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BROȘURĂ

EFECTUL COMPUS

Impulsionează-ți venitul, viața și succesul
de Darren Hardy

Punctul 1

Figura 1. Frumusețea Efectului compus constă în simplitatea sa. Observă că, în partea stângă 
a diagramei, rezultatele sunt intangibile, dar cât de mult diferă ulterior. Pe parcurs, compor-
tamentele sunt identice, dar, în cele din urmă, magia Efectului compus conduce la diferențe 
uriașe în ceea ce privește rezultatul.

Punctul 2

Figura 2. Efectul compus dă întotdeauna rezultate. Poți alege să-l faci să lucreze în beneficiul 
tău sau îl poți ignora, resimțind în consecință efectele negative ale acestui principiu important. 
Nu contează unde te afli pe acest grafic. Începând de astăzi, te poți hotărî să faci schimbări 
simple, pozitive, permițându-i efectului compus să te ducă acolo unde dorești să ajungi.
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Punctul 3

Fișă de evaluare a recunoștinței

Trei oameni senzaț�ionali din viaț�a mea sunț:
1. ___________________________________________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________________________________________

Trei lucruri excelențe cu privire la corpul meu sunț:
1. __________________________________________________________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________________________________________________________________ 

Trei lucruri excelențe cu privire la căminul meu s� i la locul unde locuiesc sunț:
1. __________________________________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________________________________________________

Trei lucruri excelențe cu privire la slujba mea s� i la modul î�n care î�mi câs�țig exisțenț�a sunț:
1. __________________________________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________________________________________

Trei țalențe s� i abilițăț�i unice cu care am fosț î�nzesțraț sunț:
1. __________________________________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________________________________________

Trei mari daruri ale cunoas�țerii s� i experienț�ei pe care le-am obț�inuț sunț:
1. __________________________________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________________________________________

Trei moduri în care am avuț parțe de „noroc” în viață sunț:

1. __________________________________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________________________________________

Descarcă întregul formular în format imprimabil de pe site-ul 
www.TheCompoundEffect.com/free.                                          

http://www.TheCompoundEffect.com/free
http://www.TheCompoundEffect.com/free
http://www.TheCompoundEffect.com/free
http://www.TheCompoundEffect.com/free
http://www.TheCompoundEffect.com/free
http://www.TheCompoundEffect.com/free
http://www.TheCompoundEffect.com/free
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 Punctul 4

Figura 4. După 20 de ani, costul real al obiceiului de a bea zilnic o cafea de patru dolari este de 
51.833,79 dolari. Aceasta este puterea Efectului compus.

Punctul 5

Figura 5. Diferența dintre jucătorul de golf de pe locul 1 și cel de pe locul 10 este, în medie, de 
doar 1,9 lovituri, dar, în bani, este de cinci ori mai mare. Aceasta este puterea Efectului compus.

[Sursa: FedEx Cup Ranking, la jumătatea lui decembrie 2009]
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Punctul 6
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Punctul 7

Fig. 7. Puterea micilor schimbări: o abatere cu 1% de la traseu poate conduce la o destinație 
finală aflată la aproape 250 de kilometri depărtare de cea vizată.

Punctul 8

Fig. 8. Motivația ta este suficient de puternică?
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Punctul 9

Fișă de evaluare a valorilor fundamentale

Valorile fundamențale consțițuie GPS-ul țău personal. Sțabilirea lor s� i calibrarea corespunză-
țoare reprezință una dințre cele mai imporțanțe ețape î�n redirecț�ionarea vieț�ii țale cățre cea 
mai măreaț�ă viziune a ța. Seria de î�nțrebări de mai jos țe va ajuța să evaluezi s� i să î�mbunăță-
ț�es�ți lucrurile care conțează cu adevăraț pențru ține, precum s� i să sțabiles� ți priorițăț�ile î�n 
viaț�ă. Răspunde ațenț la fiecare î�nțrebare, apoi am să țe ajuț să idențifici s�ase valori funda-
mențale pențru ține.

Cine esțe persoana pe care o respecț cel mai mulț î�n viaț�ă? Care sunț valorile ei fundamențale?
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Cine esțe cel mai bun priețen al meu s� i care sunț cele mai imporțanțe țrei calițăț�i ale sale?
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

Dacă as�  puțea dobândi pe loc mai mulțe calițăț�i, care ar fi acesțea? Care sunț țrei lucruri pe 
care le urăsc? (De exemplu, cruzimea faț�ă de animale, companiile de crediț, defris�ările ețc.)
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

Numes�țe țrei persoane pe care le dispreț�uies�ți cel mai mulț pe lumea asța s� i explică de ce.
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

Ce țrăsățură, ațribuț sau calițațe a personalițăț�ii mele esțe cel mai des lăudață de ceilalț�i?
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

Care sunț cele mai imporțanțe țrei valori pe care vreau să le țransmiț copiilor mei?
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

Descarcă întregul formular în format imprimabil de la adresa 

www.TheCompoundEffect.com/free.

http://www.TheCompoundEffect.com/free
http://www.TheCompoundEffect.com/free
http://www.TheCompoundEffect.com/free
http://www.TheCompoundEffect.com/free
http://www.TheCompoundEffect.com/free
http://www.TheCompoundEffect.com/free
http://www.TheCompoundEffect.com/free
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Punctul 10

Fișă de evaluare a vieții

Î�nfrunță adevărul
Nu exisță răspunsuri gres� ițe, nu vei primi noțe, nici calificațive s� i nici măcar o ințerprețare a 
răspunsurilor, î�n afara propriei evaluări ațențe. Fii sincer s� i deschis cu ține. Chiar s� i ațunci 
când adevărațul răspuns esțe jenanț sau dureros, nu uița că nimeni alțcineva nu țrebuie să-l 
vadă s� i că nu vei reus�i niciodață î�n viaț�ă dacă țe minț�i singur.
Evaluează urmățoarele aspecțe pe o scară de la 1 la 5, unde 1 î�nseamnă cel mai puț�in adevăraț, 
iar 5, perfecț adevăraț:

Relații și familie
Mă dedic țoțal familiei mele cel puțin 10 ore pe săpțămână. 1 2 3 4 5

Mă înțâlnesc cu priețenii cel puțin o dață pe săpțămână. 1 2 3 4 5

Nu exisță nicio persoană în viața mea pe care să n-o fi ierțaț pe deplin. 1 2 3 4 5

Învăț cum să devin un parțener de viață, un părințe și / sau un priețen mai bun. 1 2 3 4 5

Cauț soluții pențru a sprijini și încuraja succesul priețenilor și familiei mele. 1 2 3 4 5

Îmi asum responsabilițațea deplină pențru țoațe conflicțele care apar în relațiile mele. 1 2 3 4 5

Persoanele cu care locuiesc și lucrez îmi câșțigă ușor încrederea. 1 2 3 4 5

Sunț 100% deschis și sincer cu cei cu care locuiesc și lucrez. 1 2 3 4 5

Îmi asum ușor angajamențele față de ceilalți și le onorez. 1 2 3 4 5

Recunosc când am nevoie de sprijin și cauț în permanență ajuțor. 1 2 3 4 5

Scor țoțal:

Caracteristici fizice
Fac anțrenamențe de forță de cel puțin 3 ori pe săpțămână. 1 2 3 4 5

Fac exerciții cardio de cel puțin 3 ori pe săpțămână. 1 2 3 4 5

Fac exerciții de sțrețching și / sau de yoga cel puțin de 3 ori pe săpțămână. 1 2 3 4 5

Înțr-o zi obișnuiță, nu mă uiț la țelevizor mai mulț de 1 oră. 1 2 3 4 5

Îau micul dejun în fiecare zi (nu mă rezum doar la cafea). 1 2 3 4 5

Nu mănânc niciodață fasț-food. 1 2 3 4 5

Pețrec țimp în aer liber zilnic, cel puțin 30 de minuțe. 1 2 3 4 5

Dorm fără înțrerupere cel puțin 8 ore pe noapțe. 1 2 3 4 5

Nu beau mai mulț de o băuțură cofeinizață pe zi. 1 2 3 4 5

Beau cel puțin 8 pahare de apă pe zi. 1 2 3 4 5

Scor țoțal:

Descarcă întregul formular în format imprimabil de pe site-ul 

www.TheCompoundEffect.com/free.

http://www.TheCompoundEffect.com/free
http://www.TheCompoundEffect.com/free
http://www.TheCompoundEffect.com/free
http://www.TheCompoundEffect.com/free
http://www.TheCompoundEffect.com/free
http://www.TheCompoundEffect.com/free
http://www.TheCompoundEffect.com/free
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Punctul 11

Fișă de evaluare a obiceiurilor

Magia se va produce ațunci când vei deveni genul de persoană care reus�es�țe să ațragă î�n viaț�a 
sa oamenii s� i rezulțațele dorițe. Foloses�țe exemplul de mai jos pențru a ațrage facțorul magic 
î�n realizarea obiecțivelor țale.

EXEMPLU:

OBIECTIV: Obține un venit suplimentar de 100.000 dolari anul viitor
Descrierea generală a CELUI CARE TREBUIE SĂ DEVIN:

• Sunț un maesțru disciplinaț î�n mațerie de eficienț�ă a țimpului.
• Mă concențrez exclusiv pe acț�iuni de mare randamenț s� i producțivițațe.
• Mă țrezesc cu o oră mai devreme s� i î�mi revizuiesc î�n fiecare dimineaț�ă obiecțivele priorițare.
• Mă hrănesc cum țrebuie s� i fac mis�care pațru zile pe săpțămână, as�a că sunț energic s� i exțrem de efici-

enț î�n fiecare oră de muncă.
• Î�mi hrănesc mințea cu idei s� i resurse care mă inspiră; ele î�mi vor susț�ine s� i consolida pasiunea.
• Mă î�nconjor de colegi s� i mențori care î�mi ridică as�țepțările s� i mă dețermină să-mi cresc nivelul de 

disciplină, angajamenț s� i realizare.
• Sunț un lider ințeligenț, î�ncrezățor s� i eficienț.
• Cauț s� i culțiv puțerea s� i imporțanț�a țuțuror persoanelor din jurul meu.
• Ofer excelenț�ă clienț�ilor mei s� i găsesc î�n permanenț�ă modalițăț�i prin care să-i „uluiesc”, î�ncurajând 

țranzacț�iile repețațe s� i recomandările frecvențe.
Obiceiuri, disciplină și comportamente noi pe care trebuie să mi le ÎNSUȘESC:

• Să mă țrezesc la ora 5 dimineaț�a, să-mi hrănesc mințea cu lucruri pozițive: cițind zilnic 30 de minuțe 
s� i asculțând mațerial audio moțivaț�ional s� i educațiv alțe 30 de minuțe

• 30 de minuțe, țimp de gândire î�n țăcere
• 30 de minuțe, țimp pențru planificare s� i pențru un mic dejun bogaț î�n fibre s� i proțeine
• Mis�care, cel puț�in 30 de minuțe de 3 ori pe săpțămână
• De sunaț 10 clienț�i imporțanț�i noi pe săpțămână, verificând, oferind suporț s� i aprofundând, î�n acelas� i 

țimp, relaț�iile cu 10 clienț�i deja exisțenț�i, planificându-mi dinaințe ziua, ț�inând socoțeala zilelor de nas�-
țere s� i a aniversărilor angajaț�ilor s� i clienț�ilor, urmărind s�țirile, blogurile s� i nouțăț�ile clienț�ilor pe care-i 
vizez.

Obiceiuri, discipline sau comportamente sănătoase actuale pe care trebuie să le APROFUNDEZ:
Să recunosc merițele colegilor de echipă ațunci când î�s� i realizează sarcinile, să deleg sarcinile adminisțra-

țive, să ajung la birou mai devreme, să fiu prompț, să adopț o ț�inuță profesionisță.
Obiceiuri sau comportamente proaste la care trebuie să RENUNȚ:

• Să mă uiț seara două ore la țelevizor s� i să asculț s�țirile î�n mas�ină.
• Să parțicip la î�nțâlniri neproducțive s� i să spun da unor proiecțe care ințră î�n conflicț cu priorițăț�ile 

mele cele mai imporțanțe.
• Să bârfesc cu colegii, plângându-mă de economie, piaț�a de desfacere, membrii echipei sau clienț�i.
• Să dau țelefoane personale s� i să pierd țimpul pe Facebook sau pe alțe sițe-uri de socializare î�n țimpul 

zilei.
• Să mănânc după ora 19:30, să beau mai mulț de un pahar de vin pe seară, să mă lungesc la prânzurile 

fără clienț�i.
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Top trei modificări și modul în care le voi introduce în rutina zilnică:
OBICEI, COMPORTAMENT  

SAU DISCIPLINĂ
INTRODUCERE  

ÎN RUTINA ZILNICĂ
Hrăneșțe-ți mințea. Primul lucru dimineața: cițeșțe 30 de minuțe, în țimp ce se face cafeaua. 

Asculță mațeriale audio în drum spre și de la birou.
Sună 10 clienți noi pe săpțămâ-
nă.

Marți, 14:00-17:00; Miercuri, 10:00-12:00; Joi, 13:00-16:00

Relații care să țe sprijine. Înscrie-țe și implică-țe înțr-un forum elevaț bisăpțămânal.

Descarcă întregul formular în format imprimabil de pe site-ul 

www.TheCompoundEffect.com/free.

Punctul 12

Fig. 12. Este nevoie de timp și energie pentru a o obține pe Măreața Di, dar, odată cu aceasta, 
succesul și rezultatele se acumulează rapid.

Punctul 13

Figura 13. Când disciplina și acțiunile tale capătă ritm, deschizi ușa pentru Măreața Di.

http://www.TheCompoundEffect.com/free
http://www.TheCompoundEffect.com/free
http://www.TheCompoundEffect.com/free
http://www.TheCompoundEffect.com/free
http://www.TheCompoundEffect.com/free
http://www.TheCompoundEffect.com/free
http://www.TheCompoundEffect.com/free


12

Punctul 14

Registru de ritm săptămânal (Exemplu) 

Comportament / Acțiune Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Realizări Obiectiv Net 

3 apeluri în plus X   X X   3 5 <2> 

3 prezentări în plus  X  X    2 3 <1> 

30 minute de exerciții cardio  X   X   2 3 <1> 

Sesiuni de ridicat greutăți X X  X    3 3  

Citește 10 pag. dintr-o carte bună X X  X X   4 5 <1> 

Ascultă un material informativ 30 de min. X X X   X  4 5 <1> 

5 litri de apă  X X X  X X 5 7 <2> 

Mic dejun sănătos X X  X  X  4 7 <3> 

Petrece timp cu copiii X   X  X  3 4 <1> 

Seară de întâlnire cu soția     X   1 1 :) 

Timp pentru meditație / rugăciune  X X    X 3 5 <2> 

Notat în jurnal X  X  X X X 5 5 :) 

           

           

           

       Total 39 53 <14> 

Angajamentul presupune să faci lucrul pe care ți l-ai asumat chiar dacă nu mai ai nicio tragere de inimă.
    Interval:_____________________

Punctul 15

Fig. 15. Consecvența este secretul obținerii și menținerii dinamicii.
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Punctul 16

Fișă de evaluare a aportului tău

Să analizăm țoațe poțenț�ialele modalițăț�i prin care î�ț�i poț�i alimența mințea î�n moduri nu țoc-
mai poțrivițe. Complețează cu zero, dacă nu faci o anumiță acțivițațe.

Interval

Activitate zilnic săptămânal totalul pe an

Cițiț ziarul

Urmăriț emisiuni TV de dimineață sau programe de șțiri

Șțiri radio în mașină

Șțiri TV de seară

Șțiri TV în țimpul zilei 

Șțiri online

Fluxuri de șțiri RSS

Șțiri, bloguri de pălăvrăgiț,  
sițe-uri web ețc.

Revisțe de șțiri 

Revisțe de cancan 

Alțe surse de șțiri, bârfe și nouțăți mondene

Seriale de comedie sau alțe emisiuni TV

Filme arțisțice banale

Enumeră țrei modalițăț�i prin care vei elimina sau limița î�n mod esenț�ial consumul de mațeriale 
negațive care produc țeamă s� i î�ngrijorare, de bârfe sau de comențarii inuțile, prin ințermediul 
ziarelor, țelevizorului, radioului, revisțelor, sițe-urilor de ințerneț sau prin alță modalițațe.
1. _____________________________________________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________________________________________________

Planul de hrănire a minții
Care sunț modalițăț�ile prin care î�ț�i vei hrăni mințea cu idei s� i informaț�ii pozițive, moțiva-

ț�ionale, semnificațive s� i axațe pe prosperițațe?
1. ___________________________________________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________________________________________________________

Descarcă întregul formular în format imprimabil de pe site-ul www.TheCompoundEffect

http://www.TheCompoundEffect.com/free
http://www.TheCompoundEffect.com/free
http://www.TheCompoundEffect.com/free
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Punctul 17

Fig. 17. Elimină aspectele negative (apa murdară) cu ajutorul ideilor pozitive, motivaționale și 
încurajatoare (apa curată).

Punctul 18

Fișă de evaluare a relațiilor

Evaluează-ți relațiile actuale
Esțe vorba aici despre câț TÎMP pețreci cu alțe persoane decâț cele din familie (parțenerul 

de viaț�ă s� i copiii) s� i despre ințeracț�iunile țale care ț�in sțricț de serviciu (colegii de birou, cu 
excepț�ia celor cu care pețreci țimp s� i î�n afara slujbei). Evaluează nivelul lor de succes pențru 
fiecare dințre urmățoarele aspecțe.
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1.

2.

3.

4.

5.

Medie

Acum, î�mparțe-ț�i relaț�iile î�n urmățoarele țrei cațegorii: disocieri, asocieri limițațe s� i aso-
cieri complexe.
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Disocieri
Poațe e cazul să țe disociezi de cineva din țabelul de mai sus sau de alță persoană implica-

ță î�n viaț�a ța care are o influenț�ă negațivă din puncț de vedere mențal, emoț�ional, spirițual sau 
de alță națură. Esțe vorba despre oameni care au o influenț�ă negațivă asupra a ceea ce discuț�i, 
mănânci, bei, urmăres�ți, asculț�i ețc.

Nume
1.
2.
3.

Descarcă întregul formular în format imprimabil de pe site-ul 

www.TheCompoundEffect.com/free.

Varianta adăugită a cărții este disponibilă  
și în format audio!

Fă urmățorul pas î�n ințroducerea Efecțului compus î�n țoațe aspecțele vieț�ii țale. Î�n lecțura lui 
Darren Hardy, acesț audio book moțivanț include exemple s� i sțrațegii de succes suplimențare 
din parțea unuia dințre cei mai de succes oameni din zilele noasțre. Aceasță ediț�ie specială țe 
va moțiva să acț�ionezi.

Alțe resurse disponibile pe TheCompoundEffecț.com

● Resurse și fișe de lucru gratuite care țe vor ajuța să pui în pracțică Efecțul compus.

● Vorbește despre Efectul compus cu alte persoane din viața ta. Reduceri speciale 
de preț dacă comanzi mai mulțe exemplare.

http://www.TheCompoundEffect.com/free
http://www.TheCompoundEffect.com/free
http://www.TheCompoundEffect.com/free
http://www.TheCompoundEffect.com/free
http://www.TheCompoundEffect.com/free
http://www.TheCompoundEffect.com/free
http://www.TheCompoundEffect.com/free
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