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Cuvânt înainte
de Mark Joyner, fondator al Simplologiei

Chiar avem nevoie de încå o carte despre succesul în afaceri?
Ei, dacå te ui¡i la tot ce s-a scris ¿i s-a citit despre acest

subiect ¿i compari cu realizårile din via¡a omului obi¿nuit, se
pare cå råspunsul este da.

Când am început så scriu acest Cuvânt înainte, îmi pregå-
team în minte ceva banal: „Uite, mesajul de succes a fost spus
iar ¿i iar în diferite feluri, dar nu s-a schimbat. Trebuie doar
så îl tot auzi în diferite moduri, pânå când îl în¡elegi“.

Prostii.
Adevårul este cå mare parte din literatura despre succes

din ultima sutå de ani este o prostie.
Mare parte din ea este scriså de oameni care nu au realizat

nimic în via¡a lor. Ei iau no¡iunea cå „oamenii care fac ¿i vând
instrumente pentru succesul în afaceri câ¿tigå o gråmadå de
bani, deci ar trebui så reu¿esc ¿i eu“ ¿i a¿a începe totul.

A¿adar, ¡ine minte acest lucru atunci când cite¿ti a¿a-zise
cår¡i de încredere despre succesul în afaceri. Este mai u¿or
decât crezi så creezi aparen¡a de autoritate în domeniu.

În loc så rescrie mesajele simple (¿i uneori complet neade-
vårate) ale industriei de auto-dezvoltare ¿i så spunå cå le
apar¡in, cei trei coautori ai acestei cår¡i au ales, în schimb, så
facå ceva mult mai valoros: s-au întrebat despre fiecare dintre
aceste no¡iuni: „Chiar este adevårat?“.
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Nu este u¿or så pui la îndoialå prezum¡ii – mai ales pe cele
råspândite.

Totu¿i, adevåratele realizåri din istorie rareori au venit de
la cei care au dorit så facå lucruri simple.

De fapt, så ne întoarcem înapoi pentru o clipå.
Ai acceptat ultima frazå ca fiind adevåratå?
Desigur, sunå bine, dar chiar este adevåratå?
Habar n-am. Mi-a venit în timp ce scriam, ¿i dupå ce am

trecut-o pe hârtie m-am oprit un moment ¿i am reflectat asupra
ei. Eram gata så o ¿terg, dar am preferat så o las ca un exemplu
pentru tine.

Uneori aiurelile sunt prezentate într-un ambalaj foarte
frumos.

Este posibil ca multe realizåri minunate så fi fost atinse de
cei care au dorit så facå ce era mai simplu. (Aceastå afirma¡ie
este neobiectivå ¿i nu ¿tiu cum a¿ putea så îi evaluez în vreun
fel adevårul.)

Aceastå carte încearcå så îndepårteze ambalajul frumos ¿i
så se întrebe ce este cu adevårat în cutie. De fapt, ceea ce vei
gåsi s-ar putea så te surprindå.
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Prefa¡å

Toatå lumea vrea så reu¿eascå.
Cu to¡ii vrem så fim buni la ceva.
Unii dintre noi vrem så devenim buni la o mul¡ime de

lucruri.
Cu to¡ii vrem så fim ferici¡i ¿i så avem succes.
Folosim cuvântul „succes“ de multe ori în aceastå carte.

Ce înseamnå el? Noi definim succesul ca a realiza orice ¡i-ai
propus så faci în via¡å. Este mentalitatea care î¡i permite så
î¡i atingi scopurile ¿i så î¡i tråie¿ti via¡a la întreaga ta capa-
citate. Defini¡ia succesului este pur individualå ¿i este må-
suratå de tine însu¡i.

Cum define¿ti tu succesul? Dacå nu ai încå un råspuns clar
la aceastå întrebare, îl vei ob¡ine pânå la finalul acestei cår¡i.

Când dobânde¿ti claritate asupra a ceea ce vrei så atingi,
schimbi câteva gânduri eronate, dar persistente, de care mul¡i
oameni se aga¡å ¿i faci câ¡iva pa¿i în direc¡ia potrivitå, se pot
întâmpla lucruri minunate.

Aceastå carte va fi diferitå, foarte diferitå de multe lucruri
care ¡i-au fost spuse sau pe care le-ai învå¡at despre succes ¿i
realizare.

În timp ce dezvåluim cei 12 factori ai succesului în afaceri,
vom îndepårta ¿i miturile ¿i folclorul despre succes. Î¡i vom
aråta ce îi conduce cu adevårat pe cei mai buni spre vârf. De
asemenea, î¡i vom oferi ac¡iuni de succes concrete, care chiar
func¡ioneazå. Vei învå¡a cum så î¡i descoperi, så î¡i dezvol¡i ¿i
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så î¡i folose¿ti punctele tari ¿i cum så î¡i duci succesul la un
nivel cu totul nou.

Fiecare dintre noi face consultan¡å ¿i training la nivel înalt,
pe lângå prezentårile cu public de peste tot în lume. Asta
înseamnå cå îi putem vedea pe cei care au succes dobândind ¿i
mai mult succes ¿i pe cei care s-au hotårât så treacå de mediocri-
tate reu¿ind.

Am ascultat întrebårile puse de clien¡ii no¿tri în persoanå
¿i prin e-mail. Includem unele dintre ele în aceastå carte
împreunå cu råspunsuri alcåtuite cu grijå ¿i aten¡ie, pentru
a-¡i oferi cele mai noi informa¡ii despre ceea ce func¡ioneazå
în lumea realå. Lumea realå în care vei avea succes sau vei da
gre¿ în fiecare zi. Credem cå multe dintre întrebårile tale vor
primi råspuns în aceastå carte. Întrebåri pe care le-ai pus de
multe ori peretelui, scaunului ¿i cånii de cafea.

ªi mai sunt ¿i altele.
Fiecare dintre noi este un elev sârguincios. Pårerile noastre

sunt asemånåtoare cu pårerile tuturor oamenilor care au cel
mai mare succes de pe aceastå planetå. Când ni se oferå noi
informa¡ii mai bune decât cele vechi, suntem ferici¡i så le
înlocuim pe ultimele cu primele, dacå este nevoie. Prin urmare,
nu ne agå¡åm de nici o idee. Acestea sunt doar fapte ¿i factori
ai succesului a¿a cum au fost studia¡i, cerceta¡i, selecta¡i ¿i
dovedi¡i.

Existå un numår de caracteristici ¿i de abilitå¡i pe care
oamenii trebuie så le cultive ¿i så le dezvolte în vie¡ile lor
înainte de a avea succes în orice direc¡ie pe care ¿i-o aleg.
Aceste tråsåturi, incluzând a fi disciplinat, a alege cursul de
ac¡iune corect, a lua decizii, a crea pasiune ¿i a fi încrezåtor,
sunt pietrele de temelie ale succesului. Privim cu aten¡ie fiecare
dintre aceste abilitå¡i de bazå la fel ca ¿i pe cele mai avansate,
necesare pentru a construi succesul în afaceri ¿i în via¡å,
incluzând deprinderea criticii, exercitarea auto-controlului,
cre¿terea rezisten¡ei, construirea bunåstårii ¿i stabilirea
structurilor de sprijin.
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Po¡i clådi o via¡å ¿i fårå aceste abilitå¡i. Dar, ca ¿i înål¡area
unei case fårå o funda¡ie rezistentå, aceasta va fi expuså riscului
la prima furtunå puternicå. ªi nu trebuie så ¡i se spunå cå via¡a
va avea destul de multe astfel de vijelii.

Geneza succesului: inten¡ie vs. comportament

Darul de Cråciun nu s-a potrivit. Cadoul båiatului nu a avut
baterii în el. Mâncarea nu a fost atât de bunå pe cât î¡i doreai
pentru o asemenea ocazie. Dar nimånui nu i-a påsat de toate
acestea pentru cå inten¡ia ta a fost bunå.

În domeniul bunåtå¡ii ¿i al grijii, inten¡ia înseamnå mult,
chiar dacå lucrurile merg prost. Dar inten¡ia este doar atât.
Face parte din plan. Planul unora este o speran¡å. „Sper ca
lucrurile så meargå.“ Pentru succes e nevoie de mai mult.

Realizarea începe cu inten¡ia. Inten¡ia are loc în prima zi.
Adicå aståzi. ªi aståzi este foarte important. Dar în timp, de
obicei inten¡ia nu mai conteazå.

ªtim cå atunci când observåm comportamentele reale ale
oamenilor în raport cu atitudinile lor vedem mari diferen¡e.
Succesul merge dincolo de inten¡ie ¿i necesitå ac¡iune. Ac¡iune
adevåratå.

Succesul ¿i realizarea sunt, în mare parte, procese care încep
¿i se sfâr¿esc în mintea noastrå. De¿i ac¡iunile ¿i circumstan-
¡ele exterioare au, evident, un impact uria¿ asupra succesului
nostru, reu¿ita nu are atât de multå legåturå cu ce faci, ci cu
felul cum faci.

Cum faci ceea ce faci în fiecare zi? Dacå î¡i schimbi ac¡iunile,
î¡i vei schimba rezultatele. Dacå î¡i schimbi gândurile, î¡i vei
schimba rezultatele. Dacå î¡i schimbi ¿i gândurile, ¿i ac¡iunile,
realizarea celor mai multe lucruri este posibilå pentru cei mai
mul¡i oameni. Am våzut acest lucru întâmplându-se iar ¿i iar.
Acum este rândul tåu.

Aceastå carte te duce de la a vrea så fii un performer de
vârf la a te comporta în a¿a fel, încât så ob¡ii succesul. Este o
cålåtorie destul de lungå ¿i nu existå moment mai bun de a o
începe. Så pornim.
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1
Autodisciplina

Autodisciplina înseamnå respingerea recompensei imediate
în favoarea a ceva mai bun. Înseamnå a renun¡a la plåcerea ¿i
satisfac¡ia ob¡inute pe loc, pentru o råsplatå sau o ocazie bunå
care sunt mult mai importante ¿i mai valoroase în viitor. În-
seamnå abilitatea de a trece prin rigoarea de a repeta o acti-
vitate iar ¿i iar, pânå când abilitatea sau competen¡a ta cre¿te.

Autodisciplina a fost în trecut caracteristica principalå a
unui american. A råmas astfel vreme de 300 de ani. Dar acum
devine o marfå cam rarå. Doar pierderea acestei singure tråså-
turi poate schimba soarta unei persoane sau a unei na¡iuni.

Adevårul este cå cei mai mul¡i oameni nu ståpânesc auto-
disciplina. Acest lucru este adevårat chiar ¿i atunci când sunt
confrunta¡i cu nevoia de a face o schimbare uria¿å sau de a
urma un curs de ac¡iune strict, având consecin¡a de a muri
dacå nu e¿ti disciplinat. Acest fenomen a fost studiat iar ¿i
iar, cu acelea¿i rezultate. Chiar ¿i oamenii care se confruntå
cu moartea, dacå nu fac modificåri substan¡iale în stilul lor
de via¡å, adesea nu reu¿esc så facå schimbårile necesare. De
exemplu, dr. Edward Miller, decanul ¿colii medicale ¿i CEO al
spitalului de la Universitatea Johns Hopkins, observa: „Dacå
te ui¡i la oameni care au suferit un bypass de arterå coronarå,
dupå doi ani, 90% dintre ei nu ¿i-au schimbat stilul de via¡å“.
(Deutschman 2007). Nu este o exagerare så spui cå de
autodisciplinå depinde calitatea vie¡ii ¿i a sånåtå¡ii tale.
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Atingerea visurilor ¿i a scopurilor tale se bazeazå, de ase-
menea, pe capacitatea ta de a deprinde aceastå componentå
importantå a succesului. Dacå vrei så î¡i dezvol¡i abilitatea
de a crea succes pe termen lung ¿i constant, trebuie så î¡i dez-
vol¡i disciplina. Asta înseamnå cå orice ai de fåcut pentru a-¡i
îmbunåtå¡i deprinderea sau competen¡a ¿i pentru a atinge
rezultate, trebuie så fie repetat iar ¿i iar. Trebuie så te disci-
plinezi pe tine însu¡i (¿i pe al¡ii) cu bunå ¿tiin¡å ¿i efort, pânå
când comportamentele apar ¿i se perpetueazå singure.

Te-ai dus la magazin ¿i ai cumpårat mâncare såptåmâna
asta?

Este foarte probabil ca cineva din casa ta så se ducå la
cumpåråturi în fiecare såptåmânå. Så spunem cå tu e¿ti acela.
Dacå o faci, månânci. Dacå nu o faci, atunci plåte¿ti un pre¡.
Te duci, în loc så te ui¡i la televizor, så dormi sau så cite¿ti
reviste. De ce? Ei, pur ¿i simplu o faci.

ªi a¿a trebuie så fie. Dacå vrei så månânci, nu prea ai altå
alternativå decât så te duci. Pui în practicå inten¡ionat com-
portamentul de a te ridica, a te sui în ma¿inå ¿i a merge la
cumpåråturi, pânå când devine un obicei ¿i ceva la care nu te
mai gânde¿ti. Acum face parte în mod firesc din rutina ta.

Autodisciplina aduce succesul. Trebuie så repe¡i compor-
tamentul dorit, oricare ar fi el, în fiecare zi, pânå când devine
a doua naturå. Pânå când devine un obicei. Automat. Asta
înseamnå så te compor¡i adecvat pentru a atinge succesul.

Care este atitudinea persoanei care are autodisciplinå?
„Sunt ståpânul comportamentului meu.“ Autodisciplina este
atitudinea reu¿itei. „O fac în fiecare zi. Îmi controlez compor-
tamentul. Eu hotåråsc ce vreau în via¡å. Eu îmi conduc via¡a.“
Devii comportamentul tåu, nu inten¡iile tale ¿i, fåcând aceasta,
devii nu doar o fiin¡å umanå mai bunå, ci ¿i un om cu mai
mult succes.

Autodisciplina este unul dintre cele mai importante aspecte
ale succesului despre care vom vorbi. Este o piatrå de temelie
pe care vom construi. Cu siguran¡å, nu este începutul ¿i
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sfâr¿itul. Po¡i avea autodisciplinå ¿i så e¿uezi. Î¡i poate fi mai
greu så fii disciplinat pentru cå î¡i lipse¿te emo¡ia sau o
în¡elegere mai profundå a motivului pentru care faci ceea ce
faci. Po¡i så ai autodisciplinå ¿i så nu faci niciodatå nimic
care så conteze. Toate acestea sunt rezultate posibile. Dar fårå
autodisciplinå nu existå realizåri. Nu existå succes.

Po¡i câ¿tiga un meci fårå autodisciplinå. Nu po¡i câ¿tiga
un Super Bowl, World Series sau Cupa Mondialå fårå ea.

Autodisciplina este cel mai bine cuprinså într-o expresie:
„Pânå când“. Pur ¿i simplu faci ce trebuie pânå când reu¿e¿ti.

Perseveren¡a ¿i geneza reînnoitå sunt componente impor-
tante ale autodisciplinei.

Perseveren¡a este factorul care alimenteazå autodisciplina.
A persevera înseamnå a refuza så încetezi. Înseamnå så men¡ii
o stare de mi¿care continuå ¿i neabåtutå spre un rezultat. Dacå
nu renun¡i la ceva ce încerci, atunci nu po¡i da gre¿. Dacå
ceva nu iese conform planului de prima datå, atunci trebuie
så încerci iar ¿i iar, folosind metode diferite pentru a atinge
rezultatul pe care îl cau¡i.

Perseveren¡a cere så pui gândul (analiza obiectivå a ceea ce
trebuie fåcut) mai presus de sentimente (sunt obosit). Trebuie
så înve¡i så î¡i urmezi gândurile, nu sentimentele. Î¡i ståpâ-
ne¿ti sentimentele ¿i î¡i manife¿ti gândurile. Vei avea succes
la un nivel mai înalt dacå î¡i dezvol¡i o în¡elegere puternicå a
ceea ce fac sentimentele ac¡iunilor tale ¿i dacå te po¡i mi¿ca
atunci când corpul î¡i cere så fii inert.

Geneza reînnoitå înseamnå a începe fiecare zi sau fiecare
parte a zilei fårå a trebui så te gânde¿ti la urmårirea scopului
tåu. Pur ¿i simplu începi de unde te-ai oprit. Ieri ai scris de la
pagina 248 la pagina 254 din cartea ta. Aståzi scrii de la pagina
255 la 261. Nu are importan¡å ce se mai aflå în agenda ta sau
ce intervine în timpul zilei. Decizi så o faci ¿i apoi o faci pânå
când reu¿e¿ti.

Nu î¡i permi¡i niciodatå så gânde¿ti: „Må întreb dacå ar
trebui så... aståzi“. Aceastå frazå duce la e¿ecuri eterne. Când
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gåse¿ti timp? Stabile¿ti o ordine a lucrurilor. Î¡i faci treaba.
Toate celelalte vin dupå aceea.

O faci, pentru cå ai hotårât asta. Ai încredere în tine însu¡i
¿i te înve¡i singur cå e¿ti demn de încredere fåcând ceea ce ai
hotårât så faci.

Este atât de important så în¡elegi acest lucru: dacå nu te
po¡i baza pe tine însu¡i cå faci tot ce trebuie pentru deciziile
tale... dacå nu po¡i avea încredere în tine însu¡i cå vei face tot
ce este nevoie, atunci vei da gre¿. Po¡i avea toatå atitudinea
pozitivå din lume ¿i så nu faci nici o mi¿care. Fårå decizii ¿i
fårå a face tot ce este necesar, e¿uezi. Cei care nu se hotåråsc
niciodatå ¿i care nu se disciplineazå pentru a-¿i duce la capåt
deciziile nu pot avea succes la un nivel înalt.

Decizia urmatå de ac¡iune creeazå încredere de sine. Când
creezi încredere de sine, ceilal¡i încep så aibå încredere în tine
¿i vor så fie în jurul tåu, pentru cå tu faci ca lucrurile så se
întâmple. Începi så î¡i iei avânt spre succesul mai important.

Hotårå¿te ¿i få pânå când.

Întrebare: Sunt o persoanå cu idei ¿i ¿tiu så ini¡iez
lucrurile. Îmi vin idei mari ¿i promi¡åtoare ¿i încep så
ac¡ionez pentru a le aplica. Dar apoi devin de obicei atât
de entuziasmat de urmåtoarea idee minunatå, încât încep
så o urmez pe aceea înainte de a o termina pe cea la care
lucram. Care este secretul pentru a termina o treabå?

Un motiv des întâlnit pentru care oamenii nu se ¡in de ceva
pânå la capåt este cå ei nu cred cå pot, într-adevår, så îl termine.
Oamenii nu persevereazå ¿i nu fac cele mai mari eforturi dacå
nu cred cå sunt capabili så realizeze mai mult. Este ¿i cazul tåu?

Crezi cå dacå o sarcinå cere prea mult efort nu va merita?
Evi¡i tot timpul så lucrezi mai mult decât trebuie?
Crezi cå succesul important este doar pentru cei cu adevårat

talenta¡i ¿i noroco¿i, a¿a cå nu are rost så dai tot ce po¡i?
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Se pare cå tu (alåturi de majoritatea oamenilor) e¿ti capabil
så realizezi de câteva ori mai mult decât ai reu¿it pânå acum.
Î¡i vine greu så crezi asta sau sim¡i o în¡epåturå în stomac
care î¡i confirmå adevårul acestei afirma¡ii? Dacå într-adevår
nu crezi cå e¿ti capabil de mai mult, atunci deja munce¿ti la
nivelul tåu maxim de performan¡å. Totu¿i, dacå e¿ti dispus
doar så te gânde¿ti cå e¿ti capabil de mai mult, te afli în starea
de spirit potrivitå pentru a-¡i schimba via¡a.

Studiile aratå cå oamenii au performan¡e mai bune atunci
când cred cå sunt în stare de acest lucru ¿i când cred cå de¡in
controlul asupra performan¡elor lor. Primul pas este dorin¡a
de a te gândi cå e¿ti capabil de mai mult.

Gânde¿te-te o clipå la realizårile tale de pânå acum ¿i fii
sincer cu tine însu¡i în privin¡a lucrurilor pe care le-ai fi putut
face mai bine. Nu reu¿e¿ti så termini lucrurile. Ce mai e? Poate
cå te-ai speriat de responsabilitatea crescutå la serviciu ¿i ai
fost trecut cu vederea pentru o promovare ori ai renun¡at så
î¡i îndepline¿ti visul deoarece pårea prea greu.

Pentru a-¡i schimba comportamentul, trebuie ca mai întâi
så recuno¿ti faptul cå actualele tale circumstan¡e sunt provo-
cate, în mare parte, de ac¡iunile de pânå acum ¿i, mai impor-
ant, de calitatea ¿i intensitatea eforturilor pe care le-ai depus.
Închipuie¿te-¡i cå e¿ti într-un mall, stând în fa¡a uneia dintre
acele hår¡i care spun: „Sunte¡i aici“. Dacå ¿tii unde te afli,
po¡i stabili cu u¿urin¡å o rutå pentru a ajunge în altå parte.

Este important så nu te judeci prea aspru pentru lipsa ta
de realizåri pânå în acest moment. Pe unii dintre oameni
sentimentele de autoînvinovå¡ire îi pot face så fie mai hotårâ¡i
¿i så ac¡ioneze calculat ¿i concentrat. Dar pentru cei mai mul¡i,
sentimentele negative nu aduc nimic.

Ideea este så dobânde¿ti o în¡elegere clarå a pozi¡iei în care
te afli ¿i så î¡i dai seama unde vrei så ajungi. Acceptå cå ai
fåcut tot ce puteai cu resursele pe care le-ai avut, dar acum
e¿ti pregåtit så faci mai bine ¿i så fii mai mult.
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Acesta poate fi un exerci¡iu neplåcut deoarece, într-un
anumit sens, înseamnå så recuno¿ti cå tu e¿ti cauza propriului
tåu progres limitat. Totu¿i, doar ¿tiind cu siguran¡å în ce
pozi¡ie te afli, te po¡i muta într-un loc mai bun.

Ac¡iuni de succes care func¡ioneazå: Acest capitol este
locul de pornire pentru tine. Autodisciplinå. Trebuie så î¡i
creezi drumul spre succes. Trebuie så î¡i depå¿e¿ti anumite
obiceiuri proaste care te dominå.

ºi-ai format un obicei din a începe ¿i a nu termina lucrurile.
Indiferent cât de mult te aprinzi pentru ultimul proiect,
obiceiurile tale vechi, înrådåcinate sunt la fel de solide ca beto-
nul. Cele mai mari gre¿eli pe care le pot face oamenii se aflå de
obicei în subestimarea volumului de energie care va fi necesar
atunci când încep så facå schimbåri.

A face lucrurile cu care e¿ti familiarizat consumå pu¡inå
energie nouå ¿i rareori este depå¿it de altceva. Suntem
obi¿nui¡i så facem lucrurile într-un anumit fel ¿i dacå încercåm
så schimbåm aceste vechi rutine confortabile, ne sim¡im neli-
ni¿ti¡i ¿i nelalocul nostru.

Pentru a ne sim¡i în largul nostru cu noul obicei de a
termina lucrurile, trebuie så ne ¡inem de el destul de mult
pentru a deveni o a doua naturå. Este mult mai u¿or de spus
decât de fåcut. Nu uita, a¿a ai ajuns så te sim¡i confortabil cu
pozi¡ia în care te afli acum – chiar dacå nu este exact cea pe
care ¡i-o dore¿ti.

Î¡i vei cre¿te ¿ansele pentru o schimbare adevåratå ¿i de
duratå cåutând un mentor sau lucrând cu un consilier. Oame-
nii cu cel mai mare succes au consilieri ¿i mentori pentru a-i
ajuta pe parcurs, deoarece unele dintre lucrurile din ecua¡ia
succesului se confruntå cu multå iner¡ie. Ace¿ti oameni de
sprijin te pot ajuta så fii sigur cå te ¡ii de treabå pânå când
ajungi în punctul în care nu mai ai nevoie de încurajare în
fiecare såptåmânå.
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Este necesar un volum semnificativ de ac¡iune, de concen-
trare ¿i de dorin¡å  pentru a schimba vechile obiceiuri. Vestea
bunå este cå, odatå schimbate, ca ¿i cimentul, devin incon-
¿tiente ¿i semipermanente.

Întrebare: Cât de mult timp perseverezi? Am citit cå
oamenii de succes nu renun¡å niciodatå. Am mai citit ¿i
cå uneori nu trebuie så te dai cu capul de pere¡i
a¿teptând un rezultat diferit (o defini¡ie a nebuniei).
Dacå nu ai succes, cum ¿tii când så renun¡i?

Sfatul chiar pare så fie contradictoriu. O persoanå î¡i spune
så perseverezi pânå când reu¿e¿ti. Alta î¡i spune så abandonezi
nava care se scufundå. Ideea fiind cå dupå ce ai încercat ceva
¿i nu a mers, este vremea så treci la ceva care merge. Confuzia
ta este de în¡eles, mai ales dacå provine din acel punct de frus-
trare în care te afli dupå ce te love¿ti de pragul proverbial.

Råspunsul scurt este cå renun¡i atunci când nu mai crezi
în ceea ce faci.

Råspunsul mai lung este cå trebuie så evaluezi cu aten¡ie
ce ai fåcut pentru a reu¿i. Sunt mari ¿anse så fi vorbit ¿i så fi
lucrat mult în zadar, dar så nu fi ac¡ionat suficient de mult.
Trebuie så hotårå¿ti cu grijå dacå nu ai succes din cauzå cå
ceva nu este posibil pentru tine sau dacå nu ai reu¿it pentru
cå nu ai fåcut munca grea, necesarå pentru succes. Dacå vrei
într-adevår så realizezi ceva ¿i nu ai încercat fiecare cale spre
reu¿itå, atunci nu renun¡a. Dacå ai epuizat orice posibilitate
disponibilå pentru tine ¿i tot nu ob¡ii un rezultat, iar credin¡a
ta este cå nici nu vei ob¡ine, ar putea fi vremea så renun¡i.

Celålalt moment potrivit pentru a renun¡a este atunci când
scopul nu mai este util sau valabil. Pe måsurå ce parcurgi o
serie de scopuri, s-ar putea så î¡i dai seama cå unul dintre cele
la care ai muncit din greu era gre¿it ales. Vremea så te opre¿ti
este momentul în care î¡i observi eroarea. Nu îi mai acorda
timp sau eforturi. Pune acea energie în slujba îndeplinirii unui
scop mai important.
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Poate cå un exemplu din trecutul unuia dintre autori ar fi
de ajutor. Iatå experien¡a lui Kevin cu trimiterea spre publicare
a uneia dintre primele lui cår¡i:

Am trimis cartea „The Psychology of Persuasion“ de 247
de ori la 247 de editori diferi¡i înainte de a fi acceptatå de
Pelican Publishing. Chiar ¿i atunci, a fost evident cå nici ei
nu credeau cå volumul (¿i autorul care promova cartea) avea
så aducå vânzåri.

Privind în urmå, nu pot da vina pe nici unul dintre cei 247
de editori. Nu aveau nici un motiv logic så creadå cå acea carte
avea så se vândå. Nici unul. Scrisesem douå cår¡i. Pe amândouå
le publicasem singur cu mai pu¡in de o mie de exemplare
vândute pentru fiecare titlu. Asta nu prea e un istoric care så
te recomande.

Un editor bine-cunoscut mi-a spus clar cå acea carte era
prost scriså ¿i cå subiectul era unul pu¡in important. Pfiu!

Aståzi, alåturi de „See You at the Top“ a lui Zig Ziglar, cred
cå „The Psychology of Persuasion“ este cea mai bine vândutå
carte de la Pelican. Existå multe cår¡i care se vând mai bine,
dar ideea este cå aceasta s-a descurcat destul de satisfåcåtor.

Deci ar fi trebuit så renun¡ ¿i så fac altceva?
Råspunsul nu exista în foaia de parcurs. Avea så fie

descoperit în motiva¡ia interioarå. Prestabilisem cå aveam så
fac aceastå carte så aibå succes. Voiam så fie publicatå. Voiam
så se vândå bine ¿i asta însemna cå aveam så fac tot ce îmi
ståtea în puteri pentru a o vinde. Participam în miezul nop¡ii
la emisiuni de radio, vorbeam unor grupuri mici, de cinci sau
¿ase oameni, fåceam sesiuni de autografe unde apårea doar o
persoanå sau douå, ori nici una.

Deoarece prestabilisem cå acesta avea så fie rezultatul meu,
cartea avea så se vândå. Nu am ¿tiut asta, ¿i nici nu am avut
vreun presentiment. Într-o bunå zi, aveam så fac så se întâmple
acest lucru. Munca necesarå în primii câ¡iva ani a fost
cople¿itoare. Dar am reu¿it.
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Am perseverat pânå când am reu¿it. Toate acestea fiind
spuse, probabil cå le-a¿ fi sugerat aproape tuturor celor pe
care i-am consiliat så renun¡e dupå aproximativ o sutå de
respingeri.

Cartea a devenit simbolicå pentru mine ca persoanå ¿i nu
aveam de gând så fiu aruncat deoparte. Eu ¿i cartea mea urmam
så avem succes într-o anumitå måsurå.

Ac¡iuni de succes care func¡ioneazå: Råspunsul la
întrebarea dacå så continui så insi¿ti sau så alegi så renun¡i
are, de fapt, legåturå cu utilitatea ¿i cu luarea deciziilor. Dacå
vrei så mergi mai departe ¿i så vezi cum te percepe lumea,
atunci probabil cå ar trebui så renun¡i când ¡i se pare cå nu ai
succes ¿i så treci la altceva.

Pe de altå parte, dacå ai o dorin¡å puternicå de succes ¿i o
pasiune personalå pentru un proiect cu o råsplatå poten¡ial
mare, atunci råmâi la el. Få un plan sigur, terminå treaba ¿i
nu låsa pe nimeni så te opreascå. Insistå pânå când reu¿e¿ti.

Întrebare: Ce este mai important pentru succes:
transpira¡ia sau inspira¡ia? Cred cå este mai important så
ai o atitudine pozitivå decât så fii doar un muncitor
sârguincios. Existå studii despre acest lucru?

În¡elepciunea popularå spune cå starea de spirit pozitivå
este cheia succesului. Studiile despre optimism aratå cå
oamenii optimi¿ti tråiesc mai mult, primesc calificative mai
bune ¿i sunt mai sånåto¿i.

Realitatea este cå oamenii confundå optimismul, a¿a cum
este el studiat în mediul ¿tiin¡ific, cu o mentalitate pozitivå.

Optimismul înseamnå cå nu crezi întotdeauna cå este vina
ta. Optimismul înseamnå cå lucrurile rele nu trebuie så dureze
o ve¿nicie. Optimismul înseamnå cå problemele dintr-o zonå
a vie¡ii nu trebuie neapårat så însemne cå totul a mers sau va
merge råu. Optimismul, a¿a cum îl privesc ¿i îl måsoarå
oamenii de ¿tiin¡å, este o perspectivå folositoare asupra vie¡ii.
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Atitudinea este importantå în toate aspectele vie¡ii. Atitu-
dinea este importantå în convingere ¿i în influen¡are. Atitu-
dinea conteazå. Dar dacå ai vrea så måsori lucrurile care
contribuie la o via¡å plinå de succes, o atitudine pozitivå ar
putea fi doar o pårticicå din ace¿ti factori.

O atitudine pozitivå sau una negativå este foarte subiectivå,
¿i impactul oricåreia dintre ele asupra reu¿itei o så varieze de
la o persoanå la alta. Mul¡i oameni considerå cå o atitudine
bunå înseamnå un zâmbet larg sau o perspectivå fericitå asupra
vie¡ii. Al¡ii considerå cå o atitudine bunå este o figurå vizibil
hotårâtå. Al¡ii cred cå o atitudine bunå este una cu adevårat
concentratå.

Indiferent ce crezi cå înseamnå o atitudine pozitivå, adesea
aceasta devine un scop în sine ¿i poate duce la frustrare ¿i
insatisfac¡ie. Când se întâmplå acest lucru, de obicei provoacå
dispari¡ia scopurilor pentru care acea persoanå cultiva o men-
talitate pozitivå.

Vrei så ¿tii adevårul? Po¡i avea o mul¡ime de atitudini de
diferite, ¿i så reu¿e¿ti sau nu. Succesul este mult mai strâns
legat de comportament decât de inten¡ie.

În mintea mea, încå îl pot vedea pe tipul urât care ståtea pe
scaun ¿i cânta la pian, degetele mi¿cându-i-se peste clape ca o
pasåre care bate din aripi. Muzica era complexå ¿i frumoaså.
Nici o clipå nu ai fi crezut cå era pianist. ªi chiar era uimitor.

– Cum naiba faci asta?

– Mama må punea så exersez câte o orå pe zi dupå ¿coalå.

– Cât timp ai fåcut-o?

– De când aveam patru ani, pânå când am terminat liceul.

– Chiar ai vrut så faci asta?

– La început, nu, ¿i nici mult timp dupå aceea. Dar apoi da,
am vrut. Imediat dupå ce am intrat la liceu a început så îmi
placå.




