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LECŢIA NR. 1
Atitudinea este fereastra ta către lume

ERA ORA UNU DU PĂ-A MIA ZA şi Sa rei îi era foa me. Lu cra se
cu spor câ te va ore la bi rou şi se ho tă râ se să ia o gus ta re la o
ca fe nea din apro pie re. 

Câ te va mi nu te mai târ ziu, a in trat în ca fe nea Sam. Şi el era în
pa u za de masă. Sam s-a aşe zat la o masă afla tă la câţi va metri
de Sara. 

În acea du pă-a mia ză pe Sara şi pe
Sam i-a ser vit aceeaşi chel ne ri ţă.
Fie ca re client a aş tep tat cam la fel de
mult până când chel ne ri ţa a luat co -
man da. Fie ca re din tre ei şi-a pri mit
masa în ju rul ace le iaşi ore. Fie că  -
ru ia i-a fost ser vi tă mân ca re bine
gă  ti tă, hră  ni toa re. Şi fie ca re a aş tep tat

Este mai bine să te men ţii cu rat şi stră lu ci tor;
tu eşti fe reas tra prin care tre buie să vezi lu mea.

GEOR GE BER NARD SHAW

Ati tu di nea 
re pre zin tă o pu te re

se cre tă, care 
func ţio nea ză 

24 de ore pe zi, 
spre bi ne le 

sau răul cui va.
ANO NIM
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apro  xi ma tiv la fel de mult până când chel ne riţa le-a în mâ nat
nota de pla tă.

Dar aici ase mă nă ri le se sfâr şesc. 

Sara in tra se în ca fe nea zâm bind, pă  şind ve selă şi cu o per s -
pec ti vă po zi  ti vă asu pra lu mii. Acest lu cru era evi dent pen tru
toa tă lu mea. Lim ba jul tru pu lui şi ati tu di nea ei îi re flec tau op -
ti mis mul. Sara a luat o masă de li cioa să, a schim bat câ te va cu -
vin te plă cute cu chel ne ri ţa şi s-a  în tors la ser vi ciu cu ba te ri i -
le în căr ca te.

Pe de altă par te, Sam in tra se în crun tat în ca fe nea. Ară ta de
par că ar fi mân cat mu ră turi toa tă di mi nea ţa. Pă rea co ple şit şi
în cor dat. Lim ba jul tru pu lui său spu nea: „Nu te apro pia!“ S-a
su pă rat că nu i-a fost lua tă co man da ime diat. S-a de cla rat ne -
mul ţu mit de tim pul prea lung, ne ce sar pen tru a-i fi ser vi tă
masa. S-a plâns de ca li ta tea mân că rii şi a fost fu rios că nu şi-a
pri mit nota ime diat. 

De ce au avut Sara şi Sam ex pe rien ţe atât de di fe ri te în ca fe -
nea? Adu-ţi amin te că fie ca re a fost tra tat exact în ace laşi fel.
Con clu zia este ur mă toa rea: Sara vede lu mea prin pris ma
unei ati tu dini po zi ti ve. Sam vede lu mea prin pris ma unei ati -
tu dini ne ga ti ve. 

O de fi ni ţie a ati tu di nii

Gân deş te-te că ati tu di nea ta este un fil tru min tal prin care
per cepi lu mea. Fil trul prin care unii oa meni văd lu mea este
op ti mist (aceste per soa ne văd ju mă ta tea pli nă a pa ha ru lui),
pe când fil trul al to ra este ne ga tiv (aceste per soa ne văd ju mă -
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ta tea goa lă a pa ha ru lui). Vă voi da câ te va exem ple pen tru a
ilus tra di fe ren ţa din tre o ati tu di ne po zi ti vă şi una ne ga ti vă. 

Per soa na cu o ati tu di ne ne ga ti vă gân deş te „NU POT“.

Per soa na cu o ati tu di ne po zi ti vă gân deş te „POT“.

Per soa na cu o ati tu di ne ne ga ti vă stă ruie asu pra pro ble me lor.

Per soa na cu o ati tu di ne po zi ti vă se con cen trea ză asu pra so -
lu ţi i lor.

Per soa na cu o ati tu di ne ne ga ti vă le gă seş te ce lor lalţi ne nu -
mă ra te de fec te. 

Per soa na cu o ati tu di ne po zi ti vă ca u tă as pec te le po zi ti ve ale
ce lor lalţi.

Per soa na cu o ati tu di ne ne ga ti vă se con cen trea ză pe ceea ce
îi lip seş te. 

Per soa na cu o ati tu di ne po zi ti vă este re cu nos că toa re pen tru
lu cru ri le cu care a fost în zes tra tă.

Per soa na cu o ati tu di ne ne ga ti vă vede li mi tă ri le.

Per soa na cu o ati tu di ne po zi ti vă vede po si bi li tă ţi le. 

Aş pu tea să con ti nui la ne sfâr şit cu acest fel de exem ple, dar
sunt con vins că ai în ţe les de spre ce este vor ba. Când vor besc
de spre ati tu di ne în faţa unui au di to riu, fo lo sesc ade sea ima -
gini. Aces tea sunt uti le pen tru că oa me nii în ţe leg şi re ţin mai
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bine ceea ce spun. De aceea, voi fo lo si aceas tă me to dă şi
acum: Ati tu di nea este fe reas tra ta că tre lume. 

Fie ca re por neş te la drum
cu o fe reas tră min ta lă cu ra tă

Să ana li zăm pu ţin mo ti ve le pen tru
care am afir mat că ati tu di nea este
fe reas tra ta că tre lume. Noi toţi por -
nim în via ţă cu o ati tu di ne bună,
alt fel spus, cu o fe reas tră min ta lă cu  -
ra tă. Pen tru a în ţe le ge acest lu cru,
este su fi cient să pri veşti co piii mici.
Râd şi chi co tesc tot tim pul. Au o
dis po zi ţie ve se lă. Le pla ce să ex plo -
re ze lu cruri noi. 

Gân deş te-te la ati tu di nea unui co pil care în va ţă să mear gă.
Ce face el atunci când se îm pie di că şi cade? Îţi voi spu ne ce
nu face. Nu se în crun tă şi nici nu în vi nuieş te co vo rul. Nu îşi
acu ză mama sau ta tăl pen tru că l-ar fi în dru mat gre şit. Nu re -
nun ţă. Oh, nu! Zâm beş te, se ri di că din nou şi în cear că încă o
dată. Şi încă o dată. Con ti nuă să în cer ce săp tă mâni la rând,
cu o ati tu di ne po zi ti vă, până când re u şeş te! Fe reas tra lui este
cu ra tă ca la cri ma şi sim te că poa te cu ceri lu mea.

Dar, după cum bine ştii, exis tă mo men te în via ţă când fe reas -
tra ta se um ple de mur dă rie. Şi iată ce se în tâm plă:

Fe res tre le noas tre se mur dă resc din ca u za cri ti ci lor pe care le
pri mim de la pă rinţi şi pro fe sori. 

Fe res tre le noas tre se pă tea ză din ca u za ri di cu li ză rii la care ne
su pun co le gii.
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Nu întotdeauna 
poţi controla 
împrejurările. 

Dar îţi poţi 
controla 
propriile
gânduri.

CHARLES POPPLESTONE
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Fe res tre le noas tre se mâz gă lesc din ca u za res pin ge ri lor.

Fe res tre le noas tre se mân jesc din ca u za dez a mă gi ri lor. 

Fe res tre le noas tre se în tu ne că din ca u za în do ie li lor. 

Pro ble ma este că mur dă ria con ti nuă să se adu ne şi, din pă ca -
te, mult prea mulţi oa meni nu fac ni mic în aceas tă pri vin ţă.
Ei îşi con ti nuă via ţa având fe res trele mur da re. Îşi pierd en tu -
zias mul. De vin frus traţi şi de pri maţi. Şi, cel mai tra gic, re -
nun ţă la vi surile lor — şi asta se în tâm plă nu mai pen tru că
nu şi-au cu ră ţat fe reas tra ati tu di nii. 

Aces ta este dru mul pe care îl ur mam eu. Fe reas tra mea era
mur da ră atunci când eram avo cat. Şi cu cât pe tre ceam mai
mult timp în acel me diu, cu atât mai mur da ră de ve nea fe -
reas tra mea. Nu ve deam nicio opor tu ni ta te. Cum aş fi pu tut?
Fe reas tra mea era pă ta tă cu no roiul ne ga ti vi tă ţii. 

Spa lă-ţi fe reas tra!

Dar apoi am des co pe rit, cu aju to rul bu nu lui Dum ne zeu, că
sin gu rul lu cru pe care tre bu ia să îl fac era să îmi cu răţ fe reas -
tra! Tre bu ia să îmi schimb ati tu di nea pen tru a pu tea ve dea
din nou lu mea în mod clar. După ce am în de păr tat mur dă ria
de pe fe reas tră, mi s-a în fă ţi şat o lume com plet nouă. Frus tra  -
rea şi de pri ma rea au dis pă rut. Am de ve nit mult mai în cre ză tor.
Era pen tru pri mă dată după mulţi ani când pu team ve dea
po si bi li tă ţi le ex tra or di na re pe care via ţa avea să mi le ofe re. 

Şi am re u şit să îmi schimb ca rie ra şi să des fă şor o mun că de
care eram pa sio nat. În de fi ni tiv, sco pul prin ci pal al pro fe siei
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mele de acum este să ajut oa me nii să îşi spe le fe res tre le — să
îşi îm bu nă tă ţeas că ati tu di nea!

În ţe legi mo ti ve le pen tru care îţi spun că ati tu di nea este fe -
reas tra ta că tre lume? Poţi să ana li zezi cum anu me ati tu di nea
afec tea ză fe lul în care pri veşti to tul în via ţă? Şi, mai im por -
tant de cât atât, în cepi să vezi ace le do me nii în care fe reas tra ta
tre buie spă la tă?

Tu îţi con tro lezi ati tu di nea

Este de da to ria ta să îţi păs trezi fe reas tra cu ra tă. De si gur, eu
te pot în cu ra ja. Exis tă şi alte per soa ne care te pot în cu ra ja.
Dar, în cele din urmă, ni meni alt ci ne va nu poa te cu ră ţa fe reas -
tra în lo cul tău. 

Ceea ce tre buie să în ţe legi este că ai
în tot dea u na po si bi li ta tea de a ale ge.
Poţi lăsa pe te le să se adu ne pe fe -
reas tră şi să pri veşti via ţa prin tr-un
geam mur dar. Dar o ase me nea abor-
da re îşi are consecin ţe le ei şi, din
pă ca te, nu sunt de loc plă cu te. Vei
tre ce prin via ţă ca o per soa nă ne ga -

ti vis tă şi frus tra tă. Vei fi ne fe ri cit. Vei re a li za nu mai o mică
par te din  lu cru ri le de care eşti ca pa bil.

Dar exis tă şi o altă cale — mai bună. Când te vei ho tă rî să
fo lo seşti buretele şi să îţi cu reţi fe reas tra, via ţa se va schim ba,
de ve nind mai lu mi noa să şi mai în so ri tă. Vei fi mai să nă tos
şi mai fe ri cit. Vei în ce pe să îţi sta bi leşti ţe luri am bi ţioa se…
şi, trep tat, le vei în de plini. Vi suri le tale vor prin de via ţă din nou!
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Lu cru ri le 
nu sunt bune sau

rele în sine, 
gân di rea noas tră 

le face să fie ast fel.
WIL LIAM SHAKE SPEARE
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Încă te mai în do ieşti că ai în tr-a de văr pu te rea de a-ţi schim -
ba ati tu di nea? Poa te eşti ten tat să-ţi spui: „Jeff, ţie îţi vine
uşor să spui asta. Ati tu di nea ta nu ar fi atât de bună dacă ai
avea pro ble me le mele.“ 

De si gur, ţi s-au în tâm plat lu cruri în gro zi toa re. Ai su fe rit mult
sau poa te că treci chiar acum prin tr-o pe rioa dă di fi ci lă. Dar
cred că ai pu te rea să-ţi alegi ati tu di nea, chiar şi în cele mai 
di fi ci le îm pre ju rări. Nu spun că este uşor. Dar ale ge rea îţi
apar ţi ne, aceasta este realitatea. 

Vă voi po vesti acum de spre o per soa nă în drep tă ţi tă să vor -
beas că de spre ati tu di ne. Nu me le său este dr. Vik tor Frankl şi a
în du rat ia dul pe pă mânt — a re u şit nu nu mai să su pra vie ţu -
ias că… dar şi să in spi re mi li oa ne de oa meni. Vik tor Frankl a
su fe rit ani în gro zi tori ca pri zo nier în la gă re le na zis te ale mor ţii.
Su fe rin ţa lui a fost am pli fi ca tă de fap tul că ru de le sale —
mama, ta tăl, fra te le şi so ţia — au mu rit în la gă re sau au fost
uci se în ca me re le de ga za re. Frankl şi cei lalţi pri zo nieri au în -
du rat foa mea, fri gul şi vio len ţa zi după zi. Oare poa te o per -
soa nă să îşi con tro le ze ati tu di nea în tr-o ast fel de si tua ţie? Iată
ce afir mă dr. Frankl în le gă tu ră cu im por tan ţa ati tu di nii în
car tea sa de mare suc ces: Man’s Search for Mea ning (Omul în
cău ta rea sen su lui): 

„Unui om i se poa te lua to tul, în afa ră de un sin gur lu cru: cea
mai im por tan tă din tre li ber tă ţi le ome neşti — aceea de a-şi
ale ge ati tu di nea în ori ce îm pre ju rări, de a-şi ale ge ca lea.
…Deşi con di ţii cum ar fi lip sa somnului, hra na in su fi cien tă şi
o mul ţi me de abu zuri min ta le te pot con du ce la ideea că pri zo -
nie rii erau obli gaţi să re ac ţio ne ze în tr-un anu me fel, după o
ana li ză aten tă de vi ne clar fap tul că fe lul de per soa nă în care
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s-a trans for mat de ţi nu tul era re zul -
ta tul unei de ci zii in te rioa re, şi nu
doar al in flu en ţe lor exer ci ta te de la -
găr.“ 

Da că doc to rul Frankl şi cei lalţi pri -
zo nieri au re u şit să alea gă ce ati tu -
di ne să aibă în faţa aces tor su fe rin ţe
de ne de scris, cine sun tem noi să
sus ţi nem că nu pu tem să ne con tro -
lăm ati tu di ni le? 

Aşa cum spu nea Hugh Downs: „O per soa nă fe ri ci tă nu este
aceea afla tă în tr-o anu mi tă si tua ţie, ci mai de gra bă cea care
are o anu mi tă ati tu di ne.“ Aceas tă afir ma ţie este, fără în do ia lă,
percutantă şi pli nă de ade văr.

În fi nal, tu şi nu mai tu îţi poţi con tro la ati tu di nea.

Ati tu di nea şi suc ce sul
Să pre su pu nem că îţi speli fe reas tra şi îţi con struieşti o ati tu -
di ne po zi ti vă. Zâm beşti. Eşti aca să şi îţi dez volţi gân di rea 
po zi ti vă. Este oare su fi cient pen tru ca tu să ai suc ces şi să re -
u şeşti să îţi în de pli neşti cele mai as cun se visuri? Nu, cu si gu -
ran ţă nu este… pen tru că suc ce sul în seam nă mai mult de cât
să ai o ati tu di ne mi nu na tă.

Pen tru a-ţi ma xi mi za po ten ţia lul şi a-ţi atin ge sco pu ri le, este
ne ce sar să aplici anu mi te prin ci pii de suc ces tes ta te în timp
şi care au aju tat mi li oa ne de oa meni să ob ţi nă re zul ta te 
ex tra or di na re. Ves tea bună este că vor avea ace laşi efect şi
asu pra ta!
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O per soa nă 
fe ri ci tă nu este 

aceea afla tă 
în tr-o anu mi tă 
si tua ţie, ci mai 

de gra bă cea care 
are o anu mi tă 

ati tu di ne. 
HUGH DOWNS
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Îţi voi pre zen ta aceste prin ci pii de suc ces, pas cu pas, în de -
cur sul ur mă toa re lor 11 lec ţii. Vei în vă ţa cum să îţi în frunţi
te me ri le, cum să de pă şeşti si tua ţi i le po triv ni ce, cum să fo lo -
seşti pu te rea an ga ja men tu lui şi mul te, mul te al te le. Vei 
de veni in for mat, dar mai ales, in spi rat, ast fel în cât să poţi 
în ce pe să tră ieşti aşa cum ţi-ai do rit în tot dea u na. 

Pro ba bil că încă te mai în trebi care este le gă tu ra din tre prin -
ci pi i le suc ce su lui şi ati tu di ne. 

Este sim plu: aceas tă le gă tu ră este TO TA LĂ! Iată de ce spun
că ati tu di nea este to tul. 

Fă ră o ati tu di ne po zi ti vă, nu vei pu tea ac ti va ce le lal te prin ci pii.
Suc ce sul tău în via ţă în ce pe şi se ter mi nă cu ati tu di nea pe
care o ai. 

Nu mai atunci când îţi vei cu ră ţa fe reas tra ati tu di nii, ce le lal te
prin ci pii ale suc ce su lui îţi vor pu tea lu mi na via ţa. Atunci
când fe reas tra ta este mur da ră, doar o par te in fi mă a lu mi nii
pe care o ema nă aceste prin ci pii va pu tea pă trun de prin ea,
iar suc ce sul tău va fi li mi tat sau chiar blo cat. 

Dar atunci când vei în vă ţa să îţi men ţii fe reas tra ati tu di nii
cu ra tă, lu mi na îţi va inun da via ţa, iar tu vei pu tea fo lo si
aceste prin ci pii ce-ţi con fe ră for ţă pen tru a câş ti ga mai mulţi
bani, pen tru a avea re la ţii adu că toa re de sa tis fac ţii, pen tru
a-ţi atin ge în tre gul po ten ţial şi pen tru a-ţi dez vol ta clar vi ziu -
nea spi ri tu a lă. 

Atunci când com bini ati tu di nea po zi ti vă cu ce le lal te prin ci -
pii ale suc ce su lui, de vii de ne o prit!
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LECŢIA NR. 2
Eşti un magnet uman

CA RE ESTE CHE IA SUC CE SU LUI? De ce unii oa meni re u -
şesc, în timp ce al ţii eşuea ză?

Earl Nig htin ga le, ma re le au tor, ora tor şi om de te le vi ziu ne de
suc ces, a vor bit de spre aceas tă pro ble mă în fai mo sul său me -
saj în re gis trat: Cel mai ciu dat se cret. În acest pro gram, el a
iden ti fi cat che ia suc ce su lui în doar şap te cu vin te. De si gur, a
de ta liat aceas tă idee, dar baza se cre tu lui său con stă în doar
şap te cu vin te. 

Ai dori să afli aceste cu vin te, nu-i aşa? Îna in te de a afla che -
ia suc ce su lui, s-ar pu tea să fii sur prins aflând că ace leaşi şap -
te cu vin te sunt şi che ia in suc ce su lui! Ia tă-le: 

DE VE NIM CEEA CE CRE DEM CĂ VOM DE VENI.
În mod in tui tiv în ţe legi de spre ce este vor ba?

În cer ce tă ri le lui asu pra aces tui su biect, Nig htin ga le a des co -
pe  rit că toţi ma rii scri i tori, fi lo zo fi şi con du că tori spi ri tu ali au

Fie crezi că poţi, fie crezi că nu — ai drep ta te!
HEN RY FORD
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