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Introducere:
Miracolul
autodisciplinei
Există mii de scuze pentru eşec,
dar niciodată un motiv bun.
– MARK TWAIN

D

e ce unii oameni au mai mult succes decât alţii? De
ce unii oameni fac mai mulţi bani, duc vieţi mai fericite şi realizează mult mai mult în acelaşi număr de ani
decât marea majoritate? Care este adevăratul „secret al
succesului”?
Adesea, încep un seminar cu un mic exerciţiu. Întreb publicul: „Câtor persoane de aici le-ar plăcea să-şi
dubleze venitul?”
Aproape toată lumea zâmbeşte şi ridică mâna. Apoi
întreb: „Câtor persoane de aici le-ar plăcea să piardă în
greutate? Să scape de datorii? Să dobândească independenţa financiară?”
Din nou, toată lumea zâmbeşte, unele persoane
ovaționează şi ridică toţi mâna. Apoi eu spun: „Minunat!
Acestea sunt nişte ţeluri mărețe pe care le are toată
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lumea. Cu toţii vrem să facem mai mulţi bani, să petrecem mai mult timp cu familiile noastre, să fim în formă
şi îngrijiți şi să dobândim independenţa financiară.
„Nu numai că noi vrem cu toţii aceleaşi lucruri, dar
ştim cu toţii ce trebuie să facem pentru a le dobândi. Şi
cu toţii intenţionăm să facem toate astea, cândva. Dar
înainte de a începe, noi decidem că trebuie să ne luăm o
scurtă vacanţă într-un loc minunat, fantastic, pe nume
„Insula Într-o Bună Zi”.
Spunem că „Într-o bună zi voi citi acea carte. Într-o
bună zi voi începe acel program de exerciţii. Într-o bună
zi îmi voi îmbunătăţi competenţele şi voi câştiga mai
mulţi bani. Într-o bună zi îmi voi ţine finanţele sub control şi voi scăpa de datorii. Într-o bună zi voi face toate
acele lucruri pe care ştiu că trebuie să le fac pentru a-mi
atinge toate ţelurile. Într-o bună zi.”
Probabil că 80 la sută din populaţie trăieşte pe insula Într-o Bună Zi în cea mai mare parte a timpului. Ei se
gândesc, visează şi îşi creează scenarii legate de toate
lucrurile pe care le vor face „într-o bună zi”.
Şi de cine sunt ei înconjuraţi pe insula Într-o Bună
Zi? De alţi oameni de pe insula Într-o Bună Zi! Şi care
este subiectul principal de discuţie pe insula Într-o Bună
Zi? Scuzele! Ei pierd vremea şi fac schimb de scuze pentru care se află pe insulă.
„De ce eşti aici?” se întreabă unul pe altul.
Nu în mod surprinzător, toate scuzele lor sunt în
mare parte aceleaşi: „Nu am avut o copilărie fericită”,
„Nu am primit o educaţie bună”, „N-am niciun ban”, „Şeful
meu este foarte critic”, „Căsnicia mea nu e bună de
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nimic”, „Nimeni nu mă apreciază” sau „Economia e
îngrozitoare”.
Ei au căpătat boala „scuzitei”, care este invariabil
fatală succesului. Au cu toţii intenţii bune, dar, aşa cum
ştie toată lumea, „drumul spre iad este pavat cu intenţii
bune.”
Prima regulă a succesului este simplă: votează-te
afară de pe insulă!*
Gata cu scuzele! Fă-o sau nu – dar nu inventa scuze.
Încetează să-ți mai folosești creierul incredibil ca să născoceşti raţionamente şi justificări elaborate pentru lipsa
ta de măsuri. Fă ceva. Fă orice. Începe! Repetă-ţi: „dacă e
să fie, depinde de mine!”
Învinşii inventează scuze; învingătorii fac progrese.
Acum, cum îţi poţi da tu seama dacă scuza ta preferată
este validă sau nu? E simplu. Uită-te în jur şi întreabă-te:
„Mai este cineva cu aceeaşi scuză ca a mea, care are succes
oricum?”
Când pui această întrebare, dacă eşti sincer, va trebui să recunoşti că există mii şi chiar milioane de oameni care au dus-o mult mai rău decât tine şi care au
ajuns să facă lucruri minunate cu vieţile lor. Iar ceea ce
au făcut mii sau milioane de oameni poţi face şi tu – dacă
încerci.
S-a spus că dacă oamenii ar investi la fel de multă
energie în a-şi atinge ţelurile pe cât irosesc inventând
* Referire la emisiunea TV americană Survivor (Supraviețuitorul) în
care mai mulți concurenți sunt abandonați pe o insulă pustie, concurând pentru premiul final de un milion de dolari. Concursul folosește și
o eliminare progresivă, în fiecare episod concurenții votând excluderea
de pe insulă a unuia dintre ei (n. red.)
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scuze pentru eşec, ei s-ar surprinde efectiv pe ei înşişi.
Dar, mai întâi, trebuie să te votezi afară de pe insulă.

Începuturi modeste

Foarte puţini oameni încep cu multe avantaje. Personal,
eu nu am absolvit liceul. Am avut slujbe de muncă necalificată câţiva ani. Am avut o educaţie limitată, competenţe limitate şi un viitor limitat. Şi apoi am început
să-mi pun acea întrebare: „De ce au unii oameni mai
mult succes decât alţii?” Această întrebare mi-a schimbat viaţa.
Pe parcursul anilor, am citit mii de cărţi şi articole
legate de subiectul succesului şi al realizărilor. Se pare
că despre motivele din spatele acestor realizări s-a discutat şi s-a scris de mai bine de 2 000 de ani, în orice
mod imaginabil.
O calitate asupra căreia majoritatea filosofilor, predicatorilor şi experţilor sunt de acord este importanţa
autodisciplinei. Disciplina este ceea ce-ţi trebuie ca să
rezişti în faţa ispitei scuzelor.
Autodisciplina este cea care îţi îngăduie să „te votezi afară de pe insulă”. Este cheia unei vieţi măreţe, iar
fără ea, nu este posibil niciun succes durabil.
Dezvoltarea autodisciplinei mi-a schimbat viaţa şi o
va schimba şi pe a ta. Pretinzând încontinuu mai mult de
la mine însumi, am ajuns să am succes în vânzări şi apoi
în management. Mi-am continuat şcolarizarea şi am absolvit un Master în Administrarea Afacerilor (MBA)
după vârsta de 30 de ani, ceea ce a necesitat mii de ore
de studiu stăruitor. Am importat automobile Suzuki în

NU scuzelor! 13

Canada înaintea oricui altcuiva, am înființat şaizeci şi
cinci de reprezentanțe auto şi am vândut automobile în
valoare de 25 de milioane de dolari, iar asta după ce-am
început fără să cunosc industria. Ceea ce am avut eu, în
schimb, au fost disciplina şi determinarea de a învăţa ce
trebuia să ştiu şi apoi de a aplica ceea ce trebuia să fac.
Am intrat în afaceri cu bunuri imobiliare fără niciun
fel de cunoştinţe, pregătire sau experienţă, am aplicat
puterea disciplinei, care era atunci susţinută de sute de
ore de muncă şi studiu. Apoi am mers mai departe și am
construit centre de shopping, parcuri industriale, clădiri
de birouri şi ansambluri rezidenţiale.
Cu autodisciplină, am consolidat afaceri de succes
în training, consultanţă, discursuri, scris, înregistrări şi
distribuţie. Programele mele audio şi video, cărţile, seminarele şi programele mele de training s-au vândut în
treizeci şi şase de limbi şi cincizeci şi patru de ţări, cu o
valoare de peste 500 de milioane de dolari. Pe parcursul
anilor, am oferit consultanţă la mai bine de 1 000 de
companii şi am instruit peste 5 milioane de oameni în
seminare şi dezbateri live. În fiecare caz, practica autodisciplinei a fost esențială pentru succesul meu.
Am descoperit că poţi atinge aproape orice ţel îţi
stabileşti pentru tine însuţi dacă ai disciplina de a plăti
preţul, de a face ceea ce trebuie să faci şi de a nu renunţa
niciodată.

Cine ar trebui să citească această carte?

Această carte este scrisă pentru femei şi bărbaţi ambiţioşi,
hotărâţi, care vor să dobândească tot ce este posibil
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pentru ei în viaţă. Este scrisă pentru oameni „avizi” să
facă mai mult, să aibă mai mult şi să fie mai mult decât
au fost vreodată.
Probabil că cea mai importantă perspectivă dintre
toate cu privire la succes este că, pentru a realiza multe,
trebuie să devii o persoană diferită. Nu lucrurile materiale
pe care le realizezi sau obţii sunt cele care contează atât
de mult, pe cât este calitatea personei care trebuie să
devii pentru a izbuti cu mult peste medie. Dezvoltarea
autodisciplinei este calea cea mai sigură pentru a face
totul posibil pentru tine.
Această carte va fi ghidul tău pas cu pas pentru a
deveni o persoană remarcabilă care este capabilă de realizări remarcabile.

O întâlnire întâmplătoare relevă
motivul pentru succes

Acum câţiva ani, participam la o conferinţă în Washington, D.C. În timpul pauzei de prânz, mâncam la un Food
Fair din apropiere. Zona era aglomerată, aşa că m-am
aşezat la ultima masă liberă de unul singur, deşi era o
masă pentru patru persoane.
Câteva minute mai târziu, și-au făcut apariția un
domn mai în vârstă şi o femeie mai tânără care părea să
fie asistenta sa, cu tăvi de mâncare în mână şi căutând
evident un loc unde să se aşeze.
Având destul spaţiu la masa mea, m-am ridicat
imediat şi l-am invitat pe domnul mai în vârstă să mi se
alăture. El a ezitat, dar am insistat. În final, s-a aşezat,
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destul de mulţumit, şi am început să stăm de vorbă la
masă.
S-a dovedit că numele său era Kop Kopmeyer. Din
întâmplare, am ştiut imediat cine era. Era o legendă în
ceea ce privește succesul şi realizarea. Kop Kopmeyer
scrisese patru cărţi bestseller, fiecare dintre ele cuprinzând 250 de principii ale succesului pe care le obţinuse
după mai bine de cincizeci de ani de cercetare şi studiu.
Citisem toate cele patru cărţi din scoarţă în scoarţă, fiecare mai mult decât o dată.
După ce am stat de vorbă pentru o vreme, i-am pus
întrebarea pe care mulţi oameni în situaţia asta ar pune-o:
„Dintre toate cele 1 000 de principii ale succesului pe
care le-ai descoperit, care crezi tu că este cel mai
important?”
El mi-a zâmbit cu o sclipire în ochi, de parcă i se
pusese această întrebare de multe ori, şi a răspuns fără
ezitare: „Cel mai important principiu al succesului dintre toate a fost formulat de Elbert Hubbard, unul dintre
cei mai prolifici scriitori din istoria americană, la începutul secolului douăzeci. El a spus: „Autodisciplina este
abilitatea de a face ceea ce trebuie să faci, atunci
când trebuie să o faci, fie că ai chef sau nu.”
El a continuat spunând: „Există alte 999 de principii
ale succesului pe care eu le-am găsit în lecturile şi experienţa mea, dar fără autodisciplină, niciunul dintre ele
nu funcţionează. Cu autodisciplină funcţionează toate.”
Astfel, autodisciplina este cheia către măreţia personală. Este calitatea magică ce deschide toate uşile
pentru tine şi face totul posibil. Cu autodisciplină, o persoană normală se poate ridica pe cât de departe şi de
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repede o pot duce aptitudinile şi inteligenţa sa. Dar fără
autodisciplină, o persoană care s-a bucurat în trecut de
toate binecuvântările mediului, educaţiei şi oportunităților rareori va depăși mediocritatea.

Cei mai răi doi duşmani ai tăi

Aşa cum autodisciplina este cheia succesului, lipsa acesteia este cauza majoră a eşecului, frustrării, randamentului scăzut sau nefericirii în viaţă. Ne face să inventăm
scuze şi să ne subapreciem.
Probabil că cei mai mari doi duşmani ai succesului,
ai fericirii şi ai împlinirii personale sunt primul, Calea
Rezistenţei Minime şi al doilea, Factorul Expeditivității.
Calea Rezistenţei Minime este ceea ce îi face pe oameni să adopte calea uşoară în aproape orice situaţie. Ei
caută scurtături pentru tot. Ajung la muncă în ultimul
minut şi pleacă la prima ocazie. Caută scheme de îmbogăţire rapidă şi obţinerea cu uşurinţă a banilor. În timp,
ei dezvoltă obiceiul de a căuta mereu o cale mai uşoară,
mai rapidă de a obţine lucrurile pe care le vor în loc să
facă ce e greu, însă necesar pentru dobândirea succesului adevărat.
Factorul Expeditivității, care este o extensie a legii
rezistenţei minime, este chiar mai nociv atunci când îi
conduce pe oameni la eşec şi randament scăzut. Conform acestui principiu „Oamenii caută invariabil cea mai
rapidă şi mai uşoară cale de a obţine lucrurile pe care le
vor, chiar acum, preocupându-se puţin sau deloc în privinţa consecinţelor pe termen lung ale comportamentelor lor.” Cu alte cuvinte, majoritatea oamenilor fac mai
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degrabă ceea ce este rapid, distractiv şi uşor decât ceea
ce este necesar pentru succes.
În fiecare zi şi în fiecare minut al fiecărei zile, există
o bătălie care se dă în interiorul tău între a face ce este
corect, dificil şi necesar (ca îngerul de pe un umăr) şi a
face ceea ce este distractiv, uşor și de mică valoare, sau
complet lipsit de valoare (ca drăcuşorul de pe celălalt
umăr al tău). În fiecare minut al fiecărei zile, tu trebuie
să lupţi şi să câştigi această bătălie cu Factorul Expeditivității şi să rezişti atracţiei Căii Rezistenţei Minime dacă
îţi doreşti cu adevărat să devii tot ceea ce eşti capabil să
devii.

Preia controlul asupra ta

Altă definiţie a autodisciplinei este stăpânirea de sine.
Succesul este posibil doar când îţi poţi stăpâni propriile
emoţii, pofte şi înclinaţii. Persoanele cărora le lipseşte
abilitatea de a-şi stăpâni poftele devin slabe şi imorale,
dar şi inconsecvente din alte puncte de vedere.
Autodisciplina poate fi totodată definită ca autocontrol. Abilitatea de a te controla pe tine şi acţiunile
tale, de a controla ceea ce spui şi faci şi de a te asigura că
purtările tale coincid cu ţelurile şi obiectivele tale pe
termen lung este atributul unei persoane superioare.
Disciplina a fost definită ca negare de sine. Asta
necesită ca tu să-ţi negi plăcerile nevinovate, tentaţiile
care duc atât de mulţi oameni pe căi greşite şi, în schimb,
să te autodisciplinezi ca să faci numai acele lucruri care
sunt corecte pe termen lung şi adecvate momentului.
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Autodisciplina necesită gratificare întârziată, abilitatea de a amâna satisfacţia pe termen scurt pentru a te
bucura de recompense mai mari pe termen lung.

Gândeşte pe termen lung

Sociologul Edward Banfield de la Universitatea Harvard
a coordonat un studiu de cincizeci de ani despre motivele mobilităţii socioeconomice ascendente în America. El
a concluzionat că cel mai important atribut singular al
oamenilor care se bucură de mare succes în viaţă este
„perspectiva pe termen lung”. Banfield a definit „perspectiva timpului” drept „perioada pe care un individ o
ia în considerare atunci când îşi stabileşte acţiunile
prezente.”
Cu alte cuvinte, cei mai de succes oameni sunt gânditori pe termen lung. Ei privesc cât de departe pot în
viitor pentru a stabili ce fel de oameni vor să devină şi
ţelurile pe care vor să le atingă. Apoi, se întorc în prezent
şi stabilesc ce vor trebui să facă – sau să nu facă – pentru
a-şi atinge viitorul dorit.
Această practică a gândirii pe termen lung se aplică
în carieră, căsătorie, muncă, relaţii, bani şi conduită personală – fiecare dintre acestea fiind abordate în paginile
următoare. Oamenii de succes se asigură că tot ce fac pe
termen scurt coincide cu unde vor să ajungă pe termen
lung. Ei practică autodisciplina tot timpul.
Probabil că cel mai important cuvânt în gândirea pe
termen lung este sacrificiul. Oamenii superiori au abilitatea de a face sacrificii pe termen scurt de-a lungul
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vieţii, atât mari, cât şi mici, pentru a-şi asigura astfel rezultate şi recompense mai mari pe termen lung.
Observi această disponibilitate de a se sacrifica la
oamenii care petrec multe ore şi chiar ani pregătindu-se,
studiind şi îmbunătăţindu-şi competenţele pentru a se
face pe sine mai valoroşi, astfel încât să aibă o viaţă mai
bună pe viitor, în loc să-şi petreacă cea mai mare parte a
timpului socializând şi distrându-se în prezent.
Longfellow a scris cândva:
„Acele înălţimi ale oamenilor mari, câştigate şi
păstrate,
Nu au fost atinse printr-un elan brusc.
Ci ei, în timp ce prietenii lor dormeau,
Se osteneau în noapte.”

Abilitatea ta de a gândi, planifica şi a munci din greu
pe termen scurt şi de a te autodisciplina pentru a face
ceea ce este corect şi necesar înainte de a face ceea ce
este distractiv şi uşor este cheia creării unui viitor minunat pentru tine însuţi.
Abilitatea ta de a gândi pe termen lung este o competenţă ce se dezvoltă. Pe măsură ce ți-o îmbunătățești,
devii mai capabil să prezici cu acurateţe din ce în ce mai
mare ceea ce este posibil să ţi se întâmple pe viitor ca
rezultat al acţiunilor tale din prezent. Aceasta este o calitate a gânditorului superior.
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Câştigul pe termen scurt poate provoca
durere pe termen lung
Există două legi cărora le cazi victimă când nu reușești
să practici autodisciplina. Prima se numeşte „Legea
Consecinţelor Neintenţionate”. Această lege afirmă:
„Consecinţele neintenţionate ale unei acţiuni pot fi mult
mai rele decât consecinţele intenţionate ale acelui comportament din cauza lipsei gândirii pe termen lung.”
A doua este „Legea Consecinţelor Potrivnice”, care
spune că „o acţiune pe termen scurt destinată gratificării imediate poate duce la consecinţe potrivnice sau
opuse celor cărora a fost destinată.”
De exemplu, ai putea face o investiţie de timp, bani
şi emoţie cu dorinţa şi intenţia de a ajunge mai bine şi
mai fericit la final. Însă pentru că ai acţionat fără să te
gândești cu atenţie sau să-ţi faci temele, consecinţele
comportamentului tău s-au dovedit a fi mult mai rele
decât dacă nu ai fi făcut nimic. Fiecare persoană a avut
această experienţă şi, de obicei, mai mult decât o dată.

Numitorul comun pentru succes

Herbert Grey, un om de afaceri, a coordonat un studiu pe
termen lung căutând „numitorul comun al succesului”,
cum îl numea el. După unsprezece ani, el a concluzionat
în cele din urmă că numitorul comun pentru succes era
că „oamenii de succes se obișnuiesc să facă acele lucruri
care nu le plac oamenilor fără succes”.
Şi care erau aceste lucruri? S-a dovedit că lucrurile
pe care oamenii de succes le fac fără plăcere sunt
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aceleaşi care le displac și celor fără realizări. Dar oamenii de succes le fac oricum pentru că ştiu că acesta este
preţul pe care trebuie să-l plătească dacă vor să se bucure de succes şi de recompense mai mari pe viitor.
Ceea ce a aflat Grey a fost că oamenii de succes sunt
mult mai preocupaţi de „rezultate mulțumitoare”, în
timp ce aceia fără realizări erau mai preocupaţi de „metode mulțumitoare”. Oamenii de succes, fericiţi, erau
mai preocupaţi de consecinţele pozitive, pe termen
lung ale comportamentului lor, în timp ce oamenii fără
succes erau mai preocupaţi de distracţia personală şi
de gratificarea imediată.
Oratorul motivaţional Denis Waitley a spus că oamenii de succes erau mai preocupaţi de activităţi ce
presupuneau „atingerea unui ţel”, în timp ce oamenii
mediocri erau mai preocupaţi de activităţi ce presupuneau „eliberarea tensiunii”.

Cina înainte de desert

Cea mai simplă regulă în practicarea autodisciplinei este
să mănânci „cina înainte de desert”. La o masă, există o
ordine logică a felurilor de mâncare, iar desertul e ultimul. Întâi mănânci felurile principale şi îţi golești farfuria; abia apoi treci la desert.
Există un autocolant auto drăguţ, dar înșelător, pe
care scrie „Viaţa e scurtă; mănâncă întâi desertul.”
Gândeşte-te doar ce s-ar întâmpla dacă te-ai întoarce
acasă după muncă şi în loc să mănânci o cină sănătoasă,
ai mânca o bucată uriaşă de plăcintă de mere cu îngheţată. Ce fel de apetit pentru mâncare sănătoasă, nutritivă ai
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avea după aceea? Cum te-ai simți cu tot acel zahăr în
stomac? Te-ai simţi re-energizat şi nerăbdător să faci
ceva productiv? Sau te-ai simţi obosit şi leneș şi gata să
consideri ziua în mare terminată?
Obţii acelaşi rezultat când ieşi la o băută sau două
după muncă şi apoi te întorci acasă şi deschizi televizorul. Acestea sunt pur şi simplu forme diferite de „desert”
ce distrug în mare abilitatea ta de a face ceva util în
restul serii.
Probabil că partea cea mai urâtă dintre toate este că
orice ai face în mod repetat devine curând un obicei. Şi
un obicei, odată format, este dificil de înlăturat. Obiceiul
de a alege calea uşoară, de a face ceea ce este distractiv
şi plăcut sau de a mânca desert înainte de cină devine
din ce în ce mai puternic şi duce inevitabil la slăbiciune,
randament scăzut şi eşec personal.

Obiceiul autodisciplinei

Din fericire, poţi dezvolta obiceiul autodisciplinei. Obișnuința de a te autodisciplina să faci ceea ce trebuie să
faci, când trebuie să o faci, fie că ai chef, fie că nu, devine
din ce în ce mai puternică pe măsură ce o practici. Refuzi
să mai inventezi scuze.
Obiceiurile proaste se formează ușor, dar se convieţuieşte greu cu ele. Obiceiurile bune se formează greu,
dar se convieţuieşte uşor cu ele. Şi aşa cum a spus Goethe:
„Totul este greu înainte să fie uşor.”
Este greu să formezi obiceiul autodisciplinei, al stăpânirii de sine şi al autocontrolului, dar odată ce le-ai
dezvoltat, ele devin automate şi uşor de practicat. Când
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obiceiurile autodisciplinei sunt ferm înrădăcinate în
comportamentul tău, începi să te simţi inconfortablil
când nu te porţi într-o manieră autodisciplinată.
Vestea cea mai bună e că toate obiceiurile pot fi
ușor învăţate. Poţi învăţa orice obicei pe care trebuie
să-l înveţi pentru a deveni tipul de persoană care vrei să
fii. Poţi deveni o persoană excelentă practicând autodisciplina oricând este necesar.
Fiecare practică a autodisciplinei întăreşte oricare
altă disciplină. Din nefericire, și fiecare slăbiciune în disciplină îţi slăbeşte celelalte discipline.
Pentru a dezvolta obiceiul autodisciplinei, întâi iei o
decizie fermă în legătură cu felul în care te vei comporta
într-un anumit domeniu de activitate. Apoi refuzi să accepţi excepţii până când obiceiul autodisciplinei în acel
domeniu nu este ferm stabilit. De fiecare dată când calci
strâmb, aşa cum o vei face, te hotărăşti din nou să continui să practici autodisciplina până când devine mai uşor
pentru tine să te porţi într-un mod disciplinat decât să
te porţi într-unul nedisciplinat.

Marea recompensă

Recompensa pentru a fi dezvoltat niveluri înalte ale
autodisciplinei este extraordinară! Există o relaţie directă între autodisciplină şi stimă de sine:
•

Cu cât practici mai mult stăpânirea de sine şi autocontrolul, cu atât mai mult îţi va plăcea de tine
şi te vei aprecia;
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•

•

Cu cât te disciplinezi mai mult, cu atât mai mare
este sentimentul tău de respect de sine şi de
mândrie personală;
Cu cât practici mai mult autodisciplina, cu atât mai
bună este imaginea ta de sine. Te vezi pe tine însuţi
şi gândeşti despre tine într-un mod mai pozitiv. Te
simţi mai fericit şi mai capabil ca persoană.

Dezvoltarea şi păstrarea obiceiului autodisciplinei sunt
o sarcină pe viaţă, o bătălie continuă. Nu se încheie niciodată. Tentaţia de a urma Calea Rezistenţei Minime şi
Factorul Expeditivității pândește încontinuu în mintea
ta. Ele aşteaptă mereu o oportunitate de a se năpusti, de
a te duce pe căi greşite făcând mai degrabă ceea ce este
distractiv, uşor şi neimportant decât ceea ce este greu,
necesar şi care sporeşte viaţa.
Napoleon Hill a încheiat cartea sa bestseller cu acelaşi
nume, spunând că „Autodisciplina este cheia principală
spre bogăţie”. Autodisciplina este cheia stimei de sine, a
respectului de sine şi a mândriei personale. Dezvoltarea
autodisciplinei este garanţia că vei depăşi în cele din urmă
toate obstacolele şi îți vei crea o viaţă minunată.
Abilitatea de a practica autodisciplina este motivul
adevărat pentru care unii oameni au mai mult succes şi
sunt mai fericiţi decât alţii.

Cum a fost scrisă această carte

În paginile ce urmează, voi descrie cele douăzeci şi unu
de aspecte din viaţă în care practicarea autodisciplinei
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este vitală pentru a-ţi îndeplini potenţialul deplin şi a
realiza tot ce este posibil pentru tine.
Pentru a fi înțeleasă mai ușor, această carte este
împărţită în trei secţiuni. Partea întâi este intitulată
„Autodisciplina şi succesul personal”. În aceste şapte
capitole, vei învăţa cum să-ţi descătuşezi din ce în ce mai
mult potenţialul personal practicând autodisciplina în
fiecare aspect al vieţii tale personale, incluzând stabilirea ţelurilor, construirea caracterului, asumarea responsabilităţii, dezvoltarea curajului şi susţinerea
fiecărui lucru pe care îl faci cu persistenţă şi hotărâre.
În cele şapte capitole ale Părţii a doua, vei învăţa
cum să realizezi mult mai mult decât oricând în domeniul afacerilor, vânzărilor şi finanţelor personale. Afli
de ce şi cum este autodisciplina esenţială pentru a deveni
un lider în domeniul tău, pentru a administra o afacere
într-un mod mai profitabil, pentru a face mai multe vânzări, investi mai inteligent şi a-ţi gestiona timpul pentru
rezultate maxime.
În final, în cele şapte capitole ale Părţii a treia, vei
învăţa cum să aplici miracolul autodisciplinei în viaţa ta
personală. Vei învăţa cum să practici autodisciplina în
domeniul fericirii, sănătăţii, condiției fizice, căsniciei,
copiilor, prieteniei şi dobândirii liniştii sufleteşti. Vei învăţa cum să-ţi îmbunătățești calitatea vieţii şi relaţiile în
fiecare domeniu.
În fiecare capitol, îţi voi arăta cum să încorporezi
niveluri mai înalte de autodisciplină și stăpânire de sine
în tot ceea ce faci.
În paginile următoare, vei învăța cum să preiei complet controlul asupra propriei dezvoltări personale şi
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profesionale şi cum să devii o persoană mai puternică,
mai fericită, mai încrezătoare în sine, în fiecare domeniu
al vieţii tale care este important pentru tine. Vei învăţa
cum să renunți la obiceiuri vechi care te-ar putea trage
înapoi şi cum să dezvolţi obiceiurile de încredere în forțele proprii, de automotivare şi autodisciplină, ce îţi vor
permite să stabileşti şi să atingi orice ţel. Vei învăţa cum
să preiei complet controlul asupra minţii tale, asupra
emoţiilor tale şi viitorului tău.
Când vei stăpâni puterea autodisciplinei, vei deveni
de neoprit, precum o forţă a naturii. Nu vei inventa niciodată scuze pentru lipsa ta de progres. Vei realiza mai
multe în următoarele câteva luni şi ani decât realizează
majoritatea oamenilor într-o viaţă.

