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UŞA SECRETĂ CĂTRE SUCCES
„Atunci au trâmbiţat preoţii din trâmbiţe. Şi cum
a auzit poporul glasul de trâmbiţă, a strigat tot
poporul împreună cu glas tare şi puternic şi s-au
prăbuşit toate zidurile împrejurul cetăţii până în
temelie şi a intrat tot poporul în cetate, fiecare din
partea unde era, şi au luat cetatea.”
Iosua, 6, 20

Un om de succes este întotdeauna întrebat:
„Care este secretul succesului tău?”
Nimeni însă nu-l va întreba pe un ratat: „Care
este secretul eşecului tău?” Asta este destul de uşor
de văzut şi nu interesează pe nimeni.

Oamenii vor cu toţii să ştie cum să deschidă
uşa secretă a succesului.
Succesul există pentru fiecare om, dar pare a
se ascunde în spatele unei uşi sau al unui zid. Din
lectura biblică, am aflat minunatul episod al prăbuşirii zidurilor Ierihonului.
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Bineînţeles că toate episoadele biblice au o interpretare metafizică.
Acum, vom vorbi despre propriul tău zid al Ierihonului: zidul care te desparte pe tine de succes.
Aproape fiecare şi-a construit un zid în jurul propriului Ierihon.
Această cetate în care nu reuşeşti să intri ascunde comori de preţ; în ea se află succesul tău
menit de la Dumnezeu, dorinţa sufletului tău!

Tu ce fel de zid ai ridicat în jurul propriului
Ierihon? Deseori este vorba despre un zid al resentimentului, iar resentimentele faţă de o persoană
sau faţă de o situaţie te împiedică să prosperi.
Dacă eşti un ratat şi invidiezi succesul altcuiva,
nu faci decât să îţi ţii la distanţă propriul succes.

Am oferit următoarea afirmaţie, menită să neutralizeze invidia şi resentimentul.
Ceea ce Dumnezeu a făcut pentru alţii face acum
şi mai mult pentru mine.

O femeie era plină de invidie, deoarece prietena ei primise un cadou. A făcut această afirmaţie şi
cineva i-a oferit un cadou exact la fel, şi încă un cadou pe deasupra.

Uşa Secretă Către Succes
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Zidurile Ierihonului s-au prăbuşit atunci când
fiii Israelului au strigat. Când faci o afirmaţie a
Adevărului, zidurile Ierihonului tău se clatină.

I-am oferit următoarea afirmaţie unei femei:
Zidurile lipsurilor şi ale amânării se prăbuşesc acum,
iar eu intru în propria Ţară a Făgăduinţei, binecuvântată. Ea a avut o imagine vie, cu ea păşind peste
un zid dărâmat şi, aproape imediat, binele pe care
îl aştepta s-a manifestat.
Cuvintele realizării sunt cele care aduc o schimbare în viaţa ta; căci gândurile şi cuvintele sunt o
formă a radioactivităţii.
Dacă eşti preocupat de munca pe care o desfăşori, şi îţi place ceea ce faci, uşa secretă a succesului
se va deschide.

Acum câţiva ani, am mers în California, pe Canalul Panama, pentru a vorbi în diferite centre, şi
pe vas am întâlnit un om numit Jim Tully.
Timp de mai mulţi ani, acesta fusese un vagabond. Se autointitula Regele Vagabonzilor.
Era ambiţios şi a reuşit să se educe.

Avea o imaginaţie bogată şi a început să scrie
povestiri despre experienţele sale.

10

Florence Scovel Shinn

A scris despre viaţa lui de vagabond, i-a plăcut
ceea ce făcea şi a devenit un autor de mare succes. Îmi amintesc de una dintre cărţile lui, Outside
Looking In (Privind de afară înăuntru). A fost şi
ecranizată.
Acum, el locuieşte la Hollywood şi este faimos
şi prosper. Ce anume a deschis uşa secretă a succesului pentru Jim Tully?

Faptul că a scris despre viaţa lui – a fost interesat
de ceea ce făcea şi a scos tot ce era mai bun dintr-o
viaţă de vagabond. Pe vapor, am stat cu toţii la masa
căpitanului, lucru care ne-a oferit ocazia să vorbim.
Doamna Grace Stone era şi ea printre cei aflaţi
la bord. Scrisese cartea Bitter Tea of General Yen
(Ceaiul amar al generalului Yen) şi mergea la
Hollywood pentru a o ecraniza. A locuit în China şi
a fost inspirată să scrie cartea.

Acesta este Secretul Succesului – să faci ca activităţile tale să fie interesante şi pentru ceilalţi. Fii
tu însuţi interesat şi alţii te vor găsi interesant.
Buna dispoziţie, un zâmbet deschid deseori o
uşă secretă. Chinezii spun că „Cine nu ştie să zâmbească să nu deschidă o prăvălie!”
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Succesul zâmbetului a fost evidenţiat într-un
film franţuzesc numit Avec le sourire (Cu un zâmbet),
în care Chevalier1 joacă rolul principal. Unul dintre
personaje devenise sărac, posomorât şi era aproape o epavă. Acesta i-a spus lui Chevalier: „Ce bine
mi-a adus mie onestitatea?” Chevalier i-a răspuns:
„Nici măcar onestitatea nu te poate ajuta, în lipsa
unui zâmbet”, aşa că personajul se schimbă pe loc,
se înveseleşte şi devine un om de mare succes.
Trăind în trecut şi plângându-te de nenorocirile tale, îţi ridici un zid gros în jurul propriului tău
Ierihon.

Vorbind prea mult despre ce ai de făcut, risipindu-ţi forţele, ajungi în faţa unui zid înalt. Am
întâlnit un om inteligent şi capabil, care era complet ratat.
Acesta trăia împreună cu mama şi cu mătuşa
lui, şi am înţeles că, în fiecare seară când ajungea
acasă, le povestea acestora la cină tot ce se întâmplase la serviciu în timpul zilei; discuta cu ele despre speranţele, temerile şi nereuşitele lui.

Maurice Chevalier (1888–1972), îndrăgit cântăreţ şi
actor francez (n.red.)
1
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I-am zis: „Îţi risipeşti forţele vorbind despre
treburile tale. Nu mai discuta despre asta cu familia ta. Tăcerea e de Aur!”

Mi-a urmat sfatul. În timpul cinei a refuzat să
mai vorbească despre afacerile lui. Mama şi mătuşa lui erau disperate, pentru că le plăcea mult să fie
la curent cu noutăţile. Tăcerea lui s-a dovedit însă
a fi de aur!
Nu după mult timp, i s-a oferit un post de o sută
de dolari pe săptămână, în câţiva ani ajungând la
un salariu de trei sute de dolari pe săptămână.
Succesul nu este un secret, este un Sistem.

Mulţi oameni se află în faţa zidului descurajării. Curajul şi răbdarea fac parte din acest sistem.
Citim despre asta în biografiile tuturor bărbaţilor
şi femeilor de succes.
O întâmplare amuzantă m-a făcut să constat
acest lucru. Am mers la un cinematograf să mă întâlnesc cu un prieten.
În timp ce aşteptam, stăteam lângă un tânăr
care vindea programe.

Aborda trecătorii, spunându-le: „Cumpăraţi un
program complet al filmului! Conţine fotografii ale
actorilor şi informaţii despre viaţa lor.”
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Majoritatea oamenilor treceau pe lângă el, fără
a cumpăra. Spre marea mea surpriză, tânărul s-a
întors brusc spre mine şi mi-a zis: „Spune tu dacă
asta nu-i taie avântul unui băiat cu ambiţie!”

Apoi, mi-a ţinut un discurs despre succes. Mi-a
zis: „Majoritatea oamenilor renunţă exact înainte
să apară ceva important în calea lor. Un om de succes nu renunţă niciodată!”
Desigur, am fost interesată şi i-am zis: „Data
viitoare când am să mai trec pe-aici, am să-ţi aduc
o carte. Se numeşte The Game of Life and How to
Play It (Jocul Vieţii şi cum să-l joci)1. Vei fi de acord
cu multe idei de acolo.”

După o săptămână sau două, m-am întors cu
volumul.
Fata de la ghişeul de bilete i-a zis tânărului:
„Eddie, lasă-mă pe mine s-o citesc cât vinzi tu programe.” Cel care cumpăra bilete s-a aplecat să vadă
despre ce carte era vorba.

Jocul Vieţii captează tot timpul interesul oame
nilor.
Jocul Vieţii şi cum să-l joci, Florence Scovel Shinn, Editura Cristal Life, 2005 (n.red.)
1
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M-am întors la cinematograf cam în trei săptămâni, dar Eddie nu mai era acolo. Îşi schimbase locul de muncă pentru unul care îi plăcea. Zidurile
Ierihonului său se prăbuşiseră pentru că el refuzase să se lase descurajat.
Cuvântul izbândă apare menţionat de puţine ori
în Biblie, o dată în următorul fragment din Cartea
lui Iosua:
„Fii dar tare şi foarte curajos, ca să păzeşti şi
să împlineşti toată legea pe care ţi-a încredinţat-o
Moise, robul Meu; să nu te abaţi de la ea nici la
dreapta, nici la stânga, ca să pricepi toate câte ai de
făcut. Să nu se pogoare cartea legii acesteia de pe
buzele tale, ci călăuzeşte-te de ea ziua şi noaptea,
ca să plineşti întocmai tot ce este scris în ea; atunci
vei fi cu izbândă în căile tale şi vei păşi cu spor.” 1
Drumul către succes este o cale dreaptă şi îngustă; este un drum al iubirii şi al atenţiei totale.
„Atragi înspre tine lucrurile la care te gândeşti
foarte mult.”
Aşa că, dacă te gândeşti mult la lipsuri, atragi
lipsurile; dacă te gândeşti mult la nedreptate, atragi
şi mai multă nedreptate.
1

Iosua, 1, 7-8 (n.tr.)
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Iosua a spus: „Când vor suna din trâmbiţa de
corn de berbec şi când veţi auzi sunetul de trâmbiţă, atunci tot poporul să strige cu glas tare deodată,
şi când vor striga ei, zidurile cetăţii se vor prăbuşi.
Atunci tot poporul să năvălească în cetate, plecând
fiecare din partea unde se află!”1

Înţelesul profund al acestui episod biblic se
referă la puterea cuvântului, cuvântul tău care dărâmă obstacolele şi înlătură barierele.
Când oamenii au strigat, zidurile s-au prăbuşit.

Aceeaşi idee, a cuvântului care deschide o uşă
sau despică o stâncă, o regăsim şi în folclor sau în
basmele care îşi au originea în legende bazate pe
Adevăr.

O regăsim şi în O mie şi una de nopţi, în Ali
Baba şi cei patruzeci de hoţi. Eu am văzut ecranizarea acestei poveşti.

Ali Baba are o ascunzătoare secretă, ascunsă,
undeva în spatele unor stânci şi munţi, unde se
poate intra doar rostind o formulă secretă. Această
formulă era „Sesam, deschide-te!”
1

Iosua, 6, 5 (n.tr.)
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Ali Baba stă cu faţa către munte şi strigă:
„Sesam, deschide-te!”, şi stâncile se dau la o parte.

Această povestire este profund inspiratoare –
întrucât te ajută să îţi dai seama că stâncile şi barierele TALE se vor da la o parte, atunci când rosteşti
cuvântul potrivit.
Aşadar, să luăm afirmaţia:
Zidurile lipsurilor şi ale amânării se prăbuşesc
acum, iar eu intru în propria Ţară a Făgăduinţei,
binecuvântată.

