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14 PREGĂTIT PENTRU SUCCES

CAPITOLUL 1
Iată de ce  

„atitudinea este totul“

Cea mai importantă descoperire a generaţiei 
mele este aceea că oamenii îşi pot schimba vieţile 
schimbându‑şi gândirea. 

William James

Atitudinea este totul. Este numele companiei mele* şi este 
un principiu pe care îl susţin cu toată fiinţa, pentru că am 
simţit pe pielea mea efectele lui pozitive. Cu toate acestea, 
în călătoriile pe care le întreprind, dau peste oameni care vin 
la mine şi‑mi spun: „Bine, bine, atitudinea este importantă. 
Dar oare este atitudinea «totul»?“ Ei bine… eu chiar cred 
că este. 

Să luăm ca punct de plecare o definiţie elementară a ati‑
tudinii pozitive. În primul rând, persoanele care manifestă 
o atitudine pozitivă sunt optimiste. Ele pun accent pe „a 
putea“, nu pe „a nu putea“. Ele văd oportunităţile, nu limi‑
tările. Una peste alta, sunt primul care recunoaşte că succe‑
sul necesită ceva mai mult decât o atitudine pozitivă – că 
există o serie de alte principii ce trebuie puse în practică. 
Totul pleacă însă de la atitudine! Fără o atitudine pozitivă nu 

* În original, Attitude is everything. (N. red.)
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IaTĂ dE CE „aTITUdINEa ESTE ToTUl“  15

poţi utiliza celelalte principii ale reuşitei. Ea constituie piatra 
de temelie a succesului şi a unei vieţi pline de împliniri. 

Să vedem modul în care atitudinea  
activează celelalte mecanisme ale succesului:

• Încrederea. Poţi fi încrezător în propriile forţe şi con‑
vingător dacă nu eşti optimist? Nu prea cred. O per‑
soană sigură pe ea crede cu tărie în propriile abilităţi şi 
acţionează aşteptându‑se să obţină succesul. Iar cei din 
jur văd şi simt această încredere. Negativismul atrage 
îndoiala şi nehotărârea. 

• Perseverenţa. Cunoaştem cu toţii valoarea încercărilor 
repetate care conduc la atingerea unui obiectiv. De ce 
ai mai persevera dacă nu ai crede că, pe termen lung, 
vei reuşi? Optimismul este calea către perseverenţă. 
Persoanele negativiste renunţă după prima nereuşită, 
considerând că orice efort suplimentar este inutil. 

• Rezilienţa. Să‑ţi revii, odată ce ai fost doborât – unul 
dintre cele mai importante principii ale succesului. 
Persoanele negativiste se cufundă şi mai mult în pesi‑
mism dacă lucrurile nu decurg conform planului. 
Persoanele optimiste trec doar printr‑o fază trecătoare 
de frustrare… după care se concentrează pe descoperi‑
rea oportunităţilor sau informaţiilor utile generate de 
probleme. Am mai ajuns la concluzia că persoanele cu 
adevărat pozitive nu fug din calea vieţii, nu îşi blestemă 
zilele, nu se lamentează în permanenţă că destinul le‑a 
nedreptăţit. În schimb, consideră că totul se întâmplă 
cu un motiv. Această abordare le ajută să treacă peste 
obstacole şi să se „lase în voia sorţii“. 

• Curajul. Nu putem vorbi despre succes deplin fără 
curaj. Atunci când ai convingerea că poţi realiza ceva, 
ai şi curajul de a merge mai departe, chiar dacă‑ţi este 
teamă. Pe de altă parte, persoanele negativiste manifestă 
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16 PREGĂTIT PENTRU SUCCES

tendinţa de a da înapoi din calea temerilor, sabotându‑şi 
astfel potenţialul. 

•  Entuziasmul şi energia. Să‑mi arate cineva o persoană 
dinamică şi optimistă şi eu îi voi arăta o persoană ener‑
gică şi, foarte probabil, entuziasmată de ceea ce face. 
Oamenii de acest gen au o bună dispoziţie contagioasă 
şi compania lor îţi oferă un sentiment plăcut. Despre 
câte din persoanele negativiste pe care le cunoşti ai putea 
să spui că sunt energice şi entuziaste? Cu câte dintre 
persoanele negativiste pe care le cunoşti abia aştepţi să 
te întâlneşti… pentru că prezenţa lor îţi dă un tonus 
incredibil? Probabil cu niciuna. Negativitatea consumă 
energia, pe când optimismul o stimulează. 

• Sănătatea. Aici avem una din acele situaţii pe care nu 
le poţi aprecia la adevărata valoare decât după ce te‑ai 
lovit de ele. Cu toţii am suferit la un moment dat de 
diverse afecţiuni din cauza stresului sau a negativităţii. 
Ei bine, pe la 20 de ani, pe când atitudinea mea nu era 
una tocmai pozitivă, mă simţeam epuizat şi mă încer‑
cau diverse indispoziţii. Dar, în momentul în care ati‑
tudinea mea s‑a îmbunătăţit, sănătatea a urmat acelaşi 
curs. Ajunsesem deodată să arăt şi să mă simt mai tânăr. 
Aparent, celulele din organismul uman se trezesc efectiv 
la viaţă atunci când eşti optimist. 

• Încurajarea altora. Pe măsură ce începi să‑ţi descoperi 
şi să‑ţi foloseşti adevăratul potenţial, devii tot mai con‑
ştient de faptul că fiecare individ este o forţă. Ajungi 
să ai încredere în capacităţile altora, iar ei observă acest 
lucru! Mai mult, o persoană optimistă este un lider mult 
eficient. Cine şi‑ar dori să urmeze pe cineva care nici 
măcar nu crede în ceea ce face… sau care prevede un 
deznodământ sumbru? Nimeni. 

• Recunoştinţa. Atunci când dai dovadă de pesimism, ai 
tendinţa de a pune accent pe lucrurile care merg prost în 
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viaţa ta, în loc să te bucuri de frumuseţea pe care o întâl‑
neşti la tot pasul. Pe măsură ce devii mai optimist, începi 
să admiri această frumuseţe şi să capeţi un permanent 
sentiment de apreciere. Persoanele optimiste manifestă 
o mai mare recunoştinţă pentru toate lucrurile din jurul 
lor. Tot ele ajung să înţeleagă că se simt mai împlinite 
când se bucură de ceea ce au, în loc să se plângă şi să 
caute vină în altă parte. 

• Perspectiva. Aceasta este un rezultat firesc al sentimen‑
tului tot mai accentuat de recunoştinţă. Ajungi să apre‑
ciezi aspectele pozitive ale vieţii tale şi să realizezi că ele 
surclasează fără discuţie orice probleme ori neajunsuri 
temporare. Nu faci o tragedie dintr‑o pană de cauciuc 
sau dintr‑o vânzare nereuşită, tocmai pentru că ştii că 
sunt nişte lucruri nesemnificative în comparaţie cu sănă‑
tatea, libertatea, prietenii şi familia. 

• „Accesibilitatea“. Gândeşte‑te numai câţi oameni pesi‑
mişti întâlneşti în fiecare zi. Pe faţa lor nu se citeşte 
altceva decât încruntare şi nu transmit pic de căldură. 
Impun o anumită distanţă. Pe de altă parte, o persoană 
optimistă te întâmpină cu un zâmbet şi ai tendinţa de a 
zâmbi la rândul tău! Când te afli în preajma oamenilor 
optimişti simţi o anumită conexiune, iar timpul petre‑
cut cu ei este plăcut. 

• Dezvoltarea spirituală. Persoanele care îşi asumă 
angajamentul de a‑şi modela atitudinea au întotdeauna 
o capacitate de conştientizare spirituală superioară. 
Persoanele negativiste şi nefericite pur şi simplu nu reu‑
şesc să stabilească o conexiune semnificativă cu ceva mai 
înalt. Oricum, atunci când eşti condus de gânduri şi 
trăiri pozitive, începi să te apreciezi mai mult pe tine şi 
pe ceilalţi. Începi să realizezi că toate se întâmplă cu un 
scop şi că faci parte dintr‑un grandios plan universal. De 
asemenea, ajungi să te încrezi tot mai mult în propria 
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18 PREGĂTIT PENTRU SUCCES

intuiţie şi să înţelegi că la tot pasul întâlneşti anumite 
semne care te îndrumă în călătoria ta. 

Cred că vei fi de acord cu faptul că aceasta este o listă cu 
adevărat impresionantă de caracteristici. Şi pentru a te putea 
bucura de toate nu trebuie decât să adopţi o atitudine pozi‑
tivă. Nu uita însă niciodată că atitudinea este suma tuturor 
alegerilor pe care le faci în fiecare zi. Alege să dezvolţi un 
optimism de neclintit. Până la urmă, sunt convins că şi tu 
vei ajunge la concluzia că atitudinea ESTE totul!
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