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CUVÂNT ÎNAINTE

DIFERENºA CARE SCHIMBÅ

RADICAL LUCRURILE

De ce unii oameni se bucurå de succes în via¡å, iar al¡ii nu?
Ne-am pus, cu siguran¡å, aceastå întrebare de nenumårate ori. ªi am
primit mai multe råspunsuri. Iatå-le pe cele mai frecvente:

Oamenilor de succes li se oferå mai multe oportunitå¡i.
Oamenii care nu ob¡in succesul în via¡å sunt cei care au un trecut
îndoielnic.
Educa¡ia este un factor extrem de important.
E¿ecurile sunt rezultatul unor gre¿eli grave.
Unii oameni sunt mai inteligen¡i decât al¡ii.
Lene¿ii nu cunosc no¡iunea de succes.

Am cåutat mereu råspunsuri pentru aceastå întrebare. Vå voi povesti
acum o istorioarå care s-ar putea så vå ofere cheia acestei dileme.

Un prieten al meu are douå fiice. Kim, mezina familiei, în vârstå de
21 de ani, s-a hotårât så urmeze cursurile facultå¡ii de farmacie. Vestea
intrårii ei la facultate i-a bucurat pe to¡i membrii familiei sale, inclusiv
pe sora ei mai mare, Jennie, în vârstå de 25 de ani. Kim era în al nouålea
cer. Jennie era încântatå cå sora ei î¿i vedea visul cu ochii, dar sim¡ea în
acela¿i timp ¿i pu¡inå compasiune pentru ea.

– Mamå, spuse ea, o compåtimesc pe Kim. Trebuie så mai înve¡e
încå patru ani de acum încolo.

A¿adar, una dintre fiice gânde¿te urmåtorul lucru: „Am acum ocazia
så urmez o carierå de invidiat.“ Sora ei gânde¿te: „Trebuie så mai înve¡e
încå patru ani de acum încolo.“

Iatå diferen¡a:

Oamenii de succes gândesc cu totul diferit decât semenii lor care nu
reu¿esc niciodatå în via¡å.
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La aflarea ve¿tii despre victoria sa, Kim este cople¿itå de bucurie
pentru cå se gânde¿te la oportunitå¡ile extraordinare care i se deschid în
fa¡å ¿i la cariera ce îi va oferi o via¡å plinå de bucurii ¿i satisfac¡ii.
Jennie se gânde¿te, în schimb, la perioada îndelungatå de timp ce-i va fi
necesarå surorii ei ca så-¿i vadå visul împlinit.

Cât de perspicace este modul vostru de a gândi? Vå ajutå el så vå
împlini¡i visurile? Ve¡i descoperi în aceastå carte unsprezece categorii
ale conceptului de gândire, specifice oamenilor de succes. Care dintre
aceste categorii crede¡i cå v-ar ajuta så vå netezi¡i calea spre succes?

Gândirea îngustå sau gândirea de ansamblu?
Gândirea dezordonatå sau gândirea bazatå pe concentrare?
Gândirea restrictivå sau gândirea creativå?
Gândirea fantezistå sau gândirea realistå?
Gândirea nechibzuitå sau gândirea strategicå?
Gândirea limitatå sau gândirea bazatå pe un orizont plin de
posibilitå¡i?
Gândirea impulsivå sau gândirea reflexivå?
Gândirea unanimå sau gândirea inovatoare?
Gândirea individualå sau gândirea bazatå pe colaborare?
Gândirea egoistå sau gândirea altruistå?
Gândirea lacomå sau gândirea bazatå pe un scop bine definit?

Dacå nu vå bucura¡i de succes în via¡å sau nu a¡i ob¡inut succesul
scontat, este o dovadå a faptului cå nu a¡i nåzuit  så ajunge¡i prea departe.
Pentru a descoperi calea spre succes, vå sugerez så face¡i urmåtorii pa¿i:

Ci¡i¡i cu aten¡ie fiecare capitol în parte pentru a în¡elege cât mai
bine cu putin¡å gândirea oamenilor de succes!
Råspunde¡i la întrebårile de la finalul fiecårui capitol pentru a vå
evalua cuno¿tintele dobândite pe parcursul lecturii!
Efectua¡i probele practice pentru a vå însu¿i cât mai bine categoria
conceptului de gândire descriså în capitolul respectiv!

ªi astfel, vom întreprinde împreunå, pe parcursul urmåtoarelor 14
capitole, o cålåtorie în lumea fascinantå a procesului de gândire. Aceasta
va fi diferen¡a care va schimba radical lucrurile în via¡a voastrå!



PARTEA I

SCHIMBAºI-VÅ MODUL DE A GÂNDI
ªI VÅ VEºI SCHIMBA VIAºA!



17

Capitolul 1
Încerca¡i så în¡elege¡i valoarea gândirii
pozitive!

„Håråzi¡i-vå gânduri måre¡e, cåci niciodatå nu ve¡i
putea fi mai presus de gândurile voastre!“

– BENJAMIN DISRAELI

La ce se gândeau autorii acestor citate?

„Lucrurile seamånå mai mult între ele acum decât au
semånat vreodatå.“

– DWIGHT D. EISENHOWER,
al treizeci ¿i patrulea pre¿edinte al Statelor Unite

Ce lucruri au în comun to¡i oamenii de succes? Dar ce anume îi
diferen¡iazå pe cei care ajung pe culmile succesului de cei ce doar viseazå
så ajungå acolo? Råspunsul: Gândirea pozitivå! Cei ce au adoptat
gândirea pozitivå ca stil de via¡å în¡eleg foarte bine care este rela¡ia
dintre nivelul lor de gândire ¿i nivelul progresului pe care îl fac. Ei
în¡eleg faptul cå – pentru a-¿i schimba via¡a – trebuie så-¿i schimbe
modul de a gândi.

UN MOD DIFERIT DE A GÂNDI

Am studiat gândirea pozitivå toatå via¡a, astfel încât sunt con¿tient de
rolul vital pe care îl joacå în realizarea progresului. În prima mea carte,
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pe care am scris-o în 1979, intitulatå „Think on These Things“, am spus
urmåtorul lucru: „Via¡a pe care o duce¡i aståzi este rezultatul gândurilor
pe care le-a¡i nutrit ieri. Via¡a pe care o ve¡i duce mâine depinde de
gândurile pe care le nutri¡i aståzi.“1 Titlul cår¡ii este inspirat din cuvintele
apostolului Pavel, care ne spune:

„Tot ce este adevårat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce
este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot
ce este vrednic de primit, orice faptå bunå ¿i orice laudå,
aceea så vå însufle¡eascå. Gândi¡i-vå la aceste lucruri!“2

Tatål meu, Melvin Maxwell, obi¿nuia så-mi citeze des aceste versete.
Le considera extrem de importante. De ce? Pentru cå el, apostolul Pavel,
este exemplul gråitor al omului care a hotårât så-¿i schimbe via¡a,
schimbându-¿i mai întâi modul de a gândi.

Dacå l-a¡i cunoa¿te pe tatål meu, v-ar spune cå natura l-a împovårat
la na¿tere cu o gândire înclinatå spre negativism. În plus, copilåria i-a
fost marcatå de Marea Crizå Economicå din Statele Unite, iar pe când
avea 6 ani, moartea i-a råpit cea mai dragå fiin¡å din lume – mama. Nu
avea, a¿adar, motive ca så fie un copil fericit sau optimist. På¿ind pragul
adolescen¡ei, a început înså så vadå cå to¡i oamenii de succes pe care îi
cuno¿tea aveau un lucru în comun: gândurile pe care le nutreau fa¡å de
ei, dar ¿i fa¡å de cei din jurul lor erau mereu optimiste. Î¿i dorea så
ob¡inå ¿i el succesul în via¡å, astfel cå s-a hotårât så porneascå într-o
cålåtorie de neuitat – aceea a schimbårii mentalitå¡ii, a modului de a
gândi ¿i de a tråi. ªi spre marea lui satisfac¡ie, dupå un timp îndelungat
¿i un efort sus¡inut, gândirea i-a schimbat personalitatea.

Cei care îl cunosc aståzi ¿tiu cå tata este un om extraordinar de optimist.
Ar fi surprin¿i så afle cå el a pornit în via¡å înarmat cu o viziune negativå.
Schimbarea care s-a produs în modul såu de a gândi i-a oferit o existen¡å
la care nici nu ar fi îndråznit så viseze în copilårie. A devenit un om de
succes cu o carierå de invidiat. Fiind director de liceu, a îndrumat pa¿ii
multor oameni în via¡å, låsând asupra lor o amprentå pe care nimeni ¿i
nimic nu o va putea ¿terge vreodatå. El este ¿i va råmâne mereu eroul
meu.

Så înlocuie¿ti gândirea negativå cu cea pozitivå nu este înså un lucru
prea u¿or. Pentru unii oameni, este o luptå ce dureazå toatå via¡a. ªti¡i
care sunt obstacolele principale peste care trebuie så treacå adesea
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oamenii? Propriile lor sentimente. Ei î¿i doresc så se schimbe, dar nu
¿tiu cum pot så treacå peste emo¡iile ¿i sentimentele lor. Dar existå o
cale. Uita¡i-vå cât adevår con¡ine urmåtorul silogism:

Premiså majorå: Pot så-mi controlez gândurile.
Premiså minorå: Sentimentele se nasc din gânduri.
Concluzie: Pot så-mi controlez sentimentele dacå îmi controlez

gândurile.

Dacå sunte¡i dispu¿i så vå schimba¡i modul de gândire, vå pute¡i
schimba sentimentele. Dacå vå schimba¡i sentimentele, vå pute¡i schimba
ac¡iunile. Iar ac¡iunile – bazate pe o gândire pozitivå – vå pot schimba
via¡a.

CINE VÅ VA SCHIMBA MENTALITATEA?

Oamenii î¿i îndreaptå aten¡ia spre sistemul de învå¡åmânt,
considerându-l cel mai indicat pentru a-i învå¡a – pe ei ¿i pe copiii lor –
så-¿i însu¿eascå modul de gândire corespunzåtor. De fapt, cei mai mul¡i
indivizi considerå cå învå¡åmântul este cel care de¡ine cheia unei vie¡i
mai bune ¿i a unei societå¡i mult mai dezvoltate. James Bryant Conant,
profesor de chimie ¿i fost rector al Universitå¡ii Harvard, a fåcut
urmåtoarea afirma¡ie: „Învå¡åmântul este un instrument extrem de
important în schimbarea societå¡ii noastre... Educa¡ia este un proces
social, poate cel mai important proces în determinarea viitorului ¡årii
noastre; ar trebui så dispunå de fonduri mult mai mari din venitul nostru
na¡ional decât dispune în prezent.“

Foarte mul¡i profesori încearcå så ne convingå de faptul cå rezultatele
bune ob¡inute la învå¡åturå ne vor asigura o via¡å mai bunå ¿i cå –
atunci când vom dispune de o pregåtire extrem de solidå – succesul nu
va ezita så aparå. Cu toate acestea, se întâmplå adesea ca educa¡ia så nu
îndeplineascå aceste promisiuni. Nu cunoa¿te¡i oameni care au o pregåtire
extrem de solidå, dar nu se bucurå de succes în via¡å? N-a¡i întâlnit oare
profesori eminen¡i care nu ¿tiu cum så atingå culmile succesului? ªi nu
cunoa¿te¡i, în schimb, oameni care au renun¡at la ¿coalå, dar care au
båut cu ardoare din cupa victoriei? (Gândi¡i-vå la Bill Gates, Thomas
Edison, Federico Fellini, Steve Jobs!)
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William Feather, autorul lucrårii „The Business of Life“, a remarcat
urmåtorul lucru: „Cele douå iluzii pe care sistemul de învå¡åmânt ni le
fluturå pe la nas sunt cå educa¡ia din ¿coli corespunde cu realitatea vie¡ii
¿i cå – într-o bunå zi – aceastå educa¡ie se va transforma în bani.“ Fostul
rector al Universitå¡ii din Chicago, Robert M. Hutchins, cel care a
revolu¡ionat sistemul de învå¡åmânt, afirmå: „Când ascultåm radioul, ne
uitåm la televizor ¿i citim ziarele, ne întrebåm dacå educa¡ia universalå a
fost într-adevår un privilegiu, a¿a cum au pretins mereu adep¡ii ei.“ Poate
cå via¡a noastrå ar fi mai prosperå dacå am urma sfatul lui Mark Twain:
„Învåtå¡urile primite la ¿coalå nu au nici o legåturå cu educa¡ia mea.“

Gre¿eala pe care o comit cele mai multe institu¡ii de învå¡åmânt este
cå încearcå så-i înve¡e pe oameni ce  så gândeascå, nu cum så gândeascå.
Spre deosebire de ceea ce sus¡ine Francis Bacon, cunoa¿terea nu înseamnå
putere. Cunoa¿terea capåtå valoare numai în mâinile unei persoane care
¿tie s-o îmbine cu o gândire corespunzåtoare. Oamenii trebuie så înve¡e
cum så gândeascå dacå doresc så-¿i împlineascå visurile ¿i så atingå
culmile succesului.

DE CE TREBUIE SÅ VÅ ÎNSUªIºI VALOAREA

GÂNDIRII POZITIVE?

David J. Schwartz, profesor la Universitatea Statului Georgia, spune:
„În ceea ce prive¿te succesul, oamenii nu sunt evalua¡i în func¡ie de
înål¡ime, greutate, diplome universitare sau genealogie; ei sunt evalua¡i
în func¡ie de modul în care gândesc.“3 Este foarte important så vå
schimba¡i modul de gândire, pentru cå acesta are o mare influen¡å asupra
fiecårui aspect al vie¡ii voastre. Nu conteazå dacå sunte¡i oameni de
afaceri, profesori, pårin¡i, oameni de ¿tiin¡å, preo¡i sau directori de
companii. Ve¡i avea numai de câ¿tigat dacå vå ve¡i låsa condu¿i în via¡å
de o gândire pozitivå. Ve¡i reu¿i så vå împlini¡i toate visurile. Ve¡i
deveni, cu siguran¡å, ni¿te oameni de afaceri, profesori, pårin¡i, oameni
de ¿tiin¡å, preo¡i sau directori de companii desåvâr¿i¡i.

Vå voi oferi în cele ce urmeazå câteva argumente pentru a vå
demonstra de ce gândirea pozitivå este atât de importantå:
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1. Gândirea pozitivå constituie baza rezultatelor favorabile.

În lucrarea „As a Man Thinketh“, James Allen, un analist al spiritului
uman, spune: „Gândurile ¿i ac¡iunile pozitive nu pot da na¿tere unor
rezultate proaste; gândurile ¿i ac¡iunile negative nu pot da na¿tere unor
rezultate bune. Un proverb spune cå din porumb se na¿te doar porumb
¿i din urzicå – doar urzicå. Oamenii în¡eleg aceastå lege a naturii ¿i o
acceptå ca atare; dar pu¡ini în¡eleg cå ea func¡ioneazå ¿i în lumea spiritualå
¿i moralå (iar modul ei de func¡ionare este la fel de simplu ¿i de constant
ca cel al naturii) ¿i, de
aceea, nu sunt dispu¿i så
coopereze cu ea.“4

Este evident, a¿adar,
cå modul de gândire al
oamenilor determinå
calitatea rezultatelor lor.
Cred cå sunte¡i de acord cu urmåtoarele concluzii:

Gândirea negativå då na¿tere unui progres negativ.
Gândirea mediocrå nu då na¿tere nici unui progres.
Gândirea pozitivå då na¿tere unui anumit progres.
Gândirea genialå då na¿tere unui progres extraordinar.

Unul dintre motivele pentru care oamenii nu-¿i împlinesc visurile
este faptul cå ei doresc så-¿i schimbe rezultatele fårå så-¿i modifice,
înså, ¿i modul de a gândi. Dar a¿a nu ve¡i ajunge nicåieri. Dacå vå
a¿tepta¡i så culege¡i porumb acolo unde a¡i plantat urzici, vå în¿ela¡i
enorm, indiferent cât timp a¡i irosit udând, fertilizând solul sau cultivând
plantele. Dacå nu vå place porumbul pe care îl culege¡i, asta înseamnå
cå trebuie så schimba¡i såmân¡a pe care o planta¡i. Vre¡i så reu¿i¡i în
via¡å? Atunci, planta¡i „såmân¡a“ gândirii pozitive!

Prietenul meu, Bill McCartney, este pentru a doua oarå considerat
antrenorul anului de cåtre UPI (United Press International). În 1990, el
a antrenat echipa de fotbal a Universitå¡ii din Colorado, calificând-o
pentru meciurile din campionatul na¡ional. Bill ¿tie foarte bine care este
factorul determinant ce contribuie – în sport – la ob¡inerea victoriei. El
afirmå – spre surprinderea multor oameni – cå aspectul psihic este mult

Gândurile ¿i ac¡iunile pozitive nu pot da
na¿tere unor rezultate proaste; gândurile ¿i
ac¡iunile negative nu pot da na¿tere unor
rezultate bune.

– JAMES ALLEN
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mai important decât cel fizic. „Psihicul este cel care conduce ostilitå¡ile“,
observå antrenorul Mac. Indiferent cât de talenta¡i sunt sportivii, dacå fac-

torul psihic nu-i ajutå, nu
au nici o ¿anså de reu¿itå.

Mi-am amintit recent
acest adevår de necontes-
tat pe când participam la
o conferin¡å ce avea ca

tematicå „Talentul de a conduce“. Le-am spus participan¡ilor cå lucram
la o carte ce purta titlul „Începe så gânde¿ti!“. Într-o pauzå, un bårbat –
Richard McHugh – a venit la mine ¿i mi-a împårtå¿it pu¡in din experien¡a
pe care o acumulase participând la concursurile de rodeo, unde cålårea
tauri. Dupå conferin¡å, mi-a trimis o scrisoare, în care ¿i-a depånat
întreaga poveste:

Stimate domnule Maxwell,

 Am descoperit importan¡a gândirii pozitive în timpul carierei
mele de cowboy. Am început så particip la concursurile de rodeo
ca amator. La scurt timp dupå ce am ob¡inut succes dupå succes
în concursurile de amatori, îmi doream cu ardoare så particip la
concursurile de profesioni¿ti, a¿a cå am apelat la serviciile unui
specialist în domeniu – campionul mondial la rodeo, Gary Leffew.

Gary m-a invitat la arena sportivå pe care ¿i-o amenajase pe
domeniul såu imens. Dupå ce s-a convins cå doream din tot
sufletul så devin un profesionist în acest domeniu, a acceptat så
må ajute. Mi-a spus cå primul lucru pe care trebuia så-l fac era så
renun¡ la concursurile de amatori. „Cât timp te învâr¡i în cercul
amatorilor –“ mi-a spus Gary – „gânde¿ti ca un amator ¿i nu ai
nici o ¿anså så-¡i perfec¡ionezi talentul.“ În ziua aceea, am coborât
din vârful ierarhiei amatorilor, ajungând pe prima treaptå a
profesioni¿tilor.

Dupå ce m-am înscris în Asocia¡ia Cowboy-lor Profesioni¿ti,
m-am întors în arena lui Gary, pregåtit så încalec ni¿te tauri furio¿i.
Spre marea mea surprizå, Gary m-a întâmpinat în ziua aceea cu o
carte, pe care mi-a recomandat så o citesc, trimi¡ându-må apoi
acaså. Cartea se numea „Psycho-Cybernetics“ ¿i era scriså de
Maxwell Maltz. Trebuie så în¡elege¡i cå – pentru un cowboy –

Unul dintre motivele pentru care oamenii
nu-¿i împlinesc visurile este cå ei doresc så-¿i
modifice rezultatele fårå så-¿i schimbe, înså,

¿i modul de a gândi.
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aceasta era o schimbare radicalå. Concep¡ia generalå a tuturor
participan¡ilor la rodeo era cu totul alta: „Dacå vrei så cålåre¿ti cât
mai bine taurii, atunci trebuie så încaleci cât mai mul¡i – pânå când
nu mai po¡i suporta durerea.“ Dar ei nu erau campioni mondiali
a¿a cum era profesorul meu. M-am hotårât, a¿adar, så urmez sfatul
lui Gary. M-am dus acaså ¿i am început så citesc cartea.

Dupå ce am terminat-o, m-am întors la Gary ¿i ce crede¡i cå a
fåcut când m-a våzut? Mi-a dat o altå carte despre procesul de gândire!
Urmåtoarele vizite pe care le-am fåcut la ranch-ul lui Gary s-au
soldat toate cu câte o carte, iar eu le-am citit pe fiecare în parte.

Îmi ve¡i spune cå toatå povestea e o nebunie, dar ardeam de
neråbdare så încalec un taur, astfel cå trebuia så må supun. Într-o zi,
înså, pe când må aflam în vizitå la Gary, i-am spus cå citisem toate
cår¡ile pe care mi le dåduse, dar cå doream acum så cålåresc un taur.

– Rich, înainte de a cålåri tauri – îmi spuse Gary, aråtându-mi
fruntea cu degetul – trebuie så înve¡i så-i cålåre¿ti cu mintea
(dându-mi astfel de în¡eles cå procesul vizualizårii este extrem
de important ¿i trebuie analizat cu aten¡ie).

Am în¡eles, în sfâr¿it, ce urmårea: må pregåtea psihic pentru
rodeo!

– Foarte bine – i-am råspuns eu – acum, dupå ce am citit toate
cår¡ile pe care mi le-ai dat, sunt pregåtit så cålåresc un taur.

Dar må în¿elam. Urmåtorul pas pe care trebuia så-l fac, mi-a
explicat Gary, era så vizionez casete video. Nenumårate casete
video!

Când Gary a hotårât, în cele din urmå, cå eram pregåtit så
cålåresc un taur, am descoperit cu uimire cå nu era un taur
adevårat, ci o imita¡ie pe arcuri. Acolo am învå¡at cum så urmåresc
fiecare mi¿care a taurului ¿i s-o contracarez.

Urmåtoarea lec¡ie pe care am învå¡at-o se referå la anturaj.
„Cercul în care te învâr¡i“ – mi-a explicat Gary – „î¡i poate influen¡a
modul de gândire.“ Întâlnindu-må cu tot mai mul¡i profesioni¿ti,
am descoperit cât de important este så te afli numai printre oameni
care au transformat succesul într-un mod de via¡å. Profesorul
mi-a spus cå – în cazul în care anturajul meu nu era alcåtuit
numai din profesioni¿ti – atunci era mult mai bine så-mi petrec cea
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mai mare parte a timpului cu propria-mi companie pentru a-mi
proteja noua atitudine pozitivå, atât de greu dobânditå.

Domnule Maxwell, mi-ar plåcea så vå spun cå am câ¿tigat
campionatul mondial, dar nu s-a întâmplat a¿a. Am câ¿tigat, în
schimb, foarte multe concursuri de rodeo, care mi-au asigurat o
situa¡ie materialå foarte bunå. Am påråsit, în cele din urmå, lumea
rodeo-ului, cåsåtorindu-må cu o femeie minunatå. Suntem acum
proprietarii uneia dintre cele mai mari agen¡ii de plasare a for¡ei
de muncå, situatå pe coasta centralå a Californiei.

Cred cå încerc în continuare så ajung în vârful piramidei.

Cu stimå,
Richard McHugh

Ca så înregistra¡i progrese în orice domeniu, trebuie så trece¡i la
ac¡iune. Dar succesul ac¡iunilor voastre depinde în totalitate de felul în
care gândi¡i. Afirma¡ia pe care a fåcut-o Claude M. Bristol în lucrarea
sa „The Magic of Believing“ este cât se poate de adevåratå: „Succesul
pe care l-au ob¡inut oamenii în carierå se datoreazå modului lor de a
gândi. Mâinile nu sunt decât un instrument al min¡ii umane.“

2. Gândirea pozitivå vå spore¿te poten¡ialul.

Sciitorul James Allen este de pårere cå „omul devine la fel de mic
precum dorin¡a ce-i controleazå ac¡iunile, dar poate deveni la fel de
mare precum aspira¡iile dominante“.5 Sau – ca så parafrazez cuvintele
regelui Solomon, cel mai în¡elept dintre regii antichitå¡ii – „oamenii
sunt precum gândurile pe care le urzesc în sufletul lor“.6 Dacå gândirea
vå modeleazå personalitatea, atunci este firesc ca ea så vå determine ¿i
poten¡ialul.

În cartea mea „Cele 21 de legi supreme ale liderului“, am scris despre
Legea Pragului Limitativ, care spune: „Capacitatea de a conduce

determinå nivelul de efi-
cien¡å al unei persoane.“
Cu alte cuvinte, capaci-
tatea de a conduce devine

un prag limitativ. Dacå e¿ti un conducåtor slab, atunci pragul este foarte
scåzut. Dacå e¿ti un conducåtor bun, pragul este înalt. Cred cå modul în

Evolu¡ia depinde adesea numai de o idee
bunå.
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care gândi¡i are un impact similar asupra vie¡ii voastre. Acest mod de a
gândi devine pragul limitativ în cazul poten¡ialului vostru. Dacå natura
v-a înzestrat cu o gândire extraordinarå, atunci ¿i poten¡ialul vostru este
extraordinar, iar cuvintele lui Emerson nu au fost nicicând mai adevårate:
„Feri¡i-vå de clipa în care Bunul Dumnezeu sloboze¿te pe påmânt un
gânditor adevårat!“ Dacå sunte¡i såraci în gândire, atunci via¡a vå este
pecetluitå.

Atingerea nivelului suprem al eficien¡ei depinde de realizarea
evolu¡iei, iar progresul depinde adesea numai de o idee bunå. A¿a s-a
întâmplat, cu siguran¡å, în cazul lui Sam Walton, fondatorul companiei
Wal-Mart. „Am auzit mereu de-a lungul timpului“ – explicå el – „concep¡ia
conform cåreia un ora¿ cu mai pu¡in de 50.000 de locuitori nu poate så
sus¡inå prea mult timp un magazin de reduceri.“ Dar Walton nu
împårtå¿ea opinia concuren¡ilor lui ¿i, din acest motiv, nivelul eficien¡ei
sale s-a dovedit extrem de mare. În timp ce ceilal¡i comercian¡i
împårtå¿eau concep¡ia generalå, Walton ¿i-a urmat propriul ra¡ionament
¿i a dat lovitura. Aståzi, Wal-Mart este cea mai mare companie din
lume în vânzåri cu amånuntul, având mai mult de un milion de angaja¡i
¿i vânzåri anuale de peste 191 de miliarde de dolari. Mai mult de 100 de
milioane de clien¡i viziteazå în
fiecare såptåmânå magazinele
Wal-Mart.7 Ce zice¡i de o ase-
menea dovadå de eficien¡å?! Nu
este de mirare cå Jack Welch, fostul pre¿edinte al companiei General
Electric, a rostit celebrele sale cuvinte: „Eroul este cel care are idei
inovatoare.“

Cel mai mare impediment pentru succesul vostru de mâine este
gândirea voastrå de aståzi. Dacå gândirea voastrå este limitatå, a¿a este
¿i poten¡ialul vostru. Dar dacå lupta¡i så vå schimba¡i modul de a gândi,
atunci rezultatele voastre vor fi remarcabile. Iar nivelul eficien¡ei voastre
va atinge norii.

3. Gândirea pozitivå då na¿tere ¿i mai multor gânduri pozitive
DACÅ... o transforma¡i într-un stil de via¡å.

Albert Einstein a fåcut urmåtoarea observa¡ie: „Problemele cu care
ne confruntåm aståzi nu se pot rezolva la acela¿i nivel al gândirii la care

Eroul este cel care are idei inovatoare.
– Jack Welch
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le-am creat ieri.“ Privi¡i în jurul vostru ¿i ve¡i vedea cât de adevåratå este
aceastå afirma¡ie! Lumea devine din ce în ce mai complicatå. Acest lucru
vå descurajeazå? Nu ave¡i motive så vå låsa¡i descuraja¡i. Cu mul¡i ani în
urmå, am gåsit un citat care m-a impresionat extraordinar de mult.

„Sunt înso¡itorul tåu permanent. Sunt ajutorul tåu cel mai de
pre¡ sau povara ta cea mai cumplitå. Te voi ridica pe culmile
succesului sau te voi târî în mocirla e¿ecului. Sunt mereu la
dispozi¡ia ta. Îmi po¡i încredin¡a mie lucrurile pe care vrei så le
faci, iar eu le voi îndeplini repede ¿i bine. Sunt u¿or de manevrat
– nu trebuie decât så fii sever cu mine. Aratå-mi cum trebuie så
fac un anumit lucru ¿i, dupå câteva lec¡ii, am så-l fac automat!

Sunt slujitorul oamenilor de succes; dar, din påcate, ¿i al celor
care dau gre¿ în via¡å. Cei care se bucurå de laurii victoriei,
mi-o datoreazå mie. Dar ¿i cei care gustå din cupa amarå a e¿ecului,
tot mie mi-o datoreazå. Nu sunt un robot, chiar dacå lucrez cu
precizia unui robot, având în plus ¿i inteligen¡å umanå. Må po¡i
conduce pe drumul succesului sau pe drumul distrugerii – pentru
mine, nu conteazå. Condu-må cu un bra¡ de fier ¿i î¡i voi oferi
lumea la picioare! Fii blând cu mine ¿i te voi distruge!

Ce sunt eu? Un simplu obicei!“8

Indiferent cât de complicatå este via¡a sau cât de grele sunt problemele
pe care trebuie så le rezolva¡i, gândirea pozitivå vå poate ajuta så le
trece¡i con brio pe toate – dacå o transforma¡i într-un stil de via¡å. Cu
cât o ve¡i adopta mai curând în via¡a voastrå, cu atât vå va ajuta mai
repede så da¡i na¿tere gândurilor optimiste. Succesul este apanajul celor

care fac din obi¿nuin¡å lu-
cruri pe care semenii lor,
sorti¡i e¿ecului, nu le fac.
Succesul este rezultatul
gândirii pozitive, devenite
o obi¿nuin¡å, un stil de

via¡å. Ea este un izvor nesecat de gânduri optimiste, o armatå imbatabilå
de idei care te pot ajuta så realizezi tot ce-¡i dore¿ti. „Po¡i rezista unui
atac al armatelor du¿mane“ – ca så-l citåm pe dramaturgul Victor Hugo
– „dar nu po¡i rezista unui atac al ideilor.“

Po¡i rezista unui atac al armatelor du¿mane,
dar nu po¡i rezista unui atac al ideilor.

– Victor Hugo
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Vorbesc în fiecare an în fa¡a a mii de oameni despre subiecte precum
talentul de a conduce, munca de echipå sau dezvoltarea personalitå¡ii.
Am descoperit cå mul¡i dintre ei considerå cå procesul gândirii pozitive
este atât de complicat încât nu vor ajunge niciodatå så-l în¡eleagå. Dar,
în realitate, este un proces extrem de simplu. Toatå lumea se poate
bucura de beneficiile gândirii pozitive. Am observat cå...
• Oamenii care nu ob¡in succesul în via¡å î¿i concentreazå gândurile

asupra mijloacelor de supravie¡uire.
• Oamenii obi¿nui¡i î¿i concentreazå gândurile asupra mijloacelor

de trai.
• Oamenii de succes î¿i concentreazå gândurile asupra evolu¡iei.

O schimbare radicalå în modul de a gândi vå poate ajuta så trece¡i de
la simpla supravie¡uire sau existen¡å la evolu¡ia realå. 95% din cheia
succesului este så ¿tii cu precizie ce-¡i dore¿ti ¿i så plåte¿ti pre¡ul aferent.

PORTRETUL UNUI OM CARE A TRANSFORMAT

GÂNDIREA POZITIVÅ ÎNTR-UN STIL DE VIAºÅ

A¿adar, cum plåti¡i pre¡ul aferent gândirii pozitive? Dar cum aratå o
persoanå care a transformat gândirea pozitivå într-un stil de via¡å? Oamenii
spun adesea despre un coleg sau prieten cå este înzestrat cu o „gândire
extraordinarå“, dar aceastå sintagmå este perceputå diferit de fiecare individ
în parte. Cineva poate så în¡eleagå faptul cå nivelul IQ-ului persoanei
respective este ridicat, în timp ce altcineva ar putea interpreta cå individul
în cauzå deduce cu u¿urin¡å cine este personajul misterios dintr-o carte de
aventuri. Eu cred, înså, cå o „gândire extraordinarå“ presupune, fårå
îndoialå, mult mai multe lucruri. Ea constå din câteva concepte bine
definite ale procesului de gândire ¿i, pentru a v-o însu¿i, trebuie mai întâi
så în¡elege¡i ¿i „så supune¡i“ aceste concepte.

În lucrarea „Built to Last“, Jim Collins ¿i Jerry Porras ne oferå
descrierea unei companii vizionare, care reprezintå chintesen¡a afacerilor
americane. Iatå cum descriu ei aceastå companie:

„O companie vizionarå seamånå cu o operå de artå. Gândi¡i-vå
la scenele din Geneza biblicå pe care Michelangelo le-a pictat pe
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tavanul Capelei Sixtine sau la statuia lui David! Gândi¡i-vå la
romanele nemuritoare precum „Huckleberry Finn“ sau „Crimå ¿i
pedeapså“! Gândi¡i-vå la Simfonia a IX-a a lui Beethoven sau la
piesa lui Shakespeare „Henric al V-lea“! Gândi¡i-vå la clådirile
monumentale create de Frank Lloyd Wright sau Ludwig Mies
van der Rohe! Nu pute¡i delimita un anumit lucru, spunând cå
acela este punctul-cheie din opera respectivå, cel care asigurå
frumuse¡ea ¿i armonia acestor capodopere; cåci måre¡ia lor este
creatå de viziunea de ansamblu, de contopirea armonioaså a tuturor
pieselor din care este conceputå lucrarea artistului.“9

Acela¿i lucru este valabil ¿i în cazul gândirii pozitive. Ave¡i
nevoie de toate componentele procesului de gândire pentru a
realiza lucruri måre¡e. Iatå care sunt cei unsprezece pa¿i pe care
trebuie så-i urma¡i:
• Trebuie så în¡elege¡i în¡elepciunea gândirii de ansamblu.

• Trebuie så descåtu¿a¡i puterea gândirii bazate pe concentrare.
• Trebuie så descoperi¡i bucuria gândirii creative.

• Trebuie så recunoa¿te¡i importan¡a gândirii realiste.
• Trebuie så exploata¡i puterea gândirii strategice.
• Trebuie så sim¡i¡i energia gândirii bazate pe un orizont plin de

posibilitå¡i.
• Trebuie så învå¡a¡i lec¡iile gândirii reflexive.

• Trebuie så pune¡i sub semnul întrebårii gândirea unanimå.
• Trebuie så încuraja¡i gândirea bazatå pe colaborare.

• Trebuie så sim¡i¡i din plin satisfac¡iile gândirii altruiste.
• Trebuie så vå înfrupta¡i din beneficiile gândirii bazate pe un scop

bine definit.

Citind capitolele dedicate fiecårei categorii a procesului de gândire,
ve¡i descoperi cå lucrarea mea „Începe så gânde¿ti!“ nu încearcå så vå
spunå ce så gândi¡i, ci încearcå så vå înve¡e cum så gândi¡i. În timpul
procesului de în¡elegere a acestor categorii, ve¡i descoperi cå pe unele
dintre ele le ståpâni¡i foarte bine, pe altele, înså, nu vi le-a¡i însu¿it
chiar atât de bine. Dacå ve¡i învå¡a så le „supune¡i“ pe toate, ve¡i cunoa¿te,
în sfâr¿it, beneficiile gândirii pozitive, iar via¡a vi se va schimba pentru
totdeauna.
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SFATURI DIN PARTEA UNUI OM CARE

ªI-A ÎNSUªIT GÂNDIREA POZITIVÅ

 Am citit cândva cå „lupta pentru subjugarea ¿i controlarea lumii
întregi s-a purtat întotdeauna la nivelul ideilor. O idee, indiferent dacå
este bunå sau rea, ce capteazå spiritul tânår al unei na¡iuni va påtrunde
în curând în fiecare strat al societå¡ii, în special în epoca noastrå, a
audio-vizualului. Ideile determinå consecin¡ele.“10

Sunt mereu martorul puterii ideilor care îi „înrobesc“ pe tinerii de
aståzi, deoarece compania mea – INJOY Group – angajeazå lideri care
nu au mai mult de 30 de ani.
Gabe Lyons, vice-pre¿edintele
companiei INJOY, a participat
recent la un eveniment organizat
la Fox Theatre din Atlanta, de
unde s-a întors plin de entuziasm.
Organizatorul evenimentului a fost Jack Welch, fostul pre¿edinte al
companiei General Electric. Gabe a dorit så fie prezent acolo pentru cå
este preocupat de subiecte „fierbin¡i“, precum dezvoltarea personalitå¡ii
¿i capacitatea de a conduce, ¿i voia så afle cât mai multe lucruri despre
aceste subiecte de la unul dintre cei mai mari lideri din lumea afacerilor.

Auditoriul s-a constituit din 600 de oameni de afaceri. Jack Welch
dorea så-¿i promoveze cartea „Jack: Straight from the Gut“, dar nu s-a
limitat doar så citeascå fragmente din ea sau så ¡inå un discurs standard.
A oferit publicului såu un lucru mult mai valoros: a råspuns la toate
întrebårile acestuia. Gabe a spus cå timp, de douå ore, Jack le-a furnizat
numai informa¡ii de pre¡. Cele mai utile, dupå pårerea lui Gabe, le-au
fost prezentate ca råspuns la întrebarea unui tânår om de afaceri, care
nu avea mai mult de 30 de ani.

– Când era¡i de vârsta mea, spuse tânårul, ce-a¡i fåcut ca så vå
distinge¡i de ceilal¡i asocia¡i ai dumneavoastrå? Cum a¡i reu¿it
så-i depå¿i¡i pe ceilal¡i colegi ai dumneavoastrå, la fel de tineri,
de ambi¡io¿i ¿i de motiva¡i?

– O întrebare foarte bunå, tinere, råspunse Jack. ªi acesta este
un subiect deosebit de important pentru to¡i cei prezen¡i aici.

„Lupta pentru subjugarea ¿i
controlarea lumii întregi s-a purtat

întotdeauna la nivelul ideilor.“
– Conven¡ia americanå
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Primul lucru pe care trebuie så-l în¡elege¡i este importan¡a ie¿irii
din anonimat. Singurul mod prin care vå pute¡i face remarcat în
fa¡a ¿efului este så în¡elege¡i acest principiu extrem de simplu:
când ¿eful vå pune o întrebare, vå încredin¡eazå un proiect sau vå
trimite så afla¡i anumite informa¡ii, trebuie så în¡elege¡i cå ¿eful
vostru cunoa¿te deja råspunsul pe care îl cautå.

De fapt, în cele mai multe cazuri, el nu vrea altceva decât
så-i confirma¡i un lucru binecunoscut. Iar cei mai mul¡i oameni,
continuå Jack, asta ¿i fac. Dar iatå care este diferen¡a: trebuie så
în¡elege¡i cå întrebarea ¿efului nu reprezintå decât începutul. Când
vå pune o întrebare, ea trebuie så stârneascå în mintea voastrå un
iure¿ de gânduri ¿i idei. Dacå vre¡i så vå remarca¡i în ochii ¿efului
vostru, nu trebuie doar så vå limita¡i la a-i råspunde la întrebare,
ci trebuie så conferi¡i valoare råspunsului pe care ¿eful vostru
oricum îl cunoa¿te. Ca så vorbim în termeni practici, trebuie
så-i prezenta¡i ¿efului vostru nu numai un råspuns, ci o serie de
idei, op¡iuni ¿i perspective la care el, cu siguran¡å, nu s-a gândit.
Scopul este acela de a conferi o valoare cât mai mare ideilor
respective, depå¿ind cu mult a¿teptårile ¿efului vostru. Acest lucru
nu este valabil numai pentru întrebåri, ci ¿i pentru alte misiuni,
însårcinåri, ini¡iative ¿i tot ceea ce ¡ine de managementul de vârf.
A¿adar, trase Jack concluziile, dacå în¡elege¡i cå întrebarea

reprezintå doar începutul,
ve¡i ie¿i repede din ano-
nimat, cåci 99,9% dintre
angaja¡i se pierd în ano-
nimat pentru cå nu-¿i pun
mintea la contribu¡ie. Dacå

ve¡i în¡elege acest principiu, ve¡i primi din ce în ce mai multe
întrebåri critice la care va trebui så gåsi¡i un råspuns. Iar cu timpul,
voi ve¡i fi cei care vor pune întrebåri altora!

Dacå vre¡i så ie¿i¡i din anonimat, så vå depå¿i¡i condi¡ia, så
urca¡i cât mai multe trepte în ierarhia vie¡ii sociale, dar ¿i în
domeniul în care lucra¡i, atunci trebuie så urma¡i sfatul lui Jack
Welch. Trebuie så vå însu¿i¡i cât mai repede cu putin¡å gândirea
pozitivå. Ea vå poate revolu¡iona via¡a.

99,9% dintre angaja¡i se pierd în
anonimat pentru cå nu-¿i pun mintea la

contribu¡ie.
– Jack Welch




