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După un an întreg în care am desfăşurat mai multe cer-
cetări referitoare la problemele legate de integrare şi 
de adaptare, în perioada în care lucram la Institutul 

Naţional de Sănătate Mentală, mi-a trecut prin cap o idee. Ce-ar fi  
dacă aş începe să studiez şi persoane care au realmente succes?

M-am tot gândit la asta timp de câteva luni, iar la un moment 
dat chiar începuse să mă obsedeze, până într-acolo încât mă tre-
zeam noaptea din somn. Aprindeam lumina şi îmi notam pe 
ceva diverse idei. Pe jumătate adormită, repetam în minte ceea 
ce îmi doream să spun. Într-un fi nal, în timpul uneia dintre şe-
dinţele care se desfăşurau săptămânal la institut, am ridicat 
mâna şi m-am sculat în picioare. Îmi scânteia privirea în timp 
ce îmi explicam ideea, insistând pe concluziile valoroase pe care 
le-am fi  putut trage în urma unui asemenea studiu. În loc să fi e 
încântaţi sau măcar să se arate interesaţi, colegii mei au început 
să râdă. M-am înroşit instantaneu, însă eram absolut sigură de 
im portanţa cercetării în sine, aşa că mi-am promis ca din acel 
moment să studiez oamenii de succes.

Introducere

DESCOPERĂ CELE ZECE 

ABILITĂŢI DE CARE CEI 

CARE AU SUCCES SE 

FOLOSESC ÎN MOD 

CONSTANT

Tehnologia 
succesului
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Câteva luni mai târziu, soţului meu i s-a propus o funcţie mult 
prea ofertantă ca să o refuze, aşa că ne-am mutat în Philadelphia, 
în suburbii. Fiindcă nu mi s-a mai ivit nici un fel de oportunitate 
legată de cercetare şi având şi doi copii mici de îngrijit, m-am 
angajat ca profesoară la o şcoală gimnazială din cartier. Într-o 
primă fază m-am simţit cam debusolată, însă anii aceia în care am 
predat mi-au permis să îmi petrec mai mult timp cu fetele mele, 
dar şi să observ cu atenţie adulţii de succes şi copiii talentanţi.

În tot acest balamuc creat de divorţul care a urmat şi de noile 
mele res pon  sabilităţi de părinte care îşi creştea singur copii, am 
început să mă ghidez după trei întrebări: Ce înseamnă succesul? 
Care sunt abi lităţile care ne ajută să avem succes? Cum pot fi  deprinse 
aceste abi lităţi? Drumul meu – presărat cu obstacole şi ocolişuri, 
cu înce puturi şi momente în care o luam de la capăt, cu nevoi şi 
priorităţi confl ictuale – avea să se dovedească similar cu cel pe care 
îl urmau şi oamenii de succes.

La un moment dat, a intervenit o altă schimbare neaşteptată. 
În urma unei reduceri de buget, postul de profesor pe care îl ocu-
pam a fost desfi inţat, iar eu am fost pusă pe liber. Dat fi ind că 
pentru mine era în continuare important să îmi petrec timpul 
alături de fetele mele, mi-am înfi inţat o fi rmă şi am angajat câţiva 
oameni care să mă ajute. Convinsă fi ind că aş putea or ganiza şi 
câteva seminarii, am început să mă documentez în le gătură cu 
trainingurile de dezvoltare personală şi a afacerii. Unele dintre 
Abilităţile succesului pe care le identifi casem erau incluse, însă 
altele nu. Aceste programe de training i-au ajutat pe oameni să 
îşi exprime mai clar scopurile. Am observat însă că participanţii 
deveneau şi mai frustraţi în momentul în care se în torceau la viaţa 
lor de zi cu zi şi vedeau că toate acele abilităţi însuşite nu produceau 
schimbările pe care şi le-ar fi  dorit. 

La un moment dat, m-am trezit faţă în faţă cu o oportunitate 
uriaşă. La Universitatea din Massachusett s, l-am cunoscut pe 
Buckminster Fuller, unul dintre cei mai mari vizionari ai vre-
murilor noastre, cu care am încercat să stau puţin de vorbă. L-am 
întrebat de ce crede el că a avut succes. Şi, ca cei mai mulţi dintre 
cei pe care îi intervievasem sau pe care aveam să îi chestionez 
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ulterior, după ce i-am sugerat câteva variante de răspuns, mi-a 
zis că nu e sigur. Însă voia neapărat să ştie ce descoperisem şi 
a aplaudat demersul meu. Bucky mi-a făcut apoi cunoştinţă cu 
persoane din diverse domenii, care, la rândul lor, mi-au prezentat 
şi alţi potenţiali candidaţi de discuţie.

Din perioada aceea în care lucram la Institutul Naţional de 
Sănătate Mentală, descoperisem, în zile, săptămâni şi luni întregi 
de observaţie, oameni din aproape practic orice domeniu – pro-
prietari de companii, antrenori, sportivi, profesori, părinţi, ar-
tişti, muzicieni, scriitori, creatori, inventatori sau entertaineri. Pe 
măsură ce le-am studiat strategiile de lucru, stilurile de leader-
ship, procesele prin care luau decizii, preferinţele atunci când 
venea vorba despre relaxare, vieţile personale şi de familie – luni 
şi ani la rând – se evidenţiau aceleaşi zece abilităţi. Am decis să 
numesc acest set de aptitudini Tehnologia succesului.

Cum pot fi  deprinse abilităţile 
care defi nesc succesul?

Am început la un moment dat să concep structura seminariilor 
publice intitulate Tehnologia succesului. În fi ecare weekend şi cu 
fi ecare grup cu care lucram, fi ecare abilitate părea să conducă 
la următoarea. Procesul s-a dezvoltat fi resc, de la prima până la 
a zecea abilitate. Unii dintre participanţi erau familiarizaţi cu o 
parte dintre ele. Alţii le ştiau pe toate, dar au descoperit că nu 
le foloseau aşa cum trebuie. Ani la rând am primit telefoane de 
la participanţi recunoscători, dornici să îmi împărtăşească suc-
cesele avute, victoriile mari sau mici la care până atunci doar 
visaseră – cum îşi găsiseră joburi mai bune, cum reuşiseră să 
aibă relaţii excelente cu ceilalţi, cum îşi luaseră examenele, cum 
îşi cumpăraseră casa mult visată, cum creaseră noi produse sau 
cum reuşiseră să aibă o încredere din ce în ce mai mare în ei. 

Pe măsură ce companiile au început să observe îmbunătăţiri 
sem nifi cative în ceea ce priveşte atitudinea şi performanţa 
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acestor angajaţi, m-au invitat să predau Tehnologia succesului 
la sediul lor. Iată doar câteva exemple: Coopers and Lybrand, 
American Express, Florida Power and Light, Digital, IBM, Ryder 
System, Dow Chemical, Kimberly-Clark şi Upjohn. Treptat, au 
început să vorbească despre mine şi altora, dornici ca eu să le 
analizez modul de lucru şi să îi sfătuiesc cum să procedeze în 
continuare. 

Cu cât observam mai mulţi oameni, cu atât îmi dădeam seama 
că există o inadvertenţă care mă intriga. Toate aceste persoane 
aveau un succes foarte mare în domeniile lor de activitate, unii 
îşi făcuseră adepţi şi îşi desemnaseră succesori, însă o mare parte 
dintre ei erau copleşiţi la modul propriu de ideea că nu pot găsi pe 
cineva „sufi cient de deştept“ care să îi înlocuiască. De ce unii pu-
teau împărtăşi celor din jur abilităţile şi cunoştinţele, iar alţii nu? 

Poveştile frustrante istorisite de aceştia din urmă respectau un 
adevărat tipar. După mai mulţi ani de la înfi inţarea fi rmei, timp 
în care reuşiseră să îşi închege echipe performante, să răspundă 
la cerinţele pieţei şi să ajungă să aibă un avantaj competitiv, voiau 
să o lase mai moale. Însă nu aveau pe cine să pună în locul lor, aşa 
că se simţeau blocaţi. Uneori alegeau persoane nepotrivite, de la 
care aşteptau foarte mult, pe care le îndepărtau şi preluau din 
nou conducerea sau lăsau lucrurile aşa şi se simţeau nemulţumiţi. 
Indiferent cât de mare era succesul lor, aceşti oameni nu îl puteau 
transfera.

Cam la vreo cincisprezece ani de când începusem să organizez 
seminarii în companii, am avut o experienţă care mi-a schimbat 
din nou cursul vieţii. La un moment dat am primit un telefon 
de la directorul Upjohn Company, care mă ruga să vorbesc la 
Conferinţa regională de vânzări pe care o organizau. „O vom 
desemna în cadrul unei ceremonii pe fi ica ta, Margaret, ca fi ind 
cel mai bun reprezentant de vânzări. Când am întrebat-o care este 
secretul ei, mi-a spus că este vorba despre cele zece abilităţi ale 
succesului pe care i le-ai predat tu. Aşa că aş vrea să le vorbeşti 
şi celorlalţi din echipă despre ele.“ După care mi-a adresat o 
rugăminte: „Te rog să le spui abia la sfârşit că eşti mama ei.“ Pe tot 
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parcursul seminarului, nu am schimbat cu Margaret decât câteva 
priviri. La sfârşitul zilei, participanţii încântaţi roiau în jurul meu, 
până când au fost rugaţi să ia loc pe scaune. „Sărbătorita noastră, 
Margaret Collins, ar vrea să ne spună ceva.“ Margaret s-a ridicat 
în picioare, a arătat cu degetul înspre mine şi a spus: „E mama 
mea.“ Pentru o clipă în încăpere s-a lăsat tăcerea, după care au 
rostit toţi într-un singur glas: „Nu e drept, Margaret – nu e de 
mirare că ai câştigat!“

Deşi nici unul dintre ei nu spusese acest lucru cu răutate, 
m-au tulburat. Nu ar trebui oare ca fi ecare copil să aibă nişte pă-
rinţi care să îi înveţe Abilităţile Succesului? Nu ar trebui oare ca 
fi ecare copil să aibă nişte părinţi care să aplice aceste abilităţi în 
viaţa de zi cu zi – nu doar să facă totul pentru a-şi transforma în 
realitate visurile, ci şi să îşi conducă propriii copii astfel încât şi 
aceştia să se bucure de ale lor?

Mi-am dat brusc seama că de câteva luni de zile îmi trecea 
prin minte o idee. Cei mai mulţi dintre cei care participau la se-
minariile mele erau părinţi şi multe dintre întrebările pe care mi 
le puneau în pauze aveau legătură cu propriile odrasle – şi cu 
rolul lor de lideri în calitate de părinţi. Reacţia angajaţilor de la 
Upjohn m-a făcut să îmi dau seama că, după ani de zile în care 
mă concentrasem asupra lumii corporatiste, era momentul să îmi 
extind modelul. Predam aceste abilităţi angajaţilor din corporaţii 
profi tabile sau din agenţii guvernamentale, dar descoperisem 
că părinţii nu ştiu nimic despre ele. Să le prezint aceste abilităţi 
celor cu funcţii de conducere era fără îndoială un demers foarte 
valoros, însă ar fi  fost excelent dacă aş fi  reuşit să discut cu ei în 
calitate de părinţi, să ajung în şcoli, iar apoi ei să le aplice din nou 
la locul de muncă, în comunitate sau în lumea întreagă.

Am început să îmi extind zona de adresabilitate, să vorbesc 
în şcoli şi în universităţi, să apar la televiziune şi la radio, să 
organizez conferinţe şi seminarii, în organizaţii precum American 
Montessori Society, Independent Teachers, Waldorf Schools, 
Communities în Schools şi Red Ribbon Campaign / Informed Fa-
milies, pe lângă colaborările mele cu diverse companii.
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Criza de timp ne determină 
succesul

Acum câţiva ani, am fost rugată să predau Tehnologia succesului 
întregii echipe de la o şcoală gimnazială – administratori, pro-
fesori, consilieri, membri ai Asociaţiei Părinţilor, paznici şi 
per  sonal auxiliar – într-un cuvânt, tuturor celor care intrau în 
contact cu elevii. Am făcut training pentru părinţi şi pentru pro-
fesori, am vorbit în sălile de clasă şi am intervievat sute de elevi. 
M-a ajutat foarte mult şi faptul că pe vremuri fusesem eu însămi 
profesoară.

I-am pus fi ecărui elev câte două întrebări: „Ce înseamnă 
succesul pentru tine?“ şi „Ce faci astfel încât să îl obţii?“. Răs-
punsurile lor m-au pus pe gânduri. Foarte puţini erau de părere 
că există o legătură între succesul lor pe viitor şi ceea ce făceau 
practic zi de zi. Cei care îşi propuseseră să ajungă cântăreţi re-
numiţi doar foarte rar studiau muzica, ca să nu mai vorbim de 
practică. Cei care îşi doreau să facă sport de performanţă ieşeau 
doar foarte rar să se antreneze sau să joace. Cel mai uimitor a fost 
însă faptul că cei mai mulţi elevi – chiar şi cei care proveneau din 
familii bogate – au spus că nu vor să aibă succes.

Da, ai citit bine. Nici nu îţi imaginezi de câte ori am auzit cu-
vintele Eu nu îmi doresc să am succes. De ce? „Fiindcă, dacă ai succes, 
nu ai niciodată timp pentru prieteni, pentru familie sau ca să te 
distrezi. Munceşti tot timpul, iar şeful tău nu dă doi bani pe tine.“ 
Aceşti elevi îşi hotărau viitorul în funcţie de ceea ce văzuseră că 
se întâmplă în vieţile părinţilor lor, care se străduiau constant să 
îndeplinească cerinţe din ce în ce mai presante, muncind din ce 
în ce mai mult pentru bonusuri şi promovări, dar şi pentru a ţine 
pasul cu ipotecile şi cardurile de credit împovărătoare. 

Ne confruntăm cu o criză. Suntem atât de productivi, de com-
petitivi şi putem fi  găsiţi în orice moment pe telefonul mobil sau 
prin e-mail încât arareori avem timp să ajungem la succesul pe 
care ni l-am promis şi la reuşitele care nu numai că ne-ar hrăni 
sufl etul, dar i-ar încânta şi pe cei dragi. Cum de am ajuns să avem 
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o viaţă atât de nepotrivită, cum de ne-am îndepărtat atât de mult 
de bucuria succesului?

Oricât de mulţumită aş fi  fost că am putut preda aceste zece 
Abilităţi ale succesului în marile corporaţii, în şcoli, în universi-
tăţi şi în instituţiile guvernamentale, perspectiva de acum îmi dă 
o satisfacţie mult mai mare. Cu ajutorul lucrării de faţă, am putut 
împărtăşi aceste abilităţi tuturor celor interesaţi să descopere ce 
anume din ceea ce fac, în toate zilele şi serile extrem de ocupate, 
contează cu adevărat şi ce anume nu şi trebuie schimbat.

Le mulţumesc celor peste două sute de mii de oameni care 
mi-au permis să intru în viaţa lor şi care mi-au împărtăşit pro-
priile gânduri şi emoţii. Numele lor au fost schimbate, evident, 
din motive de confi denţialitate, însă ve ridicitatea poveştilor va 
permite cititorilor să se bucure mult mai repede de propriile 
reuşite. 



Ce nu ţi-a 
spus 
nimeni în 
legătură cu 
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ŞI AR TREBUI 
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Partea întâi
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Abilitatea 1

ÎNVĂŢÂND 

CARACTERISTICILE 

ACESTUIA

Depăşirea 
capcanei 
succesului... 

Într-o dimineaţă am primit un telefon de la un client care mi-a 
spus că trebuie să ne vedem cât se poate de repede. „Viaţa mea 
se duce de râpă – cariera şi chiar şi căsnicia.“ În momentul în 

care ne-am întâlnit, vocea lui de obicei încrezătoare îmi dădea 
acum senzaţia că şi-a pierdut minţile.

Michael şi partenerii săi reuşiseră să aibă succes de-a lungul 
timpului: de la o fi rmă mică ajunseseră acum la o clădire înaltă 
de birouri cu o privelişte minunată, de care erau impresionaţi 
chiar şi ei. După mai mulţi ani de insistenţe, îşi convinsese iubita 
să se căsătorească. Îi propusese un târg: să renunţe la cariera ei 
şi la încântătoarea vilă construită la marginea pădurii şi să îşi 
dedice viaţa proiectelor de servicii comunitare de care îşi dorise 
întotdeauna să se ocupe, însă nu avusese niciodată timp. El urma 
să întreţină familia şi să se bucure de contribuţiile pe care ea 
personal avea să le facă în numele lor. Acceptându-i propunerea 
în urmă cu zece ani, Karen se mutase la New York. 

Însă în după-amiaza aceea Michael şi partenerii săi luaseră 
o decizie pe care o evitaseră timp de mai multe luni. Peste o 
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săptămână aveau să îşi închidă birourile, ca să stopeze pierderile 
fi nanciare. A doua zi urmau să îşi înştiinţeze angajaţii. Asociaţii 
lui Michael îşi găsiseră alte grupuri cu care să lucreze, însă în 
mod clar el nu îşi dorea aşa ceva în această etapă a carierei. Avea 
să rămână pe baricade, să renegocieze chiria şi poate chiar să facă 
afaceri singur. Se simţea copleşit însă de faptul că trebuie să îi 
spună soţiei sale că trebuie să renunţe la înţelegerea lor, chiar şi 
momentan. 

Cum era posibil, în condiţiile în care ai făcut totul ca la carte – 
ai absolvit o universitate de prestigiu, ai reuşit să fi i cât se poate 
de efi cient, ai alocat vieţii profesionale sufi cient de mult timp –, 
ca totul să se transforme într-un dezastru?

După câteva minute, Karen îşi punea aceeaşi întrebare în 
timp ce se uita pe fereastra bucătăriei, către cartierul căruia, timp 
de un de ceniu, îi dăruise o parte din viaţa ei. Lacrimile îi şiroiau 
pe obraji gândindu-se că va renunţa la programul de asistenţă 
sanitară pe care îl organiza în şcoli fără nici un fel de taxă şi la 
vecinii pe care ajunsese să îi îndrăgească în toată acea perioadă 
în care desfăşuraseră activităţi împreună. 

În urmă cu doar o săptămână, Michael se simţea un om de 
succes. Azi însă, în momentul în care stătea alături de mine, mai 
avea puţin şi izbucnea în plâns. Obţinuse toate acele reuşite la care 
cei din jur se aşteptau din partea lui. Depăşise toate obstacolele 
(şi de multe ori fusese nevoie de sume impresionante), îşi cum-
părase singur o casă, avea un cabinet respectat şi o reputaţie 
foarte bună. Acum însă se confrunta cu o nouă realitate. 

Pe parcursul obţinerii reuşitelor pe care ei – părinţii, profesorii, 
şefi i şi societatea – le gândiseră pentru el, Michael neglijase 
ceea ce el însuşi îşi dorea (lucrurile acelea dezaprobate de alţii 
şi caracterizate ca fi ind „iresponsabile“, „egoiste“ şi „ieşite din 
co   mun“). Karen îşi îndeplinise visurile, organizând proiecte 
co   munitare, în timp ce Michael acordase atenţie aspectelor care – 
credeau el – i-ar aduce siguranţă fi nanciară. Acum, când des-
co  perise că nu-i aşa, punea sub semnul întrebării ideile sale re-
feritoare la succes. 
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Capcana succesului: date fi ind toate lucrurile pe
care le-ai făcut, de ce nu simţi că ai cu adevărat
succes?

În timpul seminariilor Tehnologia succesului, îi rog pe par-
ti   cipanţi să enumere într-un dosar al succesului pe care îl au la 
dispoziţie cât mai multe succese personale. În zece minute, con-
sider că ar putea nota cam două sute de reuşite.

La fi ecare seminar, sunt uimită să descopăr că, în ciuda faptului 
că au o viaţă aglomerată şi o mulţime de proiecte fi nalizate, cei 
mai mulţi participanţi nu îşi pot reaminti decât cincisprezece, 
maximum douăzeci de succese. Cele mai multe se referă la faptul 
că au avut rezultate bune la absolvire, că şi-au format o echipă, 
că şi-au luat permisul de conducere, că au primit diverse premii, 
trofee sau burse, că au terminat facultatea sau un anumit curs, 
că şi-au găsit primul job, că şi-au cumpărat prima maşină, s-au 
căsătorit, şi-au închiriat sau achiziţionat o casă, că şi-au îndeplinit 
planul de vânzări, că au câştigat bine, că şi-au cumpărat diverse 
obiecte, că au fost promovaţi sau că au copii.

Tot gândindu-mă la acest tip de succese, am început să observ 
un tipar. Era vorba despre reuşite pe care oamenii le-au creat 
pentru noi. Cele pe care profesorii sau familia le au în minte pen-
tru noi. Cele pe care ei personal cred că noi ar trebui să le în-
deplinim astfel încât corporaţiile din America să ne angajeze şi să 
ne promoveze. Cele despre care societatea crede că ne-ar trans-
forma în nişte cetăţeni care respectă regulile, muncesc asiduu, 
câştigă bani şi îşi plătesc impozitele. Sunt acele succese despre 
care ei personal ne-au spus că Dumnezeu şi le-a propus pentru 
noi. Cele la care ne-au învăţat să visăm. 

Ne amintim de aceste succese fi indcă cei din jur ne-au gestionat 
procesul prin care să le putem îndeplini – pas cu pas, zi de zi. 
S-au asigurat că ne facem temele şi că ne ducem la şcoală la 
timp. Ne-au instruit, ne-au evaluat, ne-au spus pe ce drum să o 
luăm şi care sunt rezultatele pe care trebuie să le obţinem. Şi, în 
momentul în care nu am procedat exact aşa cum ne-au zis, au 
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apărut şi consecinţele – dezaprobare, pedepse, diverse restricţii 
impuse acasă, la şcoală sau în comunitate. Este vorba despre suc-
cesele pe care ne-au învăţat să le gestionăm în felul lor.

Ne amintim de aceste succese fi indcă au făcut tot posibilul să le 
recunoască. Fiindcă părinţii noştri au zâmbit şi ne-au spus „bine“, 
„bravo“ sau „excelent“. Fiindcă profesorii ne-au lăudat, iar noi 
am promovat şi am absolvit. Fiindcă familiile şi prietenii au or-
ganizat petreceri şi ne-au dat cadouri. Fiindcă şefi i noştri ne-au 
plătit, ne-au promovat, ne-au lăudat şi ne-au acordat di verse bo-
nusuri. Fiindcă piaţa a spus că avem succes atunci când ne-a emis 
un card de credit cu sume de bani pe care am în ceput să le cheltuim 
la început regulat, apoi excesiv, pe lucruri despre care ei credeau 
că ne vor ajuta să simţim că avem succes – anumite haine, piese 
de mobilier, maşini, bijuterii, case, stil de viaţă şi va  canţe. Ideea 
principală este următoarea: consumăm produsele pe care ei vor să 
le consumăm. Şi plătim pentru ele la timp. Sau – şi mai avantajos 
pentru ei – nu achităm la timp şi plătim şi dobândă. Acestea sunt 
succesele pe care ei le apreciază şi le re compensează.

Însă nu ai făcut mereu doar ceea ce au vrut ceilalţi – departe 
de tine această idee. Fără îndoială că uneori ai dat dovadă de în-
căpăţânare sau de insistenţă şi ai procedat aşa cum ţi-ai dorit, 
ajungând să ai experienţe pe care ei nu voiau ca tu să le ai. Şi în 
ciuda pedepselor, a dezamăgirii, a furiei, a supărării şi a privi legiilor 
pierdute, ai continuat să mergi mai departe în felul tău propriu.

De ce nu îţi aduci aminte de aceste succese, cele pe care ei nu 
le-au recunoscut? Şi pe care nici tu nu le-ai celebrat? În momentul 
în care ai scotocit printre amintiri, nu au ieşit la suprafaţă. Nu au 
fost niciodată etichetate ca succese. De fapt, multe dintre „suc-
cesele“ tale au fost considerate eşecuri – uneori chiar foarte mari, 
cauzate de faptul că nu ai reuşit să le urmezi regulile. De a nu-ţi 
dori ceea ce doreau ei pentru tine. De a nu fi  apelat la me todele 
şi planifi cările lor. De a nu trăi propriile lor vise. Aşa că mi lioane 
de experienţe de succes pe care le-ai avut stau pitite undeva în 
memorie, inaccesibile şi nefolosite. Fără să se bucure nimeni de 
ele. 
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De ce este acest lucru important acum? Fiindcă acele „succese 
nerecunoscute“ te seacă de energie şi îţi reduc încrederea în tine 
şi în propriul viitor. Fiindcă dacă vei continua să depinzi de alţii 
ca să îţi recunoască reuşitele înseamnă că nu poţi resimţi succesul 
personal – decât dacă ei sunt de acord. Nu îţi poţi urma propriile vise 
în condiţiile în care le gestionezi aşa cum cred alţii de cuviinţă.

Oamenii de mare succes nu mai au de mult nevoie ca alţii să le 
creeze, să le gestioneze şi să le recunoască succesele. Au preluat ei în-
şişi această responsabilitate. Ei singuri îşi creează visele. Ei sunt 
cei care conduc procesul, zi de zi, pas cu pas. Şi ei sunt cei care 
le recunosc şi le celebrează. Exact acest lucru vei învăţa şi tu să 
faci, pas cu pas.

Depăşirea capcanei succesului: 
de ce este recunoaşterea meritelor primul pas?

Recunoaşterea eliberează energia pe care am investit-o într-un 
plan, sarcină sau proiect, astfel încât ea să devină disponibilă 
pen tru tot ceea ce vrem să facem în continuare – pentru ca tran-
zacţia să fi e completă. Şi primim înapoi nu numai energia pe care 
am alocat-o, ci chiar şi mai multă – ca şi cum am benefi cia de 
do bândă la banii pe care i-am depus la bancă. Expresii precum 
„Mul ţumesc“, „Foarte bine“ sau „Da, am reuşit“ reprezintă o 
parte esenţială a procesului aferent obţinerii succesului. 

Fără recunoaştere, mergem înainte, dar energia nu circulă odată 
cu noi, ci se scurge probabil pe ici, pe colo. Aproape la fi e care seminar 
cineva ne împărtăşeşte un lucru nerecunoscut, care îl ţine permanent 
pe loc. Un părinte care nu a spus niciodată „Sunt mândru de tine“. 
Un prieten sau un partener de viaţă care nu a rostit nicicând „Îmi 
pare rău“. Unul dintre motivele pentru care oamenii se opresc din 
visat este că nu mai au sufi cientă energie ca să viseze mai departe. 

Recunoaşterea atrage după sine încredere. De fi ecare dată când ne 
confruntăm cu situaţii noi, creierul nostru scotoceşte automat şi 
subconştient în amintiri, comparând trecutul cu prezentul. Dacă 
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raportează situaţia curentă la succesele din trecut, organismul 
nostru răspunde cu energie şi entuziasm, iar noi ne simţim 
optimişti şi dornici să mergem mai departe. Dacă dacă propriul 
creier face o comparaţie între situaţia de acum şi eşecurile din 
trecut, ne simţim plini de teamă şi de anxietate. Aşa că depinde 
de fi ecare dintre noi să reţinem cât mai multe succese în memorie. 
Cum să procedăm însă?

Contorizarea succeselor: recunoaşterea propriilor
reuşite astfel încât să ai mai mult elan şi 
încredere în tine

Am observat de-a lungul timpului că oamenii care au reuşit cu 
adevărat în viaţă se folosesc de o abilitate pe care eu o denumesc 
memorarea succeselor. Îşi fac timp zilnic să se gândească la reuşitele 
pe care le-au avut în ziua respectivă. Se ocupă de acest lucru 
singuri sau alături de oameni care le-au împărtăşit visurile. Cei 
mai mulţi o fac o dată pe zi, însă unii îşi alocă asemenea momente 
chiar de mai multe ori pe zi. Unii îşi notează reuşitele pe o foaie 
de hârtie, în timp ce alţii le „scriu“ pur şi simplu în memorie. Mi-au 
mărturisit că au făcut acest lucru timp de mai mulţi ani şi, în cele 
mai multe cazuri, nu-şi pot reaminti când au început. 

În loc să ajungă să devină dependenţi de părerea celor din jur, 
ei îşi dezvoltă încrederea în sine, lucru de care au nevoie ca să se 
conducă atât pe ei, cât şi pe alţii, în timpul perioadelor de confuzie 
sau de nesiguranţă inerente atunci când vrei să creezi ceva nou, 
cu care ceilalţi nu sunt de acord, exprimându-şi, în consecinţă, 
dezaprobarea. Un lucru pe care persoanele respective şi-l doresc 
cu adevărat. 

Memorarea reuşitelor este abilitatea de care ai nevoie ca să 
începi să visezi din nou – şi nu mă refer la vise mici şi realiste, 
ci la cele mari, înălţătoare, de genul celor pe care le aveai în co-
pilărie, care te fac să te trezeşti entuziasmat în toiul nopţii şi care 
te determină să te dai jos din par nerăbdător dimineaţa.
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Iată cum să începi să îţi contorizezi succesele: alege un moment 
propice în timpul zilei – în drum spre casă, când te afl i la volan, 
la cină sau înainte de a adormi. Depinde de tine când, unde şi 
cum o faci. Important este să fi e ceva regulat. Gândeşte-te până 
la cel mai mic detaliu cum a fost ziua respectivă, ce idei ţi-au 
tre  cut prin cap, cum te-ai simţit şi ce ai făcut de dimineaţă până 
seara... moment cu moment, gând cu gând, acţiune cu acţiune. 
Ce reuşite ai avut? Şi ce „succese nerecunoscute“ din trecut îţi 
poţi aminti? Impune-ţi să te gândeşti la cât mai multe cu putinţă, 
având în minte permanent următorul lucru: în momentul în care 
dosarul reuşitelor este plin, te vei simţi plin de succes. Atunci când este 
gol, vei avea senzaţia că depinzi de alţii şi că ai dat greş.

Când începi procesul de memorare a succeselor, te poate ajuta 
faptul că îţi notezi reuşitele într-o agendă, într-un fi şier creat spe-
cial pe computer sau pe o foaie de hârtie. Dacă ai această listă la 
dispoziţie în momentul în care te simţi provocat, te va ajuta să 
faci anumite schimbări. În cele din urmă Contorizarea succeselor 
se va transforma într-un moment care te va ajuta să te cunoşti 
mai bine.

Ce este însă succesul? Pentru a avea un „dosar“ clar al propriilor 
succese, trebuie să ştii exact ce reprezintă el. 

Ce este succesul?

Observând de-a lungul timpului vieţile mai multor oameni 
care au reuşit cu adevărat, am descoperit că succesul are trei 
com  ponente esenţiale. Succesul înseamnă fi nalizare – realizarea 
lucrurilor pe care ţi-ai propus să le faci, indiferent că este vor-
ba despre o sarcină, o convorbire telefonică, o problemă de gos-
podărie sau un vis. Succesul înseamnă eliminare – să ştii ce să nu 
faci, când să spui „nu“, când să renunţi la obiceiuri, metode sau 
relaţii nefuncţionale. Şi succesul înseamnă deopotrivă creaţie – să 
reuşeşti să găseşti soluţii inovatoare şi să împărtăşeşti şi altora 
ceea ce ai descoperit. 
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1. Succesul înseamnă fi nalizare

Succesul înseamnă să poţi duce la bun sfârşit ceea ce ţi-ai propus. 
Să te trezeşti devreme. Să îţi pui tenişii şi să începi să alergi. Să 
duci gunoiul. Să mănânci sănătos de dimineaţa. Să-i asculţi pe 
copiii tăi la lecţii. Să îţi faci plinul la maşină. Să termini toate 
tre burile pe care ţi le-ai notat în agendă. Să mănânci o salată 
la masa de prânz în loc de obişnuitele paste cu sos. Să rosteşti 
cu voce tare temerile pe care le ai în legătură cu un proiect. Să 
te opreşti la supermarket şi la spălătorie. Să îi citeşti copilului 
tău basmul pe care i l-ai promis. Să îţi plăteşti facturile. Să îi 
povesteşti partenerului tău de viaţă ce ai făcut în ziua respectivă. 
Să planifi ci o călătorie sau să confi rmi o rezervare. Să te înscrii 
la un curs. Să citeşti o carte şi să te gândeşti din nou la defi niţia 
succesului. 

Fără micile reuşite de zi cu zi, viaţa e searbădă. Nu vei mai 
avea o formă fi zică bună. Vei rămâne fără benzină şi vei întârzia 
la şedinţa de la birou. Clienţii tăi te vor abandona şi vor găsi 
alţi furnizori care să îi deservească. Nu te vei mai simţi auzit. 
Şeful tău va observa lipsa de atenţie. Nu vei mai avea mâncare 
în frigider. Coşul de gunoi va fi  plin până la refuz. Nu vei mai 
avea lenjerie curată. Cei de la compania de electricitate îţi vor 
tăia curentul electric. Maşina ta nu va mai porni. Partenerul de 
viaţă va fi  nefericit. Copilul tău se va revolta, nu va mai avea în-
credere în el şi nu se va mai simţi în siguranţă. 

Fără micile reuşite de zi cu zi, şi încrederea în propriile forţe 
va scădea. Fiindcă acest gen de fi nalizare a scopurilor propuse re-
prezintă esenţa vieţii. Ţelurile pe termen lung sunt realizate făcând 
zilnic paşi mici. Relaţiile pe termen lung sunt întreţinute de con-
versaţiile zilnice. 

O carieră strălucită este rezultatul fi nalizărilor din fi ecare zi. 
Visurile pe termen lung devin realitate tocmai fi indcă faci zilnic 
paşi mărunţi având în minte scopul fi nal. 
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Când consideri că ai fi nalizat sufi ciente sarcini?

Carly era grav bolnavă şi i se descoperiseră mai multe tumori, 
care creşteau pe zi ce trecea. Din afară privind, ea şi soţul ei 
păreau că se descurcă destul de bine – aveau doi copii minunaţi 
şi mai multe locuinţe prin diverse ţări; construiseră împreună 
o companie care valora mai multe mi lioane de dolari şi aveau 
propriul avion. Puţin câte puţin, „su cul“ dispăruse complet din 
viaţa ei, rămânând numai „pulpa“. Într-un fi nal, medicul i-a 
propus o operaţie complicată. Şocată, s-a trezit la realitate.

Dacă ea nu s-ar mai fi  ocupat de afacere, dacă nu ar mai fi  
preluat o parte dintre responsabilităţile pe care le avea soţul ei, 
compania ar mai fi  supravieţuit? Căsnicia şi familia lor ar mai fi  
fost la fel? Iniţial îşi propusese să mai lucreze încă zece ani, însă 
criza a determinat-o să rămână mai mult acolo. În condiţiile în 
care îşi îndepliniseră scopurile stabilite la început, Carly şi soţul 
ei se treziseră prinşi într-un vârtej care continua să îi împingă 
înainte, lăsându-le din ce în ce mai puţin timp pentru ei înşişi şi 
pentru copiii lor. 

Plecând pentru câteva zile la o cabană pe care o deţineau într-o 
zonă montană din Europa, Carly s-a reconectat la viaţa pe care o 
avusese în copilărie, petrecând ore întregi singură în pădure. Ce 
făcuse diferit faţă de zilele acelea când viaţa i se părea frumoasă 
şi bogată, când abia aştepta să se dea jos din pat dimineaţa, când 
magia şi creativitatea erau la ordinea zilei? Când îşi cunoscuse 
soţul, era artistă, călătorind mult, făcându-şi permanent noi 
pri e teni şi stând de vorbă până târziu în noapte. Era o fi inţă 
productivă, plină de pasiune. Privind cu atenţie cerul înstelat al 
nopţii, şi-a amintit deodată cine era şi cum îşi dorea să trăiască. 

La întoarcerea acasă, Carly era pregătită să abordeze totul într-o 
manieră mult mai sănătoasă. Şi-a scris demisia şi i-a prezentat-o 
soţului ei, înştiinţându-l, totodată, care erau noile ei intenţii şi 
graniţe. Cu ochii în lacrimi, i-a spus că era singura cale la care 
se putea gândi ca să îşi salveze căsnicia. Extrem de tulburat, el 
a ascultat-o. Iar într-un fi nal a delegat toate sarcinile de care în 
mod normal se ocupa ea altor persoane din companie. 
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2. Succesul înseamnă şi eliminare

Dicţionarul Webster ne spune că succesul înseamnă „realizarea 
unui lucru pe care ţi l-ai dorit sau pe care ai intenţionat să îl faci“. Da, 
exact aşa defi nesc cei mai mulţi succesul, indiferent că şi-au dorit 
sau au intenţionat să îşi termine facultatea sau să se pensioneze 
şi indiferent că era visul ori intenţia lor sau ale altcuiva.

Însă defi niţia conţine şi câteva potenţiale puncte slabe. Dacă suc-
cesul are legătură doar cu realizările, atunci când ştim că e su fi  -
cient? Oare defi niţia în sine a succesului ne face să fi m nişte „roboţi 
productivi“, care trebuie să facă permanent totul din ce în ce mai 
bine: să obţină nişte note mai bune, să aibă profi turi mai mari, să 
aibă o viaţă sexuală mai împlinită, maşini mai rapide, avioane 
sau vieţi mai bune. Televizoare mai mari sau, dimpotrivă, unele 
mai mici. Munţi mai înalţi pe care să se caţere şi spaţii mai adânci 
pe care să le exploreze. Dorindu-şi sau intenţionând tot timpul 
să facă câte ceva, dar fără să reuşească niciodată să aibă totul. 
Niciodată satisfăcuţi şi niciodată mulţumiţi. Niciodată bucuroşi 
şi niciodată „întregi“. 

Bucuria în accepţiunea lui Oprah

Acţiunile oamenilor de succes par adeseori complet diferite 
faţă de defi niţia din dicţionarul Webster. Să luăm exemplul lui 
Oprah.

Antrenorul personal al acesteia, Bob Greene, mi-a povestit 
că el personal era obişnuit să vadă o femeie complet diferită 
de cea pe care o zăream noi pe micul ecran. Înainte de a începe 
antrenamentele de dimineaţă, părea mereu epuizată şi plictisită. 
Fiindcă tot observase acest lucru de ceva vreme, într-un fi nal a 
întrebat-o: „Când a fost ultima dată când te-ai simţit bucuroasă?“ 
După ce a stat ceva vreme să se gândească, Oprah i-a răspuns: 
„Nu m-am mai bucurat cu adevărat de opt ani.“ Şi ca să se asigure 
că s-a auzit singură ce spune, bărbatul a repetat: „Nu te-ai mai 
bu curat cu adevărat de opt ani...“




