
Descubre las 10 Reglas de la Buena Suerte 

Descoperă cele 10 reguli ale norocului 
 

1ª Regla de la Buena Suerte: La suerte no dura 

demasiado tiempo, porque no depende de ti. La Buena 

Suerte la crea uno mismo, por eso dura siempre. 

Esa es la principal diferencia entre la suerte y la Buena 

suerte. La suerte es aleatoria y no te va a sonreír 

eternamente. La Buena Suerte depende 

exclusivamente de ti, por lo que tú decides si quieres 

hacerla permanente en tu vida. 

 

La Buena Suerte es el resultado de la suma de 

preparación y oportunidad. Recuerda que el dinero que 

llega fácil, se va aún más fácil. 

 

Prima regulă a norocului: norocul nu durează prea mult, 

pentru că nu depinde de tine. Norocul este creat de 

sine, de aceea durează pentru totdeauna. 

Aceasta este principala diferență între noroc și noroc. 

Norocul este întâmplător și nu îți va zâmbi pentru 

totdeauna. Norocul depinde exclusiv de tine, așa că vei 

decide dacă vrei să îl faci permanent în viața ta. 

 

Norocul este rezultatul sumei de pregătire și oportunitate. 

Amintiți-vă că banii care vin ușor merg și mai ușor. 



2ª Regla de la Buena Suerte: Muchos son los que 

quieren tener Buena Suerte, pero pocos los que 

deciden ir a por ella. 

Es importante que sepas que no sólo tienes que 

tener iniciativa, sino que tienes que creer en ella. 

 

Como bien dijo Séneca “No hay viento favorable 

para el que no sabe a dónde va…” 
 

NADIE va a llamar a tu puerta con una oferta de 

trabajo que te cambie la vida. Sal de tu zona de 

confort y busca tu Buena Suerte. 

 

A doua regulă a norocului: mulți sunt cei care 

doresc să aibă noroc, dar puțini decid să meargă 

pentru el. 

Este important să știți că nu numai că trebuie să 

aveți inițiativă, ci trebuie să credeți în ea. 

 

După cum a spus Seneca, „Nu există vânt favorabil 

pentru cei care nu știu unde merg ...” 

 

NIMENI nu vă va bate la ușă cu o ofertă de muncă 

care să schimbe viața. Ieși din zona ta de confort și 

caută-ți norocul. 

 



3ª Regla de la Buena Suerte: Si ahora no tienes 

Buena Suerte tal vez sea porque las circunstancias 

son las de siempre. Para que la Buena Suerte llegue, 

es conveniente crear nuevas circunstancias. 

Es tristemente conocido como nos quejamos 

habitualmente de los mismos problemas, pero no 

hacemos nada por cambiarlos. Los aceptamos, 

nos resignamos, y nos compadecemos de nosotros 

mismos por “la mala suerte” que tenemos. Y así nos 

va. Las personas que creen tener mala suerte 

necesitan además que los demás se lo corroboren. 

Deja de quejarte. ¡Quizá te interese echar un 

vistazo a mi artículo!: 15 claves para mejorar la 

Inteligencia Emocional. 

 

Es responsabilidad nuestra crear las circunstancias 

idóneas para atraer la Buena Suerte. 

 

Walt Disney fue despedido de su trabajo porque “le 

faltaba imaginación”. Hoy en día lo consideramos 

el padre de la animación. ¿Qué hizo Disney? 

Simplemente cambió sus circunstancias. El 

pensamiento creativo y la meditación son básicos 

para hacernos preguntas acerca de nuestra vida 

(algunas probablemente incómodas) y nos 

planteemos y cambiemos nuestras circunstancias. 

 



A 3-a regulă a norocului: dacă nu aveți noroc 

acum, se poate datora faptului că circumstanțele 

sunt aceleași ca întotdeauna. Pentru ca norocul să 

vină, este convenabil să creezi noi circumstanțe. 

Din păcate se știe cum ne plângem în mod obișnuit 

de aceleași probleme, dar nu facem nimic pentru 

a le schimba. Le acceptăm, ne resemnăm și ne este 

milă de noi înșine pentru „ghinionul” pe care îl 

avem. Si asa incepe. Oamenii care cred că sunt 

ghinioniști trebuie, de asemenea, să fie confirmați 

de alții. Nu te mai plânge. S-ar putea să fiți interesat 

să aruncați o privire la articolul meu!: 15 chei pentru 

îmbunătățirea inteligenței emoționale. 

 

Este responsabilitatea noastră să creăm 

circumstanțele ideale pentru a atrage norocul. 

 

Walt Disney a fost concediat din serviciu pentru că 

„îi lipsea imaginația”. Astăzi îl considerăm tatăl 

animației. Ce a făcut Disney? Tocmai i-a schimbat 

circumstanțele. Gândirea creativă și meditația sunt 

esențiale pentru a ne pune întrebări despre viața 

noastră (unele probabil inconfortabile) și pentru a 

ne lua în considerare și a ne schimba 

circumstanțele. 

 



4ª Regla de la Buena Suerte: Preparar 

circunstancias para la Buena Suerte no significa 

buscar sólo el propio beneficio. Crear 

circunstancias para que otros también ganen atrae 

a la Buena Suerte. 

Se generoso. Las buenas acciones con los demás 

atraen circunstancias favorables de Buena Suerte. 

 

Lo que envías al mundo es lo que recibes. Se 

positivo, envía buenas vibraciones y las recibirás. Es 

una de las Leyes principales del Karma, y también 

funciona con la Buena Suerte. 

 

A 4-a regulă a norocului: pregătirea circumstanțelor 

pentru noroc nu înseamnă căutarea numai a 

propriului beneficiu. Crearea circumstanțelor, astfel 

încât și alții să câștige, atrage Norocul. 

Fii generos. Faptele bune cu alții atrag circumstanțe 

favorabile ale Norocului. 

 

Ceea ce trimiteți în lume este ceea ce primiți. Fii 

pozitiv, trimite vibrații bune și le vei primi. Este una 

dintre principalele legi ale Karmei și funcționează și 

cu Good Luck. 

 



5ª Regla de la Buena Suerte: Si dejas para mañana 

la preparación de las circunstancias, la Buena 

Suerte quizá nunca llegue. Crear circunstancias 

requiere dar un primer paso… ¡Dalo hoy! 

No seas vago. Nunca va a ser el mejor momento 

para empezar a hacer deporte, dejar de fumar o 

comer más sano. Si buscas la circunstancia idónea 

esta no va a llegar nunca. Levántate del sofá y 

créala tú. 

 

La Buena Suerte llega desde la acción, no sólo 

desde el pensamiento. 

A 5-a regulă a norocului: dacă lăsați pregătirea 

pentru circumstanțe pentru mâine, norocul poate 

să nu vină niciodată. Crearea circumstanțelor 

necesită un prim pas ... Faceți-l astăzi! 

Nu fi lenes. Nu va fi niciodată cel mai bun moment 

pentru a începe să joci sport, a renunța la fumat sau 

pentru a mânca mai sănătos. Dacă sunteți în 

căutarea circumstanței ideale, aceasta nu va veni 

niciodată. Coborâți de pe canapea și creați-o 

singur. 

 

Norocul vine din acțiune, nu doar din gând. 

 

 



6ª Regla de la Buena Suerte: Aún bajo las circunstancias 

aparentemente necesarias, a veces la Buena Suerte no 

llega. Busca en los pequeños detalles circunstancias 

aparentemente innecesarias… ¡pero imprescindibles! 

Sé paciente y no desistas. El esfuerzo y la constancia son 

los mejores amigos de la Buena Suerte. persevera y 

triunfarás. 

 

Dale la importancia que se merecen los pequeños 

detalles. Hay mil sitios webs con la misma información. 

Piensa en por qué prefieres uno y no otros, y data 

cuenta de que los pequeños detalles marcan la 

diferencia. Para que los pequeños detalles no te pasen 

desapercibidos, tienes que mostrar una actitud abierta 

y confiada. 

A șasea regulă a norocului: chiar și în circumstanțe 

aparent necesare, uneori norocul nu vine. Căutați în 

micile detalii circumstanțe aparent inutile ... dar 

esențiale! 

Fii rabdator si nu renunta. Efortul și perseverența sunt cei 

mai buni prieteni ai Norocului. perseverează și vei reuși. 

 

Oferiți micilor detalii importanța pe care o merită. Există 

o mie de site-uri web cu aceleași informații. Gândiți-vă 

de ce preferați unul și nu altele, iar datele își dau seama 

că micile detalii fac diferența. Pentru ca micile detalii să 

nu treacă neobservate, trebuie să arăți o atitudine 

deschisă și încrezătoare. 



7ª Regla de la Buena Suerte: A los que solo creen 

en el azar, crear circunstancias les resulta absurdo. 

A los que se dedican a crear circunstancias, el azar 

no les preocupa. 

Y es que los que creen que merecen la suerte, 

piensan que no es necesario hacer nada para 

tenerla. 

A șaptea regulă a norocului: pentru cei care cred 

doar în întâmplare, crearea circumstanțelor este 

absurdă. Pentru cei care sunt dedicați să creeze 

circumstanțe, șansa nu îi preocupă. 

Și toți cei care cred că merită noroc, cred că nu 

este necesar să faci nimic pentru a-l avea. 

 

8ª Regla de la Buena Suerte: Nadie puede vender 

suerte. La Buena Suerte no se vende. Desconfía de 

los vendedores de suerte. 

El verdadero éxito profesional, económico personal 

o social no es fácil de conseguirlo. Y quien te diga 

lo contrario miente. 

A 8-a regulă a norocului: nimeni nu poate vinde 

noroc. Good Luck nu este de vânzare. Fii atent la 

vânzătorii norocoși. 

Adevăratul succes profesional, financiar, personal 

sau social nu este ușor de realizat. Și cine îți spune 

altfel minte. 

 



9ª Regla de la Buena Suerte: Cuando ya hayas 

creado todas las circunstancias, ten paciencia, no 

abandones. Para que la Buena Suerte llegue, 

confía. 

Steve Jobs afirmaba que sino confías y crees en lo 

que haces, abandonarás en cuanto las cosas se 

pongan un poco feas. 

 

Picasso decía: “Que la inspiración llegue no 

depende de mí. Lo único que yo puedo hacer es 

ocuparme de que me encuentre trabajando.” 

 

A noua regulă a norocului: Când ați creat toate 

circumstanțele, aveți răbdare, nu renunțați. Pentru 

ca norocul să vină, încredere. 

Steve Jobs a susținut că, dacă nu ai încredere și 

crezi în ceea ce faci, vei renunța imediat ce 

lucrurile devin puțin urâte. 

 

Picasso spunea: „Dacă inspirația ajunge nu 

depinde de mine. Singurul lucru pe care îl pot face 

este să văd că lucrez ". 

 

 

 



10ª Regla de la Buena Suerte: Crear Buena Suerte 

es preparar las circunstancias a la oportunidad. 

Pero la oportunidad no es cuestión de suerte o azar: 

¡siempre está ahí! Crear Buena Suerte únicamente 

consiste en… ¡crear circunstancias! 

 

A 10-a regulă a norocului: crearea norocului este 

pregătirea circumstanțelor pentru oportunitate. Dar 

oportunitatea nu este o chestiune de noroc sau 

întâmplare: este întotdeauna acolo! Crearea 

Norocului constă doar din ... crearea 

circumstanțelor! 

 

 

ȘTIU CUM SĂ FOLOSESC ÎN MOD EFICIENT RESURSELE 

MELE PENTRU A AVEA SUCCES 
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