
El decàleg Kidman

Escrit per ella mateixa,

directament des de la seva tauleta de nit, 

les claus de la Nicole kidman per a ser 

feliç...

fins i tot, al capdamunt de l’èxit.

1. No renunciïs als teus somnis. Pren-te la vida amb calma, manté el somriure i no 

oblidis que demà sempre serà un altre dia.

2. L’amor pot aparèixer en qualsevol moment, tant és com vagi la teva vida o 

quines experiències hagis tingut en el passat.

3. Viu la teva vida al màxim, si no t’arrisques a dur una existència sense massa 

sentit.

4. De vegades no es pot mantenir el cap tan alt com un voldria. No es tracta d’anar 

per la vida dient que tot és meravellós, cal aprendre a encaixar tot tipus de cops.

5. Dóna i rebràs. Sempre he cregut que s’ha de retornar a la vida tot allò que et 

regala. No es pot viure pensant només en un mateix.

6. Posa les teves cartes damunt la taula. M’agrada ser capaç de parlar lliurement i 

en qualsevol moment sobre qui sóc, el que sóc i allò que estic vivint.

7. He viscut èxits i fracassos espectaculars, i me n’alegro. Per poder valorar l’èxit 

cal abans haver conegut el fracàs i acceptar-lo com a part d’un viatge amb 

escales que no acaba ni demà ni demà passat, ni l’any vinent.

8. No et deixis trepitjar. Si no és el cas -com em passa a mi- que el teu nom estigui 

en el Passeig de la Fama de Hollywood.

9. La felicitat no es troba en la perfecció, ni tan sols en la seva recerca. Ni sóc 

perfecta ni és la meva pretensió. Per a mi, el més atractiu d’una persona 

acostuma a estar en els seus errors i els seus defectes.

10. Estima la teva gent i recorda’ls-ho. Hi ha persones que són molt importants 

per a mi, aquelles amistats en què no existeixen les mentides. Perquè, finalment, 

què és una existència autèntica si no està basada en una connexió sincera amb 

d’altres persones?


