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Rezumat cartea Secretul (de Rhonda Byrne) 
 

 
 

Bine te-am găsit pasionatule de cărţi motivaţionale! 

 

Aşa cum ţi-am promis, îţi ofer în acest Ebook rezumatul ideilor principale din 

cartea Secretul, scrisă de Rhonda Byrne. 

Citeşte-l cu atenţie şi pune în aplicare conceptele prezentate. 

 

Îţi recomand să citeşti şi cartea ca să înţelegi mai bine detaliile, să vezi exemplele 

practice şi învăţăturile maeştrilor spirituali pe care-i găseşti în această carte. 

La finalul acestui rezumat, găseşti librăriile online de unde poţi cumpăra cartea 

la un preţ rezonabil precum şi resursele suplimentare pe care le poţi citi sau descărca 

referitoare la această carte. 

 

Iată rezumatul cărţii Secretul, astfel cum l-am conceput după citirea şi 

studierea lucrării. Îţi prezint mai jos ideile principale: 

 

• Secretul vieţii este Legea Atracţiei; 

• Lucrurile asemănătoare se atrag, deci un gând atrage gânduri 

asemănătoare; 

• Gândurile omului se materializează; 

• Omul este precum un turn de transmisie uman: ceea ce gândeşte transmite 

în Univers şi primeşte înapoi prin intermediul vibraţiilor; 

• Legea Atracţiei este o lege a naturii, la fel ca şi gravitaţia; 

• Pentru a şti ce gândeşti la un moment dat, întreabă-te cum te simţi; 

• Gândurile predominante determină frecvenţa şi sentimentele omului; 

• Foloseşte Pârghiile Secrete, pentru a-ţi schimba starea în bine. Orice te 

face fericit(ă): sport, muzică, desen, un film bun, etc. 

• Sentimentul iubirii are cea mai înaltă frecvenţă; 
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• Legea Atracţiei este imparţială: funcţionează pentru toată lumea, 

indiferent dacă crede sau nu în ea; 

• Procesul Creaţiei este: Cereţi, Credeţi, Primiţi; 

• Când îţi doreşti ceva, asigură-te că eşti pe frecvenţa specifică receptării; 

• Universul nu are nevoie de timp pentru a materializa dorinţele; 

• Creaţi-vă anticipat fiecare zi, încă de dimineaţă. Cum aţi dori să decurgă? 

Imaginaţi-vă! 

• Aşteptările constituie o forţă de atracţie puternică. De aceea, asigură-te că 

ele sunt pozitive şi orientate către ceea ce îţi doreşti să ţi se întâmple; 

• Fiţi recunoscători pentru ceea ce aveţi deja şi veţi atrage mai multe lucruri 

bune în propria viaţă; 

• Mulţumiţi anticipat pentru ceea ce vă doriţi, înainte ca să se întâmple; 

• Vizualizarea înseamnă procesul de a crea imagini mentale, în mod 

voluntar; 

• La sfârşitul fiecărei zile faceţi o trecere în revistă a evenimentelor 

petrecute. Dacă nu s-au întâmplat cum v-aţi dorit, recreaţi-le mental aşa 

cum aţi fi dorit să se petrească; 

• Concentraţi-vă pe bunăstare şi o veţi atrage; 

• Simte-te bine în privinţa banilor şi formează-ţi o părere bună despre ei şi 

oamenii bogaţi; 

• Când vezi ceva ce îţi doreşti spune-ţi: „Îmi pot permite acest lucru, pot 

cumpăra acest lucru” şi imaginează-ţi că îl ai deja. 

• Donaţi bani, faceţi cadouri şi simţiţi-vă bine când faceţi asta; 

• Gândiţi-vă la bunăstare şi belşug, nu la lipsuri şi sărăcie; 

• Asigură-te că gândurile, cuvintele, acţiunile şi condiţiile nu îţi contrazic 

dorinţele; 

• Tratează-te pe tine întâi cu iubire şi respect. Numai aşa vei putea să le-o 

oferi şi altora; 

• Concentraţi-vă asupra calităţilor pe care le aveţi, nu asupra defectelor. 

Lucrul asupra căruia stăruiţi, se multiplică. 

• Concentraţi-vă pe ceea ce apreciaţi la cealaltă persoană; 

• Râsul este foarte bun; 

• Nu vorbiţi şi nu ascultaţi despre boală ori simptomele ei; 

• Nu ascultaţi mesajele negative. Ele sugestionează mintea şi creează 

realitatea corespondentă; 

• Atrageţi lucrurile cărora le rezistaţi; 

• Nu vă concentraţi pe lucrurile negative; 

• Preţuiţi, binecuvântaţi şi fiţi recunoscători pentru toate lucrurile din lume; 

• Totul în jur este energie pură; 

• Eşti energie, iar această nu poate fi creată sau distrusă. Îşi schimbă doar 

forma fizică; 

• Noi creăm destinul nostru dar contribuim şi la crearea Universului, prin 

gândurile şi sentimentele noastre; 
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• Mintea Universală cunoaşte toate posibilităţile şi deţine toate informaţiile 

de care avem nevoie la un moment dat în viaţă; 

• Toţi suntem Unul, suntem interconectaţi; 

• Puterea ta se află în gândurile tale; 

• Simte-te bine acum; 

• Radiaţi bucurie şi veţi atrage bucurie; 

• Babilonienii, cel mai prosper popor din Antichitate, cunoşteau legea 

atracţiei; 

• Babilonienii au realizat Grădinile Suspendate din Babilon, una dintre cele 

şapte minuni ale lumii antice; 

• Lucrurile asemănătoare se atrag; 

• Omul este precum un magnet. Atrage prin gândurile şi emoţiile sale; 

• Legea atracţiei acţionează întotdeauna; 

• Legea atracţiei este legea creaţiei; 

• Atrageţi către voi gândurile predominante; 

• Un gând pozitiv este de sute de ori mai puternic decât un gând negativ; 

• Nimic nu poate intra în experienţa ta de viaţă fără să fi fost chemat prin 

gânduri persistente; 

• Un om nutreşte circa 60.000 de gânduri pe zi; 

• Tot ceea ce gândim şi simţim ne creează viitorul; 

• Gândul impregnat de iubire creează forţa irezistibilă a legii atracţiei; 

• Afirmă acest adevăr: „merit toate lucrurile bune pe care viaţa mi le poate 

oferi”; 

• Scrie o listă la timpul prezent, cu tot ceea ce vrei de la viaţă; 

• Nu trebuie să ştiţi dinainte cum veţi realiza un anumit lucru; 

• Pe măsură ce păstrezi în minte imagini ale lucrurilor pe care le doreşti, vei 

fi atras către acele lucruri şi ele vor fi atrase către tine; 

• Gândurile noastre şi starea noastră de spirit stabilesc anticipat lucrurile 

bune sau rele din viaţa noastră; 

• Tehnica „Foarfeca de tăiat uscături la trecerea în revistă”, inventată de 

Neville Goddard, presupune să retrăieşti la finalul zilei evenimentele de 

peste zi şi să le recreezi aşa cum ţi-ai fi dorit să se petrească; 

• Nerecunoştinţa te blochează să obţii mai multe lucruri bune în viaţă; 

• Fă-ţi o piatră a Recunoştinţei; 

• Programul „Repetiţia Vizuală a Mişcării” (Visual Motor Rehearsal) a fost 

aplicat în programul Apollo (de pregătire a astronauţilor americani) şi 

presupune vizualizarea activităţii propuse, cu ajutorul minţii; 

• Sentimentul este cel care creează în realitate atracţia, nu doar imaginea 

mentală sau gândul; 

• Fă-ţi un „Panou cu Viziuni” pe care să-ţi evidenţiezi obiectivele prin 

fotografii; 

• Imaginaţia este previziunea atracţiilor care vor veni în viaţă; 

• Recomandare: cartea Supă de pui pentru suflet, scrisă de Jack Canfield; 
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• Dacă vreţi abundenţă şi prosperitate, concentraţi-vă pe abundenţă şi 

prosperitate; 

• Bunăstarea este o atitudine mentală; 

• Purtaţi-vă cu propria fiinţă aşa cum aţi dori să se poarte ceilalţi cu 

dumneavoastră; 

• Când te iubeşti pe tine, îi iubeşti automat şi pe ceilalţi; 

• S-a constatat că mintea umană este cel mai important factor în artele 

vindecării, uneori mai important decât medicamentele; 

• Râsul este cel mai bun medicament; 

• Noi toţi venim pe lume cu un program înnăscut de „autovindecare”; 

• Dacă vorbiţi despre boală creaţi mai multe celule bolnave; 

• Fiecare gând neplăcut este ceva rău pătruns în trup; 

• Creăm orice lucru asupra căruia ne concentrăm atenţia; 

• Nimic nu este limitat. Există limite doar în mintea omului. 

 

 

Acestea sunt principalele idei din cartea Secretul, scrisă de Rhonda Byrne. 

Este bine să revii periodic asupra lor şi să le memorezi.  

Aşa că salvează-le în calculator sau în telefon şi când ai o pauză în timpul zilei, 

aruncă o privire asupra acestor principii de viaţă. 

Cartea este construită în jurul acestor fundamente expuse în acest rezumat. 

 

Cu toate că acest conspect te poate ajuta foarte mult, îţi recomand totuşi să 

citeşti şi cartea Secretul în integralitatea ei. 

O vei înţelege mult mai bine după ce ai citit acest rezumat şi vei pătrunde mai 

bine conceptele. 

 

Cartea Secretul o poţi cumpăra de la următoarele librării online. Dă clic pe unul 

dintre link-urile de mai jos şi vei ajunge pe pagina librăriei online: 

 

1. Librăria 1 

2. Librăria 2 (pachetul de 4 cărţi Secretul, scris de Rhonda Byrne) 

 

 

Spor la lectură şi mult succes! 

 

Pentru mai multe recomandări de cărţi motivaţionale, recenzii şi subiecte despre 

dezvoltarea personală, intră pe Blogul meu www.psihologiagandului.ro şi citeşte 

articolele pe care le scriu săptămânal. 

 

 

Cu drag, 

Andrei (Psihologia Gândului) 

 

 

https://bit.ly/CarteaSecretulRhondaByrne
https://bit.ly/CartiSecretul
http://www.psihologiagandului.ro/
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Intră şi tu în comunitatea iubitorilor de dezvoltare personală: 

 

1. Grupul de Facebook; 

2. Pagina oficială de Facebook; 

3. Canalul de Youtube; 

4. Twitter; 

5. Pinterest; 

6. Instagram; 

https://www.facebook.com/groups/PsihologiaGandului
https://www.facebook.com/PsihologiaG
https://www.youtube.com/channel/UCuzNW9Sde66CLAyYa76BO_A
https://twitter.com/PsihologiaG
https://ro.pinterest.com/Psihologiagandului
https://www.instagram.com/psihologiemotivationala/

