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CAPITOLUL 1

De multe ori, se alege praful
de ziua de astăzi. Ce piesă lipsește?

Acum câteva săptămâni, răscoleam printr-o cutie

cu cărț�i vechi din pivniț�ă, căutând ceva de citit pentru
nepoț�ii mei, când am dat peste o carte pe care soț�ia mea
Margaret ș� i cu mine i-o citeam fiicei noastre Elisabeth
când era mică. Se numeș� te Alexander and the Terrible,
Horrible, No Good, Very Bad Day (Alexandru şi ziua lui
oribilă, teribilă, deloc bună, foarte proastă)*, de Judith
Viorst. Este povestea unui băieț�el a cărui zi se năruie.
Î� ncepe î�n felul următor:

„M-am dus la culcare cu guma de mestecat în gură, iar
acum am gumă în păr, și când m-am dat jos din pat
azi-dimineață m-am împiedicat de skateboard [...] și
mi-am dat seama că va fi o zi oribilă, teribilă, deloc bună,
foarte proastă.”1

Din acel moment, ziua lui Alexandru continuă să devină tot mai rea, î�n timp ce merge la ș� coală, ajunge î�n cabinetul stomatologului ș� i trebuie să meargă să cumpere

* Apărută în traducerea lui Vlad Zografi, la Editura Vlad și cartea cu
genius, București, 2018. (n.tr.)
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haine î�mpreună cu mama lui. Are o zi groaznică. Până ș� i
pisica familiei pare să aibă un dinte î�mpotriva lui.

Ce piesă lipsește?

Copiii noș� tri s-au dat mereu î�n vânt după cartea lui Viorst.
Ș� i cred că noi, adulț�ii, ne-am distrat la fel de mult citind
văicărelile arț�ăgoase ale micuț�ului Alexandru, pe cât s-au
distrat ei ascultându-le. Dar nu este deloc amuzant când
simț�i că ziua ta seamănă cu cea a lui Alexandru. Cine
aș� teaptă cu nerăbdare o zi plină de obstacole, î�ncercări ș� i
impedimente, î�n care ceva ș� i mai rău pare să pândească
la fiecare colț�?
Când trebuie să luăm î�n piept ziua de astăzi, semănăm
cu Alexandru mai mult decât am vrea să recunoaș� tem.
Poate că nu ne trezim cu gumă î�n păr ș� i nu simț�im că
familia ș� i prietenii ne poartă sâmbetele, î�nsă, de multe
ori, de zilele noastre se alege praful. Î�n consecinț�ă, par
niș� te zile foarte proaste.

Cât de des ai o zi grozavă? Este ea o normă sau o excepț�ie pentru tine? Gândeș� te-te la ziua astăzi, de exemplu. Cum ai evalua-o? Până acum, a fost o zi grozavă?
Sau nu a fost prea grozavă? Poate că nici nu te-ai gândit
la asta până acum. Dacă ț�i-aș� cere să evaluezi ziua de
astăzi pe o scară de la 1 la 10 (unde 10 reprezintă perfecț�iunea), ai ș� ti măcar ce notă să î�i dai? Pe ce ț�i-ai baza
evaluarea? Ar avea legătură cu felul î�n care te simț�i? Ar
depinde de numărul de sarcini pe care le-ai bifat pe lista
ta de obligaț�ii? Ț� i-ai nota ziua î�n funcț�ie de cât timp ai
petrecut cu o persoană iubită? Cum ai defini succesul
zilei de astăzi?
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Cum influențează ziua de astăzi
succesul zilei de mâine?
Toată lumea vrea să aibă o zi bună, dar nu mulț�i ș� tiu
cum arată o zi bună ș� i foarte puț�ini ș� tiu cum să-ș� i creeze
una. Un număr ș� i mai mic de oameni î�nț�eleg că modul în
care îți trăiești ziua de astăzi influențează ziua de mâine.
De ce se î�ntâmplă asta? Rădăcina problemei este că majoritatea oamenilor î�nț�eleg greș� it succesul. Dacă avem o
perspectivă defectuoasă a succesului, atunci adoptăm o
abordare defectuoasă a zilei noastre. Î�n consecinț�ă, se
alege praful de ziua de astăzi.
Urmăreș� te aceste concepț�ii greș� ite des î�ntâlnite î�n privinț�a succesului ș� i răspunsurile care le î�nsoț�esc adesea:
CREDEM CĂ SUCCESUL ESTE IMPOSIBIL –
PRIN URMARE, ÎL CRITICĂM

Psihiatrul M. Scott Peck î�ș�i î�ncepe cartea de succes The
Road Less Traveled (Drumul mai puțin umblat)* cu următoarele cuvinte: „Viaț�a e dificilă”. A continuat afirmând:
„Multă lume nu vede pe de-a-ntregul adevărul faptului
că viaț�a e dificilă. Î�n schimb, oamenii se plâng mai mult
sau mai puț�in zgomotos sau subtil de enormitatea problemelor lor, a greutăț�ilor ș� i dificultăț�ilor lor, de parcă
viaț�a ar fi î�n general uș� oară sau ar trebui să fie uș� oară.”2
Pentru că vrem să credem că viaț�a ar trebui să fie uș� oară, presupunem adesea că orice lucru dificil trebuie să

*

Apărută în traducerea lui Lucian Popescu cu titlul Drumul către
tine însuți la Editura Curtea Veche, București, 2013. (n.tr.)
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fie imposibil. Când succesul ne ocoleș� te, suntem tentaț�i
să aruncăm prosopul ș� i să presupunem că e de neatins.

Apoi, î�ncepem să-l criticăm. Spunem: „Oricum, cine
are nevoie de succes?!” Iar dacă cineva, despre care noi
considerăm că nu merită, are totuș� i succes, atunci chiar
că ne ieș� im din pepeni. Asemenea jurnalistului ș� i autorului de proză scurtă Ambrose Bierce, vedem succesul
ca fiind „acel păcat de neiertat î�mpotriva semenilor”3.
CREDEM CĂ SUCCESUL ESTE MISTIC –
PRIN URMARE, ÎL CĂUTĂM

Dacă succesul ne ocoleș� te, î�nsă nu am renunț�at cu totul
la luptă, atunci î�l privim, de multe ori, ca pe un mare
mister. Credem că tot ce trebuie să facem pentru a reuș� i
este să găsim formula magică, glonț�ul de argint sau cheiț�a
de aur care să ne rezolve toate problemele. Acesta este
motivul pentru care există atât de multe cărț�i despre slăbit
pe lista bestsellerurilor ș� i atât de multe toane manageriale implementate î�n birourile corporaț�iilor, an de an.

Problema este că ne dorim roadele succesului fără a
fi dispuș� i să plătim preț�ul pentru ele. Seth Godin, autorul
cărț�ii Permission Marketing (Marketingul bazat pe permisiune), a scris recent despre această problemă existentă î�n lumea afacerilor. El consideră că liderii din business
caută frecvent soluț�ii rapide pentru companiile lor. Î�nsă
ne avertizează că „ar trebui să î�ncetăm să cumpărăm
soluț�ii-fulger”.
„Nu poț�i câș� tiga aurul olimpic după doar câteva săptămâni de antrenament intensiv”, spune Godin. „Nu există
vedete apărute peste noapte. Marile firme de avocatură
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sau companiile de design nu răsar peste noapte… Toate
marile companii, toate marile formaț�ii ș� i toate carierele
de succes s-au construit exact î�n acelaș� i fel: bucăț�ică cu
bucăț�ică, pas cu pas, puț�in câte puț�in.”4 Nu există o soluț�ie magică pentru succes.
CREDEM CĂ SUCCESUL ȚINE DE NOROC –
PRIN URMARE, SPERĂM SĂ-L AVEM

De câte ori nu ai auzit spunându-se: „S-a aflat la locul
potrivit î�n momentul potrivit”, pentru a explica succesul
cuiva? Este un mit, la fel ca ș� i ideea succesului obț�inut
peste noapte. Ș� ansa de a avea succes peste noapte este
la fel de sigură ca ș� i biletul câș� tigător la loto: una la 50
de milioane.

Din când î�n când, auzim despre câte o vedetă de la
Hollywood că a fost descoperită pe când lucra ca vânzător î�ntr-o farmacie sau despre câte un sportiv care a
ajuns î�ntr-o echipă profesionistă, deș� i nu a î�nceput să
joace decât spre sfârș� itul liceului, iar acest lucru ne entuziasmează. Ce noroc! ne gândim noi. Mi se poate î�ntâmpla ș� i mie! Dar acestea sunt î�ntâmplări rare. Pentru
fiecare individ care reuș� eș� te î�n viaț�ă î�n asemenea circumstanț�e, există alte mii ș� i mii de oameni care au trudit
din greu zeci de ani, ca să-ș� i î�mbunătăț�ească meș� teș� ugul ș� i să aibă o ș� ansă. Ș� i mai există alte zeci de mii care
au investit ani de eforturi, dar tot nu sunt suficient de
buni ca să reuș� ească. Când vine vorba despre succes,
eș� ti mai câș� tigat dacă sari pe el când ai ocazia, decât
dacă speri să-l obț�ii.
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CREDEM CĂ SUCCESUL ÎNSEAMNĂ PRODUCTIVITATE
– PRIN URMARE, MUNCIM PENTRU EL

Am văzut odată un panou î�ntr-o companie mică pe care
scria:
Cele 57 de reguli ale succesului
Nr. 1: Fă-ț�i treaba.

Nr. 2: Restul de 56 nu contează.

Să munceș� ti din greu ș� i să obț�ii rezultate te face să
te simț�i foarte recompensat. Ș� i mulț�i oameni privesc
acest sentiment cu atâta reverenț�ă î�ncât î�l consideră totuna cu succesul. Fostul preș� edinte al S.U.A., Theodore
Roosevelt, a remarcat: „De departe, cel mai bun premiu
pe care vi-l oferă viaț�a este ș� ansa de a munci din greu
pentru o sarcină ce merită dusă la capăt.”

Dar a considera că munca susț�inută este totuna cu
succesul oferă o perspectivă unidimensională. (Este oare
o zi fără muncă una fără succes? O persoană care se pensionează nu are succes?) Î�n plus, nu e tot timpul adevărat. O etică a muncii solidă este o trăsătură admirabilă,
î�nsă numai munca din greu nu asigură succesul. Există
o mulț�ime de oameni care muncesc din greu ș� i nu cunosc
niciodată succesul. Unii oameni î�ș�i investesc energia î�n
slujbe fără viitor. Alț�ii muncesc atât de mult î�ncât î�ș�i neglijează relaț�iile importante, î�ș�i distrug sănătatea sau
sfârș� esc epuizaț�i. Poate că cei care nu muncesc din greu
nu cunosc succesul, î�nsă munca dură ș� i succesul nu sunt
unul ș� i acelaș� i lucru.
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CREDEM CĂ SUCCESUL SE DATOREAZĂ

OPORTUNITĂȚII – PRIN URMARE, AȘTEPTĂM SĂ SE
IVEASCĂ

Mulț�i oameni care muncesc foarte mult, dar, aparent, fără
niciun rezultat, cred că singurul lucru de care au nevoie
este o oportunitate. Mottoul lor î�ncepe cu cuvântul
„dacă”. Dacă ș� eful ar lăsa-o mai moale cu mine… Dacă aș�
obț�ine o promovare… Dacă aș� avea un capital pentru î�nceput… Dacă copiii mei s-ar comporta bine… atunci viaț�a
ar fi perfectă. Adevărul este că persoanele care nu fac
altceva decât să aș� tepte o oportunitate nu vor fi gata să
o valorifice dacă se va ivi. După cum spune legendarul
baschetbalist John Wooden: „Când se iveș� te ocazia, e prea
târziu să te mai pregăteș� ti.” Iar î�n cazul celor cărora li se
î�ndeplineș� te o dorinț�ă – o promovare, o modalitate de a
câș� tiga bani sau oricare alta –, rareori se va schimba
ceva pe termen lung, dacă nu au pregătit deja terenul
pentru a avea succes.
Î�n plus, suntem cu „Când se ivește ocazia, e prea
târziu să te mai pregătești.”
toț�ii nestatornici. Lucrul
– JOHN WOODEN
despre care credem că ne
va rezolva problemele sau ne va aduce fericirea nu este
trainic. E ca la vârsta de opt ani, când am spus: „De-aș�
avea o bicicletă nouă”. De Crăciun, am primit o bicicletă
Schwinn nouă, cu tot ce-i trebuie. Ș� i am fost î�nnebunit
după ea vreo lună. Apoi am trecut la o nouă dorinț�ă de
tip „dacă”, despre care credeam că are să mă facă fericit.
O oportunitate poate fi de ajutor, dar nu î�ț�i garantează
succesul.
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CREDEM CĂ SUCCESUL SE DATOREAZĂ AUTORITĂȚII
– PRIN URMARE O ALIMENTĂM

Unii oameni asociază succesul cu puterea. Punctul lor
de vedere este î�ntărit de cuvintele unor oameni puternici,
precum industriaș� ul Andrew Carnegie, care a afirmat:
„Succesul este puterea prin care obț�ii tot ce î�ț�i doreș� ti
de la viaț�ă, fără a î�ncălca drepturile celorlalț�i”. Numeroș� i oameni î�ș�i duc viziunea despre succes ș� i putere cu
un pas mai departe, presupunând că oamenii de succes
au profitat de alț�ii pentru a ajunge unde sunt. Aș� a că,
pentru a obț�ine ce-ș� i doresc, caută un mijloc de a exploata sau de a influenț�a altă persoană. Ei cred că succesul
poate fi obț�inut cu forț�a.
Saddam Hussein, dictatorul Irakului, a adoptat această abordare folosind puterea, manipularea ș� i forț�a brută.
Ș� i-a î�nceput cariera politică pe post de executant î�narmat. A ucis î�n numele Partidului Ba’ath pentru a urca î�n
ierarhie, ajungând î�n cele din urmă vicepreș� edintele
Irakului î�n urma unei lovituri de stat date de Partidul
Ba’ath. Când Hussein a ajuns să fie nemulț� umit de
funcț� ia de vicepreș� edinte, a preluat pur ș� i simplu puterea ș� i s-a proclamat preș� edinte.
Timp de zeci de ani, a folosit tortura, opresiunea ș� i
crima pentru a păstra puterea. Viziunea lui era să devină eroul Orientului Mijlociu, conducătorul unificator al
regiunii, un Nabucodonosor modern. Dar, la fel ca toț�i
oamenii care fac abuz de putere pentru a reuș� i – fie că
este vorba despre vreun director arogant de companie
sau despre vreun dictator sângeros, a eș� uat î�n cele urmă.

De multe ori, se alege praful de ziua de astăzi. Ce piesă lipsește?
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Puterea, oricât ar fi de mare ș� i de nemilos exercitată, nu
poate garanta succesul.
CREDEM CĂ SUCCESUL SE DATOREAZĂ RELAȚIILOR –
PRIN URMARE, CONSTRUIM REȚELE ÎN ACEST SCOP

Care crezi că este cel mai important lucru pentru a obț�ine ceea ce î�ț�i doreș� ti de la viaț�ă: ce ș� tii sau pe cine ș� tii?
Dacă consideri că răspunsul este pe cine, atunci crezi,
probabil, că succesul se datorează relaț�iilor.
Oamenii care cred î�n relaț�ii consideră că ar fi reuș� it
î�n viaț�ă dacă s-ar fi născut î�n familia potrivită. Sau că
norocul lor s-ar schimba brusc, dacă ar cunoaș� te persoana potrivită. Dar aceste convingeri sunt greș� ite. Relaț�iile
sunt, cu siguranț�ă, satisfăcătoare. Iar cunoaș� terea oamenilor potriviț�i are beneficiile sale. Î�nsă, de unele singure, relaț�iile nu vor î�mbunătăț�i viaț�a unui om aflat pe o
pistă greș� ită, ș� i nici nu î�i vor garanta succesul. Dacă ar fi
aș� a, copiii tuturor afaceriș� tilor de succes ar reuș� i î�n viaț�ă.
Ș� i rubedeniile preș� edinț�ilor americani ar avea parte de
succes. Î�l mai ț�ii minte pe Billy Carter*? Î�n cele din urmă,
nimeni nu-ș� i poate construi succesul prin relaț�ii, decât
dacă are ceva de oferit la rândul său.

*

Fratele mai mic al președintelui american Jimmy Carter. Billy
Carter și-a încercat norocul în mai multe domenii, fiind fermier,
brutar și candidând, fără succes, la funcția de primar al orașului
Plains, Georgia. (n.tr.)
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CREDEM CĂ SUCCESUL SE DATOREAZĂ RECUNOAȘTERII
– PRIN URMARE, TRUDIM PENTRU ASTA

Există î�n profesia ta un indicator sigur al reuș� itei? Colegii
tăi ar fi impresionaț�i dacă ai primi recunoaș� terea revistei Fortune, ai deveni mare campion la ș� ah sau ai câș� tiga
trofeul Lombardi? Dacă ai fi desemnat profesorul anului sau ț�i s-ar acorda un doctorat onorific din partea
unei universităț�i prestigioase, asta ar î�nsemna că ai avut
succes? Poate visezi î�n ascuns să câș� tigi cândva un Oscar,
un Emmy sau un Grammy. Sau te vezi acceptând premiul
Pulitzer, medalia Fields ori premiul Nobel? Fiecare profesie sau disciplină are propria formă de recunoaș� tere.
Tu te străduieș� ti să obț�ii recunoaș� terea î�n a ta?
Î�n Franț�a, o naț�iune de gurmanzi, unde bucătarii primesc cele mai mari onoruri, unul dintre cele mai î�nalte
simboluri ale recunoaș� terii pe care o poate primi cineva
este să i se acorde trei stele restaurantului pe care î�l
conduce î�n ghidul Michelin. Î�n prezent, doar douăzeci ș� i
cinci de restaurante din toată Franț�a deț�in această onoare. Unul dintre ele este o unitate din regiunea Burgundiei,
deț�inută de Bernard Loiseau, numită Côte d’Or.

Se spune că, vreme de decenii, maestrul-bucătar
Loiseau a fost obsedat de crearea restaurantului perfect ș� i de primirea celui mai î�nalt calificativ acordat de
Michelin. A lucrat neobosit; este nevoie de multă muncă
pentru a obț�ine chiar ș� i un calificativ de două stele, dar
Loiseau l-a obț�inut î�n 1981. După care a muncit ș� i mai
mult. A perfecț�ionat fiecare fel de mâncare din meniul
său. A î�mbunătăț�it servirea î�n restaurant. Ș� i s-a î�ndatorat cu 5 milioane de dolari pentru a-ș� i î�mbunătăț�i ș� i

