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Oare este posibil sa
iti creezi propria
familie fericita?

- O intrebare pe care o am auzit-o de foarte

multe ori in jurul meu, atat la femei, cat si

barbati.

- O intrebare care genereaza emotii

contrastante.

- O intrebare care necesita un raspuns si pentru

noile generatii; cei care viseaza  a-si intemeia o

familie sau doresc doar  a-si clarifica gandurile. 



Acest ebook este pentru orice
persoana indiferent de varsta,

orientare sexuala, vise si ocupatie.

Va voi destainui cu multa iubire pasii
esentiali pe care i-am aplicat in viata
mea si care m-au trasformat in acea

femeie implinita si fericita.

Chiar daca scopul vietii tale este diferit,
acest ebook, daca il vei citi si apoi vei

pune in aplicare exercitiile pe care ti le
voi dezvalui, va avea un impact major

in viata ta!

"FERICIREA STA IN MAINILE TALE"

Gabriela Solomon



DA! 
ESTE POSIBIL

27octombrie 200127octombrie 200127octombrie 2001

Asa s-a concretizat 
visul nostru...



Stiu ca si tu  iti doresti  sa-ti gasesti

echilibrul in tot ceea ce faci...

Este de fapt scopul intregii omeniri.

 Daca doresti sa afli cum am reusit

noi sa ne construim o relatie

armonioasa si fericita,  iata pasii

despre care iti vorbeam...



1.Cum sa iti intemeiezi o relatie fericita
plecand de la un vis.

2.Legea atractiei

3.Bazele unei relatii solide

4. Binecuvantare sau blestem?

5. " Te voi iubi si te voi respecta, in
toate zilele vietii mele..



1.Cum sa iti intemeiezi o relatie
fericita plecand de la un vis

 Pentru a realiza ceva in viata proprie e
necesar sa stii ce vrei sa faci cu acest dar

pe care l-ai primit!

Viata este aici si acum.

 Ai grija sa nu ratezi aceasta oportunitate
de a-ti cladi viitorul si de a fi fericit/a.



Fiecare din noi ne-am inchipuit imbracate in mirese siFiecare din noi ne-am inchipuit imbracate in mirese si

respectiv miri, alaturi de alesii inimii,respectiv miri, alaturi de alesii inimii,    insa la uninsa la un

moment dat al vietii ne-am dat seama ca acel vis estemoment dat al vietii ne-am dat seama ca acel vis este

atat de greu de realizat si ca acea persoana pe careatat de greu de realizat si ca acea persoana pe care

ne-o inchipuim nu apare in viata noastra.ne-o inchipuim nu apare in viata noastra.

Dimpotriva, ai parte de oameni ce iti fac avansuri,Dimpotriva, ai parte de oameni ce iti fac avansuri,

baieti care cauta doar aventuri pana la o anumitabaieti care cauta doar aventuri pana la o anumita

varsta, caci asa si-au propus sau fete care viseaza lavarsta, caci asa si-au propus sau fete care viseaza la

printii din povesti, ce au disparut din peisajul vietii deprintii din povesti, ce au disparut din peisajul vietii de

zi cu zi.zi cu zi.

Si cu toate acestea continui sa speri, sa te tii agatat/aSi cu toate acestea continui sa speri, sa te tii agatat/a

de acel vis, de aceade acel vis, de acea    fotografie a parintilor proaspetifotografie a parintilor proaspeti

casatoriti in care li se citeau fericirea in ochi sau decasatoriti in care li se citeau fericirea in ochi sau de

acel film din copilarie in care protagonista, fiintaacel film din copilarie in care protagonista, fiinta

plapanda si neajutorata, o Cenusareasa, intalnesteplapanda si neajutorata, o Cenusareasa, intalneste

omul predestinat ce o salveaza din cosmarul trairiloromul predestinat ce o salveaza din cosmarul trairilor

interioare...interioare...

Dar te-ai intrebat vreodata ce anume sta laDar te-ai intrebat vreodata ce anume sta la
baza unei relatii fericite si de durata?baza unei relatii fericite si de durata?



Si eu la randul meu am avut parte de numeroase deluzii,

dar in acelasi moment eram increzatoare ca ceea ce imi

doream se putea realiza.

La urma urmei ceream doar sa fiu fericita!

Am avut o copilarie destul de zbuciumata cu multe

provocari, momente de izolare sociala, momente in care

am vrut sa renunt, caci nu imi gaseam locul, insa un

moment din viata personala mi-a schimbat total

perceptia asupra iubirii, sentiment unic si ravnit de

fiecare fiinta.

Era in toamna anului 1992, la ora de sport. Aveam

aproape 14 ani.

Dupa cateva tentative de abuzuri sexuale, traite in anii

precedenti si din care am scapat doar cu cateva batai

zdravene si o mare teroare ce imi paralizase trupul

slabut, dupa gandul de a renunta la viata, in vara acelui

an, iata ca viata imi pregatise alta surpriza. 

La acea ora de sport am lesinat in urma unei sarituri

peste lada. Vei spune ca nu e nimic neobisnuit in acest 

 accident!

De fapt, ATUNCI S-A PETRECUT MIRACOLUL!



Am trait cea mai frumoasa si unica experienta 
 pana in momentul actual, cand iti scriu aceste

randuri...
Dumnezeu mi-a dat sansa de a cunoaste ce

inseamna sa simti iubirea pura. A fost o intalnire
divina, moment pe care il reactualizez ori de cate

ori mi se pare greu ceea ce fac, prin emotia
reevocarii acelui episod.

Am calatorit in tunelul timpului, am vazut cu ochii
mei  paradisul pe care unii il descriu sau si-l

inchipuie. Dar sa gusti din plin si sa te bucuri de
acea atmosfera de iubire, sa simti acel miros de
iarba tanara, proaspata de primavara eterna, de
salciile infrunzite ce-si oglindeau frumusetea in

apa cristalina lin curgatoare, in care razele soarelui
sarutau duios pestisorii ce veneau la suprafata o

poti intelege doar ajungand acolo. 
 Odata intors, nimic nu se poate compara cu cea de

pe pamant.



I-am cerut sa raman acolo, i-am povestit toata
suferinta prin care trecusem. Comunicam

prin citirea gandului. Deja stia...dar cu toate
acestea  mi-a raspuns ca nu era momentul
meu! Ca am o misiune pe care trebuie sa o

duc la bun sfarsit.
Cu lacrimi in ochi, dar cu o imensa bucurie si

pace in trup am deschis ochii dupa 15
minute. Spre surprinderea mea nu

intelegeam  de ce erau speriati colegii; ma
priveau mirati asezati in jurul meu in cerc. Mai

tarziu mi-au spus ca aveam spume la gura si
ochii dati peste cap...Insa eu eram in sfarsit

fericita.

Ceea ce a contat a fost faptul ca
eram vie si aveam un motiv

pentru care  SA TRAIESC!



VIATA- CEL MAI DE PRET DAR 

Primul pas este
CONSTIENTIZAREA darului vietii! 



PENTRU A FACE PE ALTCINEVA
FERICIT, AI GRIJA SA SADESTI
FERICIREA MAI INTAI IN TINE!



Atunci cand iti doresti ceva
Universul lucreaza pentru tine.

2.Legea atractiei



Astfel a  inceput adevarata sfida cu mine insami.

A gasi si a aplica in viata de zi cu zi pasii necesari

pentru a construi acel paradis oriunde ma aflam.

Am inceput sa relationez cu cei din jur, insa modul

fiecarei  persoane de a iubi era diferit de ceea ce

cautam eu, de acel sentiment pe care l-am trait atunci

in calatoria mea.

Acest fapt m-a motivat si mai mult. 

Imi doream sa gasesc un baiat cu care sa-mi

intemeiez o familie, in care sa pot manifesta acel

sentiment de deschidere, sinceritate si iubire pura

neconditionata.

In fiecare clipa cand ramaneam in intimitate cu

gandurile mele ii ceream lui Dumnezeu sa-mi trimita

un suflet drag cu care sa ma inteleg, sa ma respecte,

sa aibe rabdare cu mine si sa ma iubeasca..



Asadar...al doilea pas este
RUGACIUNEA/ RUGAMINTEA /

INTENTIA. 

A cere din adancul sufletului sa se
materializeze dorinta/ visul tau.



3.Bazele unei relatii
solide

Aggiungi un sottotitccccccolo
"Relatia dintre oameni se
construieste precum isi

creeaza artistul propria opera
de arta".

Gabriela Solomon



 A AVEA O RELATIE ARMONIOASA  ESTE VISUL
FIECAREI PERSOANE.

Asadar, Universul nu a intarziat sa-mi raspunda.

In vara anului 1996 l-am cunoscut pe cel ce urma in 

 octombrie 2001 sa-mi devina sot, LUCIAN.

Primul pas in construirea relatiei mele solide cu sotul a

fost sinceritatea.

 Desi toti cunoastem multitudinea de calitati sau virtuti

existente in vocabularul comun universal sunt totusi

insa prea putini care se preocupa in a si le insusi, dar

mai ales aplica in viata de zi cu zi. 

Avand in vedere traumele mele am considerat ca  nu

aveam timp de pierdut cu lucruri copilaresti. Astfel la cei

16 ani CU PROIECTUL DE VIATA  BINE STABILIT si

ideile foarte clare i-am destainuit ceea ce doream si

cautam intr-o persoana. 

El,19 ani, orfan de tata de la varsta de 9 ani  si provenind

dintr-o familie cu 5 copii, a acceptat cu inima deschisa

"provocarea vietii lui".

Acest fapt se numeste ASUMARE DE

RESPONSABILITATE! 

Semn de maturizare din partea noastra.



 Am stabilit regulile de comun acord: dorintele si

asteptarile fiecaruia, incepand astfel cu multa

rabdare a ne cunoaste...A descoperi calitatile

celuilalt, a le perfectiona pe cele mai putin

dezvoltate si a pune semintele celor care lipseau

cu desavarsire. 

De la el am invatat ce inseamna tacerea

chibzuita, rabdarea in a lasa lucrurile sa se

intample, a iubi cu privirea si a comunica prin

glasul inimii.

 De la mine el a invatat increderea, libertatea de

exprimare si comportament. A iubi in mod

detasat, fara teama  de a pierde fiinta iubita.

Am crescut impreuna de-a lungul anilor, pana

cand am decis ca este momentul sa spunem DA,

IN MOD CONSTIENT. 



Asadar te intreb cu mult respect si
intelegere...

Care sunt calitatile tale? Dar ale
partenerului de viata, ale colegului de

munca cu care interactionezi mai mult,
ale sefului, ale copiilor tai...ecc?

Ce anume crezi ca ti-ar lipsi si ai dori sa-ti
insusesti, pentru a-ti imbunatati viata

personala?

Cum vezi relatia ta actuala?

Ce crezi ca ai avea nevoie pentru a o
transforma intr-o casnicie fericita si de

lunga durata?

Ce esti dispus/a sa faci pentru a te bucura
de acest lucru?

Fii bland si ingaduitor draga cititorule...
Ia-ti timpul necesar sa raspunzi. 



Dar daca vei considera ca totusi nu totul depinde
de tine, ci si de celalalt, atunci intreba-te:

Sunt eu rabdatoare si intelegatoare, imi fac timp
sa-mi ascult partenerul de viata?

Il intampin cu iubire si-i creez un camin
primitor?

Am grija in primul rand de aspectul meu in asa
fel incat sa mentin vie flacara atractiei si a

interesului pentru mine?

Stiu sa tac atunci cand este necesar sau ma
comport precum parintii, reprosandu-i fiecare

lucru, devenind astfel cicalitor/ cicalitoare?

Ii respect dreptul de opinie?
Ii respect dreptul de a raspunde "nu"?

Cum ma simt in acel caz? Ce emotii  si cuvinte ii
adresez  verbal si pe ce ton?

 
Ce cuvinte imi adresez in gand?

Fii bland si ingaduitor draga cititorule...
Ia-ti timpul necesar sa raspunzi.

 



TOTUL ESTE UN PROCES , O
EVOLUTIE!

4. Binecuvantare sau
blestem?



A te naste in corp de femeie uneori e o provocare...

Cu totii stim riscurile unei copile, a unei femei, dar  in

ziua de azi a devenit  un pericol chiar si 

pentru baieti.

Pentru mine a trece prin acele incercari a devenit un

juramant fata de trupul meu si un legamant unic cu

Dumnezeu.

In momentul agresiunilor  l-am invocat pe El sa ma

ajute sa scap neatinsa. In schimb i-am promis ca voi

avea grija de trup, casa sufletului si a vietii. Astfel la 11

ani mi-am luat cel mai mare angajament: acela de a-mi

pastra virginitatea pana la casatorie. 

Zis si facut! 

Cand am decis sa ne frecventam ca sa ne

cunoastem a fost primul lucru pe care i l-am

spus. Am fost deschisa si i-am povestit atunci 

prin ce experiente am trecut, dar si promisiunea

facuta. Apoi l-am lasat sa decida.

Pasul numarul trei: RESPECTAREA
LIBERULUI ARBITRU !



Ceea ce pentru unii inseamna o rusine, o durere, un

blestem, pentru noi a devenit izvorul fericirii noastre.

 Astfel amandoi eram focalizati doar pe acele virtuti
esentiale unei casnicii: increderea, sinceritatea,

liberul arbitru, respectarea  si acceptarea opiniilor
celuilat, dar mai ales a libertatii. 

Daca o persoana te iubeste, iti respecta deciziile.
Daca ii lipsesti, te cauta.

Daca te doreste, iti ramane alaturi.
Daca nu se intampla nimic din cele mai sus, 

... intreaba-te...

MA IUBESTE?

CE INSEAMNA IUBIREA PENTRU EL/ EA  SI PENTRU
MINE ?

CE RELATIE DORESC SA CONSTRUIESC?

SUNT LIBER/ A IN DECIZIILE MELE SAU SUNT SCLAVUL
SENTIMENTELOR, A DEPENDENTEI EMOTIONALE?

Fiecare isi gaseste motivatia determinanta in
experientele personale.

Aceasta este povestea mea de viata...



Simte-te liber si ia ceea ce crezi ca ti se potriveste si iti
poate aduce fericirea. 

Povestea vietii tale o poti rescrie in orice moment.
Raspunde la aceste intrebari, in mod sincer, indiferent

in care situatie te afli.
Identifica ce anume te leaga de o persoana, ce puncte

aveti in comun.

 Numeste acele virtuti/ calitati pe baza carora ti-ai ales
partenerul/a.

Daca acum acestea nu le mai regasesti, atunci
intreaba-te: 

Cand ati incetat sa mai fiti voi insiva?



5." Te voi iubi si te voi respecta,
in toate zilele vietii mele."

Fiecare pas are importanta lui.
Chiar si juramantul facut in fata celui care oficiaza

casatoria.

La urma urmei adu-ti aminte ca de fapt aceasta
promisiune o faci fata de tine!

E sansa ta de a fi sincer/a fata de principiile
personale!

E DREPTUL TAU DE A FI FERICIT/A !



Daca totusi nu ai aceasta forta interioara de a te

bucura de trairea sentimentelor, a emotiilor si de a-

ti construi o relatie armonioasa, iti voi fi alaturi,
prin toate mijloacele experimentate mai intai de

mine, pentru ca si TU sa descoperi CINE ESTI si a
te bucura din plin de acest minunat dar, VIATA .

Cu iubire, GABRIELA SOLOMON

TERAPEUT HOLISTIC SI COACH PENTRU O VIATA IMPLINITA.


