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Capitolul 1
Uşa secretă către succes
„Atunci au trâmbiţat preoţii din trâmbiţe. Și
cum a auzit poporul glasul de trâmbiță, a strigat
tot poporul `mpreună cu glas tare și puternic și
s‑au prăbușit toate zidurile `mprejurul cetății
până `n temelie și a intrat tot poporul `n cetate,
fiecare din partea unde era, și au luat cetatea.“
Iosua 6, 20

Unui om de succes i se adresează `ntotdeauna
`ntrebarea „Care este secretul succesului tău?“.
Oamenii nu `ntreabă niciodată pe cineva care
eșue ază „Care este secretul eșecului tău?“.
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Acesta este destul de ușor de observat și nu prezintă interes.
Oamenii vor, cu toții, să afle cum să deschidă
ușa secretă către succes.
Succesul există pentru fiecare, dar, aparent, se
află `n spatele unei uși sau al unui zid. Cunoaștem
cu toții relatarea biblică despre căderea zidurilor
Ierihonului. Bine`nțeles, toate poveștile biblice au
o semnificație metafizică.
Vom vorbi acum despre zidul Ierihonului tău:
zidul care te separă de succes. Aproape oricine a
construit un zid `n jurul propriului Ierihon. Acest
oraș `n care nu poți să intri conține bogății nemă
surate, succesul tău divin proiectat, dorința ini
mii tale!
Tu ce fel de zid ai construit `n jurul Ierihonului
tău? Deseori, este un zid al resentimentelor – la
adresa unei persoane sau a unei situații –, ceea ce
`ți obstrucționează binele.
Dacă te simți ca un ratat și ai ciudă pe succesul
altuia, `ți ții la distanță propriul succes.
Am oferit următoarea afirmație pentru a neutraliza invidia și resentimentul:
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Ceea ce Dumnezeu a făcut pentru alții
face acum și pentru mine –
și mai mult decât atât.
O femeie era plină de invidie `ntrucât o prietenă
primise un cadou. A rostit această afirmație și a pri
mit și ea exact același cadou – plus `ncă unul.
Zidurile Ierihonului au căzut doar când Copiii
lui Israel au strigat. Când faci o afirmație `ntru Ade
văr, zidul Ierihonului tău se clatină.
I‑am oferit unei femei următoarea afirmație:

Zidurile de lipsuri și obstacole se năruie
și intru în Tărâmul meu al Făgăduinței,
în grație.

Ea a avut astfel o imagine vie a modului `n care
trece peste un zid căzut și a primit aproape instantaneu demonstrația binelui propriu.
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Conştientizarea este ceea ce `ți aduce o schimbare
`n treburile tale personale, `ntrucât cuvintele și gândurile sunt o formă de radioactivitate. Prin urmare,
a fi profund imersat `n propria‑ţi muncă, a te bucura
de ceea ce faci este ceea ce `ţi deschide uşa secretă
către succes.
Cu ceva ani `n urmă, am mers `n California,
prin Canalul Panama, să vorbesc `n diferite locuri,
iar pe vapor am `ntâlnit un domn pe nume Jim
Tully. Timp de ani `ntregi, Tully fusese cerșetor.
Se autointitula „Regele Vagabonzilor“. Însă era un
om ambițios și a făcut astfel `ncât să se educe. Avea
o imaginație vie și, `n curând, a `nceput să‑și aș
tearnă `n scris povestea experiențelor sale.
Și‑a adaptat pentru scenă povestea vieții sale
de vagabond, `i plăcea ceea ce făcea și a devenit un
autor de succes. Îmi amintesc că una dintre cărțile
sale, Outside Looking In ¼Privind din afară `năuntru½,
a fost ecranizată.*
Mai exact, autobiografia lui Jim Tully; filmul se numește
Beggars of Life ¼Cerşetorii vieţii½. (n.tr.)
*
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Acum, Tully este celebru și prosper și locuiește
la Hollywood. Ce anume i‑a deschis lui Jim Tully
ușa secretă către succes?
Adaptându‑și pentru scenă viața și fiind intere
sat de ceea ce făcea, el și‑a folosit trecutul de vaga
bond `n avantajul său. Pe vapor, am stat amândoi
la masa căpitanului, care ne‑a oferit ocazia să st\m
de vorb\.
Și doamna Grace Stone se afla la bordul acelui
vas. Ea scrisese cartea The Bitter Tea of General Yen
¼Ceaiul amar al generalului Yen½ și mergea la Holly
wood pentru a‑i fi transpusă lucrarea pe marele
ecran. Trăise `n China și fusese inspirată să scrie
această carte.
Așadar, acesta este Secretul Succesului:

Să faci interesante pentru alți oameni
lucrurile de care te ocupi.

Fii tu `nsuți interesat – și alții te vor găsi interesant.
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Buna dispoziție și un surâs deschid deseori ușa
secretă. Chinezii au o vorbă: „Un om care nu zâm
bește nu trebuie să deschidă un magazin.“
Succesul unui zâmbet a fost transpus și `ntr‑un
film franțuzesc, Avec le sourire ¼Cu un surâs½, `n care
Maurice Chevalier joacă rolul principal. Unul dintre personaje era sărac, deprimat și aproape abandonat. I‑a spus personajului jucat de Chevalier:
— Ce mi‑a adus bun onestitatea mea?
Aceasta `i răspunde:
— Nici măcar onestitatea nu te va ajuta `n lipsa
unui surâs.
Iar omul s‑a transformat pe loc, și‑a ridicat mo
ralul și a devenit o persoană de mare succes.
A trăi `n trecut și a te plânge de adversități construiesc un zid gros `n jurul propriului tău Ierihon.
A vorbi prea mult despre treburile tale și a‑ți
risipi forțele `ți ridică dinainte un zid `nalt.
Cunosc un om foarte cultivat și cu multe abili
tăți, dar care se sim]ea pe deplin ratat. Trăia `mpre
ună cu mama și mătușa lui; și am aflat că, `n fiecare
seară când se `ntorcea acasă, la cină, le spunea tot
ceea ce se petrecuse `n timpul zilei la birou. Discuta
despre speranțele, fricile și eșecurile lui.
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I‑am spus:
— Îți risipești forțele vorbind despre treburile
tale. Nu discuta despre acestea cu familia. Tăcerea
e de aur!
Mi‑a urmat sfatul. În timpul cinei, a refuzat să
mai vorbească despre treburile sale. Mama și mă
tușa erau disperate. Adorau să afle totul, dar tăce
rea lui s‑a dovedit de aur! La puțin timp după aceea,
i s‑a oferit un post plătit cu 100 de dolari pe săptă
mână și, `n câțiva ani, salariul său a crescut la 300
de dolari pe săptămână.

Succesul nu este un secret.
Este un Sistem.

Mulți oameni se trezesc `n fața zidului descura
jării. Curajul și rezistența fac parte din sistem, așa
cum observăm `n viața tuturor bărbaților și femeilor de succes.
Am trăit o experiență amuzantă care mi‑a adus
această observație `n atenție. Mergeam la un cine
matograf să mă `ntâlnesc cu o prietenă. În timp ce
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așteptam, m‑am așezat lângă un băiat care vindea programe.
El le striga trecătorilor:
— Cumpărați programul complet al filmului!
Conține fotografii ale actorilor și o scurtă descriere a vieții lor.
Cei mai mulți oameni treceau fără să cumpere.
Spre marea mea surprindere, el s‑a `ntors brusc
către mine și mi‑a zis:
— Hei, asta nu este o afacere pentru un tip
ambițios!
Apoi, a rostit un veritabil discurs despre succes.
A spus, printre altele:
— Majoritatea oamenilor renunță chiar `nainte
să apară `n viața lor ceva măreț. Un om de succes
nu renunță niciodată.
Bine`nțeles că mi‑a trezit interesul, așa că i‑am
spus:
— Am să‑ți aduc o carte data viitoare când mai
vin. Se numește Jocul Vieţii şi cum să‑l joci.* O să fii
de acord cu multe idei de acolo.
Traducere `n limba română apărută la Editura For You.
(n.tr.)
*
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Cam după o săptămână sau două, m‑am `ntors
cu cartea.
Fata de la bilete i‑a spus:
— Eddie, dă‑mi‑o și mie să o citesc, cât timp
vinzi programe.
Bărbatul care cumpăra bilete `n acel moment
s‑a `ntins și el să vadă despre ce este vorba. După
cum vezi, Jocul Vieţii `i face `ntotdeauna pe oameni
să fie interesați.
M‑am `ntors la acel cinematograf după vreo trei
săptămâni. Eddie plecase. Evoluase către o nouă
slujbă, care `i făcea plăcere. Zidul Ierihonului său
se prăbușise; refuzase să se mai lase descurajat.
Cuvântul „succes“ este menționat `n Biblie doar
de două ori, ambele `n Cartea lui Iosua:
„Fii, deci, tare și foarte curajos, veghind să `mpli
nești toată Legea pe care ți‑a poruncit‑o robul
Meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta,
nici la stânga, ca să ai succes oriunde vei merge.
Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura
ta! Meditează asupra ei zi și noapte, veghind, astfel `ncât să poți împlini tot ceea ce este scris `n ea,
căci atunci vei avea succes oriunde vei merge și
13

FLORENCE SCOVEL SHINN

vei prospera! Nu te abate nici la dreapta, nici la
stânga.“ (Iosua 1, 7–8)
Drumul către succes este o cărare dreaptă şi `ngustă;
este un drum de concentrare devotată, de atenţie deplină.
Atragi lucrurile la care te gândești cu insistență.
Așadar, dacă te gândești cu insistență la lipsuri,
atunci atragi lipsuri; dacă te gândești cu insistență
la nedreptate, atragi mai multă nedreptate.
Iosua spunea: „Când trâmbițele din corn de berbec vor suna prelung și le veți auzi sunetul, tot
poporul să scoată strigăte puternice. Atunci, zidul
cetății va cădea la pământ și poporul va putea să
se suie, fiecare drept `nainte!“ (Iosua 6, 5)
Semnificația interioară a acestei relatări constă
`n puterea cuvântului: cuvântul tău are puterea de
a dizolva obstacole și de a `ndepărta bariere.
Când oamenii au strigat, zidurile au căzut. În
folclor și `n poveștile cu zâne, care provin din legende avându‑și originea `n Adevăr, `ntâlnim ace
eași idee: unele cuvinte au puterea de a deschide o
ușă sau de a despica o stâncă.
Întâlnim această idee și `n povestea arabă Ali
Baba şi cei 40 de hoţi. S‑au făcut și filme inspirate
din ea. Ali Baba are un loc ascuns undeva `ntre
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stânci, `n munți, iar intrarea este posibilă doar ros
tind cuvintele secrete „Sesam, deschide‑te!“. Ali
Baba stă cu fața către munte și strigă „Sesam, deschide‑te!“, iar stânca se despică.
Această poveste e plină de `nțelepciune `ntrucât `ți oferă `nțelegerea modului `n care stâncile și
barierele tale se vor despărți – la cuvântul potrivit.
Așadar, să luăm cu noi afirmația următoare:

Zidurile de lipsuri și obstacole se năruie
și intru în Tărâmul meu al Făgăduinței,
cu grație.

