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Introducere

„Vremurile bune de demult“

„Îmi plac mai mult visurile despre viitor decât istoria trecutului.“

Thomas Jeff erson

Începuturi umile...

Oraşul meu natal, Rocky Hill, New Jersey, din Statele Unite 

ale Americii, avea o populaţie de doar cinci sute de locuitori 

atunci când m-am născut, în 1926. A fost lovit puternic de 

prăbuşirea bursei din 1929 şi de Marea Depresie care a urmat şi 

care a durat cea mai mare parte a următorului deceniu.

Fabrica Atlantic Terra Co  a, singura clădire industrială din 

oraş, era în chisă – îngroşând cu trei sute de bărbaţi şi femei 

rândurile tot mai mari ale şomerilor. Tatăl meu, care se luptase 

mulţi ani să cumpere o casă pentru familia lui în continuă creştere 

(eu eram al optulea copil din unsprezece!), a fost printre cei 

concediaţi. Prin urmare, ne-am pierdut locuinţa modestă şi 

ne-am mutat într-una închiriată la câţiva kilometri distanţă.

Tata era un om autodidact şi muncitor, care întotdeauna dădea 

tot ce avea mai bun în orice făcea. Pe lângă serviciul cu normă 

întreagă, creştea găini pentru a vinde ouă pe o rută pe care o 

înfi inţase în oraşul Princeton, New Jersey, şi în împrejurimile 

acestuia.
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După ce tata şi-a pierdut locul de muncă, familia noastră a 

supravieţuit cu banii obţinuţi din vânzarea ouălor, până când a 

găsit un alt serviciu la Universitatea Princeton. Cu opt guri de 

copii de hrănit, îi era greu. Totuşi, aşa cum se spune: „Când 

lucrurile merg greu, cei tari devin şi mai tari“. Aşa era tata. 

Mergea înainte – indiferent de ce se întâmpla.

Respect de sine rănit

Pe parcursul primilor paisprezece ani de viaţă, cei patru fraţi 

mai mari ai mei mă tachinau neîncetat. Drept rezultat, respectul 

meu de sine a fost cam redus în copilărie. Mai târziu în viaţă, am 

afl at că respectul de sine este de cea mai mare importanţă pentru 

bunăstarea şi succesul oricărei persoane. Din fericire, am reuşit 

să mi-l cresc pe măsură ce acumulam cunoştinţe şi mă maturizam, 

făcând tot ce puteam pentru a-mi păstra o atitudine pozitivă.

În copilărie, am învăţat să fi u asertiv, deoarece pentru a obţine 

ceva trebuia să concurez cu fraţii mei. Altfel, m-ar fi  călcat în 

picioare! În cele din urmă, aceste trăsături de caracter au avut 

avantaje atunci când am ajuns la maturitate şi am început să 

muncesc.

Bogat în dragoste şi lecţii valoroase

Atunci când începem să vorbim despre „vremurile bune de 

demult“, deseori le spun prietenilor mei că, în copilărie, familia 

mea era atât de săracă, încât Marea Depresie a venit şi a trecut, 

iar noi abia dacă am văzut vreo diferenţă!

Sărbătorile noastre de Crăciun erau destul de triste şi de 

sterpe – în ceea ce priveşte cadourile. Îmi aduc aminte că într-un 

an am primit o mică maşină de pompieri roşie. Mi-a fost dată 

după fi lmul proiectat anual de Crăciun de New Jersey Lion’s 

Club din Princeton la Garden Theater. Spectacolul a fost gratuit 

şi tuturor copiilor prezenţi le-au fost dăruite jucării.

 În următorii câţiva ani, împachetam aceeaşi maşinuţă de 

pompieri, o puneam sub brăduţul pe care fraţii mei îl tăiaseră şi 
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îl aduseseră din pădure şi apoi o desfăceam, fi ind singurul meu 

cadou!

În fi ecare zi, părinţii noştri citeau Biblia împreună cu noi şi ne 

învăţau cele zece porunci. Un principiu important pe care l-am 

învăţat devreme în viaţă a fost Regula de Aur – „Ce ţie nu-ţi 

place, altuia nu face“. Aceasta m-a însoţit prin viaţă şi a avut 

rezultate deosebite.

De asemenea, am învăţat că „Dumnezeu îi ajută pe cei care se 

ajută singuri“. Întotdeauna am urmat acest concept şi l-am transmis 

copiilor mei şi partenerilor de afaceri şi din viaţa privată.

O fundaţie solidă

Cred cu sinceritate că educaţia pe care mi-au dat-o părinţii 

mei m-a pregătit pentru succesul pe care l-am avut în viaţă. Am 

înţeles că munca grea aduce rezultate şi că, de asemenea, trebuie 

să munceşti inteligent, de obicei urmând îndrumările cuiva care 

a ajuns deja unde vrei şi tu să fi i. Trebuie să faci tot ce poţi mai 

bine, ceea ce înseamnă să faci ceea ce este necesar pentru a realiza 

ceea ce ţi-ai propus.

Această educaţie m-a făcut să fi u un om care acţionează, nu 

doar care vorbeşte, să fi u încrezător şi să avansez în gândirea şi 

în acţiunile mele, să am o atitudine pozitivă faţă de fi ecare aspect 

al vieţii şi în relaţiile cu alte persoane.

Bogat în valori

Părinţii mei aplicau disciplina cu stricteţe. Am fost învăţaţi să 

fi m sinceri, nu doar cu alţii, ci şi cu noi înşine. Nu aveam voie să 

ne eschivăm de responsabilităţi – mai ales de cele faţă de familia 

noastră. Am fost învăţaţi să avem respect pentru proprietatea, 

ideile şi valorile altor oameni. Ni se reaminteau aceste învăţături 

fi ind puşi la punct de fi ecare dată când nu ne ridicam la înălţimea 

aşteptărilor în aceste privinţe!

Deoarece doream foarte mult să câştig bani pentru a-mi ajuta 

familia, am renunţat la liceu după cel de-al doilea an. Privind în 

urmă, aceasta a fost prima şi ultima dată când am renunţat la 
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ceva. Totuşi, pe atunci, deşi notele mele erau peste medie, mi s-a 

părut cel mai bun lucru de făcut. (Desigur, astăzi nu aş recomanda 

nimănui să facă asta deoarece, pentru unii, ar putea fi  nu doar o 

mişcare greşită din punctul de vedere al afacerilor sau al carierei, 

dar ar putea crea şi un tipar de abandon în viaţă.)

Învăţarea valorii îndatoririi şi a acţiunii consecvente

După ce am fost trecut în rezervă din armată, după al Doilea 

Război Mondial, m-am reînscris la liceu. Am îndeplinit toate 

cerinţele de absolvire într-un singur an, dublând numărul de 

cursuri la care participam. Această experienţă m-a ajutat să învăţ 

că angajamentul şi acţiunea consecventă pentru un scop valoros pot 

aduce câştiguri uriaşe. Fireşte, trebuie şi să munceşti inteligent, 

altfel ai putea ajunge „să îţi învârţi roţile în gol“ asemeni unui 

hamster care aleargă într-o cuşcă circulară – mişcându-se repede, 

fără să ajungă nicăieri!

O primă lecţie de leadership

După absolvire, am muncit vreme de doi ani pentru a strânge 

bani să merg la un mic colegiu de afaceri în Noua Anglie. În 

timpul primului semestru, am vrut să fac parte din senatul 

universităţii. Totuşi, am avut diferenţe de opinii destul de mari 

cu un student mai în vârstă care condusese lucrurile în felul lui 

cu un an în urmă.

Aveam fi losofi i diferite despre ce direcţie şi infl uenţă ar fi  

trebuit să aibă corpul studenţesc în administrarea colegiului. Şi, 

de asemenea, nu eram de acord cu abordarea celuilalt faţă de 

leadership.

El era un conducător autocratic, care insista că avea cele mai 

bune idei şi că totul trebuia făcut aşa cum vroia el. Eu eram un lider 

participativ, care căuta idei la ceilalţi şi muncea cu ei şi prin ei.

Confruntarea purtată cu delicateţe

Minunatul rezultat al confruntărilor noastre a fost că ne-am 

înţeles şi ne-am respectat unul pe celălalt şi am devenit prieteni 
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apropiaţi. Ironia e că, a fost cavalerul meu de onoare când m-am 

căsătorit, un an mai târziu! Am avut de învăţat din această relaţie 

difi cilă.

De exemplu, atunci când ai o confruntare purtată cu delicateţe 

cu cineva în privinţa părerilor tale despre com portamentul acelei 

persoane şi o faci într-un mod lipsit de agresivitate, acest lucru 

face ca relaţia voastră să ajungă la un nou nivel. Curajul necesar 

pentru a avea o astfel de confruntare cu cineva este, în mod clar, 

valoros. Altfel, de obicei relaţia se blochează din cauza tiparelor 

de comportament neproductive şi, deseori, este sortită pieirii.

Un lider de vânzări în devenire

Deoarece aveam nevoie de bani, am licitat şi am câştigat 

contractul de administrare a librăriei colegiului. M-am bucurat 

de această responsabilitate. Din fericire pentru mine, nu era 

necesară o mare investiţie de capital, deoarece nu trebuia să 

plătesc chirie şi nu aveam nevoie de angajaţi.

Mi-am putut permite să alcătuiesc un stoc din lucrurile despre 

care credeam că s-ar vinde şi deţineam controlul total al afacerii. 

De vreme ce ne afl am la doar opt kilometri depărtare de un 

furnizor important, nu am avut mulţi bani blocaţi în inventar.

Mi-a plăcut să mă ocup de vânzări la librărie, aşa cum mi-a plăcut 

şi munca de vânzări în domeniul materialelor de construcţii pe care 

am făcut-o chiar înainte de începerea colegiului. Acest lucru m-a 

convins că viitorul meu era în vânzări şi în leadershipul în vânzări.

După absolvirea colegiului, am acceptat un post de reprezentant 

de vânzări într-o mare companie de asigurări. M-am simţit în 

domeniul asigurărilor ca peştele în apă. Am muncit mult şi am studiat 

şi mai mult. Veniturile mi-au crescut la cote la care nici nu visasem. 

Acest lucru mi-a confi rmat ceva ce învăţasem în adolescenţă. Efortul 

depus cu onestitate şi inteligenţă este întotdeauna răsplătit.

M-am descurcat deosebit de bine în domeniul vânzărilor de 

asigurări din mai multe motive. Aveam un sentiment al misiunii – 

un ţel. Mi-am dezvoltat abilitatea de a-mi crea rapid o reputaţie 
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prin servicii prompte şi de încredere. De asemenea, mi-am 

îndreptat mare parte din atenţie spre înţelegerea nevoilor de 

asigurare individuale ale oamenilor. Fiind dedicat performanţei 

şi dornic să fi u un bun elev în acest domeniu – am asimilat cu 

plăcere şi am pus în practică educaţia oferită. Astfel, am obţinut 

mai multe cunoştinţe pentru a-mi servi mai bine clienţii.

Evoluează neîncetat

Domeniul asigurărilor s-a schimbat în decursul anilor. Au fost 

create produse şi concepte noi care au necesitat multe ore de 

studiu şi cercetare. Deseori, unii dintre agenţii mai vechi mă 

întrebau dacă nu aş fi  vrut să mă întorc în vremurile bune de 

demult când domeniul era mai uşor de înţeles. Răspunsul meu 

era: „Nici vorbă!” Eu mă bucuram de schimbări care, în general, 

erau avantajoase pentru clienţii mei. Perfecţionarea neîntreruptă 

este un pilon important al unei companii de vârf.

Aşa cum o companie trebuie să facă întotdeauna reglaje fi ne 

şi, poate, să îşi îmbogăţească linia de produse şi servicii, cu toţii 

trebuie să ne dezvoltăm, îmbogăţindu-ne cunoştinţele şi îm bu nă-

tăţindu-ne abilităţile. Un regim neîntrerupt de educaţie continuă 

este unul dintre ingredientele importante ale succesului. Te ajută 

să te dezvolţi, să îţi creşti încrederea şi respectul de sine – pentru 

a-ţi permite să îţi clădeşti mai bine afacerea sau cariera. Dezvol-

tarea este necesară pentru succesul neîntrerupt şi singurul mod 

în care poţi merge din inerţie este să o iei în jos.

Succesul este o călătorie, nu o destinaţie. Aşadar, nu înceta să 

evoluezi, urmând recomandările mentorului sau liderului tău şi 

bucură-te de tot ce ţi se întâmplă. Nu se poate să întreţii starea de 

fapt, deoarece timpul merge înainte. Nu aşteaptă pe nimeni. Ori 

mergi înapoi, ori avansezi. Cu toţii trebuie să facem ceva pentru 

a ne atinge scopurile şi a ne îndeplini visurile.

După patru ani de dezvoltare şi îmbunătăţire ca agent, am 

trecut la leadership, unde am rămas pentru restul celor treizeci şi 

patru de ani de carieră. O parte din secretul succeselor mele a 

fost puternica etică a muncii pe care mi-am dezvoltat-o în timpul 
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anilor de copilărie şi de adolescenţă. Acţiunile mele s-au bazat pe 

valorile pe care le am şi pe ceea ce consideram a fi  corect. Cu 

siguranţă, am făcut greşeli. Însă am fost consecvent în a depune 

cele mai mari eforturi şi a păstra integritatea, atât în ceea ce mă 

priveşte pe mine, cât şi pe cei pe care i-am servit.

Testarea atitudinii mele pozitive şi a capacităţii mele de

lider

A avea o atitudine bună este de mare importanţă în atingerea 
scopurilor. Tot ce faci îţi oglindeşte atitudinea faţă de tine şi de 
ceilalţi.

Ca nou lider al unei agenţii care obţinuse cel mai mic scor 
pentru productivitate din patru sute de agenţii din toată ţara, 
m-am trezit confruntat cu o provocare! Aceasta avea să îmi pună 
la încercare atitudinea pozitivă şi abilităţile. Agenţii şi managerii 
mei de fi liale aşteptau să îmi arăt calităţile de lider.

Nu se punea problema ca ei să facă ce le spuneam eu, ci să 
facă ce făceam eu. Pe lângă faptul că am oferit instruire şi 
leadership agenţilor mei, am fost un lider muncitor. Mi-am făcut 
partea mea din producţie pentru a da un exemplu bun şi pentru 
a ajuta agenţia să iasă din groapa reputaţiei sale extrem de 
proaste. Cu toţii ne-am implicat, „murdărindu-ne mâinile“ şi, în 
echipă, am tras împreună pentru a crea rezultate noi.

Scopul meu principal era să creez un mediu care să conducă 
spre succes. Aşa că am început să ridic moralul şi să îmbunătăţesc 
cunoştinţele colegilor mei pentru ca ei să-şi poată creşte nivelul 
de încredere în sine şi de respect de sine. Mi-am luat angajamentul 
să îl ajut pe fi ecare dintre ei să îşi atingă scopurile.

Toate acestea au avut ca rezultat o creştere a productivităţii cu 
cincizeci de procente în timpul primului nostru an petrecut împreună 
şi o creştere frumuşică a veniturilor oamenilor mei. Soluţia este să îi 
ajuţi pe alţi oameni să obţină ce vor. După ce îi vei ajuta pe destui, 
vei obţine şi tu ce vrei! Sprijină-i pe alţii să-şi împlinească visurile şi 

vei avea mai multe şanse să dai viaţă visurilor tale.

Pe parcursul carierei mele ca lider de agenţie, am scos biroul 

din mocirlă, l-am făcut să se înscrie în primele douăzeci de 
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procente la nivel naţional şi am reuşit să menţinem acest nivel de 

succes. Sunt deosebit de mulţumit şi de recunoscător pentru 

contribuţiile pe care le-au avut colegii mei la siguranţa fi nanciară 

a clienţilor, prietenilor şi familiilor lor.

În timp ce continui să îi ajuţi pe alţii, în cariera sau în afacerea 

ta, este foarte probabil să te simţi bine în privinţa ta, a celor cu 

care lucrezi şi a clienţilor pe care îi serveşti, datorită infl uenţelor 

pozitive pe care le ai în vieţile acestor oameni.

Drept rezultat al faptului că i-am pus pe oameni pe primul loc, 

agenţia noastră a fost foarte profi tabilă pentru companie, pentru 

agenţii noştri, dar şi pentru acţionari. Toată lumea a avut de câştigat! 

Pentru ca şi tu să câştigi, pune-i pe oameni înaintea produselor şi a 

serviciilor. Trebuie să îţi pese de colegii tăi şi de celelalte persoane pe 

care le ajuţi, la fel ca şi de cei care sunt utilizatorii sau potenţialii 

utilizatori ai produselor şi serviciilor tale.

În mare parte, responsabili pentru succesul meu sunt cei care 

m-au ajutat pe parcurs. Te încurajez să obţii ajutorul unui mentor 

sau lider care să te îndrume şi să creadă în tine în timp ce te 

îndrepţi spre împlinirea visurilor tale.

Nu uita, nu contează ce situaţie fi nanciară ai, ce ai realizat 

până acum, cât de tânăr sau de bătrân eşti, în ce mediu trăieşti, 

care este stilul tău de viaţă actual, ce naţionalitate ai sau ce nivel 

de educaţie. Poţi îmbunătăţi orice din viaţa ta dacă ai o atitudine 

pozitivă, hotărâre, angajament şi dacă faci orice este nevoie.

În următoarele capitole vei învăţa felul în care o atitudine 

pozitivă îţi infl uenţează viaţa personală şi pe cea profesională, 

inclusiv sănătatea. De asemenea, vei învăţa cum să fi i un lider 

efi cient, astfel încât să îţi construieşti afacerea sau cariera, să îţi 

atingi scopurile şi să îţi îndeplineşti visurile.

Uită-te la tine, cel din oglindă, pentru a acţiona şi a transforma 

visurile în lucruri pe care le-ai făcut deja. În scenariul vieţii tale, 

tu eşti distribuit în rolul principal. Da, tu! Acum este momentul 

să mergi înainte plin de încredere. Urmăreşte-ţi visurile şi acestea 

te vor duce acolo unde vrei. Nu uita, după cum spune titlul 

acestei cărţi – totul depinde de tine!.
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Capitolul unu

Ce atitudine ai?

„De multe ori, diferenţa dintre atingerea sau ratarea scopurilor este 

dată de atitudine.“

Atitudine, atitudine, atitudine

Probabil că ţi s-a mai spus că atitudinea este importantă pentru 

succes. Prin urmare, mai întâi, să defi nim acest cuvânt atât de 

des discutat: atitudinea este starea ta, refl ecţia, sentimentele, 

poziţia sau ideea ta arătate de expresia facială, postura corpului, 

tonul vocii, cuvinte şi acţiuni. S-ar putea să spui: „Toate bune şi 

frumoase, dar...“.

De ce este aşa de important să ai o atitudine pozitivă?

O perspectivă optimistă asupra vieţii are multe avantaje. 

Înseamnă că eşti o persoană interesată de soluţii şi care se 

gândeşte la posibilităţi. Cauţi binele. Când ai o atitudine pozitivă, 

este mai probabil să fi i dedicat, să îţi atingi scopurile şi să îţi 

îndeplineşti visurile. De exemplu, în cariera sau în afacerea ta, ca 

şi în viaţa personală, vei atrage mai mulţi oameni cu gândire 

pozitivă cu care să te asociezi.



TOTUL DEPINDE DE TINE!16

Te afl i pe o spirală ascendentă – viaţa ta devine tot mai bună. 

Este mai probabil să fi i fericit, sănătos şi plin de succes în toate 

domeniile vieţii tale. Optimismul te va ajuta în viaţa amoroasă, te 

va ajuta să acţionezi pozitiv şi să faci ca lucruri măreţe să se 

întâmple.

În timpul carierei mele de lider, am descoperit că, în linii mari, 

există trei feluri de oameni:

Cei care fac lucrurile să se întâmple.• 
Cei care privesc cum se întâmplă lucrurile.• 
Cei care nu ştiu ce se întâmplă.• 

Tu unde te încadrezi? Nu uita, niciodată nu este prea târziu să 

îţi schimbi atitudinea. S-ar putea să fi e nevoie să renunţi la 

atitudinea care te-a ţinut pe loc – poate vreme de mulţi ani. A 

avea o perspectivă pozitivă te poate ajuta să faci o schimbare sau 

o cotitură, dacă vrei, pentru a te îndrepta spre îndeplinirea 

visurilor şi scopurilor noi sau urmărite de demult. Îţi poţi crea un 

nou mod de a gândi şi noi obiceiuri dacă vrei cu adevărat şi dacă 

te străduieşti. Este nevoie de doar douăzeci şi una de zile pentru 

a schimba un obicei sau a deprinde unul nou. Obiceiurile de 

învingător îţi servesc şi te ajută să ai succes. Cele de pierzător te 

îndepărtează de succes.

Scapă de gândurile şi obiceiurile negative!

Dacă trebuie să schimbi un obicei de gândire negativă într-unul 

de gândire pozitivă, exersează meditaţia doar la gânduri pozitive 

vreme de douăzeci şi una de zile. Nu lăsa nici un gând negativ să 

ţi se strecoare în mintea conştientă; goneşte-l pe oricare ameninţă 

să facă acest lucru. De asemenea, nu rosti nici un cuvânt şi nici o 

frază negative; respinge şi retrage orice se furişează în mintea ta 

şi înlocuieşte acel lucru cu o idee optimistă care are legătură cu 

subiectul conversaţiei tale.

Dacă te abaţi, trebuie să o iei de la început cu o nouă perioadă 

de douăzeci şi una de zile. Este minunat felul în care ne putem 
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schimba obiceiurile şi atitudinile atunci când dorinţa şi hotărârea 

noastră sunt sufi cient de puternice! Obiceiurile şi atitudinile 

izvorăsc din viaţa noastră spirituală. Nu este nevoie decât de o 

clipă pentru a te răzgândi. Dacă îţi schimbi ideile – îţi schimbi 

viaţa!

Ca orice lucru de valoare, o astfel de schimbare necesită efort. 

Chiar dacă vrei cu adevărat să faci această schimbare, este posibil 

să fi i nevoit să munceşti cu sârguinţă pentru a o pune în practică. 

De exemplu, aşa cum cei mai mulţi dintre oamenii de succes au 

făcut pentru a reduce informaţiile negative la care este expusă 

mintea lor, poţi hotărî să nu te mai uiţi la televizor, să nu mai citeşti 

ziarele şi să nu mai asculţi radioul. Ai putea înlocui aceste obiceiuri 

cu cititul cărţilor cu mesaj pozitiv şi ascultatul casetelor audio 

pentru educaţie continuă – în scopul de a fi  tot timpul motivat şi 

de a-ţi dezvolta educaţia în domeniul tău de activitate.

Când faci aceste lucruri, te ajuţi pe tine însuţi să treci la un 

nou set de experienţe şi obiceiuri. Înconjurându-te de alte per-

soane care se gândesc la viitor, creşti numărul de informaţii po-

zitive la care este expusă mintea ta. Acest lucru te ajută să prinzi 

avânt atunci când îţi urmăreşti visurile şi scopurile.

Trebuie să perseverezi cu răbdare atunci când îţi transformi 

vechile obiceiuri care se poate să te fi  ţinut pe loc în noi obiceiuri 

care te vor ajuta să avansezi. După o perioadă de timp în care îţi 

exersezi noile obiceiuri, vei vedea, vei auzi şi vei simţi cum au loc 

schimbări în interiorul tău şi le vei observa refl ectate în viaţa ta. 

Renunţi la ce este vechi şi accepţi ce este nou. Este posibil să 

treacă o perioadă de timp înainte de a începe să observi şi să te 

bucuri de rezultatele pozitive ale schimbărilor pe care le faci.

Aşadar, fi i hotărât şi nu te opri. În cele din urmă, îţi vei 

îndeplini scopurile şi visurile dacă îţi păstrezi zi de zi o atitudine 

pozitivă. Vei rămâne pe drumul cel bun, făcând ceea ce este 

necesar pentru a atinge ţintele pe care ţi le-ai stabilit.

Există oameni care au tipare de gândire negativă şi care nici 

măcar nu îşi dau seama de acest lucru – atât de puternic sunt 

afundaţi în acel obicei. Probabil că aceştia primesc înţelegere din 
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partea celorlalţi, acesta fi ind lucrul pe care se poate ca ei să creadă 

că îl doresc. Însă, pe termen lung, înţelegerea nu îi ajută. Nu face 

decât să le întărească slăbiciunile – este o emoţie negativă. Au 

nevoie de oameni care să creadă în ei, să îi încurajeze şi să îi 

sprijine pentru a-şi folosi punctele tari, astfel încât să poată ieşi 

din mlaştina milei şi să înainteze în viaţă. Poate că trebuie să 

renunţe la ideea că nefericirea aduce prieteni şi să accepte ade-

vărul că succesul atrage succesul.

Dacă anumite persoane cu gândire negativă nu vor să îşi 

schimbe mentalitatea şi insistă să o refl ecte asupra ta, acestea pot 

prezenta o provocare nedorită pe care va trebui să o eviţi, dacă 

este posibil. Totuşi, se poate ca aceşti oameni să aibă o dorinţă 

sinceră de a se schimba şi se poate chiar să îţi spună acest lucru. 

Dacă aceasta este situaţia, priveşte-i aşa cum ar putea fi , nu aşa 

cum sunt. Recomandă-le câteva cărţi şi casete audio care te-au 

ajutat pe tine. Încurajează-i să facă orice schimbări ar fi  necesare 

pentru a adopta şi a păstra o atitudine pozitivă, astfel încât şi ei 

să poată avansa. Dă-le un exemplu foarte bun, pentru ca şi ei să 

poată deveni un exemplu.

Felul în care gândeşti evoluează în felul în care acţionezi sau 

reacţionezi. Dacă ai gânduri negative, rezultatele negative vor 

apărea la fel de sigur pe cât este că ziua urmează nopţii. Când ai 

gânduri pozitive, rezultatele pozitive vor urma! Însă chiar dacă 

rezultatele par negative la prima vedere, vei descoperi benefi ciul 

acestei aşa-zise adversităţi. S-ar putea să crezi că schimbarea este 

grea şi ai dreptate. La fel de multă dreptate ai atunci când crezi 

că este imposibilă – până când îţi schimbi mentalitatea! Te vei 

schimba doar când durerea de a rămâne la fel va fi  mai mare decât cea de 

a te schimba! Nu poţi trece la un alt nivel decât dacă îţi schimbi 

gândirea care te ţine la cel actual.

Asupra a ce te concentrezi?

Fireşte, trebuie să te gândeşti la a face un lucru înainte de a-l 

pune în practică. Felul în care gândeşti infl uenţează ce vei face. 

Te concentrezi asupra problemei – sau asupra soluţiei? Te 
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concentrezi asupra a ce este negativ sau pozitiv? Cauţi multe 

posibilităţi sau o scuză pentru a evita schimbarea? Poţi realiza 

aproape orice îţi doreşti – un nou loc de muncă, o promovare, o 

casă de vis, sănătate desăvârşită, mai mult timp petrecut cu 

familia, o afacere prosperă a ta, siguranţă şi libertate fi nanciară 

sau orice altceva doreşti. Totuşi, trebuie să fi i o persoană care se 

gândeşte la posibilităţi şi să acorzi atenţie sarcinii într-un mod 

pozitiv. Trebuie să îţi îndrepţi atenţia spre gândurile pozitive – 

spre ceea ce vrei să creezi în viaţă, nu spre ceea ce nu vrei. Obţii 

lucrurile asupra cărora te concentrezi.

În adolescenţă, tata mi-a spus: „Dacă tu crezi că poţi face ceva 

sau dacă ţi se pare că nu poţi, ai dreptate”. Felul în care gândim 

este de cea mai mare importanţă pentru succesul nostru sau 

pentru lipsa lui. Este foarte simplu.

Cum îţi percepi experienţele?

Poţi privi evenimentele într-un mod pozitiv sau negativ, ca 
bine şi rău, în funcţie de cum le abordezi. Desigur, nu îţi poţi 
retrăi trecutul, însă poţi alege să ai o atitudine pozitivă faţă de 
ceea ce s-a întâmplat. Cum îţi percepi de obicei experienţele? Le 
dai o tentă pozitivă sau negativă? Înveţi deseori ceva pozitiv ca 
rezultat a ceea ce poate părea o situaţie sau circumstanţă negativă? 
Nu uita vechile, dar adevăratele clişee – „După furtună iese 
soarele” şi „Curcubeul nu apare fără ploaie”. Caută partea bună – 
asta trebuie să urmăreşti!

Iată un exemplu. Eşti de acord că a câştiga este considerat, în 
general, evenimentul pozitiv suprem? Ştiai că a pierde, eveni-
ment privit de obicei ca negativ, se poate dovedi a avea un 
rezultat pozitiv? A pierde ne oferă tuturor o ocazie minunată de 
a învăţa din propriile greşeli – de a descoperi ce să nu facem! 
Acesta este, desigur, aspectul pozitiv al pierderii. Doreşti din tot 
sufl etul să câştigi, dar după cum mi-a spus tatăl meu cu ani în 
urmă:  „Indiferent dacă pierzi sau câştigi, este mai important ca 
întotdeauna să fi i cel mai bun şi să faci tot ce poţi mai bine“. Dai 
tot ce ai mai bun. Ce poţi face mai mult? Aceasta este o fi lozofi e 
pozitivă care ne poate aduce un câştig tuturor.
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Când trecem prin suişurile şi coborâşurile vieţii, nu trebuie 

decât să ne amintim că fi ecare provocare este însoţită de o răsplată 

pe măsură sau mai bună. Trebuie doar să căutăm benefi ciul şi să 

îl acceptăm.

Acum, să ne uităm la o situaţie pe care mulţi o privesc ca pe 

un ghinion – pierderea unui loc de muncă. Poate că cineva a 

lucrat pentru o companie vreme de douăzeci de ani. A urcat 

constant pe scara succesului şi a ajuns într-o poziţie de leadership. 

S-a obişnuit cu un salariu format din şase cifre şi cu toate 

avantajele – prime şi altele. Dintr-odată, o fi rmă mai mare vine şi 

preia compania. Firma nouă elimină directorii de la vârf, dintre 

care face şi el parte, le dă un pachet de benefi cii de plecare şi le 

urează drum bun. Cum percepe el această situaţie?

Iese din această experienţă dezamăgit sau mai bun? Să spunem 

că, după reacţia iniţială de şoc, rămâne furios şi jignit, deplângând 

ce s-a întâmplat şi cât de ghinionist este. Nemulţumirea i se re-

varsă în viaţa personală şi puţinii oameni care se preocupau de el 

abia mai au curajul să îl întrebe cum se simte. Candidează pentru 

toate posturile pe care le cunoaşte – însă nu a ajuns nicăieri încă. 

Nimeni nu pare să fi e interesat să îl angajeze. Toţi posibilii 

angajatori răsufl ă uşuraţi când interviul cu această persoană se 

încheie, deoarece aceasta nu pare să facă nimic altceva decât să se 

plângă de fostul angajator şi de cât de nedrept a fost tratată.

Acum, s-ar putea să spui că a fi  nemulţumit în privinţa locului 

de muncă este un mod obişnuit de a reacţiona. Da, aşa este. Însă 

nu uita, aceştia sunt oamenii care nu reuşesc, nu? Aşadar, ei sunt 

cei pe care trebuie să îi imiţi? Doar dacă vrei acele rezultate 

mediocre pe care ei le obţin din atitudinile negative de tipul: „Vai 

de mine“! Este uşor să dai vina pe alţii pentru situaţiile şi circum-

stanţele în care te afl i, iar aceste persoane cu gândire negativă 

deseori fac exact asta.

Poate că la nivelul subconştientului (să le acordăm măcar atâta 

încredere!) ei vor să evite asumarea responsabilităţii pentru rolul 

pe care îl au în orice eveniment pe care îl trăiesc şi despre care 

cred că este negativ. Astfel, se pot gândi, la un anumit nivel, că 

nu este nevoie să se schimbe. Însă aici capcana este că dacă nu se 



Ce atitudine ai? 21

schimbă, vor continua să obţină aceleaşi rezultate nefericite sau 

chiar mai rău!

Aşadar, ce ar fi  putut face persoana care şi-a pierdut locul de 

muncă pentru a transforma pierderea în câştig? Mai întâi, este 

normal, îndeosebi la început, să reacţionezi negativ dacă primeşti 

vestea unei noi provocări – se poate să te ia pe neaşteptate. Totuşi, 

cu cât eşti mai dezvoltat din punct de vedere personal, cu atât 

mai repede îţi poţi schimba atitudinea şi poţi începe să cauţi 

avantajele în aşa-zisa nenorocire.

În cele din urmă, vei putea să cauţi automat partea bună şi să 

eviţi complet spirala descendentă a negativismului iniţial. Astfel, 

vei economisi multă energie. Vei învăţa tot mai mult că ceea ce ţi 

se întâmplă se întâmplă spre binele tău, oricât de neclar poate 

părea acest lucru pe moment.

Din nou, să luăm exemplul directorului care şi-a pierdut locul 

de muncă. Ce s-ar fi  întâmplat dacă ar fi  fost cu adevărat sincer 

cu sine însuşi? S-ar fi  putut să recunoască faptul că se afl a într-o 

fundătură în slujba lui – că adevăratele provocări şi oportunităţi 

au dispărut? Ar fi  observat că fi rma care îi prelua compania avea 

o fi lozofi e care nu ar fi  fost propice pentru o relaţie de muncă 

bună, chiar dacă ar fi  reuşit să rămână?

Lucrurile nu mergeau atât de bine pe cât ar fi  preferat el. Se 

afl a doar în zona lui cunoscută, aşa numită „de confort“, şi nu se 

simţise motivat să facă ceva diferit. Totuşi, pierderea locului de 

muncă l-a obligat să se confrunte cu realitatea. Prin urmare, este 

recunoscător într-un mod ciudat că a avut şansa de a face o 

schimbare pozitivă. Îşi alcătuieşte zâmbitor CV-ul şi începe aven-

tura de a-şi găsi o nouă ocazie pentru a evolua.

În comparaţie cu abordarea negativă, care crezi că ar fi  

perspectiva pozitivă? Oare un angajator ar prefera să angajeze o 

persoană care gândeşte pozitiv sau una care gândeşte negativ? 

În mod ironic, indiferent cât de pozitiv sau de negativ ar fi  acesta, 

probabil că ar vrea un angajat optimist!

Unul dintre scopurile tale este să te bucuri de fi ecare zi şi de 

minunăţiile vieţii? Atunci trebuie să transformi fi ecare experienţă 
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negativă într-una pozitivă. Ţi-a oferit o ocazie neaşteptată pentru 

a face o schimbare necesară? Ai învăţat ceva din ea? Ai cunoscut 

oameni noi şi ai construit noi relaţii? Dacă răspunzi afi rmativ la 

oricare dintre aceste întrebări, acest lucru califi că o provocare 

drept un eveniment pozitiv, nu? Ai de câştigat dacă eşti întot-

deauna receptiv şi cauţi partea bună în fi ecare situaţie, indiferent 

cum poate părea aceasta la prima vedere.

Râsul este cel mai bun medicament

Atitudinea pe care o ai îţi infl uenţează sănătatea. Dacă ai o 

atitudine negativă, aceasta îţi va afecta sănătatea. De fapt, s-a 

demonstrat că oamenii cu o atitudine negativă au cu 19% mai 

multe şanse de a muri prematur! În timp ce atunci când ai o 

atitudine optimistă, îţi infl uenţezi pozitiv sănătatea. Ai observat 

că atunci când eşti optimist, te simţi mai plin de energie? Când ai 

gânduri pozitive, care te fac să îţi sclipească ochii şi să zâmbeşti, 

eşti fericit. Cum ar putea fi  altfel decât bine pentru tine?

Pentru cei mai mulţi, râsul vine cu uşurinţă. Chiar şi aşa, cei mai 

mulţi oameni nu râd sufi cient pentru sănătatea lor. De obicei, nu se 

crede că boala este provocată de lipsa râsului, însă poate că ne-ar fi  

de ajutor să ne mai distrăm dacă nu ne simţim pe atât de bine pe cât 

s-ar putea. Râsul este o formă de jogging mintal. Ne pune în mişcare 

organele interne, ne dă energie, reduce stresul, susţine viaţa şi ne 

ajută să facem faţă provocărilor. Voioşia ne ajută, apăsarea ne 

îngreunează – aşa că hai să fi m cât mai bine dispuşi posibil.

Este doar o coincidenţă că majoritatea comedianţilor trăieşte 

mult? Gândeşte-te la longevitatea lui Al Jolson, Jimmy Durante, 

Bob Hope, George Burns, Red Skelton şi Milton Berle, pentru a 

numi doar câţiva. Care este motivul?

Deşi îi fac pe alţii să râdă – râd şi ei (cel puţin în interior) şi 

asta îi ajută pe ei şi pe alţii să se relaxeze şi să se distreze. Râsul şi 

sentimentele pozitive eliberează endorfi ne în corp. Acestea sunt 

proteine care apar natural în creier şi au puternice proprietăţi de 

îndepărtare a durerii care pot face minuni pentru vindecarea 

unei boli. Endorfi nele sunt analgezice şi antidepresive naturale.




