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MULȚUMIRI

I�n mod mai put�in obis�nuit... simt nevoia să mult�umesc pentru inspi-
rat�ia î�n scrierea acestei cărt�i unui loc s� i unui moment special pen-
tru mine.

Cartea de fat�ă s-a născut foarte repede (am scris-o practic î�n 
cinci zile), după un pelerinaj la mânăstirea Prislop, la mormântul 
părintelui Arsenie Boca.

Imediat după ce am ies� it din sfântul lăcas� , am î�nceput să scriu, 
pe bancheta mas� inii, s� i cu except�ia unor drumuri scurte, î�n care 
eram ocupat cu volanul, am scris î�n aproape fiecare moment î�n care 
rot�ile mas�inii nu se î�nvârteau.

Am scris î�n parcări, î�n benzinării, î�n hoteluri s� i- î�n service-ul 
auto de la Sibiu, unde am fost nevoit să mă opresc pe drumul de 
î�ntoarcere.

I�n afară de inspirat�ia specială pe care am dobândit-o î�n urma 
vizitei la mânăstirea Prislop, de la prezent�a î�n spirit a părintelui 
Arsenie Boca, există un grup de oameni deosebit�i care au con-
tribuit î�n felurite chipuri la materializarea acestei cărt�i despre 
decizii radicale: as� adar, mult�umirile mele se î�ndreaptă către 
comunitatea bootcamperilor din România... cei peste 1.000 de ab-
solvent�i de Bootcamp care au produs transformări remarcabile î�n 
viat�a lor, ment�inând astfel vie motivat�ia mea de a-i servi pe cei 
dornici de performant�ă!

Nu î�n ultimul rând, vreau să mult�umesc echipei frumoase de la 
Act s� i Politon, condusă de inimosul Adrian Hot�oiu, care face ca lu-
crurile să se mis�te repede s� i bine. Nis�te adevărat�i profesionis�ti.
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Mult�umiri speciale Mariei Nicula, care m-a ajutat să reformulez 
anumite paragrafe s� i mi-a dat idei foarte bune legate de semantica 
s� i topica frazei. Orice autor poate beneficia de ideile ei. Fraza 
„Când dăruies�ti cu folos, primes�ti î�napoi cu prisos” î�i apart�ine s� i o 
caracterizează.
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CUVÂNT-ÎNAINTE LA EDIȚIA A II-A

Mă bucur foarte mult că această edit�ie a Deciziilor apare î�n anul cente-
narului Marii Uniri. Este anul î�n care sper că vom asculta mai des 
imnul nat�ional.

Motivul pentru care spun acest lucru e strâns legat de cartea de 
fat�ă. De la aparit�ia primei edit�ii, cu titlul Decizii radicale pentru oameni 
deștepţi, am primit multe aprecieri, dar s� i unele critici. Printre critici, 
cea mai aberantă mi se pare ironia la adresa părt�ii a doua a titlului: 
„oameni des�tept�i”.

Asta mai ales î�ntr-o t�ară î�n care titlul imnului nat�ional este 
Deșteaptă-te, române!

La prima edit�ie, mi-a venit ideea de a pune acest titlu tocmai pentru 
că este o carte despre des�teptarea din „somnul cel de moarte” al gândirii 
î�nvechite s�i repetitive căreia î�i cădem cu tot�ii victimă.

Cele mai deplorabile victime ale acestui „somn” sunt tocmai cei 
care consideră că le s�tiu pe toate s� i că nu mai au nimic de î�nvăt�at sau 
de schimbat î�n privint�a lor. Din păcate, majoritatea oamenilor sunt as�a. 
Preferă să meargă... î�n virtutea inert�iei s� i să dea cu tifla ideilor noi care 
le provoacă gândirea. Sunt acei oameni care cred că dezvoltarea perso-
nală î�nseamnă să iei î�n greutate.

Paradoxal, această carte li se adresează s�i lor! A fost scrisă cu intent�ia 
să provoace, să zguduie, să deranjeze s�i să agite spiritele. Din acest motiv, 
este probabil cel mai necizelat text pe care l-am scris vreodată (mai ales 
primul capitol).

Pentru edificare, redau î�n continuare integral ce am scris î�n cuvân-
tul-î�nainte al primei edit�ii. Textul a rămas de actualitate.
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CUVÂNT-ÎNAINTE LA EDIȚIA I

Cunos�ti pe cineva care se lamentează? Eu da!
De fapt, î�ndrăznesc să spun că suntem o nat�ie de plângăcios�i (cu 

except�iile notabile de rigoare). S� tiu că sună urât, dar e adevărat. Românii 
au tendint�a să se plângă. S� i spun asta din perspectiva unui om care poate 
trăi oriunde s�i totus�i preferă să trăiască î�n România, iar această preferin-
t�ă vine din dorint�a de a face ceva pentru locul î�n care trăiesc.

Vorba populară „omul sfint�es�te locul” este foarte adevărată, dar 
depinde de om...

Eu am ales să nu mă mai plâng s�i să î�i ignor pe cât posibil pe cei care 
o fac.

Cu toate acestea, aud î�n continuare, î�n fiecare zi, lamentări de 
genul: Guvernul ne taie salariile... Trăim î�n sărăcie... Uite câte nenorociri 
se î�ntâmplă...

As�a suntem noi, românii. 
Dar pentru mine, ele nu mai reprezintă decât simptomele unei 

boli sociale mult mai grave: SCUZITA cronică, sau boala scuzelor fără 
sfârs� it. Ascultând scuzele s� i lamentările ai senzat�ia că printr-un joc al 
sort�ii ni se î�ntâmplă numai lucruri negative, cauzate de factori externi, 
de soartă, de oameni răi, de t�ara î�n care trăim.

Nu am văzut î�nsă pe nimeni să vină la televizor s�i să spună răspicat 
că î�s� i asumă î�ntreaga răspundere. E drept, nici nu mă mai uit prea des la 
televizor.

Am văzut prea put�ine exemple de lideri autentici care să repare ce 
au stricat alt�ii, fără să considere că acesta este un act eroic, ci mai cu-
rând un exercit�iu de normalitate.

S� tiu că există astfel de oameni î�n România, s� i că î�n realitate nu 
sunt put�ini. Pe cât�iva dintre ei i-am î�ntâlnit î�n lumea antreprenorială. 
Ei sunt î�nsă prea put�in vizibili pentru a oferi modele suficiente î�ntregii 
societăt�i.
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Andy Szekely

S� i atunci, cărt�ile sau internetul reprezintă căi foarte importante 
pentru trecerea oamenilor de la scuzită la responsabilitate. Printre ele, 
cartea de fat�ă este un astfel de instrument al trecerii la responsabilita-
te prin cel mai simplu s� i firesc mecanism pe care î�l avem la dispozit�ie: 
decizia radicală.

Lectură plăcută s� i... inspirat�ie!
***

De la prima edit�ie s� i până azi s-au scurs 7 ani s� i s-au petrecut câteva 
lucruri care m-au determinat să revin cu o nouă versiune a cărt�ii, sem-
nificativ adusă la zi.

I�n primul rând, lucrurile se văd altfel la 43 de ani decât se vedeau 
la 37.

I�n al doilea rând, dintre cei peste 10.000 de cititori ai cărt�ii am in-
teract�ionat cu cel put�in 6.000, la seminarii sau prin corespondent�ă.

I�n al treilea rând, am citit peste 400 de cărt�i.
I�n al patrulea rând, am organizat peste 1.000 de zile de seminarii 

s� i cursuri.
Toate aceste surse de informat�ie mi-au dat ocazia să distilez s� i să 

structurez mai bine ideile din Decizii.
Nu am dorit î�nsă să transform cartea î�n una stufoasă, as�a că am 

preferat ca, î�n edit�ia a doua, să rearanjez capitolele s� i să rescriu unele 
port�iuni, î�n loc să adaug 2-3 capitole (am adăugat unul singur, despre 
curaj).

Ce am păstrat și ce am schimbat?

Am păstrat aproape integral prima parte (mărturisiri s�i lect�ii). 
Am păstrat aproape integral cele 10 decizii din decalogul primei 

edit�ii. Lista din această edit�ie numără 12 decizii.
Am reformulat o serie de texte, acolo unde am avut feedbackul că 

scriitura e ambiguă.
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Decizii radicale pentru oameni deștepți

Am reî�mpărt�it deciziile î�n 6 categorii î�n loc de trei, pentru că studiile 
făcute de Institutul Gallup m-au convins definitiv de important�a urmări-
rii succesului î�n 6 arii de viat�ă.

Am adăugat subcapitole care explică mult mai bine ce este o deci-
zie, ce este o decizie radicală s� i cum se schimbă o paradigmă. 

Capitolul 4 din carte, cel despre curaj, este complet nou. Am simt�it 
că edit�ia a doua are nevoie de acest „ingredient magic” al schimbării 
personale.

Pe de altă parte, capitolul despre alegeri – lucrul cu atitudinea din 
edit�ia I a cărt�ii a fost mutat – a devenit parte dintr-un alt volum: De la 
obiectiv la rezultat. Această nouă carte poate fi citită s� i separat, fiind 
totodată continuarea perfectă la Decizii.

I�n ea abordez schimbarea cons�tientă a sistemului de convingeri s� i 
valori al individului. De aceea, este o carte mai tehnică, plină de meto-
de s� i tehnici, pentru cei care doresc cu adevărat să „sape” î�n interior s� i 
să aprofundeze cunoas�terea de sine.

Cea mai importantă idee din această carte

Convingerile sunt decizii! Lumea crede că sunt adevăruri, dar sunt 
decizii.

Practic, lucrul cu deciziile se poate realiza î�n două feluri:
• prin suprascriere: adopt�i decizii noi pe care le alegi indiferent 

de deciziile vechi;
• prin resemnificare: analizezi deciziile vechi s� i le reconsideri 

semnificat�ia.

Suprascrierea presupune să-t�i repet�i î�n minte, de suficiente ori, for-
mula unei convingeri utile, până când aceasta devine o nouă decizie s� i 
elimină orice convingere opusă, chiar dacă aceea nu este cons�tientiza-
tă. Pur s� i simplu, iei o convingere pe care vrei să o dobândes�ti s� i o re-
pet�i până când devine parte din tine. 

Aceasta este esent�a cărt�ii de fat�ă: Decizii radicale.
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Andy Szekely

Resemnificarea presupune să modifici î�nt�elesul unei anumite convin-
geri î�n mod logic. Practic, identifici convingerea care te limitează s� i o 
tratezi cu realismul s� i logica vârstei mature. Asta presupune gândire 
logică.

Cum s�tii că ai reus�it să modifici o convingere?
Te uit�i la noile comportamente care ar trebui să rezulte î�n urma 

faptului că ai schimbat o anumită convingere. Dacă ai schimbat 
î�ntr-adevăr convingerea, noul tău comportament va deveni automat, 
adică vei dobândi cu us�urint�ă un nou obicei.

Acesta este subiectul cărt�ii De la obiectiv la rezultat.
Ambele volume au acelas� i scop: să î�t�i ofere instrumentele cele mai 

SIMPLE cu care să î�t�i pot�i lua viat�a î�n propriile mâini cu s� i mai multă 
fermitate!

Dacă o vei face sau nu este o alegere personală care poate deveni 
decizie radicală odată cu citirea acestei cărt�i.

T� ine de tine ce alegi s� i ce decizi!
I�t�i doresc î�nt�elepciune, fermitate s� i inspirat�ie!

Andy Szekely
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INTRODUCERE

Această introducere este de fapt o invitat�ie. Te invit să cites�ti 2 lect�ii 
de viat�ă pe care le-am î�nvăt�at prin î�ncercare-eroare s� i pe care tu le 
pot�i aplica „de-a gata” î�ncepând de acum (de fapt, după ce termini 
de citit).

Deciziile radicale sunt probabil cel mai incitant s� i dificil dome-
niu al dezvoltării omului matur, pentru că ele sunt direct legate de 
destinul său.

Gândes� te-te put�in... Cât�i oameni cu destine mari ai cunoscut 
sau ai văzut, care să nu aibă curajul s� i responsabilitatea propriilor 
decizii?

Răspuns: NICI UNUL!
Nu există performer al propriului destin care să fi reus� it î�n 

viat�ă mergând pe firul deciziilor luate de alt�ii!
Pe filonul vocat�iei proprii î�nsă, da! Când sapi cu dedicare î�n 

stânca propriei evolut�ii, găses�ti la un moment dat aurul pe care î�l 
caut�i.

Dar pentru asta, TREBUIE să te decizi î�n acest sens!
Vreau să î�t�i fac o primă mică mărturisire. Eu folosesc foarte 

rar cuvântul TREBUIE, pentru că mi se pare că limitează gândirea. 
I�n cazul descoperirii unicităt�ii personale s� i a exprimării ei î�n lume, 
el este î�nsă adecvat.

Viat�a e prea frumoasă ca să o trăim prin paradigmele celorlalt�i, 
iar această decizie nu suferă amânare.

De ce să trăies�ti ca un robot, pe baza condit�ionărilor societăt�ii, 
când pot�i să trăies�ti ca un om liber inspirându-i s�i pe alt�ii să facă la fel?
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Andy Szekely

Aceasta este î�ntrebarea fundamentală la care cartea de fat�ă ofe-
ră un răspuns (sau mai multe).

Răspunsul la această î�ntrebare este o decizie radicală pe care 
mai devreme sau mai târziu fiecare om matur este dator să o ia, 
dacă vrea să spună – î�nainte să plece din lumea asta – că nu a trăit 
de pomană.

Dar, pentru că lumea î�n care trăim este una pragmatică, vreau să 
î�t�i ofer prin intermediul acestui ghid ceva palpabil s�i care poate fi pus 
î�n practică imediat.

Iată cu ce poți să te alegi citind acest ghid al deciziilor ra-
dicale, capitol cu capitol:

În primul rând, cele 2 lect�ii:
Lect�ia 1 – tehnica reformulării î�ntrebărilor, prin care transformi 

gândirea negativă î�n gândire pozitivă, ca să te motivezi mai repede 
să ies� i din stările de blocaj.

Lect�ia 2 – metoda priorităt�ii acordate deciziilor bune, care se 
referă la focalizarea pe solut�ie, nu pe problemă, ceea ce î�t�i va lim-
pezi gândirea s� i te va ajuta să elimini stresul exagerat.

În al doilea rând, o definire clară a deciziilor radicale.
Ce diferent�iază o decizie oarecare de una radicală? De ce me-

rită să iei decizii radicale pentru viat�a ta? Vei găsi răspunsuri la 
î�ntrebările de mai sus î�n paginile capitolului 2.

În al treilea rând, cele 12 decizii radicale.
Aceasta este o colect�ie de decizii pe care orice om matur le are 

de luat dacă vrea să ducă o viat�ă î�mplinită s� i echilibrată. Această listă 
este probabil cel mai important document din cartea de fat�ă. 

În al patrulea rând, metode prin care î�t�i dezvolt�i curajul.
Oricât de bine ai î�nt�elege important�a deciziilor radicale (miza 

schimbării convingerilor), ai nevoie de curaj ca să pot�i realiza asta.
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Decizii radicale pentru oameni deștepți

La final, vei găsi un program de studiu individual care te ajută 
să î�t�i păstrezi atent�ia la adoptarea noilor convingeri (decizii radica-
le) î�n următoarele 5 săptămâni după citirea acestei cărt�i.

Toate aceste „bunătăt�i” sunt rezultatul experient�ei mele s� i al 
unei combinat�ii de cunoas�tere indirectă s� i practică, focalizată pe 
obiective concrete.

Nu s� tiu care dintre ideile din acest material î�t�i vor aprinde 
imaginat�ia s� i nici care î�t�i vor declans�a mecanismul motivat�ional, 
pentru a obt�ine rezultate mai bune î�n viat�a ta. S� tiu î�nsă că, dacă ar fi 
să te opres�ti chiar acum din citit s� i ai renunt�a la cele 2 lect�ii, la cele 
12 decizii s�i la tehnicile cu efect imediat, as�  vrea măcar să rămâi cu 
următoarea idee:

În momentele de decizie, destinul tău capătă formă!
S� i acum, pentru că nu e nevoie să renunt�i la lectură, î�t�i reco-

mand să î�ncepi cu prima mărturisire.





DECIZII RADICALE  
PENTRU  

OAMENI DEȘTEPȚI





CAPITOLUL 1

3 mărturisiri și 2 lecții de viață

Prima mărturisire 
A doua mărturisire 
Lect�ia 1 
7 metode de schimbare a deciziilor s� i convingerilor vechi
A treia mărturisire 
Lect�ia 2 
Concluzie: Libertatea î�t�i dă puterea...



În momentele de decizie,
destinul tău capătă formă!

Tony Robbins
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Prima mărturisire

De la bun î�nceput, vreau să î�t�i spun un lucru care să te ajute la lec-
tura acestei cărt�i.

Este o mărturisire legată de un principiu î�n care am crezut 
mult timp, s� i nu numai că am crezut î�n el, dar l-am s� i predat, scris 
s� i sust�inut î�n mai multe ocazii.

Ei bine, nu mai cred la fel î�n acest lucru, as�a că vreau să t�i-l 
spun de la bun î�nceput ca să pot�i citi ceea ce urmează î�n cunos�tint�ă 
de cauză s� i cu folos maxim.

Despre ce e vorba?
Ei bine, am sust�inut vreme de peste 3 ani că deciziile nu sunt 

bune!
De fapt, am mers până acolo î�ncât am criticat cu vehement�ă 

ideea de a lua decizii s� i am explicat cu argumente că, î�n loc să luăm 
decizii, ar trebui să facem alegeri. Alegerile sunt mult mai bune 
decât deciziile, spuneam eu! S� i aveam dreptate! I�n marea majori-
tate a cazurilor, alegerile sunt de preferat deciziilor.

E mai bine să ai de unde alege decât să fii fort�at să tai î�n 
carne vie, să pui piciorul î�n prag s� i să î�t�i î�nchizi orice portit�ă de 
scăpare.

Dar iată un punct de vedere complementar care „face tot�i banii” 
s� i merită lămurit chiar acum:

Există s� i situat�ii î�n care alegerile nu sunt de preferat, nu sunt 
posibile sau nu sunt abordarea potrivită pentru persoana î�n 
cauză.

Acele momente î�t�i cer acte de curaj s� i reprezintă borne ale ma-
turizării tale!
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Andy Szekely

I�n acele cazuri, deciziile sunt absolut necesare!
Iată câteva exemple:

• Există momente când cel mai bun lucru pe care î�l ai de făcut 
este să o rupi cu trecutul.

• Există momente î�n care decizia de a renunt�a la o relat�ie cu ci-
neva ca să pot�i merge mai departe este cea mai bună strate-
gie de viat�ă.

• Există momente când cel mai bun lucru pe care î�l pot�i face 
este să renunt�i la un crez sau la o convingere care nu î�t�i mai 
serves�te.

• Există situat�ii î�n viat�ă când singura solut�ie pentru a putea 
supraviet�ui este să î�ncetezi brusc să mai crezi lucruri care 
î�t�i pun î�n pericol sănătatea.

I�n astfel de momente, cel mai bun lucru pe care pot�i să î�l faci este să 
hotărăs�ti cu fermitate să tai î�n carne vie... s� i să pleci fără să te uit�i î�n 
urmă!

Sunt momente grele, dureroase s� i stresante pe care nu s� i le do-
resc decât masochis�tii.

Cu toate acestea, exact aceste momente diferent�iază oamenii 
mari de cei mici, liderii de subordonat�i s� i performerii de ratat�i.

Anthony Robbins spune un lucru profund î�n acest sens:

Deciziile sunt momentele în care  
destinul tău capătă viață.

Atunci când nu ai alegeri multiple de făcut, atunci când lucru-
rile nu funct�ionează cum t�i-ai dori s� i pare că „persis�ti î�n prostie”, 
cum zicea tatăl meu, exact atunci este momentul oportun să iei o 
decizie radicală.
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Cu cât o iei mai repede, cu atât va fi mai bine pentru tine.
Decizia asta radicală seamănă put�in cu povestea cu câinele care 

scheaună î�n surdină.
O s�tii?

Se spune că un câine care stătea tolănit lângă stăpânul său sco-
tea sunete de durere, dar stăpânul nu îl băga în seamă.

La un moment dat, un vecin care trecea pe acolo îl întreabă pe 
stăpân ce are câinele.

Acesta răspunde:
— Stă pe un cui!
— Şi de ce nu se mută de pe cui? întreabă vecinul.
La care stăpânul răspunde foarte calm:
— Încă nu îl doare destul!

***

Când vine vorba de decizii, majoritatea oamenilor se aseamănă cu 
acel câine... as�teaptă ca durerea să se acutizeze s� i o folosesc ca me-
canism motivat�ional pentru a lua decizia de a se muta... cât�iva cen-
timetri mai î�ncolo.

Acesta nu este un lucru bun sau rău î�n sine, ci este un fapt de 
viat�ă.

Din punct de vedere statistic, aproape 70% din populat�ie se 
motivează mai mult s� i mai bine atunci când trebuie să evite dure-
rea sau pericolul, decât atunci când are de urmărit un anumit 
scop.

I�n această categorie intră marea majoritate a angajat�ilor, î�n 
special a celor care lucrează pentru companii nerestructurate de 
genul celor bugetare. Reprezentant�ii de seamă ai celeilalte catego-
rii sunt oamenii cu spirit antreprenorial, oameni cu o apetent�ă 
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notorie pentru risc, motivat�i de dorint�a fermă de a obt�ine rezultate 
cât mai bune.

Dar să revenim la deciziile pe care TU le ai de luat.
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Deciziile radicale sunt convingeri!

Dacă vrei î�ntr-adevăr să las� i î�n urmă trecutul s� i să iei câteva decizii 
majore s� i esent�iale pentru viat�a ta, e bine să cons�tientizezi faptul că 
există două tipuri de decizii: cele referitoare la comportamente (ce 
alegi să faci) s� i cele referitoare la gânduri (ce alegi să crezi).

E important î�nsă să î�nt�elegi că deciziile radicale sunt mai mult 
psihologice (la nivelul convingerilor), decât comportamentale.

Tony Robbins foloses�te des fraza: „Succesul este 80% psiholo-
gie s� i 20% competent�ă”. El explică î�n continuare faptul că sistemul 
tău de convingeri este cel care î�t�i permite să mergi dincolo de ceea ce 
ai crezut că este posibil.

Pentru a exemplifica asta, î�n seminariile sale î�i determină pe 
participant�i să păs�ească cu tălpile goale pe un covor de cărbuni î�n-
cins� i. Această provocare este un exemplu perfect pentru definit�ia 
pe care Tony o dă deciziilor radicale: „A lua o decizie adevărată (n.a. 
radicală) î�nseamnă să te angajezi să obt�ii un rezultat, iar după ace-
ea să te privezi de orice altă posibilitate”*. 

Am trecut prin acest proces s� i s� tiu că, î�n acel moment al deciziei 
(păs�esc sau nu), psihologia este cea care determină act�iunea, nu 
competent�a. Orice om poate păs� i pe cărbuni î�ncins� i, cu condit�ia să 
creadă că poate acest lucru.

Similar, î�n taberele Bootcamp University, pe care le organizez 
de aproape două decenii, facem exercit�ii cu frânghii la î�nălt�ime s� i se 
î�ntâmplă acelas� i lucru. Orice om poate să meargă drept pe o bârnă 
de 10 centimetri lăt�ime. Dacă respectiva bârnă se leagănă la 20m 

*  Citat din cartea Trezește uriașul din tine, apărută la Editura Act și Politon în anul 
2017. (n.red.)
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î�nălt�ime, capacitatea de autocontrol psihologic este mai impor-
tantă decât competent�a de a-t�i ment�ine echilibrul.

Totus�i...
O tabără e o tabără, iar viat�a vine peste noi s� i ne determină să 

luăm decizii î�n momente î�n care ne simt�im cel mai put�in pregătit�i 
sau î�n care ne as�teptăm mai put�in.

E usor să dai sfaturi de genul: fă sport, mănâncă sănătos, fii pri-
etenos, cites�te etc.

Aceste sfaturi nu vor funct�iona î�nsă decât după ce ai luat decizi-
ile interioare / ai adoptat convingerile care fac posibilă schimbarea 
comportamentală. 

I�l citez din nou pe Tony Robbins pe această temă, pentru că este 
foarte potrivită observat�ia lui din Mesaje de la un prieten*:

Există o forţă care îţi controlează toate deciziile. Ea in-
fluenţează cum gândești și cum te simţi în fiecare clipă a 
vieţii. Ea determină ce vei face și ce nu. Ea determină ce pă-
rere vei avea despre absolut tot ce se petrece în viaţa ta. 
Forţa aceea constă în convingerile tale. 

Când crezi ceva, îi dai creierului o comandă incontestabi-
lă să răspundă într-un anumit fel. Spre exemplu, ai fost între-
bat vreodată: „Poţi să-mi aduci, te rog, sarea?”, ca mai apoi să 
intri în bucătărie gândindu-te: „Nu știu unde e sarea”? Te-ai 
uitat prin toate sertarele și în cele din urmă ai spus: „Nu reu-
șesc să găsesc sarea”. Şi ce să vezi? 

Cum a intrat în bucătărie cel care te-a rugat să aduci sa-
rea, a și venit lângă tine și a arătat cu degetul chiar sub nasul 
tău, întrebând: „Asta ce e?”. Sarea! A fost tot timpul acolo? 
Sigur că da. Cum se face că n-ai văzut-o? Pentru că nu credeai 
că e acolo. 

*  Carte apărută la Editura Act și Politon în anul 2017. (n.red.) 



29

Decizii radicale pentru oameni deștepți

(...)
Ce este o credinţă, că tot am adus vorba? Vorbim de mul-

te ori despre unele lucruri fără să avem o noţiune clară a 
ceea ce sunt ele în realitate. Majoritatea oamenilor se rapor-
tează la o convingere de parcă ar fi un obiect real, pe când 
aceasta nu e nimic altceva decât:

Convingere = un sentiment de certitudine 
referitor la ce înseamnă un anumit lucru

Dacă tu spui că în opinia ta ești inteligent, tot ce spui de 
fapt este că: „Am certitudinea că sunt inteligent”. Sentimentul 
acela de certitudine îţi permite să accesezi resurse care te 
ajută să acţionezi inteligent, pentru a genera rezultatele pe 
care le vrei.

Așadar, deciziile cele mai importante nu se referă în primul 
rând la comportamente, ci la convingeri.

Convingerile sunt cele care te î�mpiedică să mergi mai departe 
sau, dimpotrivă, te propulsează către succes mai mult decât orice 
altceva.

De exemplu,
• Unii oameni cred că nu merită să câs�tige mai mult�i bani s� i... 

ghici ce se î�ntâmplă? Viat�a le „confirmă” că as�a este.
• Alt�ii cred că nu sunt î�n stare să î�s� i găsească perechea potri-

vită. Rezultatul? Trec de la o relat�ie la alta s� i constată î�n fi-
ecare caz că s� i-au dezamăgit partenerul s� i că  î�s� i caută 
acum pe altcineva. Concluzia? Vor trăi până la sfârs�itul viet�ii 
cu sperant�a nefructificată că vor găsi pe cineva potrivit.

• S� i mai dramatic, alt�ii cred despre ei î�ns�is�i că sunt incapabili 
să se descurce î�n viat�ă, iar viat�a le confirmă cu vârf s�i î�ndesat 
acest lucru..
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Cel mai î�nt�elept citat pe care l-am auzit vreodată î�n legătură 
cu această realitate î�i apart�ine lui Henry Ford: 

Dacă tu crezi că poți sau crezi că nu poți, ai dreptate în am-
bele cazuri!

Acesta este î�ntr-adevăr un lucru profund s� i dramatic.
Dar cel mai dramatic adevăr dintre toate este următorul: majo-

ritatea convingerilor care ne limitează s� i ne fac să trăim cu jumătăt�i 
de măsură sunt INCONS�TIENTE!

Pentru a le scoate la lumină e nevoie de un consilier specializat 
care să î�t�i pună tot felul de î�ntrebări s�i să ment�ină această explorare 
î�ntr-o zonă de sigurant�ă psihologică.

Dacă ar fi altfel, oamenii s-ar opri brusc î�n mijlocul străzii, s�o-
cat�i de propriile lor autolimitări î�n gândire s� i ar î�ncepe să strige ca 
din gură de s�arpe.

Dar nu se î�ntâmplă as�a...
Suntem născut�i cu bun simt� (majoritatea) s�i „tratat�i” cu educat�ie, 

pentru ca asemenea lucruri să fie t�inute sub control.
Cu toate acestea, orice om sănătos la cap are î�n forul său inte-

rior momente de î�ndoială, de teamă, sentimente de inadecvare s� i 
de insecuritate.

Care este cauza?
Conflictul dintre convingerile proprii, care poate au fost cândva 

utile, s� i realităt�ile zilei. Lumea se schimbă mereu s� i noile realităt�i 
invalidează vechile convingeri, le fac desuete s� i inutile, iar î�n unele 
cazuri chiar periculoase.

Ca o ilustrare a acestui fapt, dă-mi voie să te î�ntreb ceva s�i te rog 
să răspunzi spontan:

Tu mai crezi în Moș Crăciun?

Acum te rog să cites�ti ce răspunsuri primesc eu la această î�ntrebare 
de la participant�ii la cursurile mele s� i să le compari cu al tău.
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Sunt două răspunsuri posibile la această î�ntrebare. Primul este 
„NU!” Al doilea este ceva mai interesant.

Este: „DA, dar...”
Cei care răspund astfel t�in î�ncă la visul lor din copilărie, dar l-au 

adus la zi, considerând că Mos� Crăciun e un „lucru” s�i merită păstrat 
ca poveste, ca idee, ca metaforă, chiar dacă nu mai cred î�n el la fel ca 
atunci când erau copii.

Aces� ti participant�i au reus� it să rezolve creativ conflictul din 
mintea lor î�ntre convingerea că Mos�  Crăciun nu există s� i că de fapt 
există, dar asta e valabil numai î�n anumite circumstant�e.

Practic, ei au păstrat poezia, dar au păstrat-o t�inând cont de 
realitatea vârstei mature.

De fapt, un lucru similar se î�ntâmplă atunci când mergem la 
cinema.

Pentru a putea să ne bucurăm de un SF gen Avatar sau de o 
comedie romantică, avem nevoie să suspendăm part�ial judecata 
matură s� i să ne lăsăm purtat�i î�n poveste.

Asta nu î�nseamnă că la finalul filmului suntem alt�i oameni s� i că 
nu putem reveni la fostul EU... 

I�nseamnă doar că, pentru a ne putea bucura de cele două ore de 
spectacol cinematografic, ne lăsăm imaginat�ia liberă s� i ne identifi-
căm cu unele dintre personaje î�n vreme ce le detestăm pe altele, 
chiar dacă s�tim că am intrat pentru o vreme î�ntr-o lume imaginară.

De fapt, exact capacitatea noastră de a intra î�n lumea imaginară 
este cea care ne permite să ne bucurăm complet s� i să î�nvăt�ăm ma-
xima din astfel de experient�e.

Fără ea, viat�a adultă ne-ar transforma î�n nis�te robot�i.
Din fericire, această abilitate este tot ce ne trebuie ca să schim-

băm decizii s� i convingeri vechi ce nu ne mai sunt de folos.
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Mecanismul este simplu. Tot ce ai de făcut este să î�t�i imaginezi 
pentru o clipă că realitatea din mintea ta legată de problema pe care o 
traversezi este de fapt una complet nouă.

Cartea de fat�ă te ajută să faci asta!
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A doua mărturisire

Urmează o mărturisire despre ce anume se î�ntâmplă î�n capul meu 
atunci când primesc î�ntrebări la cursuri sau î�n timpul sesiunilor de 
coaching. Mai exact, majoritatea oamenilor care mă solicită vin cu 
î�ntrebări care sună cam as�a:

• Cum pot să scap de teama de a vorbi î�n public?
• De ce nu reus�esc să î�mi controlez emot�iile negative?
• Din ce cauză nu reus�esc să economisesc o parte din banii pe 

care î�i câs�tig? Etc...

Alt�ii, care par ceva mai hotărât�i, vin cu alt tip de î�ntrebări.

• Cum pot să î�l fac pe partenerul meu de viat�ă să fie mai ordo-
nat (iubitor, î�nt�elegător etc.).

• Cum as�  putea să î�i fac pe ceilalt�i să mă privească cu alt�i ochi?
• I�n cât timp pot să scap de obiceiurile mele proaste? Etc…

Ambele categorii de î�ntrebări au un viciu ascuns s� i pun proble-
ma gres� it, din punctul meu de vedere.

Dacă as�  fi terapeut, probabil că nu le-as�  considera nis�te î�ntrebări 
proaste, dar nu sunt terapeut, as�a că le consider astfel!

I�ntrebările respective sunt proaste pentru că potent�ialul lor de 
a duce la solut�ii este minim. Ele ment�in atent�ia omului pe proble-
mă, nu pe solut�ie. S� i atunci, nu ar fi oare mai î�nt�elept să nu răspund 
direct la ele?
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Mărturisirea nr. 2 de care î�t�i pomeneam mai sus este aceea că

ani la rând am refuzat pur și simplu  
să răspund la astfel de întrebări.

Am făcut-o cu elegant�ă, dar am refuzat!
De fapt, e impropriu spus că am „refuzat”... să spunem că am 

preferat să răspund altfel decât se as�tepta interlocutorul.
De ce? Pur s� i simplu nu cred că are rost să răspunzi la astfel de 

î�ntrebări as�a cum se as� teaptă cei care t�i le adresează.
I�n cele mai multe cazuri e mai simplu să propui celui care pune 

î�ntrebarea o alta la care el are deja răspunsul, iar acel răspuns î�l 
ghidează către propriile lui concluzii s� i odată cu asta î�l scoate din 
blocaj.

Iată câteva exemple:

•  Cum pot să scap de teama de a vorbi în public?

Cum îmi pot găsi curajul de a vorbi cu încredere, energie și charismă 
în faţa unui public foarte interesat de ceea ce spun?

•  De ce nu reușesc să îmi controlez emoțiile negative?

Care este starea de care am nevoie ca să îmi exprim autentic emoţiile 
pozitive și negative În cel mai adecvat și sănătos mod cu putinţă?

•  Din ce cauză nu reușesc să economisesc o parte din banii pe care 
îi câștig?

Care este modul de a gândi (setul de convingeri) care mă ajută cel 
mai mult să câștig bani frumoși și să mă bucur de abundenţa lor ori 
de câte ori am nevoie?
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•  Cum pot să îl fac pe partenerul meu de viață să fie mai ordonat 
(iubitor, înțelegător etc.)?

Ce ar trebui să transform la mine pentru ca partenerul meu de viaţă 
să reacţioneze așa cum îmi doresc? Vreau să fac astfel de schimbări 
pentru acest scop?

•  Cum aș putea să îi fac pe ceilalți să mă privească cu alți ochi?

Cum mă autoapreciez? Consider că merit ce e mai bine pentru mine? 
Este aprecierea celorlalţi ceea ce îmi doresc în aceste condiţii?

•  În cât timp pot să scap de obiceiurile mele proaste?

Ce obiceiuri bune îmi doresc să adaug la viaţa mea? Cum le pot adă-
uga astfel încât cele proaste să dispară de la sine?

Reformulările pe care tocmai le-ai citit sunt menite să genereze 
alt tip de răspuns î�n creierul omului... s� i de cele mai multe ori exact 
asta se î�ntâmplă... acest „alt răspuns” deschide calea spre solut�ii la 
probleme.

Mecanismul este simplu, dar nu simplist.
I�n cursurile mele explic de obicei acest mecanism cu următoa-

rea afirmat�ie:

„Creierul este mai «prost» decât stomacul”.

Afirmat�ia stârnes�te de obicei zâmbete, dar ea are o doză de profun-
zime destul de mare.

Explicat�ia pe care o dau î�n continuarea acestei afirmat�ii sună 
cam as�a:

Dacă îi dai mâncare stricată stomacului,  
reacționează imediat refuzând-o.
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Creierului, dacă î�i dai „mâncare stricată”, react�ionează tot imediat, 
dar î�n alt mod... o procesează s� i creează din ea un rezultat care poa-
te părea acceptabil.

De exemplu, dacă î�t�i pui î�ntrebarea: „De ce mi se î�ntâmplă asta 
tocmai mie? ”, creierul î�t�i va oferi o listă cu justificări:

• pentru că nu am avut condit�ii
• pentru că m-am născut î�ntr-o t�ară de r@#@t
• pentru că am avut un profesor care m-a traumatizat
• pentru că sunt prea scund, prea gras, prea alb, prea negru, 

prea needucat, prea sărac...

Oricât de adevărată ar fi lista respectivă, ea nu te ajută la nimic. 
Dimpotrivă!
Pe de altă parte î�nsă, dacă pui î�ntrebarea potrivită, creierul o va 

procesa s� i î�t�i va oferi o altă listă. De data asta, o listă cu solut�ii posi-
bile de rezolvare a problemelor.

I�n cazul de mai sus, î�ntrebarea potrivită ar putea suna as�a:

Ce vreau şi sunt dispus să fac chiar acum pentru a rezolva în 
cel mai bun mod posibil problema?

S� i aici, creierul se va conforma s� i î�t�i va oferi o listă. Tot ce î�t�i 
mai rămâne de făcut este să alegi cea mai bună solut�ie s� i să 
act�ionezi.
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Atenție!

S� i î�n primul s� i î�n al doilea caz ai obt�inut lista ca răspuns la î�ntreba-
rea pe care ai pus-o, iar ca să pui î�ntrebarea te-ai folosit tot de cre-
ier! Instrumentul ultraperformant numit creier poate fi la fel de 
bine s� i cel mai puternic instrument de autosabotaj din câte există!

Acesta este principiul fundamental pe care mă bazez atunci 
când răspund la î�ntrebări cu reformularea lor.

Cu această idee in minte î�t�i propun să explorăm î�mpreună pri-
ma lect�ie din această carte.
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Întrebările pe care ți le pui  
sunt mai importante decât  

răspunsurile pe care le cauți!

Adică, ori de câte ori simt�i că te chinui prea mult să găses�ti răspun-
suri la nis�te î�ntrebări arzătoare pentru tine, dar nu le găses�ti, î�nce-
tează să le mai caut�i!

I�n loc de asta, schimbă î�ntrebările!
Această simplă idee ar putea să facă minuni î�n viat�a ta dacă o 

aplici consecvent.
De fapt, voi merge chiar mai departe.
I�t�i propun o listă cu 5 î�ntrebări pe care să le foloses�ti î�n orice 

situat�ie de blocaj.
Ce î�nseamnă blocaj?
Orice moment î�n care primele î�ntrebări pe care t�i le-ai pus t�i-au adus 

stări emot�ionale din ce î�n ce mai negative î�n loc de solut�ii care să î�t�i tre-
zească sperant�a că pot�i scăpa de acolo.

Es�ti gata?

Iată cele 5 î�ntrebări:
1. Ce e totus� i bine î�n această situat�ie?
2. Ce nu este bine î�ncă?
3. Ce as�  putea să fac (ce opt�iuni am)?
4. Ce sunt dispus să fac, concret?
5. Cum as� putea să fac asta î�n cel mai us�or s�i plăcut mod posibil?
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I�t�i sugerez să aplici această formulă î�ncepând cu situat�ii simple... cu 
micile probleme enervante de zi cu zi.

Asta î�t�i va antrena „mus�chiul react�iei la stres”.
Pe termen ceva mai lung, vei dobândi o capacitate extraordina-

ră de a schimba la tine î�n cap î�ntrebările care te conduc î�n stări 
negative.

Dacă faci parte din categoria oamenilor care se î�ngrijorează 
des, vei î�nceta să î�t�i mai spui î�n dialogul interior:

De ce mi se î�ntâmplă tocmai mie?
Ce altceva a mai mers prost? Un necaz nu vine niciodată 

singur.
I�n viat�a de zi cu zi vei fi perceput de ceilalt�i ca o prezent�ă mai 

optimistă, mai pozitivă, mai vibrantă.
Notează-t�i cele 5 î�ntrebări pe un carton de mărimea unei 

cărt�i de vizită (sau chiar pe spatele propriei tale cărt�i de vizită) 
s� i recites� te-le cât mai des posibil.

Sunt î�ntrebări bune, de luat la purtător.
Folosite consecvent, ele vor duce la schimbarea atitudinii tale 

generale cu privire la probleme.

***

Acum, că ai parcurs această etapă, a venit momentul să te concen-
trezi pe noile decizii care merită luate cât mai rapid... î�nlocuindu-le 
pe cele vechi, care te limitează.
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7 metode de schimbare a deciziilor  
și convingerilor vechi

As�a cum spuneam mai sus, există câteva modalităt�i de reevaluare 
s� i schimbare a convingerilor î�nvechite care ne limitează viat�a.

Până acum am catalogat 7 tipuri. Iată-le:

În primul rând, abordarea „psihanalistul”
Te duci la un psihanalist, te as�ezi pe canapea s� i î�n 1, 2, 3 sau chiar 5 
ani ajungi să ai o percept�ie completă despre sinele tău profund. 
Este o abordare care pentru unii funct�ionează, dar pentru majorita-
tea oamenilor e pur s� i simplu un efort urias�  pentru un beneficiu 
neclar.

În al doilea rând, abordarea „consilierul”
Te duci la un psihoterapeut sau la un consilier psihologic s� i î�n câte-
va s�edint�e î�t�i dai seama, răspunzând la nis� te î�ntrebări bine puse 
(dacă dai peste un consilier bun), cam care sunt zonele tale neex-
plorate. Apoi, dacă vrei să mergi mai departe, explorezi acele zone 
s� i caut�i solut�ii la problemele pe care le generează. Durează mai pu-
t�in ca psihanaliza, î�nsă pentru majoritatea oamenilor este tot un 
efort prea mare, cu un beneficiu neclar.

În al treilea rând, abordarea „mă descurc și singur”
Această „metodă” este preferata multora (mai ales a multor băr-
bat�i). Principiul e simplu: î�nvet�i din mers. Dacă ceva nu merge bine 
î�nseamnă că nu te-ai străduit destul, as�a că pui dosul la treabă s� i 
reus�es�ti până la urmă, prin î�ncercare-eroare, să ajungi la destinat�ie. 
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Exemplul tipic este preferint�a unora de a rătăci câte o oră printr-un 
oras� , î�n loc să oprească mas�ina s� i să ceară indicat�ii.

În al patrulea rând, abordarea „învățământ la distanță”
Aceasta este preferată de oamenii care cred s� i spun mereu că nu au 
timp. Ei sunt foarte ocupat�i [sic!]. Atât de ocupat�i î�ncât nu au timp 
să investească î�n mod real î�n singurul lucru care aduce avantaj com-
petitiv pe termen lung – propria educat�ie. I�n concluzie, ei nu parti-
cipă la traininguri sau consiliere, dar rămân î�n contact cu domeniul 
citind câte ceva pe internet sau cumpărând câte o carte ori un CD 
audio. Des�i abordarea aceasta e utilă pentru î�nceput, ea nu aprofun-
dează s� i nu fixează î�nvăt�area decât î�n rare cazuri, la cei suficient de 
disciplinat�i să parcurgă materialele respective î�n mod repetat.

În al cincilea rând, abordarea „dependent de training”
Aceasta a fost s� i abordarea mea favorită pentru mai mult�i ani la 
rând. De fapt, cred că am parcurs î�n traininguri s� i seminarii echiva-
lentul a î�ncă două facultăt�i î�n plus fat�ă de cea absolvită. Aceasta este 
o metodă lentă de schimbare a convingerilor, pentru că ele nu sunt 
cons�tientizate direct, ci prin diverse exercit�ii s� i interact�iuni cu cole-
gii. Des� i pare o metodă bună, ea este eficientă doar dacă e dublată 
de aplicare î�n lumea reală.

În al șaselea rând, abordarea „mi-am găsit nașul”
Aici găsim cât�iva norocos�i care sunt luat�i sub aripă de câte un men-
tor, adică un om de mare succes care a atins nivelul de măiestrie î�n 
domeniul ales de discipol.

Avantajul metodei este acela că, pentru aria de expertiză a 
mentorului respectiv, setul de convingeri s� i abilităt�ile pe care le 
transmite discipolului î�i pot asigura destul de rapid ascensiunea.

Dezavantaje sunt cel put�in două: pe de o parte, anumite convin-
geri transmise s-ar putea să nu se potrivească cu firea discipolului.



42

Andy Szekely

Pe de altă parte, relat�ia de tip discipol – mentor poate aluneca 
î�n zona de venerat�ie. Mentorul devine un fel de „guru”, iar acest joc 
de putere nu este sănătos.

Cunosc cazuri î�n care relat�iile dintre rezident�i s�i medicii specia-
lis�ti sau dintre aspirant�i s� i expert�ii contabili ori avocat�i au căpătat 
astfel de forme. Pentru ele, merită folosită abordarea următoare:

În al șaptelea rând, abordarea „îmi caut modele”
Această manieră de evolut�ie s� i reevaluare continuă a cunos�tint�elor 
personale (inclusiv a convingerilor) este cea pe care o prefer de 
departe tuturor celorlalte.

„I�mi caut modele” presupune să rămâi deschis la oricare dintre 
mentorii, trainerii sau colegii pe care î�i î�ntâlnes�ti s� i care se arată 
dispus�i să te ajute. I�n plus, presupune să rămâi deschis la toate căr-
t�ile, CD-urile s� i sursele de informare pe care le î�ntâlnes�ti. Cel mai 
important î�nsă, î�nseamnă să rămâi relativ „î�nchis” î�n ceea ce prives�-
te standardul după care le evaluezi. Adică, să treci toate informat�iile 
prin filtrul tău s� i să t�ii minte mereu că es�ti singurul responsabil să 
decizi ce este util pentru tine s� i ce nu.

Cu această atitudine pot�i acumula cantităt�i foarte mari de infor-
mat�ie î�n timp scurt s� i pot�i păstra pentru tine numai ceea ce este cu 
adevărat relevant.

I�n cursurile pe care le sust�in, mai ales î�n cele intensive de 8 zile, le 
reamintesc mereu participant�ilor acest principiu:

Criteriul cel mai important de analiză  
a unei informații este relevanța ei, iar asta  

nu poate decide nimeni altcineva decât TU.

Acest principiu este esent�ial pentru dezvoltarea ta responsabilă s� i 
armonioasă s� i pentru succesul pe care î�l vei obt�ine pe termen lung.
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Este asigurarea că rămâi „î�ntreg la cap” î�n ciuda cantităt�ii uria-
s�e de informat�ie cu care es�ti bombardat zilnic.

I�n enumerarea celor 7 abordări de mai sus se pot vedea cazuri 
î�n care oamenii preferă să lucreze individual sau preferă dimpotri-
vă să fie ajutat�i. Asta depinde de felul de a fi al fiecăruia.

Mai există î�nsă un lucru foarte important de remarcat:
Dacă iei pe rând cele 7 abordări, vei constata că unele pun ac-

cent pe vechile convingeri care merită analizate s� i schimbate, iar 
altele pe cele noi, care merită adăugate la viat�a ta s� i î�nsus� ite cât mai 
bine.

I�n toate cazurile, există avantaje s� i dezavantaje, care pot fi ar-
monizate numai printr-o abordare mixtă. Eu o numesc... a 8-a 
abordare (vezi finalul cărt�ii pentru detalii).
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A TREIA  
MĂRTURISIRE

Aceasta este ultima mărturisire din această carte s� i te rog să o ci-
tes�ti fără să mă judeci prea aspru, pentru că î�mi voi explica moti-
vele imediat după ce o expun. Ea sună as�a:

Problema omului mă interesează  
mai puțin decât obiectivul lui!

Sună cinic, s�tiu!
Dar lasă-mă să î�t�i explic!
Voi î�ncepe cu o observat�ie foarte scurtă despre tehnica aprinde-

rii focului.
Dacă te afli î�n pădure s� i vrei să aprinzi focul, dar ai la dispozi-

t�ie s� i  vreascuri ude s� i uscate deopotrivă, primul lucru pe care î�l ai 
de făcut este să separi vreascurile ude de cele uscate.

Apoi, iei cele mai subt�iri dintre vreascurile uscate s� i le foloses�ti 
ca să obt�ii flacăra init�ială.

La final, dacă ai nevoie de mai mult lemn, le pot�i arunca s� i pe 
cele umede î�n vâlvătaie, căci vor arde s� i ele, chiar dacă vor scoate 
ceva mai mult fum. Vor da totus�i lumină s� i căldură.

Din experient�a mea, cam la fel se î�ntâmplă cu problemele s� i 
obiectivele.

I�n majoritatea cazurilor, concentrarea init�ială pe problemă nu 
face decât să î�nrăutăt�ească lucrurile; î�n primul rând pentru că du-
rează prea mult.
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I�n schimb, dacă insis�ti mai î�ntâi să vezi î�ncotro vrea omul să se î�n-
drepte, î�n curând vei aprinde un licăr de lumină î�n ochii lui. Ca o stea 
călăuzitoare, acea lumină î�i va ghida pas�ii.

Punând accentul pe obiectiv, nu pe problemă, recunos�ti că per-
soana din fat�a ta este mai mult decât problema î�nsăs� i – este un om 
î�ntreg, care a î�ntâlnit eventual o situat�ie neplăcută pe care î�nsă o 
poate rezolva cu put�in ajutor din partea ta.

Asta nu î�nseamnă să nu defines� ti problema, ci să insis� ti mai 
mult pe solut�ie, odată ce ai definit problema.

Autorul cărt�ii Eat, Move, Sleep, Tom Rath, citează un studiu din 
care reiese că dozajul optim al timpului petrecut pentru definirea 
problemei î�n raport cu căutarea solut�iei este 20-80%. Altfel spus, 
dacă ai o zi la dispozit�ie (zece ore) ca să faci o s�edint�ă maraton cu 
echipa, î�n legătură cu o problemă majoră a companiei, vei petrece 2 
ore să analizezi problema. Restul de 8 ore ar trebui dedicate căută-
rii de solut�ii s� i planificării.

Aceleas� i procente se aplică s� i î�n cazul unei s�edint�e de o oră.
Din nefericire, î�n foarte multe s�edint�e din companii (mai ales î�n 

cele aflate la î�nceput de drum) proport�ia este inversă.
Când lucrez cu o persoană pe care vreau să o ajut, dacă am 50 

de minute la dispozit�ie, petrec primele 10 minute pentru a defini 
problema, apoi î�l invit pe interlocutor la căutarea solut�iilor.

Practic, dacă ne raportăm la timp, mă interesează î�n primul 
rând obiectivul s� i abia î�n plan secundar problema.

Dacă luăm acum acest mod de gândire s� i î�l transferăm la decizi-
ile tale personale, devine evident că problema ta ar trebui să fie 
pentru moment lăsată deoparte, ca să te pot�i gândi o clipă la obiec-
tivul tău.

Mai simplu spus, focalizează-t�i atent�ia pe ce vrei să obt�ii, nu pe 
ce vrei să evit�i.
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S� i mai simplu spus...

În loc să îți faci probleme că ai luat în trecut  
niște decizii care te limitează, gândește-te ce  

decizii noi ar fi de dorit să iei chiar acum!

Cum faci asta?
O abordare simplă este să adopt�i un model complet de gândire 

de la cineva care a studiat î�n detaliu domeniul care te interesează. 
Pentru asta ai nevoie de multă disciplină, î�ntrucât lipsa contactului 
direct cu expertul „î�n carne s� i oase” trebuie compensată cu dorint�a 
ta de reus�ită s� i cu î�ncrederea pe care o ai î�n autorul respectiv.

De exemplu, când cites�ti această carte sunt s�anse mai mici să 
pui imediat î�n practică ce scrie î�n ea decât dacă ai fi participat la un 
seminar cu mine pe această temă.

Pur s� i simplu, as�a stau lucrurile. Pentru majoritatea oamenilor, 
un curs tinde să fie o experient�ă de î�nvăt�are mai puternică decât 
citirea unei cărt�i.

Totus�i, cu put�ină disciplină s� i multă dorint�ă, vei primi exact in-
format�ia care să atingă acea coardă sensibilă din interiorul tău care 
te va face să act�ionezi.

Uneori, e posibil să fi fost expus de mai multe ori la genul acesta 
de informat�ii, iar ceea ce cites�ti î�n acest moment să fie exact „pică-
tura care umple paharul” pentru tine. I�n consecint�ă, te hotărăs�ti să 
act�ionezi s� i te apuci de treabă. S� i aceasta este tot o decizie... iar lu-
crul cel mai important î�n legătură cu ea este acela că e diferită de 
toate deciziile anterioare.

Dacă î�nainte î�t�i spuneai: mă mai gândesc...
... acum î�t�i spui: mă apuc de treabă imediat.
Dacă î�nainte î�t�i spuneai: nu sunt î�n stare...
... acum î�t�i spui: am să î�ncep s� i î�mi voi da seama pe parcurs de 

ce sunt î�n stare s� i de ce nu.
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Dacă î�nainte î�t�i spuneai: nu e de nasul meu...
... acum î�t�i spui: merit măcar de data asta să iau cu ambele mâi-

ni s�ansa care mi se oferă.
Toate aceste decizii noi s� i benefice sunt de fapt esent�a lect�iei 2.



48

LECȚIA 2

Ia decizii bune înainte să renunți la cele proaste

I�n loc să te lupt�i cu gândurile contradictorii despre cât de bune 
sau proaste au fost deciziile vechi care te-au dus la convingeri 
limitative, mai bine ai aduce î�n viat�a ta energia proaspătă a unor 
noi decizii.

La fel ca î�n cazul vreascurilor uscate cu care faci focul, ele î�t�i 
vor reaprinde flacăra motivat�iei. Apoi, cu acea prospet�ime s� i cu 
acel entuziasm vei fi î�n măsură să î�t�i reanalizezi trecutul s� i să de-
cizi care sunt vreascurile ude pe care le pui pe foc.

Acest mod de gândire î�s� i are originea î�n celebra „gândire poziti-
vă”, dar este mult mai mult decât atât.

Gândirea pozitivă este frumos ilustrată de următoarea 
povestioară:

Un pasager se urcă într-un taxi și șoferul, un bătrânel simpatic și bi-
nevoitor, îl întreabă:

— Unde vrei să mergi?
— Nu vreau să merg pe strada Speranţei și nici pe Solidarităţii.
— OK! Unde vrei să mergi atunci?
— Nu știu. dă-i drumul. Să nu fie în Piaţa Centrală!
— Bine, bine, da’ unde vrei să ajungi?
— Ştii ceva, sunt obosit și stresat, condu și vedem noi unde ajun-

gem, bine?
— Bine!


