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DE UNDE Ar DoBAruprr ATTTUDINEA?

Ai auzit vreodati pe cineva spunind: ,,Atitudinea

este totul"? Pare s6 fie o replicfl preferati de cAfiva dintre oratorii
motivafionali. Potrivit lor, o atitudine grozav[ este tot ce iti
trebuie pentru a avea succes. Din nefericire, nu este deloc
adevirat.
lin rnulte prelegeri. In fiecare an vorbesc la evenimente in
fafa a 250000 de oameni. $i chiar cred ln motivarea celorlalli.
Cu toate acestea, nu mi consider un orator motivafional, ci
mai degrabl un profesor motivafional. Poate p[rea doar un
detaliu tehnic, dar iati diferenfa: un orator rnotivafional te
face si te simfi bine, dar ziua urmf,toare nu mai qtii de ce;
ins{ un profesor motivafional te face s[ te simli bine, iar ziua
urmltoare rlmdi cu ceva care chiar te va ajuta.
Promisiunea c[ atitudinea este totul e lipsitl de sens. in
realitate, dacil tu crezi cL atitudinea este totul, asta ar putea
s{'!i fac[ mai mult rflu decAt s[ te ajute. Dac[ atitudinea ar
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fi totul, atunci singurul lucru ce m-ar despirti de o carierd
muzicalfl plinl de succes ar fi convingerea cd pot face asta.
Dar crede-m[, existd un alt factor care imi st6 in cale: talentul. Dac[ ai urmirit spectacolul de televiziune American
Idol, atunci Etii exact la ce md refer. Sunt uimit de num[rul
mare de participanfi ingrozitori care rispund criticilor din
partea juriului spunAnd: ,,$tiu ci pot cAnta. Este doar opinia
ta". Sincer, nici o atitudine nu este destul de puternic{ pentru
a compensa lipsa

aptitudinilor.
A$adar, are vreo importanffl atitudinea pozitiv6? Sigur c6
da. Atitudinea este cea care conteazd! ,,Atitudinea nu este
totul, dar este singurul lucru care poate face o schimbare in
viafa ta". Om de afaceri, filantropist qi scriitor, W. Clement
Stone declara: ,,Oamenii nu sunt foarte diferi{i, insi micile
deosebiri fac diferen{a, iar aceea este atitudinea. ceea ce conteazd este daci aceasta este pozitivi ori negativ[,,.
Scopul acestei c{rfi nu este s6 te amefeasci spunAnd ci
atitudinea este totul, ci s6-!i arate ci atitudinea este factorul
decisiv pentru felul in care va arita viafa ta. Doresc s6 fac asta
pentru a te ajuta si infelegi de unde vine aceast{ atitudine, ce
poate qi ce nu poate face pentru tine qi cum o poli transforma
intr-un atu. De asemenea, doresc s{-!i arit cum s6 faci fa!6
celor cinci mari obstacole in calea unei atitudini de succes:
descurajarea, schimbarea, problemele, teama qi eqecul. Dac6
eqti ca majoritatea oamenilor, inseamnd c[ te confrunfi cu cel
pu{in unul dintre aceste aspecte in fiecare zil Haide s[ pornim
impreuni in aceastd cilltorie, analizand mai int6i cflteva elemente de baz{ legate de atitudine.
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CE ESTE ATITUDINEA?

PAn[ la urm[, ce este atitudinea? Cdnd auzi cuvAntul, la ce
te g0ndeqti? Eu m[ gAndesc la un sentiment din interior exprimat de comportamentul exterior. Oamenii iqi proiecteaz[
intotdeauna tr[irile interioare cdtre exterior. Unii incearci
si-qi mascheze atitudinea qi ii plcilesc pe ceilalli pentru o
vreme, insi asta nu dureaz[ prea mult. Atitudinea iese intot'
deauna la suprafaq{.
Tatilui meu ii place la nebunie si spun6 povestea unui
biiefel in v{rst[ de patru ani care a fost pedepsit, in cele din
urm[, dup{ ce s-a impotrivit mamei lui.
,$ezi pe scaunul acela pAn[ cdnd expir[ timpul", spuse
mama nervoasi. Bfliatul se aqez[ temAndu-se de o pedeapsl
Ei mai mare, dar spuse: ,,Bine, mami. Stau jos, dar si qtii ci in
adincul sufletului stau in picioare".
Atitudinea ta d[ culoare fiecirui aspect al vielii tale. Este
ca un penel al minfii. Poate picta totul in culori luminoase,
pline de viaf{ * creAnd o capodoperi. Ori poate face ca totul
s6 fie intunecat qi trist. Atitudinea este omniprezenti qi atAt
de importantl, incit o caracterizez astfel:

- Este avangarda eului tiu.
- Rdddcinile ii sunt in interior, insi roadele sunt la exterior.
- Este prietenul tflu cel mai bun ori cel mai mare duqman.
- Este mai sinceri gi mai consecventi in ceea ce te priveqte

-

decit o fac vorbele tale.
Este cartea ta de vizit{ ln functie de experienfele tale
anterioare.

-

Este ceea ce atrage oameni c{tre tine ori

ii respinge.
13
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Nu este niciodati mul{umit[ pin{ cAnd nu iese la
suprafa!{.

*

Este

p[strf,torul trecutului t6u.

- Este cea care vorbeqte despt'e prezentul thu.
- Este prezicitorul viitorului thu.
Nu exist[ nici m[car o singuri parte a vielii tale actuale
care si nu fie afectatd de atitudinea ta. Iar viitorul t[u va fi,
cu siguran![, influen{at de atitudinea pe care o vei avea de
azi inainte.

Atitudinea ta di culoare fiecirui aspect al vie!ii tale.
Este ca un penel al minlii.

DE UNDE AM DOBANDff ACEASTA ATITUDINE?

Dac[ atitudinea ta este atAt de importanti, atunci poate
te intrebi: ,,De unde am c[p[tat-o? Rdmin cu ea lntreaga
via[6 - la bine qi la riu?" Mai intAi, s[ ne uitim de unde vine
atitudinea ta.
1. Personalitatea

-

cine egti

Doi bflrba]i au iegit la pescuit. CAnd peqtele a incetat si mai
trag{, au inceput si discute. Unul dintre b{rbafi a lnceput
s6-qi laude solia enumerind numeroasele ei calitili qi inche'
ind prin a spune: ,,$tii, dace tofi b[rbafii ar fi ca mine, ar dori
fie cls[torifi cu sofia mea".
,,Iar dacfl ar fi ca mine", rdspunde cel[lalt, ,,nici unul dintre
ei nu ar dori asta!"
sd

t4

Fiecare este diferit. Fiecare persoand se naqte ca un individ
unic. Suntem cu tofii la fel de diferi{i ca amprentele noastre.
Este valabil chiar gi pentru frafii niscufi din aceiaqi pirinli qi
cresculi in aceeaqi cas[. Chiar gi gemenii, identici din punct
de vedere genetic, au personalit[fi distincte.
Tipul personafitetii tale - felul tdu de a fi * ili influenfeaz{
atitudinea. Asta nu inseamnfl ci egti blocat de personalitatea ta, pentru ci nu eqti. Dar atitudinea ta este, cu siguranfi,

influenfat[ de ea.
2. Mediul

-

ce se

afli in jurul

tiu

Mediul la care ai fost expus in copilflrie are cu siguranfd un
impact asupra atitudinii tale. Pflrinfii t[i au trecut printr-un
divor!? Lucrul acesta te poate influenla si ai o atitudine neincrezhtoare faf[ de persoanele de sex opus. A murit cineva
apropiat !ie? Lucrul acesta te-ar putea determina sd te indephrtezi emo{ional de ceilal;i. Ai crescut intr-un cartier sdrac?
Lucrul acesta te-ar putea indemna si ai o atitudine perseverenti pentru reuqiti. Pe de altl parte, te-ar putea determina
sd renunli mai ugor.
E dificil s[ prezici cu exactitate ce s-a intdmplat cu atitudinea unei persoane bazAndu-te pe mediul in care a crescut, dar
pofi fi sigur c[ a avut un oarecare impact. Eu gi sofia mea ne-am

adoptat ambii copii gi, pe baza acestei experienfe, credem ci
genetica este primul gi cel mai puternic prezic[tor al atitudinii.
De asemenea, gtim cu certitudine c[ mediul conteazi.

3. Manifestarea celorlalli - ce simli tu
Cei mai mulli oameni iqi amintesc vorbele aspre ale unui p[rinte ori profesor chiar gi zeci de ani dupl ce s-a intAmplat.
Unii dintre ei poart[ cicatricile unor astfel de experien{e intreaga lor via!6. in cartea mea Winning with People [Cum s[
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ii cucereqti pe ceilalli], principiul durerii spune ci: ,,Oamenii
care sufer[ rdnesc la rdndul lor alli oameni gi sunt rinifi cu
ugurinfi de aceqtia". De multe ori, suferinfele care ii determini pe oameni s[ reacfioneze exagerat fali de ceilalli vin ca un

5. Expunerea la oportunitllile de dezvoltare - ceea ce simli
Scriitorul qi filosoful iluminist Voltaire a asem[nat viafa cu
un joc de c[r{i. }ucltorii trebuie s[ accepte c{rfile primite.
Totuqi, odati ce au acele cdr{i in mAn{, numai ei pot alege

r[spuns la cuvintele negative ale celorlalli.
De asemenea, cuvintele pozitive pot avea un impact asupra
atitudinii unei persoane. igi aminteEti cuvintele bune ale unui
profesor preferat ori ale unui alt adult important pentru tine?
Citeva vorbe pot schimba felul in care o persoani gAndeEte
despre sine gi ii pot schimba cursul viefii. Charlie Wetzel,
publicistul meu, iqi aminteEte cuvintele surorii sale Barbara
Rensik cAnd el avea 18 ani. Pe atunci nu prea avea o direclie
in viafi, iar ea i-a spus ci ar avea talent la gitit gi la imbinarea
diverselor arome. El nu se gAndise niciodatfl la asta. Timp de
zece ani a pornit intr-o c{utare, perioad6 in care a invlfat tot
ce a putut despre mAncare, gitit ryi afacerile cu restaurante,
Iar asta a dus la prima sa profesie ca bucitar-qef profesionist
intr-un restaurant.

cum s[ le joace. Ei decid ce riscuri qi ce acliuni urmeazl.
Oportunitifile de dezvoltare de care au parte oamenii nu
sunt toate egaie. in copil[rie, pdrin{ii mei m-au exPus in mod
constant unor experienfe noi care aveau s[ m[ modeleze. in
perioada gimnaziului qi la liceu m-au trimis la cAteva cursuri,
printre care qi la cursul lui Dale Carnegie despre,,Cum si ifi
faci prieteni qi s[ devii influent". LJneori, tata mi lua de la
qcoali pentru o s6pt[mAn6 ca si pot cil{tori cu el in timp ce
iqi indeplinea indatoririle de conducitor religios al confesiunii noastre. M-a dus s{ ascult discursurile unor evangheliqti
Ei ale unor misionari extraordinari. Pirinfii mei chiar m-au
plitit si citesc c[r!i ce aveau si imi modeleze gdndirea. Au
f[cut tot ce le-a stat in putin![ sd imi cultive o atitudine deschis[ in fafa dezvoltirii personale. Ca adult, am continuat sl
imbr[figez aceeaqi atitudine qi s[ incerc si o transmit copiilor
Ei nepo{ilor mei.
Nu toatd lumea este la fel de norocoas[ ca mine. Dac[ ai
avut parte de o educafie ca a mea, mulfumegte-le p[rinfilor
t[i, Totuqi, dacd nu ai avut ocazia s[ te dezvolli ori nu ai fost
scos din zona ta de confort, vei munci mai mult pentru a-!i
cultiva o atitudine pozitivir fafi de dezvoltarea personal[.

4. lmaginea de sine - cum te vezi pe tine insuli
Felul in care te vezi pe tine insufi are un impact extraordinar
asupra atitudinii tale. O imagine de sine qi o atitudine negative merg adesea mAn[ in mAn[. E greu s6 vezi orice in lumea
asta pozitiv daci te priveqti pe tine insufi ca fiind negativ.
Dwayne Dyer ne sf[tuiegte: ,,Examinafi etichetele pe care
vi le aplicafi. Fiecare etichetd este o granifi ori o limitfl pe
care nu v[ lng{duifi s[ o trecefi", Dacd nu reuqeqti s{ ajungi
acolo unde doreqti, problema ar putea fi inl[untrul tiu. Dac[
nu-[i schimbi sentimentele interioare despre tine insu{i, nu
vei fi in stare si-!i schimbi acfiunile exterioare, c[tre ceilalli.
t6

- cu cine Tli petreci timpul
Auzi mereu despre tineri care au intrat in diverse incurcituri qi despre care se spune ci au fost copii cuminfi, dar au
ajuns intr-un anturaj nepotrivit. Este o realitate ci incepi s[
semeni tot mai mult cu oamenii aldturi de care ili petreci
6. Asocierea cu semenii
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mult timp. Dac[ un copil cuminte igi petrece tot timpul cu
oameni firfl moralitate, este doar o chestiune de timp pdnd
incepe s[ manifeste aceeaqi lips[ de moralitate. De asemenea,
dacl o persoani cu o atitudine pozitivi iqi petrece tot timpul
cu indivizi care afigeazi o atitudine negativd, ce crezi se va
intflmpla? La rdndul ei, persoana respectivi va dezvolta o atitudine negativ[. Chiar dacd la inceput se gAndeEte ci ii poate
schimba, dacfl petrece prea mult timp in compania acestora qi
este depiqitl numeric, in final ei sunt cei care o vor influen{a.

- ceea ce gendetti
Mulli dintre factorii pe care i-am menlionat qi !i-au format
atitudinea au fost puqi in miqcare de trecutul t{u. Dar qtii de
ce anume este reprezentat{ qi suslinutl cel mai mult atitudinea ta ln prezent? De gAndurile tale. Dup[ cum precizeaz[
scriitorul qi afaceristul de succes Bob Conklin ln urmitorul

Nu pot fi nicicAnd lndep[rtate... doar inlocuite.
Sunt un GAND.
De ce s[ nu mi cunoqti mai bine?"l
Fiecare gAnd pe care ll ai ifi modeleaz[ viafa. Ceea ce crezi
despre cel de lAngl tine se reflectfl tn atitudinea ta fafl de el.
Felul in care gAndegti despre slujba ta este atitudinea ta fafd
de munc[, GAndurile tale despre soful/sofia ta, despre oamenii de pe autostrad[ in timpul orei de virf qi despre guvern
genereaz{ atitudinea fafd de fiecare dintre aceqtia.

7. Convingerile

fragment, gAndurile au un impact imens asupra ta:
pot ridica pe culmi ori te pot face s[ cazi. Pot lucra pentru
tine ori impotriva ta. Te pot face si ai succes ori si dai greq.
Eu dictez felul in care te sim(i qi acfionezi.

s[ rAzi... s[ munceqti... s[ iubegti. ili pot face

inima s[ cAnte de bucurie... de emofie... de euforie.

Ori te pot face nefericit... descurajat... deprimat.
Te pot face s[ fii bolnav... apatic.
Pot

fi

ca niqte

lanfuri... grele.,. legate... impovirdtoare.

Ori pot fi ca nuan{ele unei prisme... care se miqci haotic...
luminoase.,. efemere... pierdute pentru totdeauna dacfl nu
sunt surprinse de stilou ori obiectiv.
Pot fi ingrijite qi cultivate s[ fie mflrefe qi frumoase...
de ochii celorlal$ prin ac{iunile tale.
1B

- ceea ce faci
Poetul, criticul qi lexicograful Samuel |ohnson a remarcat:
,,Cel care cunoaqte atAt de pufin natura uman[ lncAt caut[ fericirea schimbAnd orice altceva in afarfl de propria
dispozilie lqi va risipi viafa in eforturi zadarnice ryi va multiplica suferinla pe care doreqte s[ o inl6ture". Cei mai mulli
doresc s[ schimbe lumea pentru a-qi imbundt[fi via{a, ins{
schimbarea trebuie s[ vin[ mai intAi din ei inqiqi. Aceasta este
o alegere - una pe care nu tofi sunt dornici si o fac6.
8. Alegerile

"Te

Te pot face

Toate g5ndurile tale reprezinti atitudinea ta per
ansamblu.

vizute

intr-una dintre benzile desenate Pe anuts de Charles Schulz,
Lucy ii spune friliorului ei Linus: ,,Vai de mine, tare moroclnoasl mil mai simt".
,,Poate aE putea s[ te ajut", r[spunde Linus, lntotdeauna
dornic s[ fie de ajutor. ,,De ce nu te aqezi aici, in locul meu,
in fafa televizorului, cAt eu m[ duc s[ i1i pregftesc o gustare
t9
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delicioasd? lJneori, cu tofii avem nevoie de un pic de rdsfil
si ne ajute s[ ne simfim mai bine."
Linus se intoarce cu un sendviq, fursecuri cu ciocolati $i
un pahar cu lapte.
,,Ia spune", intreab[ el,,,pot s[ i{i mai aduc ceva? Este ceva
la care nu m-am gAndit?"
Lucy ia tava, spunAnd: ,,Da, este un lucru la care nu te-ai
gAndit". Apoi strig[: ,,Nu doresc si mi simt mai bine!"
In copil6rie, nu ai prea multe op{iuni. Nu alegi unde qi
cAnd te naqti. Nu ili alegi plrinfii. Nu i{i alegi rasa, tipul de
personalitate ori structura genetici. Nu eqti cel care alege
daci va fi sindtos sau nu. Ceea ce eqti qi aproape tot ce faci
nu depind de tine. Trebuie s[ accepli situalia in care te afli.
Cum ar spune Voltaire, incepi cu c[rfile care ti-au fost servite.
Dar, cu cet treieqti mai mult, cu atAt mai mult viala ifi este
modelat[ de alegerile tale. Tu decizi ce vei minca. (Aceasta
este una dintre cele mai obiqnuite modalitigi prin care copiii
incep s[ iqi afirme independenfa.) Tu decizi cu ce juc[rii te
joci. Tu decizi dacl i{i faci temele ori dacl te uifi la televizor.
Tu alegi prietenii cu care ili petreci timpul. Tu alegi daci termini liceul, daci vei merge la facultate, cu cine te vei cisitori, ce meserie vei avea. Cu cat trAieqti mai mult, cu atit mai
multe alegeri vei face - qi cu atAt mai responsabil vei fi de ce
se intAmpl{ cu viala ta.
Reprezentat vizual, lucrul acesta arat{ astfel:
care

cCINsrTrl

ALEGERI
20

Evident, acest grafic nu reprezintd cu precizie viafa oricArei
persoane. Dar, in general, cu cAt triim mai mult, cu atAt mai
pufin circumstanfele dicteaz[ felul in care gAndim qi acfionim
qi cu atAt mai mult alegerile noastre determini modul in care
tr[im. $i una dintre aceste alegeri este atitudinea noastrd.
Nu qtiu cu ce fel de situalii te-ai confruntat in via![. Poate
ai trecut printr-o perioadd extrem de dificil{, poate te-ai confruntat cu greutlfi ori ai suferit tragedii ingrozitoare. Cu toate
astea, atitudinea rimAne in continuare alegerea ta.
Poate ci cea mai remarcabili povestire pe care am citit-o,
in contextul circumstanfelor ingrozitoare gi al tragediei personale, este aceea a lui Viktor Frankl. Nlscut in anul 1905,
Frankl a crescut la Viena qi a fost interesat de psihologie de
la o virsti fragedi. in adolescenf[ a corespondat cu Sigmund
Freud, iar una dintre lucrilrile pe care le-a trimis lui Freud l-a
impresionat pe acesta atAt de mult, incit bflrbatul a transmis-o
unei reviste de specialitate, ln care a fost publicati mai tArziu.
Frankl a devenit un medic de succes in Viena la v{rsta
de 25 de ani, dar in 1942,la patru ani dup[ invazia nazistfi
a Austriei, a fost prins al[turi de alli evrei austrieci qi dus
intr-un lagir de concentrare. CAt a stat acolo, a trecut prin
niqte orori de nedescris qi qi-a pierdut intreaga familie: sofia
insircinat[, pirinlii gi fratele.
Pe tot restul celui de-al Doilea Rizboi Mondial, Frankl a
fost prizonier in lagire de concentrare, inclusiv ln cel mai
cunoscut qi violent dintre toate, cel de la Auschwitz. Cei
mai mulli dintre colegii lui definufi fie au fost ucigi, fie au
renun{at. Nu qi Frankl. El nu numai ci qi-a pflstrat speranfa,
ci i-a ajutat qi pe algii si o g[seasci. Cheia, credea el, era s[
giseasc[ qi si se agafe de un scop. CAliva ani mai tirziu,
Frankl declara pentru Holcomb B. Noble, inNew York Times:
2t

