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Această carte este dedicată femeilor care-s�i î�ndeplinesc visu-
rile, dar s�i celor care nu au s�ansa să s�i le î�ndeplinească î�ncă. 

Cincizeci la sută din veniturile obt�inute din drepturile 
de autor vor merge către elevii de la Conquer Academy, 
î�nfiint�ată î�n Tanzania s� i cu ajutorul nostru, prin Init�iativa 
#PledgeYourProfits. 

Pentru a afla mai multe, accesat�i website-ul shetakeson-
theworld.com/pledgeyourprofits. 
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Ceea ce cauți, te caută pe tine.
− RUMI



INTRODUCERE





Pe vremuri, să fii î�nvingător î�nsemna să iei lucruri care 
nu-t�i apart�in, să câs�tigi de pe urma pierderii altuia, purtând 
probabil o uniformă care nu te onora. Tu s� i armata ta at�i 
cucerit teritoriul, at�i câs�tigat războiul, iar î�ntregul imperiu 
a ajuns sub comanda voastră. 

Chiar dacă tuturor ne place să câs� tigăm s� i să ne atin-
gem scopurile, cartea aceasta este despre analizarea viet�ii 
s� i a mediului de afaceri, folosind creativitatea, bunătatea s� i 
compasiunea. Vreau să creezi lucruri care pot să schimbe 
viat�a oamenilor s� i chiar lumea î�ntreagă. 

PENTRU MINE, SĂ FII ÎNVINGĂTOR ÎNSEAMNĂ  
SĂ DESCOPERI ACEL SCOP UNIC PE CARE ÎL AI PE ACEASTĂ 
PLANETĂ ȘI SĂ-ȚI CÂȘTIGI PÂINEA DIN ASTA. ÎNSEAMNĂ SĂ 
ÎȚI DAI SEAMA DE CEEA CE ESTE IMPORTANT PENTRU TINE 

ȘI SĂ FII UN EXEMPLU PENTRU CEILALȚI. ÎNSEAMNĂ  
SĂ AI CURAJUL SĂ-ȚI URMEZI VISUL ȘI SĂ-I INSPIRI PE CEI 

DIN JURUL TĂU SĂ FACĂ LA FEL.

Sunt foarte multe căi prin care pot�i face o schimbare s� i 
î�i pot�i inspira pe ceilalt�i. I�nscrie-te î�ntr-un program de vo-
luntariat. Cres�te copii implicat�i s� i curios� i. Donează pentru 
cauzele î�n care crezi cu adevărat. Merită să faci aceste 
lucruri, deoarece sunt foarte importante. I�nsă, dacă î�t�i do-
res�ti cu adevărat o viat�ă î�mplinită î�n care hotărârile să-t�i 
apart�ină doar t�ie, atunci cea mai bună cale este să-t�i con-
struies�ti propria afacere s� i să lucrezi pentru tine.
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I�nainte de asta, un avertisment. Nu este us�or să-t�i con-
struies�ti o afacere. I�t�i trebuie mult curaj, tenacitate s�i î�ncre-
dere. Cei mai mult�i oameni nu ajung să-s�i pună î�n practică 
ideile. Noi două s�tim î�nsă că tu es�ti altfel, î�nvingătoareo. 

Dacă-t�i vei urma î�n continuare t�elul s�i î�t�i vei aduce acea 
contribut�ie, pe care doar tu o pot�i aduce societăt�ii, vei avea 
mereu parte de sfaturi s� i î�nt�elegere. T� i se vor deschide o 
mult�ime de us� i, oameni minunat�i vor apărea î�n viat�a ta s� i 
vei atrage multe oportunităt�i. Aceasta e puterea unei viet�i 
trăite cu pasiune î�n care tu es�ti stăpâna propriului destin. 

De unde s�tiu asta? Am fost de nenumărate ori martora 
unor astfel de coincident�e î�n perioada î�n care î�mi constru-
iam propria companie. Mă aflam pe aeroportul din Lima, 
Peru, s� i tocmai stăteam de vorbă cu un domn despre acti-
vitatea mea. Deodată, o femeie s-a î�ndreptat spre mine s� i 
m-a î�ntrebat:

— Es�ti cumva Natalie MacNeil? 
Eram amândouă la mii de kilometri distant�ă de casă, s� i 

totus� i î�ntâmplarea făcea ca ea să aibă datele mele de con-
tact î�n geantă alături de un bilet�el care să-i amintească să 
ia legătura cu mine. Mi-a mărturisit că era o admiratoare a 
textelor mele. Coincident�ă? Numai tu o pot�i spune. 

Pentru mine, succesul constă î�ntr-un plan bine pus la 
punct ‒ un plan bine pus la punct cu care rezonez eu + 
afacerea mea + felul cum abordez viat�a. Când am î�nceput, 
s�tiam că am nevoie de un program s� i un sistem, dar planu-
rile de afaceri tradit�ionale mă făceau să-mi dau ochii peste 
cap s� i mă plictiseau de moarte. Simt�eam că trebuia să-mi 
organizez obiectivele î�ntr-un mod creativ s� i distractiv. 
Aveam nevoie de un plan de afaceri care să mă ajute zilnic. 
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Ghidul învingătoarei s-a născut din această dorint�ă, iar 
eu î�l folosesc de cât�iva ani î�ncoace pentru a-mi concepe 
planurile anuale de afaceri. Nu este doar un simplu ghid, ci 
a devenit partenerul meu de afaceri. I�l consult î�n fiecare zi, 
pentru a avea o imagine de ansamblu a afacerii mele. Folo-
sesc exercit�iile din această carte pentru a decide pe cine 
angajez s� i pentru a analiza ce oportunităt�i am. Mă concen-
trez mult mai bine datorită acestui ghid. Din primul an 
î�n care m-am hotărât să fac asta, profitul afacerii mele s-a 
dublat!

Când am î�nceput să văd rezultate, am s�tiut că trebuie 
să î�mpărtăs�esc această tehnică s� i membrilor Clubului 
Învingătoarelor. I�nfiint�asem acest club cu un an î�n urmă, 
s� i acum devenise incubatorul meu de afaceri pentru antre-
prenori ambit�ios�i. Le-a plăcut foarte mult ideea mea, iar mie 
mi-au plăcut s� i mai mult rezultatele fabuloase.

Dr. Heather Paulson, fondatoarea Centrului Paulson din 
Arizona, a afirmat: „Echipa Hive din Ghidul învingătoarei 
mi-a schimbat viziunea asupra î�ntregii afaceri s� i m-a de-
terminat să-mi planific succesul strategic”.

Ashley Leavy, creatoarea S� colii Love&Light de Medicină 
Energetică a afirmat: „Planul 5x5 din Ghidul învingătoarei 
a fost catalizatorul succesului î�n afacerea mea. Mi-a des-
chis ochii î�n privint�a gestionării timpului, ca să-mi pot 
dezvolta afacerea. Este una dintre cele mai importante 
unelte pe care le-am folosit s� i sunt sigură că o voi folosi î�n 
continuare”.

S� i... asta a fost. Am s�tiut că trebuie să mă apuc de treabă 
spre binele tuturor. 
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AM CREAT GHIDUL ÎNVINGĂTOAREI PENTRU A TE AJUTA  
SĂ-ȚI ÎMPLINEȘTI VISURILE ÎNTR-UN MOD DISTRACTIV, 
INSPIRAT, RELAXANT CARE SĂ FIE ÎN CONCORDANȚĂ  

CU FELUL TĂU DE A FI.

Să aruncăm o privire peste lucrurile minunate care vor 
urma, î�n timp ce parcurgem cei opt pas� i ai propriului tău 
ghid de î�nvingătoare:

PASUL 1: Găsește-ți ritmul

Succesul substant�ial s� i de durată vine din interior. I�n aceas-
tă etapă, vei cons�tientiza care este pasiunea ce-t�i sust�ine 
t�elurile s� i structura de bază a viziunii tale.

PASUL 2: Creează lucruri fantastice pentru 
omenire (adică, creează-ți produsul)

Ce ar trebui să vinzi? Ce ai putea crea ca să te facă să te simt�i 
cea mai fericită s�i mai î�mplinită fiint�ă din lume? I�n această 
etapă, vei simt�i imboldul puternic de care ai nevoie. 

PASUL 3: Construiește cei patru piloni ai 
succesului

Odată cu alegerea numelui, a sistemului de lucru, a de-
partamentului juridic s� i de contabilitate, vei pune bazele 
fundat�iei pentru afacerea ta, cărămidă cu cărămidă. 



13INTRODUCERE

PASUL 4: Gândește-te la bani

La finalul acestei etape, te vei simt�i sigură pe tine (î�n niciun 
caz stresată) î�n ceea ce prives�te problema banilor. Vom 
analiza atitudinea ta î�n legătură cu subiectul acesta s� i toate 
strategiile pe care trebuie să le adopt�i când ai de-a face cu 
bilant�uri contabile, situat�ii financiare, profit s� i pierderi s� i 
as�a mai departe.

PASUL 5: Vinde cu sufletul (sau marketing 
din inimă)

Autopromovarea nu trebuie să te facă să te simt�i prost. 
Serios. I�t�i voi arăta cât de us�or (s� i distractiv) e să creezi 
cont�inut convingător s�i valoros, să-t�i creezi propria poveste 
s� i să devii un agent de vânzări mult mai sigur pe tine. 

PASUL 6: Construiește-ți o echipă de nota 10

Când pornes�ti î�n aventura antreprenoriatului, este esent�ial 
să beneficiezi de ajutorul potrivit. I�n această etapă vei primi 
sfaturi, ponturi pentru interviuri s�i idei de care te vei ajuta 
pentru a-t�i construi echipa perfectă de designeri, asistent�i, 
programatori web, consultant�i SEO1 s�i as�a mai departe.

1  SEO − abreviere de la Search Engine Optimization, adică: optimizare 
pentru motoarele de căutare. În acelaşi timp, se referă şi la persoanele 
care practică această „meserie”. (n.red.)
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PASUL 7: Alcătuiește un plan complex

Planuri de afaceri plictisitoare? Nu î�n cartea asta. Această 
etapă e dedicată unei abordări empatice, vizuale s�i poate 
prea distractive î�n stabilirea t�elurilor s�i î�ndeplinirea lor. T� i se 
va schimba complet părerea despre strategiile de afaceri. 

PASUL 8: Creează-ți calendarul de 
învingătoare

Această etapă te va transforma î�ntr-o persoană atât de 
bine-organizată î�ncât te vei bucura din plin de rezultatele 
extraordinare care vor veni odată cu crearea planului 
lunar al obiectivelor, plan ce-t�i va ordona reus� itele î�n 
ordine cronologică. Te va t�ine î�n priză pe tot parcursul 
anului s� i te va motiva să mergi î�nainte.

Pentru fiecare exercit�iu, vei calcula timpul estimativ 
de rezolvare, făcând o medie a timpilor î�n care au fost 
rezolvate exercit�iile de diferite alte persoane. Nu te grăbi, 
pot�i rezolva exercit�iile î�n cât timp vrei. Acum î�t�i î�nmânez 
tort�a creativităt�ii s� i te î�ndemn să-t�i personalizezi procesul 
de creat�ie. 

Pentru a face exercit�iile din Ghidul învingătoarei, reco-
mand să ai la dispozit�ie următoarele:

• Pixuri s� i markere î�n culorile tale preferate

• Lipici

• Scotch
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• Câteva reviste preferate

• Orice crezi că te-ar ajuta să-t�i personalizezi ghidul

• Cursuri gratis, contracte, bilant�uri contabile s� i alte bo-
nusuri din partea mea pe care le pot�i descărca de pe 
site-ul shetakesontheworld.com/conquerkitbonuses

Va fi extrem de distractiv! Abia as�tept să-t�i văd creat�iile s� i 
sper că vei î�mpărtăs� i această experient�ă cu mine pe ret�ele-
le sociale @nataliemacneil. 
Hai să î�ncepem. 





PASUL 1

Găsește-ți ritmul1



mantră

Sunt exact unde  
trebuie să fiu.

‒ @NATALIEMACNEIL #CONQUERKIT



PASUL 1: GĂSEȘTE-ȚI RITMUL

Înainte să începem, vreau să te oprești 
pentru o secundă și să-ți apreciezi situația 
actuală.

E nevoie de mult curaj să î�t�i construies�ti cu adevărat o afa-
cere. S-a î�ntâmplat să te î�ntrebi: „Chiar fac asta?” Da, chiar 
o faci, iar lucrul acesta e de apreciat. 

Pe parcursul acestui prim pas al Ghidului învingătoarei 
te vei concentra pe ce anume î�t�i dores�ti s� i de ce î�t�i dores�ti. 
Chiar dacă s�tii deja ce fel de afacere t�i se potrives�te sau 
î�ncă te mai gândes�ti la asta, eu voi fi ghidul tău de-a lungul 
unei meditat�ii care te va conecta cu viitorul pe care vrei să 
t�i-l construies�ti. Vei afla cine vor fi beneficiarii afacerii tale. 
Apoi vei renunt�a la acele lucruri din viat�ă care, fără î�ndoială, 
î�t�i vor bloca ritmul.

Ritmul este o stare naturală, sau cel put�in as�a ar trebui 
să fie. Să-t�i intri î�n ritm î�nseamnă ca afacerea ta să-t�i aducă 
mai multă bucurie decât stres. I�nseamnă să nu te simt�i 
complet epuizată după o î�ntâlnire cu un anumit client sau 
î�n timp ce lucrezi la un proiect. Ritmul î�nseamnă să te tre-
zes�ti dimineat�a cu poftă de muncă, pentru că simt�i că ceea 
ce faci te î�mplines�te, iar faptul că pot�i î�mpărtăs� i lucrul ăsta 
s� i altora să te bucure enorm.

Inspiră adânc s� i pregătes�te-te să-t�i intri î�n ritm.



20 GHIDUL ÎNVINGĂTOAREI

FIE CA CEEA CE FAC SĂ CURGĂ DIN MINE CA UN RÂU,  
FIRESC ȘI LIN, LA FEL CUM LI SE ÎNTÂMPLĂ COPIILOR. 

‒ RAINER MARIA RILKE

Meditație 
profundă pentru 
succes

 15 MINUTE

Meditat�ia a devenit o parte impor-
tantă din viat�a mea de când, î�n 
timpul unei călătorii î�n Asia, un 
călugăr m-a î�ndemnat să stau î�n 
linis�te câteva minute. Asta a fost acum un deceniu. Obiceiul 
de a medita zilnic mă face „stejarul” din afacerea mea. Ste-
jarii au rădăcini extrem de puternice s�i, des�i furtunile le pot 
rupe crengile s� i frunzele, nu-i pot doborî�. S� tiu că, oricât de 
agitată poate fi viat�a de antreprenor, meditat�ia î�mi fortifică 
rădăcinile s� i simt că mă pot descurca î�n orice situat�ie.

Când vine vorba de acest exercit�iu, nu contează dacă ai 
obiceiul să meditezi regulat sau nu ai mai făcut asta nicio-
dată. Deocamdată, gândes�te-te că e ca s�i cum ai visa î�n timpul 
zilei.

Pot�i asculta ghidul audio al acestei meditat�ii pe site-ul 
shetakesontheworld.com/conquerkitbonuses.

As�ază-te confortabil pe un scaun sau î�ntinde-te pe pat 
cu ochii î�nchis�i s�i palmele deschise. Inspiră adânc de câteva 
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ori. Diafragma se va lăsa î�n jos când inspiri s� i se va con-
tracta când expiri. Permite-i fiecărei părt�i a corpului să se 
relaxeze.

Imaginează-t�i că a trecut un an. I�ntreabă-te: „Ce î�mi 
doresc cu adevărat s� i unde vreau să ajung?” Vizualizează 
unde locuies�ti, unde lucrezi, cu ce te mândres�ti, cine-t�i este 
alături. 

Nu-t�i impune limite s� i nu-t�i judeca visurile. Dacă î�t�i 
vine î�n minte vreun lucru ce pare nebunesc, imposibil sau 
nerealizabil, dă-i o s�ansă.

Inspiră potent�ial s�i posibilitate, expiră î�ndoiala s�i frica.
Când termini meditat�ia, notează-t�i tot ce t�i-a trecut prin 

minte î�n legătură cu viitorul tău.
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Fă ordine

 O JUMĂTATE DE ZI

Uneori suntem prea ocupat�i pentru a ne î�ndeplini misiu-
nea, obiectivele s� i scopul cu care am venit pe această lume. 
O viat�ă ocupată nu î�nseamnă o viat�ă î�mplinită.

ȚELURILE AU NEVOIE DE SPAȚIU. 

‒ @NATALIEMACNEIL #CONQUERKIT

I�nainte să faci loc oportunităt�ii, dezvoltării s�i succesului 
î�n viat�a ta, trebuie să te ocupi de lucrurile care nu sunt as�a 
cum ar trebui să fie. Ce-t�i distrage atent�ia s� i ce te î�ndepăr-
tează de t�elurile tale?

Secretul unei bune organizări este să crezi că pot�i s-o 
faci. Dedică-te trup s�i suflet acestei cauze s�i visurile tale pot 
deveni realitate. Ia î�n calcul doar ce vrei să păstrezi: lucru-
rile esent�iale care te ment�in pe linia de plutire, oamenii 
care-t�i sunt alături. 

Pentru î�nceput, alege o zi din săptămână î�n care să or-
ganizezi un spat�iu din casă pe care-l foloses�ti des: biroul, 
dulapul din dormitor, un sertar din bucătărie sau un dulă-
pior din cămară. Găses� te un nume amuzant pentru ziua 
respectivă, cum ar fi Mart�ea Cristalină sau Dezburuienarea 
de Miercuri. Vei avea nevoie de markere, postit-uri s� i mai 
multe cutii pentru „donat”. Grupează obiectele î�n funct�ie 
de similaritatea lor, pe măsură ce le sortezi.
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Dacă nu es�ti sigură î�n privint�a unor obiecte, lipes�te un 
postit pe ele s� i revino peste o săptămână. Cu cât nu le folo-
ses�ti o vreme mai î�ndelungată, cu atât va fi mai evident că 
trebuie să le arunci. Dacă ceva nu-t�i mai este de niciun folos, 
atunci trebuie eliminat. S-ar putea să-t�i vină greu să faci 
asta. Cons�tientizează dezordinea interioară s� i fă-o să dis-
pară. O să te simt�i mai us�urată. 

PENTRU A TE LEPĂDA DE VECHILE NĂRAVURI, PENTRU  
A TRECE LA ETAPA URMĂTOARE, TREBUIE SĂ ÎNVEȚI  

SĂ ARUNCI. DACĂ SCHIMBAREA SE PRODUCE DIN INTERIOR, 
NU AR TREBUI SĂ CONTINUI SĂ TRĂIEȘTI ÎNCONJURAT  

DE ACELEAȘI OBIECTE. ACESTEA REFLECTĂ MODUL  
DE GÂNDIRE ȘI CONȘTIINȚA TA DE IERI. EU ARUNC  

TOT CEEA CE NU-MI MAI FOLOSEȘTE AZI.  

‒ANAIS NIN

Notează ce simți acum, după ce ai făcut ordine:
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Doboară Dragonii

 10 MINUTE

Atunci când s�tii cine es�ti, ce vrei s� i de ce vrei ceva cu ade-
vărat, ce te poate î�mpiedica să ai succes?

Demonii-dragon!

TOT CEEA CE SUNTEM ESTE RODUL  
IMAGINAȚIEI NOASTRE. 

‒ BUDDHA

Bineî�nt�eles că nu mă refer la reptile verzi, urias�e, cu solzi. 
Mă refer la momentele de î�ndoială pe care le avem cu tot�ii, 
de obicei î�n după-amiezile mohorâte de mart�i. 

Nu vreau să dau greș.
Va fi foarte greu să ajung unde-mi doresc.
Nu cred că pot să cresc prețurile, pentru că-mi voi pier-

de clienții.
Mă simt atât de departe de visurile mele, nu știu cum să 

încep.
Oare chiar am nevoie de lucrul pe care mi-l doresc?

Îți sună cunoscut?

Dragonii nos�tri interiori stau î�ntre noi s�i ceea ce ne dorim cel 
mai mult s�i ne pârjolesc visurile. Ei se metamorfozează, trans-
formându-se î�n frică, î�ndoială, tergiversare s� i auto-critică. 
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Se hrănesc cu limitările noastre s�i cresc tot mai puternici, de-
venind foarte greu de doborât dacă nu rămânem vigilent�i. 

I�ntr-una dintre cele mai bine vândute cărt�i despre men-
talitate s�i bani, Think and Grow Rich (Gândes�te s�i spores�te-t�i 
bogăt�ia), autorul, Napoleon Hill, explică foarte bine rolul 
mentalităt�ii, ca fiind ingredientul cheie al succesului, indife-
rent de ce alegi să faci î�n viat�ă. Gestionarea emot�iilor este 
apanajul oamenilor de succes s� i este crucială pentru î�nde-
plinirea visurilor.

Una dintre cele mai dificile provocări din viat�a ta va fi 
să-t�i î�nvingi demonii-dragon. Vestea bună este că ar putea să 
fie foarte us�or, dacă te foloses�ti de puterea gândului. Pe bune!

Primul pas î�n lupta cu demonii-dragoni este să-i iden-
tificăm. I�ncepe prin a pune pe hârtie toate gândurile nega-
tive sau prejudecăt�ile care te î�mpiedică să atingi succesul 
deplin.

Te voi ajuta spunându-ți cu ce fel de 
demoni-dragon m-am luptat eu la 
începuturile afacerii mele:

• Nu s�tiu de unde să î�ncep. Pare că toată lumea mi-a luat-o 
î�nainte.

• Mă simt coples�ită de evolut�ia tehnologiei. Nu s�tiu nimic 
despre ret�elele de socializare sau bloguri sau coduri de 
programare.

• Nu am nicio idee despre cum să comunic cu client�ii. Nu 
î�nt�eleg cum funct�ionează contractele s� i nu mă pricep 
să negociez. Mi-e teamă că voi ies� i mereu î�n pierdere. 
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Cu ce fel de demoni-dragon te confrunți?
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Mergi până la capăt

 20 MINUTE

Ai identificat tot�i demonii-dragoni? I-ai pus pe hârtie? Mi-
nunat. Te simt�i mai bine, nu? De multe ori nu-i apreciem 
cât ar trebui. Ne imaginăm că gândurile din subcons�tient 
nu sunt chiar as�a de importante s� i că nu ne afectează ale-
gerile s� i comportamentul. Credem că putem să le păcălim 
cu câteva postit-uri s� i un tabel bine pus la punct. 

Chiar dacă aceste lucruri pot fi de ajutor, limitele pe 
care t�i le impui pot avea un efect devastator asupra stării 
tale emot�ionale, asupra afacerii tale s� i a viet�ii de zi cu zi. Ai 
fi surprinsă să constat�i că gândurile pe care t�i le faci î�n le-
gătură cu afacerea ta î�t�i pot afecta sănătatea s� i chiar relat�ia 
de cuplu. Vom folosi acest exercit�iu pentru a descoperi 
aceste efecte serioase, de lungă durată, s� i pentru a scăpa 
de ceea ce le generează. 

Pentru î�nceput, să-t�i dau un exemplu.
O temere frecventă este frica de a es�ua. Efectul aceste-

ia poate fi profund.

Mă tem că voi eșua.

Cum poate această convingere să-ți afecteze 
afacerea?

Ei bine, pentru început, nu fac nimic ca să-mi ating țelu-
rile, fiindcă mi-e teamă că voi suferi un eșec și voi fi criticată 
pentru ceea ce îmi doresc să fac.



28 GHIDUL ÎNVINGĂTOAREI

Și apoi ce se întâmplă? Ce simți?

Simt că stagnez în afacerea mea, fiindcă nu acționez și nu 
obțin ceea ce vreau cu adevărat. 

Și ce simți în legătură cu asta?

Simt o frustrare foarte puternică. Frustrarea asta mă 
face să mă îndoiesc de abilitatea mea de a-mi atinge țelurile.

Și apoi...

Îmi vărs frustrarea pe familia și prietenii mei, iar când 
ei îmi răspund cu aceeași monedă, îmi spun în sinea mea: 
„Oamenii ăștia chiar nu înțeleg”. Acest lucru îmi afectează 
relațiile. 

Vezi câte probleme poate genera o convingere gres�ită?

Acum e rândul tău: analizează-ți demonii-dragon și 
convingerile. Gândește-te cum îți vor afecta afacerea și 
cum te vei simți. 
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Eu cred…

Și cum îmi va afecta acest lucru afacerea?

Și apoi ce se întâmplă?

Și ce simt în legătură cu asta?
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Eu cred…

Și cum îmi va afecta acest lucru afacerea?

Și apoi ce se întâmplă?

Și ce simt în legătură cu asta?
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Eu cred…

Și cum îmi va afecta acest lucru afacerea?

Și apoi ce se întâmplă?

Și ce simt în legătură cu asta?
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Te-am convins? Es�ti pregătită să scapi de aces�ti demoni 
acum, că s�tii că-t�i pot influent�a s� i alte aspecte ale viet�ii? 
Minunat. Următorul exercit�iu este exact ce-t�i trebuie!

De la limitare la nelimitare 

 20 MINUTE

Es�ti capabilă de lucruri extraordinare. Nu ai timp de ati-
tudini s� i gânduri negative care să te descurajeze s� i să te 
î�mpiedice să-t�i î�ndeplines�ti obiectivele.

Gândes�te-te î�n felul următor: Dacă iei un pahar cu apă 
s� i adaugi un strop de otravă, se contaminează toată apa. 
As�a se î�ntâmplă s� i cu mintea ta. 

Trebuie să-t�i protejezi mintea la fel cum ai face s� i cu 
apa din pahar. Trebuie să î�mpiedici stropul de otravă să 
ajungă î�n pahar. Aruncă-l imediat. Imaginează-t�i-l dezin-
tegrându-se î�ntr-un jet de lumină albă, strălucitoare. Ce 
us�urare nemaipomenită!

Cons�tientizează toate limitele s� i găses�te-le opusul ‒ 
astfel vei ajunge î�n zona fără limite. I�t�i recomand să-t�i notezi 
toate aceste idei pe postit-uri s�i să le lipes�ti î�ntr-un loc unde 
să le vezi tot timpul. 

Dar, î�nainte să ajungem la postit-uri, vreau să adaug un 
aspect important î�n legătură cu aceste convingeri. Trebu-
ie să crezi î�n ele cu adevărat. I�n caz contrar, schimbă-le cu 
unele î�n care chiar crezi.
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De exemplu, dacă nu es�ti convinsă că vei avea un succes 
răsunător, atunci scrie o afirmat�ie de genul: „Sunt dispusă să 
cred î�n posibilitatea de a avea un succes răsunător”.

CONVINGERE CARE  
TE LIMITEAZĂ      

CONVINGERE CARE  
NU TE LIMITEAZĂ
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Cuvintele-scop

 15 MINUTE

Haide să-i atribuim un scop planului tău măret� de afaceri 
pentru următoarele douăsprezece luni. Aleg un cuvânt sau 
două care să reprezinte scopul meu pentru fiecare nou an. 

Ca să te inspiri, ai mai jos câteva exemple de cuvin-
te-scop pe care le folosim la Clubul I�nvingătoarelor, precum 
s�i alte câteva pe care le foloseam eu î�n trecut:

NELIMITAT                   

A CUCERI                       

A EXTINDE                     

CONCENTRAT

LIBERTATE

TRASEU

ECHILIBRAT

CLARITATE

PARTENERIAT

NEÎNGRĂDIT

SUFLET

SUSȚINERE

MAGNETISM

INTENȚIE

CONTRIBUȚIE

INIȚIATIVĂ

OPORTUNITĂȚI

ASCENSIUNE

Copiază sau scrie cuvântul tău scop pe pagina următoare. 



CUVINTE-SCOP
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Farul afacerii tale

 30 MINUTE

Oamenii folosesc semnalele luminoase de secole pentru a 
se ghida. Pot fi focuri pe care cei care se rătăcesc le văd de 
departe sau faruri care ajută corăbiile să nu se abată de la 
direct�ia corectă. 

Farul antreprenorial este misiunea ta. I�t�i va lumina ca-
lea s� i te va ghida î�n călătoria antreprenorială. 

Ia în considerare următoarele întrebări când îți creezi 
farul:
• Ce impact vrei să aibă produsul tău asupra client�ilor?
• Vrei ca produsul tău să treacă testul timpului?
• Cu ce te diferent�iezi de ceilalt�i competitori?
• Ce-t�i place cel mai mult la ceea ce faci?
• I�n ce măsură ai de gând să schimbi lumea?

E timpul să-t�i creezi propriul far antreprenorial. T� ine 
minte că nu există metode corecte sau gres� ite s� i că nimic 
nu e bătut î�n cuie. Farul meu continuă să se schimbe pe 
măsură ce evoluez pe plan personal s� i profesional. Ca să 
poți începe, ți-l indic mai jos drept exemplu:

VOI ADUCE O RAZĂ DE LUMINĂ ÎN LUME, AJUTÂND 
MILIOANE DE FEMEI SĂ-ȘI CONȘTIENTIZEZE POTENȚIALUL  

ȘI SĂ-ȘI FOLOSEASCĂ ABILITĂȚILE ÎN ANTREPRENORIAT.
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Mi-ar plăcea să-t�i văd cuvintele-scop s�i farul antreprenorial. 
Postează-le pe ret�elele de socializare la @nataliemacneil. 

Este timpul să-ți creezi propriul far 
antreprenorial:
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Testul arhetipului de învingător

 20 MINUTE

Acum, că ai scăpat de dezordine s� i s� tii clar ce vrei să faci 
s� i pentru cine, este timpul să-t�i descoperi arhetipul de 
î�nvingător. 

Chiar dacă nu pot să-mi asum meritele cu privire la con-
ceptul de arhetip (Carl Jung a fost cel care a inventat acest 
concept la î�nceputul sec. al XX-lea!), am realizat cu deosebi-
tă atent�ie arhetipurile de î�nvingător care te vor ajuta să-t�i 
cons�tientizezi s�i să-t�i foloses�ti abilităt�ile personale.

Cites�te fiecare î�ntrebare de mai jos s� i alege răspunsul 
cu care te identifici cel mai bine. Nu te gândi prea mult; 
pot�i alege două răspunsuri dacă nu te pot�i hotărî�. Pe locuri, 
fit�i gata, hai cu răspunsurile!

Întrebări

Când începi un proiect de anvergură, ce mantră ai în 
minte?
a. Voi reus�i. Nu se pune problema.
b. Am de gând să î�ncerc o abordare nouă. Hai să ne punem 

mintea la contribut�ie!
c. Vreau să fie mai bine, mai spectaculos, mai frumos. De 

detalii ne ocupăm mai târziu.
d. Putem să reus�im. Doar că trebuie s-o luăm treptat.
e. Mai repede, că pierdem trenul.
f. Niciodată nu uita să răsplătes�ti binele făcut.
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g. Haidet�i să ne bucurăm de experient�ă. Nu-i nimic dacă nu 
iese totul perfect. 

h. Haidet�i să vindem ce trebuie, cui trebuie, cum trebuie. 

Cum te-ar descrie cineva din echipa ta?

a. E un lider î�nnăscut. 
b. Nu-i e frică să iasă din tipare. 
c. Are o imaginat�ie debordantă.
d. Poate obt�ine orice.
e. E foarte atentă la detalii.
f. E din cale afară de darnică.
g. Găses�te frumosul î�n orice lucru.
h. E expertă î�n găsirea unor strategii de marketing originale.

Dacă afacerea ta îți va aduce un profit semnificativ, 
pe ce este cel mai probabil să-ți cheltuiești banii?
a. O viat�ă de lux cu haine de firmă, vacant�e exotice s�i o ma-

s�ină scumpă
b. Campanii Kickstarter s� i finant�area de noi proiecte
c. Opere de artă s�i aranjamente interioare impresionante
d. Noi sisteme de implementare s� i completarea echipei î�n 

ideea dezvoltării afacerii 
e. Aparate electronice s�i dispozitive de calitate superioară
f. Finant�area unei organizat�ii sau fundat�ii nonprofit la ni-

vel global
g. Un studio de artă s� i materialele necesare
h. Conferint�e s� i ateliere de afaceri
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Este duminică după-amiaza. Ce faci?
a. Ies� i la un brunch cu prietenele î�n cel mai popular s� i ele-

gant restaurant
b. I�nvet�i pe cineva un nou mod de a face lucrul X Y Z
c. Scrii î�n jurnal sau pictezi
d. Grădinăres�ti î�n curtea din spatele casei sau lucrezi la 

un proiect de renovare a locuint�ei
e. Postezi câteva tutoriale video pentru angajat�ii tăi 
f. Faci muncă de voluntariat la un cămin
g. Te recreezi: filme, piese de teatru, galerii de artă, cena-

cluri de poezie
h. Scrii o carte

Într-o lume perfectă, produsul tău ar...
a. Aduce un profit substant�ial
b. Fi o provocare pentru normele actuale s� i ar schimba 

perspectiva oamenilor
c. Inspira pe alt�ii să fie cât mai buni cu putint�ă
d. Funct�iona independent ca să-t�i poată permite să faci 

s� i alte lucruri
e. Depăs�i toate as�teptările s� i ar respecta termenii limită 

cu cea mai mare strictet�e
f. Avea un impact global s� i ar aduce un plus de valoare î�n 

viat�a oamenilor
g. Revolut�iona domeniul cosmetic s� i al modei
h. Deveni produsul despre care toată lumea vorbes�te (nu-

mai de bine, bineî�nt�eles!)


