
Aprecieri

„Când vine vorba despre realizările personale, există o 
linie subt�ire î�ntre tragedie s� i comedie. Nimeni nu-l î�n-
trece pe Jon Acuff î�n a mă face să râd de punctele mele 
slabe, î�n timp ce mă ajută să le depăs�esc. Dacă vrei să 
stăpânes�ti arta de a termina un lucru, cites� te această 
carte!”

 – Michael Hyatt, coautor al bestsellerului USA Today, 
Living Forward* (Mergem înainte)

„Es�ti bântuit de fantomele obiectivelor neî�ndeplinite? 
Nu am î�ntâlnit niciodată o idee care să nu-mi placă, as�a 
că s�tiu totul despre entuziasmul de a î�ncepe s� i despre 
dificultatea de a termina. Din fericire, mereu captivantul 
Jon Acuff ne-a sărit î�n ajutor prin această nouă lucrare 
remarcabilă. Cartea identifică multiplele moduri î�n care 
ne sabotăm propriul progres s� i ne oferă unelte eficiente 
pentru a ne duce obiectivele la bun sfârs� it. Cites�te cartea 
lui Jon, pune-i î�n aplicare povet�ele s� i î�t�i garantez că vei 
trece de linia de finis�  − s� i asta î�n timp ce vei râde pe tot 
parcursul drumului.”

– Ken Blanchard, coautor al cărților The New One Minute 
Manager (Noul manager la minut)** și One Minute Mentoring 
(Mentoratul la minut)

*  Carte apărută la Editura Niculescu în anul 2020, cu titlul Viitorul 
ACUM: Un plan pentru viața pe care ți-o dorești. (n.red.)
**  Carte apărută sub acest titlu la Editura Curtea Veche, București, în 
anul 2009. (n.tr.)



„Jon Acuff vorbes�te limba preferată a tuturor marilor li-
deri: du lucrurile până la capăt! Î�n zilele noastre, dacă 
vrei să te remarci, trebuie să fii un î�nvingător, iar Jon ne 
oferă un ghid practic, motivat�ional s� i unitar pentru a 
duce lucrurile la bun sfârs� it. Finiș va ajunge instantaneu 
o carte clasică!”

– Brad Lomenick, autor al H3 Leadership (Cele trei chei ale 
leadershipului)

„Atunci când es�ti lider, una dintre cele mai mari speran-
t�e ale tale este ca echipa ta să-s� i atingă obiectivele. Dar, 
cu mii de lucruri care î�t�i distrag atent�ia, acest lucru devi-
ne din ce î�n ce mai greu cu fiecare an. Cartea de fat�ă î�t�i 
va fi de mare ajutor î�n rezolvarea acestei probleme. Sunt 
sigur că organizat�iile o vor cumpăra imediat cum va 
apărea!”

– Reggie Joiner, director general și fondator al The reThink 
Group 

„Î�n calitate de muzician s� i, acum, pastor, cunosc dificul-
tăt�ile cu care te pot�i î�ntâlni atunci când compui cânte-
ce sau scrii predici. Această carte ne arată tuturor nu 
doar cum să terminăm, ci cum să terminăm bine. Prie-
tenul meu, Jon, are un mod de a face imposibilul să pară 
posibil.”

– Montell Jordan, autorul albumului This is How We Do It! 
(Așa o facem noi!)



„Ca scriitor, s�tiu cât de greu este să duci un lucru la bun 
sfârs� it. Ultimul capitol este î�ntotdeauna o provocare, dar 
ponturile pe care le dă Jon î�n noua lui carte fac ca totul 
să fie mult mai us�or. Dacă vrei să realizezi ceva, cites�te 
această carte!”

– Andy Andrews, autorul bestsellerului New York Times, 
The Traveler’s Gift (Darul călătorului) și The Noticer 
(Observatorul)

„Această carte este imboldul suprem de care ai s�tiut î�n-
totdeauna că ai nevoie.”

– Claire Díaz-Ortiz, autor și antreprenor, ClaireDiazOrtiz.com
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INTRODUCERE

Fantoma greșită

În 2013 m-am luptat cu fantoma gres� ită.
Î�n acel an, am publicat o carte care-i î�ndemna pe citi-

tori să î�nceapă ceva. Î-am provocat să se dea jos de pe cana-
pea. Să-s� i deschidă o afacere. Î-am î�ncurajat să î�nceapă o 
dietă, să scrie o carte sau să-s� i urmeze alte milioane de 
obiective la care visau de ani de zile.

Credeam că cea mai mare problemă a oamenilor era 
frica, cea care î�i î�mpiedica să î�nceapă ceva. Dacă as�  fi pu-
tut să le dau doar un imbold pentru a trece de linia de 
start, totul ar fi mers bine. Frica era fantoma care î�i t�inea 
pe loc s� i singurul mod î�n care o puteau î�nvinge era să 
act�ioneze. 

Aveam dreptate doar pe jumătate.
Î�ntr-adevăr, startul contează. Î�nceputul este semnifica-

tiv. Primii pas�i sunt critici, dar nu sunt cei mai important�i. 
S� tii ce contează mai mult? S� tii ce face ca î�nceputul să 

pară s� i ridicol, s� i us�or, s� i aproape nesemnificativ?
Finalul. 
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Ani la rândul, cititorii cu care m-am î�ntâlnit la diver-
se evenimente mi-au spus: „Nu am avut niciodată o pro-
blemă cu a î�ncepe. Am î�nceput un milion de lucruri, dar 
niciodată nu le termin. Cum să le termin?”

Nu aveam un răspuns, dar mi-ar fi prins bine s� i mie.
Am terminat câteva lucruri. Am alergat la semimara-

toane, am scris s�ase cărt�i s�i m-am î�mbrăcat destul de bine 
astăzi, dar acestea sunt except�iile din viat�a mea, pentru 
că, de obicei, realizez lucrurile doar pe jumătate. 

Am terminat doar 10% din cărt�ile pe care le am î�n 
bibliotecă. Mi-a luat trei ani să fac 6 din cele 90 de zile de 
exercit�ii ale programului pentru acasă, P90X. La 23 de 
ani, mi-am luat centura albastră la karate, fiind la apro-
ximativ 76 de centuri depărtare de obiectivul meu, cen-
tura neagră. Î�n birou, am 32 de agende Moleskine scrise 
doar pe jumătate, iar î�n baie am 19 tuburi de balsam 
de buze, toate aproape goale. Probabil că un consultant 
financiar ar î�nnebuni văzând ce sumă aloc pentru hidra-
tarea buzelor. 

Garajul meu este s� i un mausoleu. Acolo am telesco-
pul (pe care l-am folosit de cinci ori), undit�a (folosită de 
trei ori) s� i snowboardul î�mpreună cu un permis de se-
zon î�ntr-o localitate montană (pe care nu le-am folosit 
niciodată). S� i să nu uităm de ciclomotorul pe care l-am 
cumpărat î�n urmă cu trei ani s� i cu care am mers 35 km. 
Nici măcar nu l-am î�nmatriculat. Trăiesc î�n afara legii; 
legea de a termina lucrurile pe care le î�ncep.

Cel put�in, nu sunt singurul care nu termină ce-s� i 
propune.
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Conform unor studii, 92% dintre obiectivele puse de 
Anul Nou nu sunt atinse. Î�n fiecare an, î�n luna ianuarie, 
oamenii sunt plini de sperant�ă s� i entuziasm, crezând că 
acela va fi anul î�n care vor putea produce o schimbare î�n 
viat�a lor.

Dar, des�i tot�i î�ncep ceva, numai 8% termină. Conform 
statisticilor, s�ansele de a-t�i atinge obiectivele sunt egale 
cu cele de a fi admis la Juilliard ca să devii balerină. Te 
anunt�, micut�ule dansator, că rata lor de acceptare este 
de 8%. 

Credeam că problema mea constă î�n faptul că nu mă 
străduiesc destul. Asta spune fiecare guru de pe internet 
cu dint�ii albi strălucitori: „Trebuie să dai din coate! Trebu-
ie să munces�ti din greu! O să te odihnes�ti î�n mormânt!”

Poate că eram doar lenes� . 
La urma urmei, s�tiam că aveam un nivel de „determi-

nare” mult prea scăzut. Am aflat acest lucru când mi-am 
făcut evaluarea pe „scala de determinare”1 a Angelei 
Duck. Punctajul meu a fost atât de mic, î�ncât nici nu apă-
rea î�n tabel. Ar fi trebuit să existe puncte bonus pentru 
terminarea testului, lucru pe care am reus�it să-l fac, î�n 
mod surprinzător. 

Am î�nceput să mă trezesc mai devreme. Beam atât 
de multe băuturi energizante, cât să omoare un cal. 
Mi-am luat un life coach s� i am î�nceput să consum mai 
multe superalimente.

Nimic nu a funct�ionat; î�n schimb, de la atâta cafeină, 
a î�nceput să mi se zbată un ochi. Era ca s�i cum t�i-as�  fi făcut 
cu ochiul foarte, foarte repede. 
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Tot spetindu-mă î�ncercând să ating imposibilul, pre-
cum Abe Lincoln, m-am gândit să lansez o provocare de 
30 de zile î�n mediul online. Se numea 30 Days of Hustle2 
(30 de zile de agitat�ie) s� i consta î�ntr-un curs video care 
ajuta mii de oameni să-s� i atingă obiectivele. 

Ce s-a î�ntâmplat mai departe a fost, î�n cel mai bun caz, 
un accident. Nu ar trebui să recunosc as�a ceva î�n astfel de 
cărt�i. Când scrii literatură de self-help, es�ti tentat să-t�i 
„revizuies� ti” trecutul pentru a dovedi că pot�i ajuta pe 
altcineva să-s� i construiască viitorul. 

Liderul care a găsit succesul se uită î�n urmă s� i inven-
tează zece pas� i care l-au dus acolo, astfel î�ncât să poată 
scrie o carte intitulată „10 pas� i care te vor duce acolo”. 
Sincer, nu am plănuit nimic din ce urmează să-t�i poves-
tesc. Am fost la fel de surprins cum vei fi s� i tu. Oricum, 
nu pot decât să mă bucur că a funct�ionat.

Î�n primăvara anului 2016, un cercetător de la Uni-
versitatea din Memphis pe nume Mike Peasley mi-a făcut 
o propunere.

El voia să studieze oamenii care au urmat cursul 
meu de planificare a obiectivelor, pentru a observa ce a 
funct�ionat s� i ce nu. Urma să-s� i termine teza de doctorat 
s� i voia să scrie câteva articole despre rezultatele stu-
diilor lui. Î�n lunile următoare, a intervievat peste 850 
de participant�i, construind astfel o bază solidă de date 
reale.

Această experient�ă a fost una nouă pentru mine, pen-
tru că, î�nainte, urmam regula din 2003: „Pot�i spune ori-
ce vrei pe internet, fără să ai niciun fundament real.”
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Ceea ce a aflat mi-a schimbat î�ntreaga abordare cu 
privire la î�ndeplinirea obiectivelor, cu privire la această 
carte s� i, î�n unele aspecte, cu privire la viat�a mea.

Mike a descoperit că oamenii care au terminat cursul 
au avut un procent de reus�ită mai mare cu 27% fat�ă de 
alte dăt�i î�n care au î�ncercat să-s� i planifice obiectivele. 
Această observat�ie a fost î�ncurajatoare pentru mine, dar 
nu foarte surprinzătoare, din moment ce, atunci când 
lucrezi cu perseverent�ă la ceva timp de 30 de zile, devii 
mai bun la acel lucru.

Ceea ce m-a uimit este ceva ce ar trebui să fie mai 
evident pentru noi tot�i: exercit�iile care i-au ajutat pe oa-
meni să-s� i î�mbunătăt�ească progresul î�n mod spectacu-
los au fost cele care î�nlăturau presiunea, care eliminau 
perfect�ionismul ce î�i paraliza pe oameni s� i î�i făcea să 
renunt�e la obiectivele lor. Îndiferent dacă î�ncercau să 
slăbească, să scrie mai mult pe blog sau să primească o 
mărire de salariu, rezultatele erau aceleas� i. Cu cât oame-
nii tindeau mai put�in spre perfect�iune, cu atât deveneau 
mai productivi.

Se pare că răspunsul nu este să î�ncerci din greu.
Nici să munces�ti mai mult nu este o solut�ie.
Înit�iatorii cronici se pot transforma î�n perseverent�i 

consecvent�i.
Putem să terminăm.  
Recunoas�te, ai crezut că această carte va semăna cu 

o reclamă la Red Bull: î�t�i dau câteva ponturi, te motivez, 
î�t�i arăt cum să reus�es�ti s�i te ajut să realizezi cât mai multe!
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Cum funct�ionează asta pentru tine? Te ajută dacă 
î�ncerci din greu? Dacă faci mai multe, î�t�i place viat�a mai 
mult? Te-au ajutat măcar vreun pic sfaturile legate de pro-
ductivitate, ponturile de management al timpului sau 
sfaturile pentru viat�ă?

Nu te-au ajutat s� i nici nu te vor ajuta.
Dacă vrei să termini un lucru, trebuie să faci tot ce-t�i 

stă î�n putint�ă ca să scapi cât mai repede de perfect�io-
nism. Trebuie să-t�i placă, să-t�i î�njumătăt�es�ti obiectivele, 
să alegi lucrurile la care vei renunt�a, plus alte câteva 
chestiuni pe care nu le vei anticipa de la î�nceput.

Uite ce a fost surprinzător la toată aventura asta: 
lect�iile practice pe care le-am î�nvăt�at din studiul legat de 
ce avem nevoie pentru a termina ce î�ncepem sunt atât 
de ilogice, î�ncât majoritatea par nis�te scurtături. Vei simt�i 
că tris�ezi sau că ceea ce faci nu contează.

Cuvântul „scurtătură” te face să te simt�i put�in vino-
vat? Î�t�i amintes�ti de fiecare profesor, s�ef sau părinte care 
t�i-a spus: „Nu există scurtături î�n viat�ă”?

Nu-i nimic, promite-mi doar că nu o să mai foloses�ti 
Google. Data viitoare când vrei să afli ceva, scrie o scri-
soare Bibliotecii Nat�ionale. Pe hârtie. Cu un timbru pe care 
va trebui să-l lingi. Timbrele cu lipici sunt o scurtătură.

Î�n esent�ă, as�a au făcut frat�ii Wright când au căutat 
un loc unde să-s� i testeze avioanele.3 Au scris Înstitutului 
de Meteorologie din Washington, D.C., s� i au î�ntrebat 
unde pot găsi cel mai prielnic vânt din t�ară pentru as�a 
ceva. Un birocrat a făcut câteva cercetări, a adunat nis�te 
rapoarte s� i le-a răspuns la scrisoare. După ce au studiat 
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cu atent�ie datele, au ales locul numit Kitty Hawk din 
Carolina de Nord. Pasul următor a fost să-i scrie dirigin-
telui de pos�tă, pentru a-l î�ntreba cum era insula. Apoi au 
as�teptat răspunsul lui.

Î�ntregul proces a durat o eternitate, cel put�in după 
standardele noastre actuale, pentru că acum avem 
scurtături.

Să î�ntrebi un localnic din Martha’s Vineyard care este 
cea mai bună plajă, este o scurtătură. (Apropo, răspun-
sul este plaja Tashmoo.)

S� i să opres�ti conexiunea Wi-Fi de pe laptop când 
vrei să te concentrezi la ceva anume este o scurtătură. 
Să nu ai î�nghet�ată î�n casă când vrei să slăbes�ti, este o 
scurtătură. Dacă te-ai săturat să nu termini ceea ce î�n-
cepi, am câteva lucruri să-t�i arăt. Totul î�ncepe cu felul 
î�n care te comport�i î�n cea mai importantă zi din acest 
proces.





CAPITOLUL 1

Ziua de după perfecțiune

„Un lucru bine î�nceput este pe jumătate terminat” 
este unul dintre citatele mele fals motivat�iona-

le preferate. Celălalt este: „Uneori trebuie să sari de pe 
stâncă pentru a prinde aripi”. Am văzut asta î�ntr-o foto-
grafie cu un lup, ceea ce m-a mirat, î�ntrucât, î�n î�nt�ele-
gerea mea limitată a regatului animalelor, niciunui lup 
nu i-au crescut vreodată aripi. S� i slavă Domnului pentru 
asta! Asta ne-ar mai lipsi, să descopere lupii cum să 
zboare.

Tindem să punem prea mult accent pe î�nceputuri 
s� i, astfel, ratăm singura zi care compromite mai multe 
obiective decât oricare alta. Î�n cei 41 de ani de viat�ă ai 
mei, nu am auzit pe nimeni care să-s� i amintească de 
această zi. Eram picat din lună, la fel ca personajele ficti-
ve care î�ncă locuiesc pe plaja unde s-a filmat Fălci. Fălci 
2 nu ar fi trebuit să apară. Acel film trebuia să se intitu-
leze: „Nis�te locuitori de la malul mării se mută î�n Ohio, 
unde nu sunt rechini”. Probabil că acest titlu nu ar fi 



20 FINIȘ

intrat pe afis� , dar măcar ar fi evitat un alt dezastru cine-
matografic cu privire la filmele cu rechini. 

Î�n ciuda tuturor eforturilor pe care le depunem pen-
tru a ne planifica obiectivele, î�n ciuda adidas�ilor noi, a 
dietelor s� i a planurilor de afacere, ratăm ziua care con-
tează cel mai mult, ziua care î�mi explică de ce nu mai pot 
să cumpăr fasole neagră de la Costco*.

Nu magazinul î�mi interzice, nu este o decizie legată 
de management, des� i abuzez de mostrele lor gratuite. 
Î�ntr-o zi, ofereau Oreo pentru cei s�apte americani care 
nu i-au î�ncercat niciodată. Conversat�ia cu angajatul care 
avea această sarcină a fost ciudată, pentru că am simt�it 
că trebuie să mă prefac că nu am auzit niciodată de ei. 
„Cum le spune? Sandvis�uri din biscuit�i cu ciocolată? Cum? 
Oreo? Am pronunt�at bine? Ce extravagant!”.

Motivul pentru care nu pot să cumpăr fasole neagră 
este că se vinde numai î�n cantităt�i foarte mari. Nu pot�i să 
cumperi numai o conservă, trebuie să cumperi 1.000.

Asta î�nseamnă cam multă fasole, cred că î�mi ajunge 
pentru un an. 

Î�n timp ce mă antrenam, am decis că voi face lucru-
rile „cu seriozitate”. Mi-am amintit că Timothy Ferriss 
recomandă î�n cartea lui, 4 ore – Corpul**, un mic-dejun 
simplu cu ouă, fasole neagră, spanac, chimen s� i sos me-
xican. Când membrii familiei mele mă văd scotocind î�n 
cămară după fasolea neagră, oftează: „O, nu, iar î�ncepe”. 

*  Lanț de supermarketuri din SUA. (n. red.)
**  The 4 Hour – Body. Carte și audiobook apărute la Editura ACT și Poli-
ton, București, în anul 2019. (n.tr.)
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Cu tot�ii s�tiu că o să mănânc fasole neagră î�n următoarele 
12 zile. 

De ce numai 12? Pentru că î�n ziua 13 voi fi prea ocu-
pat, voi avea o î�ntâlnire sau o călătorie de afaceri, s� i nu 
voi mânca fasole. Îar dacă am pierdut o zi, voi renunt�a la 
î�ntregul meu efort. Odată ce s� irul s-a î�ntrerupt, nu-l mai 
pot relua. Traseul nu mai e perfect, as�a că renunt� de tot. 
Aceasta este o react�ie surprinzător de comună atunci 
când gres� im. 

Dacă î�i î�ntrebi pe oameni de ce renunt�ă la obiective-
le lor, vei primi răspunsuri asemănătoare:

„Am rămas î�n urmă s� i nu am mai putut recupera.”
„Viat�a mi-a î�ntins o cursă, iar planurile mi-au fost 

compromise.”
„Proiectul a scăpat de sub control s� i a devenit prea 

complicat.”
Poate cuvintele diferă, dar tot�i spun cam acelas� i lu-

cru: „Când nu a mai mers la perfect�ie, am renunt�at”.
Ai pierdut o singură zi de dietă s� i ai decis că nu mai 

merită să continui.
Î�ntr-o dimineat�ă ai fost prea ocupat ca să mai scrii s� i 

ai pus cartea neterminată la loc pe raft.
Ai pierdut chitant�a unei facturi s� i ai renunt�at să mai 

t�ii evident�a bugetului din luna respectivă.
Nu te dojenesc că es�ti perfect�ionist. Am păt�it-o s� i eu 

de multe ori. Î�n februarie, am alergat 115 km. Apoi, î�n 
martie, am alergat 115 km s� i 117 î�n aprilie. S� tii cât am 
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alergat î�n luna mai? Treisprezece km. Pot�i să ghices�ti to-
talul lunii iunie? Cinci.

De ce? Pentru că, atunci când am î�ntâmpinat un obsta-
col care mi-a î�ntrerupt seria de antrenamente perfecte, 
m-am oprit.

Aceasta este prima minciună pe care t�i-o spune per-
fect�ionismul cu privire la obiectivele tale: renunt�ă dacă 
nu este perfect.

Genialitatea acestei minciuni este subtilă. Nu spune 
„când” nu este perfect, pentru că asta sugerează că nu va 
fi. Nu, perfect�ionismul î�t�i spune „dacă” nu este perfect, 
ca s� i cum, după ce î�t�i vei fi trăit viat�a, pe piatra ta funera-
ră ar putea să scrie „100% perfect”.

Acest lucru ne deranjează, pentru că nu vrem note 
sub 10 atunci când avem un obiectiv. Vrem să luăm di-
rect 10, î�n special dacă este vorba despre un obiectiv pe 
care ni l-am stabilit de mai mult timp. Vom renunt�a cu 
bucurie la tot efortul când vom descoperi unele gres�eli 
sau imperfect�iuni î�n act�iunile noastre. Mai mult decât 
atât, vom renunt�a chiar î�nainte de a î�ncepe. 

De aceea, mult�i oameni nu î�s� i vor propune un obiec-
tiv nou. Preferă să nu obt�ină nimic, î�n loc să obt�ină doar 
50%. Ei consideră că singurul standard este să fii per-
fect, iar dacă nu-l pot atinge, nu vor face nici măcar pri-
mul pas. O tristă senzat�ie de: „ce rost are?” î�i î�nvăluie ca 
o ceat�ă densă. Dacă nu î�ncerc, nu pot să dau gres� . 

Î�n timp ce mă documentam pentru această carte, am 
făcut un sondaj online î�n care am î�ntrebat 1.000 de 
oameni dacă au refuzat vreodată chiar s� i să-s� i noteze 
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o idee din cauză că nu o considerau destul de bună. Cre-
deam că sunt singurul cu un filtru al perfect�ionismului 
care î�i sortează ideile î�nainte de a le pune pe hârtie. 
Peste 97% dintre participant�i au răspuns afirmativ. 

Nu s�tiu cum să-t�i zic asta, dar obiectivul tău nu va fi 
perfect. Mi se rupe inima să t�i-o spun, dar vei es�ua. Poate 
vei avea multe es�ecuri. Poate vei es�ua chiar la î�nceput. 
Te pot�i î�mpiedica chiar la linia de start. 

Este î�n regulă.
De ce? De ce te-as�  î�ncuraja să accept�i imperfect�iu-

nea? Ei bine, î�n primul rând, dacă vei face ceva î�ntr-un 
mod imperfect, nu vei muri. Dar noi credem că asta se 
va î�ntâmpla, de aceea comparăm lipsa noastră de pro-
gres cu un accident de tren: „Nu am putut să-mi reiau 
drumul, planurile mele au deraiat.” Deraierea unui 
tren este un accident grav. De cele mai multe ori, se 
soldează cu decese s� i cu despăgubiri de sute de mii de 
dolari, iar reparat�iile durează zile, dacă nu chiar săptă-
mâni î�ntregi.

S� tii ce nu se î�ntâmplă dacă î�ntr-o zi nu-t�i realizezi 
obiectivul? Nu se î�ntâmplă nimic de acest fel. Nimeni nu 
moare. Nu este nevoie de 400.000 de dolari ca să-t�i reiei 
drumul. Nu durează patru luni să î�ndrept�i lucrurile.

Î�n al doilea rând, dobândirea unei forme de tolerant�ă 
la imperfect�iune reprezintă factorul-cheie î�n transfor-
marea init�iatorilor cronici î�n perseverent�i consecvent�i. 
Înit�iatorii cronici renunt�ă î�n ziua de după perfect�iune. 
Ce rost mai are? Totul s-a terminat. Mai bine persistăm 
î�n gres�eală. Aseară m-am î�ndopat cu de toate, la fel de 
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bine as�  putea să fac s� i azi, la micul dejun, la prânz s� i din 
nou la cină. 

„La fel de bine as�  putea să” (might as well) este una 
dintre cele mai periculoase expresii din limba engleză. 
Sau din limba poloneză, din moment ce, din cine s�tie ce 
motiv, cărt�ile mele sunt traduse î�n această limbă î�nainte 
să fie traduse î�n spaniolă. Am mare succes î�n Cracovia!

Expresia „la fel de bine as�  putea să” nu se aplică 
niciodată lucrurilor bune. Nu o să spui niciodată „la fel 
de bine as�  putea să-i ajut pe orfani” sau „la fel de bine as�  
putea să plantez nis�te legume î�ntr-o grădină comunitară”. 
De obicei, este vorba despre steagul alb al capitulării: 
„Am mâncat un cartof prăjit, la fel de bine as�  putea să 
mănânc o mie.”

Acestea sunt lucrurile pe care ni le spunem după 
ziua î�n care se î�ntâmplă perfect�iunea, o zi deosebit de 
dificilă.

Ai idee care este ziua î�n care oamenii renunt�ă cel mai 
des la cursul de planificare a obiectivelor î�n 30 de zile? 
Majoritatea oamenilor spun că ziua 23 sau ziua 15, dar 
nu sunt nici măcar pe aproape.

Cei mai mult�i oameni renunt�ă î�n a doua zi. Exact, 
ziua î�n care majoritatea oamenilor renunt�ă să mai ci-
tească e-mailul cu exercit�ii este ziua nr. 2. De ce î�n aceas-
tă zi? Pentru că imperfect�iunii nu-i ia mult să apară. Se 
î�ntâmplă să fii la birou, î�ntr-o dimineat�ă de luni, s� i să 
te gândes�ti: „E ora nouă dimineat�a. Cum de sunt deja 
atât de î�n urmă? Cum de mi s-a dus deja de râpă toată 
săptămâna?”
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Împerfect�iunea vine rapid, iar atunci când se î�ntâm-
plă, de obicei renunt�ăm.

Din acest motiv este atât de importantă ziua de după 
perfect�iune. Aceasta este ziua care poate aduce succesul 
deplin sau es�ecul total pentru orice obiectiv. Ziua î�n care 
ai sărit peste exercit�ii. Ziua î�n care nu ai reus�it să te tre-
zes�ti de dimineat�ă. Ziua î�n care te-ai decis că port�ia po-
trivită de gogos�i Krispy Kreme este o cutie î�ntreagă.

Ziua de după perfect�iune este ceea ce î�i separă pe 
perseverent�i de init�iatori.

Î�ndeplinirea unui obiectiv seamănă mai put�in cu o 
călătorie cu trenul de-a lungul t�ării s� i mult mai mult cu 
condusul unei mas�inut�e electrice dintr-un parc de dis-
tract�ii. Î�n unele zile, vei face î�nconjurul circuitului fără 
nicio problemă. Nimic nu-t�i va sta î�n drum s� i, câteva 
momente, mas�inut�a va părea cu adevărat rapidă. Î�n alte 
zile, vor apărea situat�ii neprevăzute, imposibil de expli-
cat. Sau poate vei rămâne blocat î�ntr-un ambuteiaj s� i te 
vei simt�i ca s� i cum ai fi făcut cinci pas� i î�napoi.

Se poate î�ntâmpla.
Nu va fi perfect, dar s�tii ce este mai important decât 

perfect�iunea? S� tii ce-t�i va fi mult mai de folos decât 
perfect�ionismul? 

Să mergi î�nainte imperfect.
Respinge ideea că ziua de după perfect�iune î�nseam-

nă că ai es�uat.
Nu este adevărat.
Pot�i să î�ncerci din nou.



26 FINIȘ

Astăzi, mâine, săptămâna viitoare.
Din păcate, perfect�ionismul moare greu. Este stărui-

tor s� i deosebit de periculos, pentru că se deghizează î�n 
excelent�ă. Unii cititori se simt deja stânjenit�i citind acest 
capitol, pentru că ei consideră că opusul perfect�ionis-
mului este es�ecul. Dar nu este as�a. Opusul perfect�ionis-
mului este să termini lucrurile î�ncepute.

Acestea sunt us� ile î�n fat�a cărora stăm atât î�n viat�ă, 
cât s� i î�n această carte. Pe una scrie „TERMÎNAT” s� i duce 
către aventuri măret�e, oportunităt�i s� i poves�ti. Pe cealal-
tă scrie „PERFECT� ÎUNE” s� i duce către un zid imens de 
frustrări, rus� ine s� i as�teptări neî�mplinite. 

Cea mai grea parte din această situat�ie este că te simt�i 
groaznic atunci când î�t�i stabiles�ti obiective s� i nu apuci 
niciodată să le duci la bun sfârs� it.

Când î�t�i propui un obiectiv, î�t�i faci t�ie o promisiune. 
O să slăbes�ti câteva kilograme. O să-t�i faci ordine î�n dulap. 
O să î�ncepi să scrii un blog. O să suni un vechi prieten. Î�n 
clipa î�n care î�t�i stabiles�ti obiectivul, î�t�i faci o promisiune 
secretă. Când nu-l î�ndeplines�ti, î�t�i î�ncalci acea promisiu-
ne. Ai mint�it persoana cu care petreci cel mai mult timp. 
Te-ai mint�it pe tine.

Dacă î�ncalci mai multe promisiuni, î�ncepi să te î�ndo-
ies�ti de tine. Acest lucru nu este surprinzător. Dacă cine-
va î�t�i spune de zeci de ori să vă î�ntâlnit�i ca să bet�i o cafea 
s� i niciodată nu vine, nu mai ai î�ncredere î�n acea persoa-
nă. La fel, dacă unul dintre părint�i î�t�i promite că vine să 
te ia după antrenamentul de fotbal s� i nu vine, î�t�i pierzi 
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î�ncrederea î�n el. Îar dacă un s�ef î�t�i promite o promovare 
s� i apoi o as�tept�i lună de lună fără să o primes�ti, nu î�l mai 
crezi. 

De ce renunt�ă atât de mult�i oameni la obiectivele 
stabilite de Anul Nou? Pentru că au renunt�at s� i anul 
trecut, s� i cu doi ani î�nainte, s� i cu trei ani î�nainte. Dacă 
renunt�i de prea multe ori, această atitudine nu va mai 
fi doar o posibilitate când î�t�i vei stabili un nou obiectiv, 
ci devine identitatea ta, iar acest lucru te va face să te 
simt�i groaznic.

Oamenii î�s� i amintesc mai bine lucrurile pe care nu 
le-au terminat, decât pe cele pe care le-au dus până la 
capăt. Neputint�a ta de a lăsa î�n trecut obiectivele neî�n-
deplinite, frământarea pe care o simt�i când las� i ceva ne-
terminat, acestea nu sunt doar simple sentimente. Sunt 
ca zgârieturile de pe un disc, ca gropile de pe un drum, 
sunt amintiri constante ale unui cerc pe care nu l-ai î�nchis. 
Asta ni se î�ntâmplă tuturor când ne stabilim obiective 
pe care viat�a ne î�mpiedică să le atingem.

Pe de altă parte, cel mai plăcut sentiment din lume 
este să termini ceva la care t�ii cu adevărat. Î�nceputul 
aduce cu sigurant�ă o explozie de euforie, dar nu se com-
pară cu finalul. Vei păstra medalia pe care o vei primi 
când vei fi alergat prima oară cinci kilometri. Nici nu-t�i 
va păsa cât de mult a durat cursa. Ai reus�it. Ai trecut li-
nia de finis�  s� i fiecare zi de antrenament a meritat. Diplo-
ma de la facultate, primul dolar pe care l-ai câs�tigat din 
afacerea pe care ai fondat-o, cartea de vizită pe care 
scrie „partener” la o firmă ‒ succesul, mai mic sau mai 



28 FINIȘ

mare, este la fel de important î�n orice formă a lui. T� i-ai 
î�ndeplinit un obiectiv, iar asta î�t�i oferă un sentiment 
extraordinar.

Problema este că perfect�ionismul face ca gres�elile să 
pară mai mari, iar progresul să pară mai mic. El nu crede 
î�n cres� terea treptată a succesului. Perfect�ionismul î�t�i 
descrie obiectivele ca pe un castel construit din cărt�i 
de joc. Dacă un lucru nu merge perfect, totul se năruie. 
Chiar s�i cel mai mic pas gres�it î�nseamnă că î�ntregul obiec-
tiv este compromis.

Perfect�ionismul ne dă bătăi de cap s� i pentru că ne 
face să t�intim prea sus. Probabil că 92% din obiective 
es�uează din mii de motive, dar cel mai important dintre 
acestea este s� i cel mai î�ns�elător.

Când ne stabilim un obiectiv, t�intim la ceva mai bun. 
Vrem să arătăm mai bine. Vrem să ne simt�im mai bine. 
Vrem să fim mai buni. Dar apoi „mai bun” se transformă 
î�n „cel mai bun”. Nu vrem să cres�tem î�ncet. Vrem să obt�i-
nem un succes grandios peste noapte. 

Cine ar vrea să alerge cinci kilometri când ar putea 
alerga la maraton? Cine ar vrea să scrie rezumatul unei 
cărt�i când ar putea scrie o trilogie cu vârcolaci s� i zombi 
spat�iali care se î�ndrăgostesc? (Titlu: Lună plină, inimă 
plină). Cine ar vrea să câs�tige 10.000 de dolari când ar 
putea câs�tiga 100.000?

Î�n timp ce căutam exemple reale, de la oameni re-
ali, mi-am î�ntrebat prietenii de pe Facebook ce cred 
despre perfect�ionism. Cineva l-a descris astfel: „Când 
î�ncep ceva, am î�ncrederea că voi putea termina. Apoi 
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mă entuziasmez s� i î�ncep să visez. Î�n primă instant�ă, sunt 
î�ncrezător s� i simt că s�tiu ce fac. Apoi visurile mele capă-
tă amploare. Întervine dorint�a de a atinge perfect�iunea 
s�i, dintr-odată, nu mă mai simt potrivit să realizez acel 
lucru, pentru că nu s�tiu cum să o fac la un nivel atât de 
î�nalt. Î�n consecint�ă, visurile mor s� i obiectivul este uitat. 
Cel mai interesant lucru este că, de obicei, tot ceea ce am 
spus mai sus se î�ntâmplă doar î�n mintea mea. Î�n realita-
te, nu am î�nceput niciodată nimic.”

Dacă nu es�ti î�nclinat să gândes�ti astfel î�n mod natural, 
literatura de genul „urmează-t�i visurile, î�ndeplines�te-t�i 
obiectivele” te va î�mpinge î�n această direct�ie.

Un autor motivat�ional î�s� i î�ncurajează cititorul să 
se vizualizeze „făcând perfect ceva ce-s� i dores�te să facă 
mai bine”.1 Îată cuvântul „perfect”. Adică t�i se spune să 
te uit�i la un film imaginar î�n care faci ceva la perfect�ie 
î�n repetate rânduri. La un moment dat, chiar te strecori 
î�n film pentru a î�nt�elege ce î�nseamnă perfect�iunea. 
După ce vizualizezi acest film, t�i se spune să mics�o-
rezi imaginea „până când ajunge la dimensiunea unui 
biscuit”.

Prima dată când am citit aceste instruct�iuni, când am 
citit că trebuie să-mi transform obiectivul î�ntr-un biscu-
it imaginar perfect, am î�nceput să râd î�n hohote. Bănu-
iam direct�ia î�n care se î�ndreptau aceste instruct�iuni s� i 
nu m-am î�ns�elat:

„Apoi, ia această imagine miniaturală, mestec-o s� i 
î�nghite-o.”
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Dacă te î�ntrebi vreodată de ce t�i-e greu să urmezi 
sfaturile motivat�ionale, te rog să te gândes�ti la biscuitul 
imaginar pe care trebuie să-l mănânci pentru a-t�i atinge 
obiectivul. 

Cu cât î�ncerci mai mult să ajungi la perfect�iune, cu 
atât e mai put�in probabil să-t�i atingi obiectivele.

S� tiu că pare a fi un pas î�napoi, dar asta spun mereu 
s� i cercetătorii.

Mi-as�  dori ca acest lucru să fie suficient pentru a 
domoli demonul omniprezent, dar perfect�ionismul nu 
dispare atât de us�or. Este mult prea rezistent. Sapă adânc 
î�n subcons�tientul nostru s� i nu poate fi î�ndepărtat cu 
us�urint�ă.

Î�n această carte, ne vom referi la perfect�ionism ca la 
personajul rău din poveste. 

Perfect�ionismul va face tot ce poate ca să te doboa-
re atunci când lucrezi pentru a-t�i î�ndeplini un obiectiv. 
Te va lovi î�n fluierul piciorului la fiecare cotitură, î�t�i 
va fura banii de mâncare s� i te va face să te î�ndoies� ti de 
tine.

De unde s�tiu acest lucru? Pentru că asta î�mi face mie 
s� i tuturor celor pe care î�i cunosc s� i care î�ncearcă.

Totus�i, nu are important�ă, pentru că noi s�tim ceva ce 
majoritatea oamenilor nu s�tiu: nu prima zi este cea mai 
importantă î�n atingerea unui obiectiv, ci ziua de după 
perfect�iune, iar acum suntem pregătit�i pentru ea.
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Uneori va fi dureros s� i incomod, dar dacă î�nvet�i să 
depăs�es�ti acest disconfort minor, vei putea să treci cu 
bine peste ziua de după perfect�iune. Vei putea să res-
pect�i promisiunile pe care t�i le-ai făcut. S� i vei fi capabil 
să termini orice lucru vei î�ncepe.





CAPITOLUL 2

Înjumătățește-ți obiectivul

Când eram î�n primul an de facultate, am vrut să î�ncerc 
să intru î�n echipa de fotbal american. Dat fiind că am 

1,73 î�nălt�ime, acest lucru mi s-a părut natural. Până la 
urmă, nu pot�i să t�ii un tigru departe de junglă.

Mă hotărâsem să devin atacant. Î�mi cumpărasem de 
la un magazin de articole sportive o minge s� i un suport 
s� i, seara târziu, mă strecuram pe stadionul din Birmin-
gham, Alabama, s� i î�mi exersam loviturile. 

Am dat vreodată un gol de 3 puncte? Nu. Am î�nscris 
vreodată un eseu? Nu. Am dat vreodată un gol î�n timpul 
antrenamentelor mele de la miezul nopt�ii? Răspunsul 
este tot nu. 

Atunci de ce credeam că as�  putea să fiu un atacant 
pentru o echipă de facultate din Divizia A, care juca oca-
zional cu s�coli precum cea din Auburn? 

Pentru că eram nebun.
Era un obiectiv absurd.
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Nu es�ti la fel de nesăbuit ca mine, dar probabil că s� i 
tu ai tendint�a să exagerezi cu obiectivele tale.

Cu tot�ii ne stabilim obiective măret�e la î�nceput, 
iar motivul pentru care facem acest lucru este simplu: 
perfect�ionismul.

Î�n timp ce munces�ti pentru atingerea unui obiectiv, 
perfect�ionismul devine foarte î�ns�elător. Primul lucru pe 
care î�l spune este că nu vei reus�i să faci ceva perfect s� i că 
nici măcar nu ar trebui să î�ncepi. Este mult mai bine să 
renunt�i acum decât să iroses�ti atâta timp s� i să dai gres� . 

Perfect�ionismul î�t�i aduce o listă î�ntreagă de motive 
pentru care nu ar trebui să î�ncepi ceva. Es�ti prea bătrân. 
Es�ti prea tânăr. Es�ti prea ocupat. Ai prea multe obiective 
s� i nu s�tii pe care să-l pui pe primul loc. Nu ai destui bani 
sau nu ai destul sprijin. Altcineva a realizat deja lucrul 
pe care vrei tu să-l faci. Cineva mai des�tept s� i cu o dantu-
ră mai frumoasă. 

Dacă ignori acest obstacol init�ial s� i î�ncepi să lucrezi 
la ceva, perfect�ionismul î�s� i va schimba complet tonul: 
acum va spune că trebuie să faci la perfect�ie acel ceva. 
Este singura variantă acceptată. 

Ce este genial la strategia aceasta de „a atinge per-
fect�iunea” este că pare a fi logică. Dacă tot ai de gând să 
faci ceva, nu ar trebui să fie ceva extraordinar? Nu ar tre-
bui să fie ceva cu totul ies� it din comun?

Fă ceva extraordinar sau stai acasă!
Acum am ajuns la cea de-a doua minciună a perfec-

t�ionismului: obiectivul tău trebuie să fie unul grandios.
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Acesta este un sentiment plăcut s� i, cu cât obiectivul 
este mai măret�, cu atât este mai mare entuziasmul init�ial 
care ne cuprinde când ni-l imaginăm, î�nsă eu am să te 
provoc să faci exact opusul. De fapt, vreau să-t�i î�njumă-
tăt�es�ti obiectivul.

Nu î�t�i spun să faci mai put�in, pentru că, î�njumătăt�in-
du-l, vei putea de fapt să realizezi mai multe. 

Gândes�te-te î�n felul următor: la î�nceput, când suntem 
entuziasmat�i până la cer, credem că s� i realizările noastre 
trebuie să ajungă tot până acolo. Acesta este motivul 
pentru care oamenii care nu au alergat niciodată 100 de 
metri î�mi vor spune că vor să alerge la maraton. Î�i voi 
î�ntreba cu delicatet�e: „Ai alergat vreodată la un semima-
raton? Ai participat vreodată la o cursă de cinci kilome-
tri? Dar la o cursă de un kilometru? Ai alergat măcar o 
dată un kilometru? Ai câs�tigat vreodată vreo medalie, 
cât de mică?”

Răspunsul este î�ntotdeauna negativ, nu au mai aler-
gat până acum, dar insistă să participe la maraton.

Te-ai î�ntrebat vreodată de ce 92% dintre oameni nu 
î�s� i pot atinge obiectivele?

Pentru că au tendint�a să-s� i stabilească obiective care 
sunt de un optimism absurd.

Oamenii de s�tiint�ă numesc acest lucru „eroare de pla-
nificare”1, un concept studiat init�ial de Daniel Kahneman 
s�i Amos Tversky. Ei au descris această problemă ca pe 
„un fenomen î�n care planificarea timpului necesar pen-
tru a realiza o sarcină viitoare se face cu un optimism 
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nerealist, ajungându-se astfel la subestimarea timpului 
necesar î�n realitate”.

Numeroase studii au confirmat că suntem predispus�i 
să devenim victime ale erorii de planificare, iar unul 
dintre exemplele mele preferate î�i are î�n prim plan pe 
student�ii din ultimul an de facultate care î�s� i scriu lucra-
rea de licent�ă. 

Psihologul Roger Buehler le-a cerut acestora să apre-
cieze cât timp le va lua să-s� i termine lucrarea, luând î�n 
considerare atât cel mai bun, cât s� i cel mai rău caz. Î�n 
medie, student�ii au spus că o să dureze 34 de zile să o 
termine. Î�n realitate, a durat 56 de zile, aproape dublu 
fat�ă de cât au estimat init�ial.2

Ceea ce este cu adevărat interesant este faptul că nici 
măcar jumătate dintre student�i nu s-au î�ncadrat î�n cel 
mai mare interval de timp preconizat. Chiar gândindu-se 
că totul ar putea merge rău, student�ii nu au apreciat 
corect.

Eroarea de planificare î�s� i arată colt�ii de fiecare dată 
când î�ncerci să-t�i stabiles�ti obiective. Pe când avea 23 de 
ani, un prieten a î�ncercat să realizeze ceva măret�. Nu 
mai alergase decât pe o bandă de alergat s� i î�n timpul 
unui meci de fotbal. De abia î�nota câteva bazine o dată 
sau de două ori pe lună. Nu mersese decât pe bicicleta 
din sala de sport. Ce a decis atunci să facă? Să participe 
la o cursă de triatlon din San Antonio, Texas, care acope-
rea 113 km. 

„Aveam la dispozit�ie opt luni ca să mă pregătesc, 
as�a că m-am apucat să-mi planific antrenamentul. Deja 
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mergeam la sală î�n fiecare zi lucrătoare, deci era mai 
us�or să alerg/să î�not/să merg mai mult pe bicicletă, de-
cât să ridic greutăt�i, nu-i as�a? Planul meu era gata, totul 
era pus la punct. Apoi am renunt�at să mai merg la sală”.

Uimitor î�n această poveste este că obiectivul priete-
nului meu a reus�it să distrugă ceea ce el făcea deja. Î�na-
inte de aparit�ia acelui t�el măret�, mergea cu regularitate 
la sală. Nu doar că nu a participat la cursă, dar a renun-
t�at la act�iuni pe care le î�ntreprindea deja. Îată ce putere 
de distrugere poate avea un obiectiv mult prea mare. 

Ce voi spune acum se află î�n antiteză cu orice citat 
motivat�ional ridicol, scris de mână pe fotografia unei cas-
cade grandioase, î�nsă, dacă î�t�i stabiles�ti obiective prea 
mari la î�nceput, ajungi să nu mai apuci niciodată să le 
î�ndeplines�ti.

Fără î�ndoială, asta î�t�i vor spune toate statisticile.
Î�n cea de-a noua zi din programul meu de 30 de zile, 

le-am cerut participant�ilor să-s� i î�njumătăt�ească obiec-
tivele, la fel cum î�t�i cer s� i t�ie. Conform teoriei mele, oa-
menii, î�n special init�iatorii cronici ca tine s� i ca mine, 
supraestimează rezultatele pe care le pot obt�ine î�ntr-o 
anumită perioadă de timp. Când nu reus�esc să-s� i atingă 
obiectivul lor măret�, se descurajează s� i, prin urmare, 
renunt�ă cu totul.

De exemplu, dacă obiectivul tău este să slăbes�ti cinci 
kilograme s� i slăbes� ti doar patru, l-ai ratat cu un kilo-
gram. Cei mai mult�i dintre noi cred î�n vechea zicală: 
„T� intes� te spre lună. Chiar dacă nu nimeres� ti, măcar 
vei fi printre stele”, dar viat�a nu funct�ionează as�a. 
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Mentalitatea perfect�ionistă de tipul „totul sau nimic” ne 
spune că nu contează dacă ajungi aproape de î�ndeplini-
rea obiectivelor tale. Stelele nu sunt de ajuns.

Acum ai o grămadă de motive ca să renunt�i. Dar dacă 
t�i-ai î�njumătăt�i obiectivul la două kilograme s� i jumătate, 
iar apoi ai pierde patru, victoria init�ială te-ar î�ncuraja 
să continui. Ai pierde tot atâtea kilograme, dar prin aceas-
tă abordare es�ti aproape sigur că î�t�i vei atinge obiectivul 
init�ial, s� i apoi î�t�i vei putea propune altul.

Nu o să vezi scris pe peret�ii sălii de sport: „Î�njumătă-
t�es�te-t�i obiectivul.” Pare că tris�ezi, dar funct�ionează. 

Când cercetătorul cu care colaboram mi-a trimis 
raportul cu privire la 30 Days of Hustle, am observat 
că s-a evident�iat o concluzie: cei care s� i-au î�njumătăt�it 
obiectivul, s� i-au crescut î�n medie randamentul cu peste 
63%, î�n comparat�ie cu provocări asemănătoare î�ntâl-
nite î�n trecut.

Mai mult decât atât, 90% dintre cei care s� i-au î�nju-
mătăt�it obiectivele au spus că au simt�it o dorint�ă mai pu-
ternică de a lucra pentru a-s� i atinge scopul; s-au simt�it 
î�ncurajat�i să continue s� i motivat�i să lucreze mai mult, 
deoarece obiectivul părea realizabil.

Oamenii care au luat-o pe scurtătură au terminat ceea 
ce s� i-au propus.

Dar nu trebuie să mă crezi pe cuvânt. Îată câteva de-
clarat�ii de la oameni reali, la fel ca tine, care au î�ncercat 
această strategie:
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„Am scris zilnic pe blogul meu 30 de postări noi, de 
peste 300 de cuvinte. Mi-am î�njumătăt�it obiecti-
vul, propunându-mi să scriu î�n jur de 100 de cuvin-
te î�n fiecare zi. S� i a funct�ionat! Î�n 28 din cele 30 de 
zile am scris peste 300 de cuvinte pe blog, iar î�n 
celelalte 2 zile am scris î�n jur de 100. Obiectivul era 
să scriu s� i asta am făcut!”

„Î�ntotdeauna î�mi propun să fac mai mult decât pot. 
Mă bucur că ai avut ideea de a î�njumătăt�i obiecti-
vele. A trebuit să-mi reorganizez obiectivul de vreo 
patru ori, pentru că cerea prea mult timp, timp pe 
care nu î�l aveam. Astfel, des� i nu mi-am atins obiec-
tivul init�ial, m-am apropiat de el mai mult decât as�  
fi putut să o fac î�nainte. Am î�nceput să lucrez la 
următoarea etapă a obiectivului s�i acum simt că am 
instrumentele necesare pentru a reus�i.”

„Am slăbit 3 kilograme! Speram la 5, dar, din mo-
ment ce mi-am î�njumătăt�it obiectivul, am ajuns unde 
mi-am propus, ba chiar mai departe! De-abia as�tept 
următoarele 30 de zile!”

Observi ce s-a î�ntâmplat î�n fiecare dintre aceste ca-
zuri? Des�i aces�ti oameni s� i-au î�njumătăt�it obiectivele, 
tot s-au descurcat lăudabil s� i, cel mai important, sunt 
nerăbdători să o ia de la capăt. Acesta e secretul. Cei mai 
mult�i oameni vor crede că această abordare este slabă, 
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dar abordările dârze, care te fort�ează să t�intes�ti prea sus, 
uită de important�a cuvântului „ritm”. 

Obiectivele sunt precum un maraton, nu o cursă de 
sprint. S� tiu că, dacă te pot convinge să realizezi put�in 
î�ntr-o lună s� i câs� tigi, cel mai probabil vei realiza mai 
mult î�n luna următoare s� i vei câs�tiga s� i mai mult. Dacă 
ne referim la un an, sau poate chiar la î�ntreaga viat�ă, 
această abordare va fi mereu mai eficientă decât cea 
care te face să te autodistrugi î�n decurs de o lună. Cea 
din urmă tinde să se termine î�n unul din următoarele 
moduri: î�t�i ratezi obiectivul s� i renunt�i, sau î�t�i atingi 
obiectivul, dar es� ti atât de epuizat, î�ncât tot ajungi să 
renunt�i.

Pentru mine, cea mai bună dovadă că abordarea 
care t�ine cont de ritmul personal al oamenilor poate 
funct�iona, este ceea ce a spus mai sus ultima persoană: 
„De-abia as�tept următoarele 30 de zile!”.

Ce faci dacă nu-ţi poţi înjumătăţi obiectivul?

Dacă ai o datorie de 50.000 de dolari pe cardul de cre-
dit? Ce te faci dacă acesta este obiectivul tău, s� i la gândul 
că î�njumătăt�es� ti suma s� i plătes� ti doar 25.000 de dolari 
t�i se face put�in rău? Sau t�i se face rău de-a binelea?

Unele obiective sunt dificil de î�njumătăt�it. Î�n cazul 
lor, nu trebuie să le î�njumătăt�es�ti, ci să-t�i acorzi mai mult 
timp pentru a le realiza. Care este cel mai rău lucru care 
se poate î�ntâmpla dacă î�t�i dublezi perioada de timp pe 
care t�i-ai alocat-o pentru a-t�i plăti o datorie? Ar cres�te 


