NAPOLEON HILL (IBB3-f970) a fost. un celebru autor american de cirli motivalionale.

A trecut de la jurnalistici la drept, a lucrat pentru Andrew Carnegie gi, evoluAnd rapid,
a ajuns consilier

pentru oameni de afaceri, lideri, preqedinli

qi

personalitili precum Woodrow

Wilson, Franklin D, Roosevelt, Mahatma Gandhi, Thomas Edison, Henry Ford.
Preocuplrile lui

Hill

au vizat convingerile personale ale inclividului qi rolul lor in atingerea

succesului. Ca rezultat al cercetirilor intreprinse

in calitate de reporter gi la imboldul lui

Andrew Carnegie, autorul a formulat ,,filosofia implinirii", abordati in multe dintre cirlile
sale, cu scopul de a dezvilui calea spre imbogilire, formula prin care orice om se poate realiza
atet pe plan material, cdt qi spiritual. Deqi concepute cu mult timp ilr urmi, ideile lui Napoleon
Hill sunt, in continuare" furrdamentale pentru domeniul dezvoltlrii personale-

DALE CARNEGIE (pe nurnele siu real Dale Carnegey) s-a nescut la 24 noiembrie IBBB,
intr-o fermi din Missouri gi s-a stins din viali la I noiembrie 1955, la Forest Hills, New York.
Este considerat cel mai mare autor de

literaturi motivalionalS din toate timpurile.
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SCHIMBAVIATA
t
TRE| OB\CE\URI FUNDAMENTALE CARE iTt VOR \MBUNATAT\

STATIJTUL FINANCIAR, RELATIILE SI SANATATEA
Situalia financiari precarX de care s-a lovit Ia inceputul wielii l-a indrumat citre o carieri
fulminanti, ajungAnd curAnd si conferentieze cu silile pline pe teme precum influenlarea
oamenilor qi arta discursurilor. Concomitent, incepe si publice diverse broguri in care-qi prezinti in mod sistematizat metodele de invSlare; in1926, ac€stea vor fi adunate intr-o carte
despre arta de a vorbi in public.

Pe Dale Carnegie
La

jumitate

il regisim in topul celor mai bine v6nduli autori din toate timpudle.
lui, atit scriedle, c6t qi cursurile sale sunt la fel de solici

de veac de la moartea

tate ca in primii ani dupi lansare, iar conferinlele Fundaliei Carnegie sunt frecrentate gi azi
de

mii de oameni, prob6ndu-qi astfel actualitatea

JOSEPH MURPHY (f 898-1981)

a

qi

NAPOLEON HILL
DALE CARNEGIE
JOSEPH MURPHY

utilitatea.

primit o educalie aleasS, at6t in lrlanda, cAt

qi

in Anglia.

$i-a petrecut mulli ani studiind diversele religii ale lumii, cu o aplecare deosebitl citre religiile orientale. Acest lucru l-a condus la o inlelegere aprofundati asupra adevirului conlinut,
practic, de toate religiile lumii, gi anume, principiul universal care susline ci: ,,ToatE puterea
de care avem nevoie se afli in noil"'

Traducere din limba englezi de
MIF{AELA POPESCU
$i

ROXANA MACIUCA

Murphy a fost liderul spiritual al Bisericii $tiinlei Divine din Los Angeles, timp de 28 de ani.
Predicile sale duminicale atrigeau in jur de I 500 de oameni. Murphy a avut, de asemenea,
o emisiurre

difuzati la radio, extrerr de populari in acele vremuri qi a scris peste 30 de cir1i.
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CAPITOLUL 1
Puterea gindului

iNrR-epevAR, ,,cANpuRILE por FI MATERIALTzNIE".

Ele devin
puternice atunci cind sunt corelate cu scopuri bine definite, cu perseverenld gi cu o dorin{d arzdtoare de a le transforma in bogllii sau in alte
obiecte materiale.

Edwin C. Barnes a descoperit cAt de adevdrat este faptul cd oamenii ajung
de la o ideelabani.Descoperirea sa nu a fost una brusc6, ci s-a produs in
timp, incetul cu incetul, incepdnd cu dorinla arudtoare de a deveni asociatul marelui Thomas Edison.
Una dintre principalele caracteristici ale dorinfei lui Barnes a fost faptul

c[

era clar stabilite. Dorea sl lucreze cu Edison, nu pentru el. Observi cu
atenfie descrierea felului in care a ales si transforme aceasti dorinli in realitate qi vei infelege mai bine cele 13 principii care te vor conduce la bogilie.

Atunci cind aceastl dorinli, sau impuls al gdndirii, i-a trecut pentru prima
dati prin minte, Barnes nu putea acliona conform ei. DouI probleme ii
stlteau in cale. Nu il cunogtea pe Edison gi nu avea bani pentru a-gi pldti
cildtoria cu trenul pinl in Orange, New |ersey. Aceste dificultd$ ar fi fost
suficiente pentru a-i descuraja pe majoritatea oamenilor in incercarea de
a-gi transforma visurile in realitate. insi. acesta nu era doar un simplu vis!
Barnes era atAt de hotlrAt s[ giseasci o modalitate de a transforma lucrurile in realitate, irtcit, in cele din urmi, a decis si cilS,toreasci in vagonul
de marfb, mai degrabi decdt si se lase invins.
in laboratorul domnului Edison gi l-a anunlat ci wea si devind
asociatul lui. Ani mai tArziu, vorbind despre prima sa intdlnire cu Barnes,
Edison spunea: ,,Stdtea in faga mea, aritind ca un vagabond oarecare, insi
S-a prezentat
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puteary citi clar pe chipul slu ci nu avea de gind si renunle p6ni cAnd nu
obginea ceea ce iqi dorea. invilasem dupi atilia ani de experienli ci,
atunci cd'nd o persoani igi doreqte un lucru atdt de mult incat igi joaci
viitorul pe o singurd carte, cu siguranll va cdqtiga. I-am oferit lui Barnes
$ansa pe care a cerut-o pentru ci am inleles cd era hotirit si rbmdni pdnl
va reuqi. Evenimentele ulterioare mi-au dovedit ci nu greqisem ludnd
aceastl decizie."
Ceea ce-i spusese tdndrul Barnes domnului Edison cu acea ocazie era mai

pulin important decdt ceea ce gindea. Edisorl insugi a recunoscut asta!
inftligarea tAnirului nu a avut nimic de-a face cu angajarea acestuia in
biroul lui Edison, din contra, era clar c6rcprezenta un dezavantaj. Modul
siu de a gdndi a fost cel,care a contat.

Daci semnificalia acestei afirma{ii ar putea fi pdtrunsi de fiecare persoand care o citegte, nu ar mai fi nevoie sd fie lecturati toati cartea.
Barnes nu a devenit imediat partenerul lui Edison. A primit gansa de a
lucra in biroul acestuia, pentru un salariu extrem de mic, fbcdnd o munc[
nesemnificativi pentru Edison, dar extrem de importanti pentru el, deoarece ii oferea gansa de a-Ei expune ,,marfa" acolo unde putea fi vdzutd de

,,partenerul" dorit.

Lunile treceau gi se pirea cd nimic nu

se

intimpla in direc{ia rAvniti de

Barnes, aceea pe care gi-o stabilise drept scop major, bine definit. Ceva
important se intAmpla insi in mintea lui Barnes. Dorinla lui de a deveni
asociatul lui Edison devenea din ce in ce mai puternic[ in ftecare zi.

Psihologii nu se ingali cAnd spun ci ,,se vede atunci cind un orn este cu
adevirat pregdtit". Barnes era pregltit si devind asociatul lui Edison; mai
mult decdt atAt, era hotdrdt si rimini pregltit pini cand oblinea ceea
ce-9i dorea.

Mai bine md rbzgdndesc ai imi
caut un post de vAnzitor." El iqi zicea: ,,Am venit aici ca si intru in afaceri
cu Edison gi voi face asta chiar daci irni va lua toati via!a." $i vorbea
serios! Ce diferit ar suna poveqtile oamenilor daci acegtia ar aYea un scop
bine definit Ei daci s-ar line de realizarea lui pdni cAnd acesta s-ar transforma intr-o obsesie devoratoare!
Nu gi-a spus niciodatd: ,Ce rost mai

are?

tdnirui Barnes nu gtia acest lucru pe atunci, dar aceasti hotirire
nestdvilitd, perseverenla cu care igi urmirea o singurd dorinli au alrrt
menirea s5 inliture toate barierele gi si-i aduci oportunitatea mult visati'
Poate c[
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Atunci clnd a apirut, aceaste gansi a luat o formi diferiti gi a venit dintr-o
alti direclie decit aceea la care se a$tepta Barnes. Acesta este unul dintre
trucurile oportunitefii. Ea are obiceiul ingel5tor de a se furiga pe uga din
dos 9i, de multe ori, apare deghizatd sub forma unui ghinion sau a unei
infringeri temporare. Poate c[ din motivul acesta mu\i nu reugesc si o
recunoasci.
Edison tocmai finalizase un nou dispozitiv de birou, cunoscut la vremea
respectivi ca fiind magina de dictat Edison (numitd, ulterior, Ediphone).
VAnzdtorii nu erau prea incdntali de ea, considerAnd ci nu poate fi comercializatd cu uqurinfi. Barnes a sesizat qansa pe care o agtepta. Aceasta se
strecurase ugurel gi st[tea ascunsd intr-o maqinirie cu aspect ciudat ce
nu-i interesa decdt pe el gi pe inventator.
Barnes gtia cd poate vinde magina de dictat Edison gi i-a spus asta inventatorului. A primit imediat gansa doriti. A reugit s[ vAndd magina. De fapt,
a vAndut-o cu un succes atAt de mare, incit Edison i-a oferit un contract
prin care s[ o distribuie gi si o vdndl in intreaga lar[. in urma acestui parteneriat de afaceri a aplrut sloganul ,,Ficutd de Edison gi promovati de
Barnes". Ca urmare, Barnes s-a imbogdfit, ins[ a realizat ceva infinit mai
important, qi anume ci poli ajunge de la idee la bani.

ci
sumi, indiferent clt

Cdt de mult a valorat dorinfa lui Barnes, nu am de unde sd qtiu. Probabil

i-a adus doud sau trei milioane de dolari, dar aceasti
de mare a fost, devine insignifianti atunci cdnd este comparati cu beneficiile obfinute prin certitudinea ci un impuls imaterial al ghndului poatefi
transformat tn bogdlii materiale prin aplicarea unor principii cunoscute.

Barnes s-a vdzut realmente partenerul marelui Edison! A oblinut o avere
ci s-a vizualizat imbogilindu-se. Nu a avut nimic de la care si

pentru

porneasci, tnsd gtia ce tgi doreSte pi era hotdrdt sd-Si urmeze dorinla pdnd
chnd se va transforma in realitate.

Nu a avut niciun ban la inceput. Nici diplome prestigioase. Nu avea
influenfi. Dar avea inifiativd, incredere Ei dorinla de a cdgtiga. Cu ajutorul acestor forfe intangibile a devenit mdna dreapti a celui mai mate
inventator care a trdit weodati.

Si analizim acum o alte situalie gi si studiem un om care a manifestat
numeroase dovezi tangibile ale bog6{iei, dar care a pierdut totul pentru ci
s-a poticnit cu trei paqi inainte de a-gi atinge scopul.
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infringere

Una dintre cele mai rispAndite cauze ale egecului line de obiceiul de a
renunla atunci cAnd egti coplegit de o infrdngere trecitoare. Mai devreme
sau mai tdrziu, fiecare persoani se face vinovatd de aceastd gregeali.

si devind unul dintre cei mai de succes agenli de
asiguriri din SUA, ne spune povestea unchiului sdu, cuprins de ,,febra
aurului" in vremea goanei dupi acest metal prelios. Acesta a plecat in Vest
pentru a sdpa Si a deveni bogat. El nu gtia ci s-a descoperit mai mult aur in
min!ile oamenilor decAt in strlfundurile pdmdntului. A gisit un teren gi
a inceput si lucreze, cu sapa gi lopata. Mergea greu, insi dorinla sa de a se
imbogili era clari.
R.U. Darby, care avea

Dupi cdteva siptdmdni de munci asidu6, a descoperit strilucitorul minereu. Avea insi nevoie de utilaje pentru a-l scoate la suprafali. Firi prea
mare zarvd, a inchis mina gi s-a intors acasd in Williamsburg, Maryland,
gi le-a povestit rudelor Ei citorva vecini despre ,,lovitur[". Au pus mAnd de
la mAni pentru utilajul de care avea nevoie gi l-au expediat la mini, iar
Darby gi unchiul siu s-au intors pentru a continua si lucreze.
Primulvagonet de minereu

a

fost scos la suprafafi gi trimis la topitor. Rezul-

ci gisiserl una dintre cele mai bogate mine din Colorado!
Alte cAteva vagonete aveau si gteargd toate datoriile. Dupd aceea, aveau si
apard profituri uriage.
tatele au dovedit

PUTEREA GANDULUI

Majoritatea sumelor destinate cheltuielilor cu utilajele fuseserl oblinute
prin eforturile lui R.U. Darby, care era pe atunci foarte tdnlr. Banii veniseri de la rudele gi vecinii sdi, datoriti increderii pe care o aveau acegtia
in el. Darby gi-a achitat datoriile pAn[ la ultimul cent, degi i-au trebuit
mulli ani si le acopere.
a descoperit ci dorin{a poate fi transformati
in realitate, domnul Darby gi-a compensat pierderea inzecit. A frcut aceastd
descoperire dupd ce a inceput si lucreze in domeniul vinzirilor de asigu-

Mult mai tdrziu, atunci cAnd

riri

de

viali.

Amintindu-gi ci pierduse o avere imensi pentru cd se oprise doar la ciliva
centimetri de aur, Darby a invilat din experienla nefericiti Ei a aplicat
aceasti leclie in munca aleasl, repetandu-gi incontinuu: ,,M-am oprit la
ciliva centimetri de aur, insd nu ml voi opri niciodati doar pentru cd
cineva refuzd sd-qi facd o asigurare de

via!i."

El datoreazi aceasti constanli lecliei inv,ilate in urma decizieide
la afacerea cu extraclia aurului,

a

renunfa

Foarte probabil, lnainte si apari succesul in viafa unui om, cu siguranli el
se va confrunta cu numeroase infringeri temporare qi, poate, chiar egecuri. Atunci cXnd te sim{i infrint, cel mai ugor gi mai logic este si renunli.
Iar cei mai mulli oameni exact asta fac.

petrecut ceva. Zilcdmintele de minereu de aur au dispdrut. Ajunseserd la
capitul curcubeului, dar comoara nu mai era acolo. Au continuat sd sape,
incercind cu disperare si giseasci din nou zicimAntul, ins[ totul a fost

dintre cei mai de succes oameni pe care i-a cunoscut vreodatd
America i-au spus autorului ci succesul lor a venit imediat ce au trecut de
punctul in care infrAngerea ii coplegise. Egecul este viclean qi are un sim!
al ironiei foarte ascufit. Simte o plicere imensi atunci cdnd prinde pe

in zadar.

cineva exact inainte de a atinge succesul.

in cele din urmi, au hotirdt sd renunle. Au vindut utilajul unui gunoier
pentru cdteva sute de dolari gi au luat trenul inapoi spre casi. Pe unii
gunoieri nu-i duce prea mult mintea, insi nu era cazul celui la care apelaseri ei. Acesta a chemat un inginer minier s[ vadi mina gi si facl nigte
calcule. Inginerul a suslinut cd proiectul eguase pentru ci proprietarii nu
erau familiarizafi cu ,,zonele de falie". Calculele sale au ardtat c6, zdcdmAntul se gisea la doar un metru de locul in care cei din familia lui Darby

Dar ce

Maginiriile forau. Speranfele lui Darby

incetasera sdpdturile. $i exact acolo l-au

gi ale

unchiului cregteau. Apoi, s-a

gisit!

Gunoierul a cdgtigat milioane de dolari vinzdnd aurul din mina respectivi, pentru ci a gtiut s[ cearl sfatul unui expert inainte de a renunfa.

Peste 500

se intimpld oare cu cei care nu au nici timpul, nici dorinla de a
studia egecul pentru a descoperi acele drumuri care conduc cdtre succes?

Cum ar trebui

sl

invele arta transform[rii infrdngerii intr-o ramp[ de

lansare citre gansi?

Aceasti carte a fost scrisi pentru

a rdspunde

intrebirilor de mai

sus.

Rdspunsul nece$iti descrierea a 13 principii, dar line minte, pe mdsuri ce
citegti, ci acest rispuns la intrebirile ce te-au fbcut sdL refTectezi asupra
stranietilii vielii se afli chiar in mintea ta, sub forma unei idei, a unui plan
sau a

unui scop

ce o

si !i

se releve

in timp

ce parcurgi catte

.
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O idee bun5 este tot ceea ce-!i trebuie pentru a obline succesul. Principiile
descrise in aceasti lucrare con{in cele mai bune qi mai practice sfaturi cu
privire la metodele Ei formele prin care se pot crea idei utile.

inainte de a continua cu descrierea acestor principii, considerim
dreptul si primegti acest sfat important;

ci

ai

Atunci cAnd ajungi si treci de la idee la bsni, vei observa cd bogilia pornegte de la o stare de spirit, de la un scop stabil, muncind din greu intr-o
mici misuri sau chiar deloc. Oricine ar trebui si-gi doreasci si afle cum
poate atinge acea stare de spirit ce va atrage prosperitatea. Am petrecut

Firi

aceste cercetdri, nu ag

ci

gi

fi putut scrie cartea de fa!i.

in

acest punct, trebuie si lii cont de un adevir extrem de important; criza
afacerilor a inceput in 1929 gi a continuat, atingAnd un record al slriciei,
pAnl in momentul venirii la conducere a pregedintelui Roosevelt. in acel
moment, ctiza ainceput si se atenueze 9i, intr-un final, sd ia sfdrgit. Asemenea electricianului dintr-un teatru care cregte intensitatea luminii,
astfel lncXt intunericul se transformi in lumini fbrl ca mdcar si-!i dai
seama, gi v[lul de teami aqternut peste minlile oamenilor a inceput si

disparl ugor

gi

si

se evapore.

Fii foarte atent gi vei vedea ci, imediat ce vei stipini principiile acestei
filosofii qi vei incepe sd urmezi instrucliunile referitoare la aplicarea lor,
situafia ta financiarl va incepe si se imbunitileasci 9i toate lucrurile cu
care vei intra in contact se vor transforma in valori ce i1i vor aduce cdgtiguri. Imposibil? Nici pe departe!
Una dintre principalele slibiciuni ale omului obiEnuit este familiaritatea
cu termenul ,,imposibil". Acesta cunoa$te toate regulile care NU vor funcliona. Cunoa$te toate lucrurile care NU POT fi fbcute. Aceastl carte a fost
scrisi pentru to{i aceia care cauti regulile ce le-au adus altora succesul gi
sunt gata si rigte totul pornind de la ele.

Acum mulli ani am cumptrrat un diclionar foarte bun. Primul lucru pe
care l-am fbcut apoi a fost si caut cuvAntul ,,imposibil" gi s6-l decupez cu
grijd. Ar fi infelept si faci la fel.
Succesul este atins de cei ce devin congtienli de succes.
Egecul este atins de cei ce igi permit cu neglijenld s[ devini atagafi de egec.

Atunci cdnd abundenfa se materializeazd, acest lucru se petrece atht de
rapid Si cu o asemenea anvergurd, incdt ajungi sd te intrebi unde a stat
ascunsd in toli acei ani de restriste. Aceasta este o afirmalie uimitoare, cu
atAt mai mult dacl lulm in considerare ideea adAnc inridicinati in inconqtientul colectiv conform cdreia se imbogdfesc doar cei ce lucreazi din greu
gi pentru foarte mult timp.

25 de ani fbcAnd cercetdri, analizdnd peste 25 000 de oameni, pentru
eu imi doream si aflu,,cum se imbogllesc oamenii boga{i".

27
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si-i ajute pe tofi cei ce i9i doresc s[ invele arta
schimbirii gindirii gi si treaci de la congtiinla egecului la congtiinla
Scopul acestei cdrli este
succesului.
O alta slebiciune intAlniti la prea mulli oameni line de obiceiul de a evalua
orice gi pe oricine prin prisma propriilor impresii gi credinfe. Anumite persoane care vor citi aceste rAnduri vor considera ci nimeni nu poate ajunge
de Ia idee la bani- Nu pot gindi raportAndu-se la bogi{ie, pentru ci obiceiurile lor mentale sunt axate pe siricie, nevoi, nefericire, egec ai infr6ngere.

Milioane de oameni privesc realizirile lui Henry Ford qi il invidiaz[ pentru
norocul siu, sau geniul sdu, sau orice alt aspect pe care il considerd responsabil pentru averea acestuia. Poate cd o persoani dintr-o sutl de mii
cunoagte secretul succesului lui Ford, iar cei care il gtiu sunt prea modegti
sau dezinteresali pentru a vorbi despre el, din cauza
O singuri miqcare va ilustra perfect ,,secretul".

simplitilii

acestuia.

Atunci cind Ford a decis si produci faimosul sdu motor V-8, a ales s[
construiasci un motor cu tofi cei opt cilindri incorpora{i intr-un bloc ai
le-a cerut inginerilor sA creeze un model pentru acesta. Modelul a fost pus
pe hArtie, dar inginerii considerau cd este pur gi simplu imposibil si realizeze vn motor pe benzini din opt cilindri intr-o singurd pies6.
Ford le-a spus: ,,Face[i-l oricum."
,,Dar este imposibil!" au rispuns ei.
,,Mergeli mai departe gi lucrali la asta pAni reugili, indiferent de cit timp
aveli nevoie!" a ordonat Ford.

lnginerii au continuat treaba. Era tot

ceea ce puteau face, dac| igi doreau

gase luni gi nu s-a intdmplat
gase
gi
vdzut
niciun rezultat. Inginerii au
luni
nu
s-a
Au
mai
trecut
nimic.
incercat toate planurile posibile pentru a-gi duce la indeplinire sarcinile,

s[ rlmAni in serviciul lui Ford. Au trecut

insi

ceea ce

li

se ceruse

pirea de nerealizat

-

,,imposibil".

l,a finalul anului, Ford a luat legStura cu inginerii sii, care l-au informat,
rlin nou, cl nu gisiseri, nicio solufie pentru arezolvaproblema.
,I)ontinua1i", le-a spus Ford. ,,il vreau gi o s[-l am!"
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Au continuat gi, apoi, ca prin minune, au descoperit secretul. Determinarea lui Ford diduse din nou roade.
c[ povestea nu este descris[ exact, insd ideea de bazi este limpede.
si ajungi de la idee Ia bani poli deduce secretul
milioanelor lui Ford. Nu ili va fi greu.
Poate

Din

ea, tu cel ce-!i doresti

Henry Ford a fost un om de succes pentru ci a inleles gi a aplicat principiiie succesului. Unul dintre ele este dorinlar gtia ce-qi dorea. ]ine minte
aceasti poveste pe mdsuri ce citegti gi fii atent la fragmentele in care este
descris secretul realiz[rilor sale incredibile. Dacd faci acest lucru, poli
deduce constelalia de principii ce l-a imbogilit pe Henry Ford qi ii po{i
egala realizhrile in aproape orice domeniu i1i doregti.

Egti,,stipinul destinului tiu, cipitanul sufletului tiu!"
Atunci cdnd poetul englez W.C. Henley a scris profeticele versuri: ,,Sunt
stipdnul destinului meu, cdpitanul sufletului rneu", iqi dorea si ne spuni
cd ne putem tr[i viala afa cum ne dorim, pentru ci avem putere asupra

gindurilor noastre.
Trebuia sd ne fi spus, de asemenea,

ci eterul in care micul nostru pimdnt
miqcim, este o form6 de energie sensibild
la vibrafii, care rezoneaz\, cu o putere universali ce se adapteazi gindurilor noastre. De asemenea, ne influen\eazd,, natural, transformAndu-ne
gdndurile in realitatea pe care o experimentlm.
plutegte, locul unde

tr[im

gi ne

fi spus acest irnportant adevir, am fi qtiut exact de ce
suntem stdpAnii destinului nastru, cdpitanii sufletelor noastre. Ar fi fost bine
si insiste asupra ideii ci aceast[ putere nu incearci sd faci deosebiri intre
Dacd poetul ne-ar

gdndurile distructive gi cele constructive, gi ci vom transforma in realitate

atit gAndurile referitoare la siricie, cdt qi pe cele referitoare la bogilie.
El ar fi trebuit si ne spuni cI, inainte de a putea acumula bog6fii, trebuie
si ne magnetizim mintea cu dorin{a intensl de a avea bogifii, c[ trebuie
dezvoltdm congtiinla banilor pdni cind vom ajunge si credm planurile
care ne vor ajuta si-i dobindim.
sd

insi, fiind un poet gi nu un filosof, Henley s-a mullumit si enunle un important adevir intr-o formi poetici, lisind interpretarea sensului filosofic al versurilor sale pe seama celor ce il citeau.

t)(J't'liRIiA (;ANI)Ul,LJI

lncetul cu incetul, adevirrul s-a aritat singur, astfel incdt, in acest moment,
cstc cert ci principiile descrise in aceasti carte rcprezinti cheia succesului
cincl vine vorba de reugita noastrl economice.
Suntem pregdtifi acum sA studiem primele cAteva principii. Pastreazd
o urinte deschis[ q;i reline, in timp ce citegti, c[ nu au fost inventate de un
rrnumit om. Ele au fost reunite din experienlele de via!6 a peste 500 de persoane care au obfinut bog[lii incredibile; oameni care au pornit siraci,
Lini prea mare educalie qi firi influen1i. Principiile au func{ionat pentru
irceqtia gi le poli utiliza gi tu, in drumul citre propriul succes.
Vci descoperi

ci nu este un lucru dificil, din contra,

este

chiar fcarte simplu.

inainte de a trece la urmitorul capitol, vreau sl gtii c[ acesta conline inforrnirtii reale care ili pot schimba foarte uqor intregul destin financiar, aga
curn au produs schimblri de proporlii uluitoare qi oamenilor despre care
vci citi.

l)c asemenea, vreau s[ Etii cd relalia mea cu acegti doi oameni este de aEa
rraturi incAt nu mi-aE fi putut permite sd ristdlmicesc faptele, chiar daci
iri; ti vrut si fac asta. Unul dintre ei mi-a fost cel mai apropiat prieten timp
tlc 25 de ani, ceillalt imi este fiu. Succesul neobiEnuit al acestor doi birbirfi, pe care il atribui cu generozitate principiului descris in capitolul ce
u rrrreazi, justificl din plin stilizarea referinlelor personale pentru a accenIrra forla imensi a acestui principiu.
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CAPITOLUL 2
Dorin{a: punctul de pornire
al tuturor rcaltzdrilor

ATUNCI cANo EDWIN C. BARNES a cobordt din trenul de marfi in
Orange, New |ersey, cu rnai mult de 30 de ani in urmi, arlta ca un certetor, dar gdndea ca un rege!

drumul de la gar[ la biroul lui Thomas A. Edison, mintea sa lucra.
lui Edison. Se auzea cerdndu-i acestuia din
urml gansa de a-gi satisface obsesia ce-l consumase o viald intreagi,
dorinla arzdtoare de a deveni asociatul unui mare inventator.
Pe

Se vedea pe sine in prezenla

Dorin{a lui Barnes nu era o speranld. Nu era o fantezie. Era o dorin!6 puternici, vibrant[, ce depdgea orice obstacol. Era clarl gi bine definit[.

Dorinla respectivi nu era noul atunci cdnd Barnes l-a contactat pe Edison,
ci il animase de mult timp. La inceput, atunci cind apiruse pentru prima
dati in mintea sa, este posibil si fi fost doar o aspiralie, insi era mai mult
decdt atdt atunci cAnd s-a prezentatin fala lui Edison.
Cdliva ani mai t?rziu, Edwin C. Barnes se afla din nou in acelagi birou cu
Edison, acolo unde il cunoscuse pe inventator. De data aceasta, dorinla sa
se transformase in realitate. Era partenerul lui Edison. Visul cel mai important al vielii sale devenise realitate. Astizi, oamenii care il cunosc pe
pe care i-a oferit-o viata. Se gAndesc
Barnes il invidiazi pentrll
"gansa"
doar la succesul siu, fbri a se obosi si studieze felul in care a ajuns acolo.
Barnes a reugit pentru c[ qi-a stabilit un lel clar qi gi-a indreptat intreaga
energie, hotirire qi toate eforturile cdtre realizarea acestuia. Nu a ajuns
partenerul lui Edison in ziua in care a sosit. S-a mullumit sd inceapi cu
o slujbd umili, atet timp cdt i se oferea gansa de a face chiar gi un singur
pas in direclia obiectir.'ului mult dorit.
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n u lrccut cinci ani inainte ca $ansa pe care o ciuta sd se arate. in tot acest
lirnlr, nu se intrevizuse nici mdcar o razd, de speranfi, nu i se fhcuse nicio
Ir'ornisiune de implinire a dorinfei sale. Pentru to!i, mai pulin pentru sine,
ll,rrncs parea doar o alti rotili in mecanismul afacerii lui Edison, ins6, in
rrrirrlca sa, el a fost partenerul inventatorului in tot acest timp, din prima
ri irr care a inceput sd lucreze.

Ar t'irstii povestire este o ilustrare remarcabil5 a puterii unei dorinte bine
rL'lirritc. Barnes gi-a atins obiectivul pentru c[ dorea si fie asociatul domrrrrltri l,ldison mai mult decdt orice altceva. A pus la punct un plan pentru
,r 1i rrtinge scopul. A rd'mas fidel gi qi-a urmat dorinla pAn[ cdnd aceasta
rr rlI'VCDit o obsesie dominanti a vie{ii sale gi, in final, o realitate.

t ',irrd a mers in Orange, nu qi-a spus: ,,Voi incerca sd-l conving pe Edison
',.i rrri ofere o slujbi oarecare." $i-a spus: ,,il voi vedea pe Edison gi il voi

rrrlorma cI am venit si fac afaceri cu el."

luni gi, dacd nu sunt incurajat,
in altd parte." $i-a spus: ,,Voi incepe
r lt' oriunde. Voi face orice imi spune Edison si fac, dar, pdni la urmi, voi
li irsociatul siu."
Nrr ;ii-a spus: ,,Voi lucra acolo pentru citeva

v,i rcnunta gi imi voi ciuta

de lucru

Ntr ;;i-a spus: ,,Voi fi atent la alte oportunitlfi, in caz cd nu reu$esc si oblin
t't'ir c€-firi doresc in organizalia lui Edison." $i-a spus: ,,Existi un singur

r

r'r"r pe lumea asta pe care trebuie s6-1 oblin gi acesta este si.-i devin parIr'ncr lui Thomas A. Edison. Voi l5Lsa totul in urmi qi imi voi risca intreg
viitorul bazAndu-mi pe abilitatea mea de a obline ceea ce-mi-doresc."

Iu(

Nrr ;i-a lisat nicio cale de retragere. Era o chestiune de totul sau nimic.
l,rr irsta se reduce povestea succesului lui Barnes.
t

lr rnult timp in urmi, un mare luptitor

( ,il

c era necesar s5, ia o decizie ce urma

a ajuns intr-o situafie cruciali in
si-i asigure succesul pe cAmpul de

lrrpti. Urma sl-gi trimiti armatele in bdtdlie contra unui dugman puternic,
iil'c Avea o armat[ mai mare dec6t a sa. $i-a urcat soldalii pe nave de lupti,
,r rravigat citre {ara inamicului, a debarcat soldalii qi echipamentele gi apoi
,r rlat ordin ca navele cu care veniserl sb fie arse. Adresdndu-se oamenilor
srii inainte de prima betdlie, le-a spus: ,,Vede1i navele care ard? Asta in:rr'ru'nne c[ nu putem pirisi aceste maluri in viald daci nrr invingeml Nu
r

cxisti cale de mijloc

-

tnvingem sau murim!" $i au cdgtigat.

lriccare persoanl care cAqtigd in demersul urmlrit trebuie si fie dispusi
s;i qi ardd navele gi si inchidi orice cale de retragere. Doar fhcAnd acest

