traduse în 43 de limbi. Multe dintre 
ideile sale sunt surse de inspirație 

pentru specialiștii din domeniul 
sănătății mintale de pretutindeni.

Cărțile acestea  
sunt lecții de viață. 
Pentru noi toți.Fie că vrei mai multă fericire în viața de zi cu zi, fie că 

speri să ai succes sau doar să înțelegi de ce trăiești 
anumite experiențe, Cum funcționează viața îți oferă 
explicații simple, cu influențe din psihologie și din 
fizica cuantică, despre cum poți să-ți îndeplinești 
visurile.

Andrew Matthews, orator internațional, autor și ilus-
trator, îți îndrumă pașii pentru a-ți descoperi puterea 
de creator al propriilor experiențe. Vei înțelege astfel 
cum poți transforma un gând în realitate, care este pu-
terea subconștientului și cum poți obține armonie în 
propria viață, atrăgând lucrurile de care ai nevoie.

Nimic nu este întâmplător, cu siguranță nici faptul că 
citești această carte, care are darul de a te învăța cum 
să acționezi pentru a-ți îndrepta cursul vieții pe un nou 
făgaș, bucurându-te de fericire, de recunoștință și de 
pace sufletească.
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CAPItolUl 1 
Când lucrurile merg prost

Întro seară târziu, trent conducea agale pe autostradă, 
când, deodată, o vacă rătăcită se decide să traverseze. 
trent virează brusc, dar tot lovește vaca în plin. Mașina se 
rostogolește. Vaca moare.

trent supraviețuiește. Își repară mașina. dar necazurile lui 
deabia acum încep…

trent simte nevoia să se relaxeze. Pleacă la pescuit și se taie 
la picior întro piatră. e o tăietură minoră, dar nu se vin
decă. să fie sigur că nu e ceva grav, merge la medic. Acesta 
îi spune: „Un fleac. e doar un tendon inflamat.“ dar când 
laba piciorului drept i se umflă cât un pepene, trent cere 
o a doua părere. Chirurgul îi spune: „Ai o infecție gravă. 
Țiai putea pierde piciorul.“

trent își petrece 
urmă toarele zece 
zile în spital. Medicii 
îi salvează piciorul. 

Înapoi la muncă, trent 
conduce pe un drum de 
țară când, după un viraj, 
dă față în față cu o toyota 
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8 CUM fUnCţIoneAzĂ VIAţA

Corolla scăpată de sub control, care vine pe contrasens 
direct spre el. trent apasă frâna… dar tot lovește Corolla. 

trent supraviețuiește, însă necazurile lui nu iau sfârșit.

trent primește consiliere financiară și își investește toată 
agoniseala întro companie numită storm financial. 
totul e perfect până când vine criza mondială și storm 
financial o resimte din plin. trent supraviețuiește, dar 
storm financial nu. trent își pierde toată agoniseala deo 
viață.

Povestea lui trent este și povestea ta, cum este și a mea. de 
ce avem parte cu carul de facturi și de șoferi proști?

Putem controla evenimente aparent întâmplătoare sau viața 
este o loterie cu vaci rătăcite și cu bacterii de nestăpânit?

o să ajungem și la asta în curând…

DeCi, cuM 
vezi rEla�Ia 
noastRă în 

vIitOr?
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Când lUCrUrIle MerG Prost 9

Când lucrurile merg bine

Jane are vreo 30 de ani și este singură. toate prietenele ei 
au iubiți sau soți. Și Jane șia dorit unul. se tot întreba: „Ce 
e în neregulă cu mine?“ 

A făcut o obsesie pentru găsirea unui partener. de fiecare 
dată când intra întrun supermarket, în lift, sau când urca 
în vreun avion, se întreba: „o săl găsesc aici?“ 

nu la găsit nicăieri.

de fiecare dată când dădea domnul și avea câte o întâl
nire, se alegea praful de ea. Un tip a făcut pneumonie și a 
anulat totul. Bunica italiană a altui tip a făcut infarct și el 
a plecat din țară. Jane a încercat să cunoască bărbați și pe 
internet, dar nu ia plăcut deloc. Întrun final, i sa făcut 
lehamite și șia spus: „nu am nevoie de un bărbat în viața 
mea. o să fac niște cursuri. o să îmi iau un câine!“

sa înscris la un curs online de limba chineză. A reluat 
legătura cu prieteni vechi. A mers la teatru. A început să 
se bucure de viață. Șia cumpărat un cățeluș.

Și poți ghici ce a urmat. În ziua în care a renunțat la ideea 
unui iubit, bărbații au început să apară cu duiumul.

•	Un vecin arătos ia salvat cățelușul din casa scării și a 
scoso în oraș la o cafea.

•	Un prieten din liceu — la pachet cu „sunt divorțat și 
tu ești singura femeie pe care am iubito vreodată“ — a 
contactato pe facebook.

•	fratele proprietarului a venit să schimbe un bec și au 
luat micul dejun împreună.

nu mai era în căutarea unui bărbat, își luase gândul de la 
asta. nu șia petrecut nici măcar un minut prin vreun bar 
sordid. sa întâmplat pur și simplu.
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10 CUM fUnCţIoneAzĂ VIAţA

de ce oare atunci când lucrurile încep să meargă bine, 
apar și mai multe lucruri care merg din ce în ce mai bine?

este o simplă coincidență?

Ți sa întâmplat și ție vreodată?

•	ești pe cale să suni o persoană căreia nu iai mai tele
fonat de o lună, când, deodată, te sună chiar ea.

•	Auzi de o carte interesantă și decizi că vrei să o citești. 
A doua zi, mergi întro vizită la un prieten, te duci la 
un magazin de vechituri sau urci întrun tren și o vezi 
acolo.

•	 Începi să fredonezi un cântec vechi și apoi pornești 
radioul și este difuzată chiar piesa respectivă.

sau asta:

•	ești la o întâlnire și te gândești: „Ar fi groaznic să dau 
nas în nas cu fostul soț!“ Intri în restaurant și îl vezi 
acolo cu noua lui logodnică.

•	Cumperi o mașină nouă și îți spui: „sper să no zgâ
rii.“ nici nu trec bine 24 de ore, că un puști îți și dis
truge farul din spate cu un cărucior de supermarket.

•	Un an întreg pui la cale o vacanță la schi. Îți spui: „sper 
să nu mă îmbolnăvesc.“ răcești pe drum spre destinație 
și îți petreci întreaga săptămână în camera de hotel.

Am putea să punem toate aceste lucruri pe seama coinci
dențelor. dar e mai mult deatât. 

fizica cuantică a demonstrat acum ceea ce maeștrii spi
rituali neau învățat de 3  000 de ani încoace: gândurile 
influ ențează materia și toți, și toate sunt interconectate.
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Când lUCrUrIle MerG Prost 11

Gândurile sunt lucruri reale. Gândurile creează circum
stanțele. dar asta e doar jumătate din poveste. Ceea ce 
contează cel mai mult este ce sIMȚI.

Această carte vorbește despre motivele pentru care lU 
CrU rIle BUne ȚI se ÎntâMPlĂ Când te sIMȚI BIne, 
des pre motivele pentru care lUCrUrIle rele ȚI se ÎntâM
PlĂ Când te sIMȚI rĂU — și cum să ne simțim bine ast
fel încât să ni se întâmple și mai multe lucruri bune.

În acest proces, ai putea să descoperi și:

•	 de ce lucrurile rele li se întâmplă uneori oamenilor buni;
•	de ce placebo funcționează și dietele nu;
•	de ce bogații fac bani — chiar și din pură întâmplare;
•	de ce Jane are acum iubiți cu carul.

GlORIa! CHIar Mă 
GÂNDEAM la tIne!
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