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Introducere:
Miracolul
autodisciplinei
Există mii de scuze pentru eşec,
dar niciodată un motiv bun.
– MARK TWAIN

D

e ce unii oameni au mai mult succes decât alţii? De
ce unii oameni fac mai mulţi bani, duc vieţi mai fericite şi realizează mult mai mult în acelaşi număr de ani
decât marea majoritate? Care este adevăratul „secret al
succesului”?
Adesea, încep un seminar cu un mic exerciţiu. Întreb publicul: „Câtor persoane de aici le-ar plăcea să-şi
dubleze venitul?”
Aproape toată lumea zâmbeşte şi ridică mâna. Apoi
întreb: „Câtor persoane de aici le-ar plăcea să piardă în
greutate? Să scape de datorii? Să dobândească independenţa financiară?”
Din nou, toată lumea zâmbeşte, unele persoane
ovaționează şi ridică toţi mâna. Apoi eu spun: „Minunat!
Acestea sunt nişte ţeluri mărețe pe care le are toată
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lumea. Cu toţii vrem să facem mai mulţi bani, să petrecem mai mult timp cu familiile noastre, să fim în formă
şi îngrijiți şi să dobândim independenţa financiară.
„Nu numai că noi vrem cu toţii aceleaşi lucruri, dar
ştim cu toţii ce trebuie să facem pentru a le dobândi. Şi
cu toţii intenţionăm să facem toate astea, cândva. Dar
înainte de a începe, noi decidem că trebuie să ne luăm o
scurtă vacanţă într-un loc minunat, fantastic, pe nume
„Insula Într-o Bună Zi”.
Spunem că „Într-o bună zi voi citi acea carte. Într-o
bună zi voi începe acel program de exerciţii. Într-o bună
zi îmi voi îmbunătăţi competenţele şi voi câştiga mai
mulţi bani. Într-o bună zi îmi voi ţine finanţele sub control şi voi scăpa de datorii. Într-o bună zi voi face toate
acele lucruri pe care ştiu că trebuie să le fac pentru a-mi
atinge toate ţelurile. Într-o bună zi.”
Probabil că 80 la sută din populaţie trăieşte pe insula Într-o Bună Zi în cea mai mare parte a timpului. Ei se
gândesc, visează şi îşi creează scenarii legate de toate
lucrurile pe care le vor face „într-o bună zi”.
Şi de cine sunt ei înconjuraţi pe insula Într-o Bună
Zi? De alţi oameni de pe insula Într-o Bună Zi! Şi care
este subiectul principal de discuţie pe insula Într-o Bună
Zi? Scuzele! Ei pierd vremea şi fac schimb de scuze pentru care se află pe insulă.
„De ce eşti aici?” se întreabă unul pe altul.
Nu în mod surprinzător, toate scuzele lor sunt în
mare parte aceleaşi: „Nu am avut o copilărie fericită”,
„Nu am primit o educaţie bună”, „N-am niciun ban”, „Şeful
meu este foarte critic”, „Căsnicia mea nu e bună de
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nimic”, „Nimeni nu mă apreciază” sau „Economia e
îngrozitoare”.
Ei au căpătat boala „scuzitei”, care este invariabil
fatală succesului. Au cu toţii intenţii bune, dar, aşa cum
ştie toată lumea, „drumul spre iad este pavat cu intenţii
bune.”
Prima regulă a succesului este simplă: votează-te
afară de pe insulă!*
Gata cu scuzele! Fă-o sau nu – dar nu inventa scuze.
Încetează să-ți mai folosești creierul incredibil ca să născoceşti raţionamente şi justificări elaborate pentru lipsa
ta de măsuri. Fă ceva. Fă orice. Începe! Repetă-ţi: „dacă e
să fie, depinde de mine!”
Învinşii inventează scuze; învingătorii fac progrese.
Acum, cum îţi poţi da tu seama dacă scuza ta preferată
este validă sau nu? E simplu. Uită-te în jur şi întreabă-te:
„Mai este cineva cu aceeaşi scuză ca a mea, care are succes
oricum?”
Când pui această întrebare, dacă eşti sincer, va trebui să recunoşti că există mii şi chiar milioane de oameni care au dus-o mult mai rău decât tine şi care au
ajuns să facă lucruri minunate cu vieţile lor. Iar ceea ce
au făcut mii sau milioane de oameni poţi face şi tu – dacă
încerci.
S-a spus că dacă oamenii ar investi la fel de multă
energie în a-şi atinge ţelurile pe cât irosesc inventând
* Referire la emisiunea TV americană Survivor (Supraviețuitorul) în
care mai mulți concurenți sunt abandonați pe o insulă pustie, concurând pentru premiul final de un milion de dolari. Concursul folosește și
o eliminare progresivă, în fiecare episod concurenții votând excluderea
de pe insulă a unuia dintre ei (n. red.)
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scuze pentru eşec, ei s-ar surprinde efectiv pe ei înşişi.
Dar, mai întâi, trebuie să te votezi afară de pe insulă.

Începuturi modeste

Foarte puţini oameni încep cu multe avantaje. Personal,
eu nu am absolvit liceul. Am avut slujbe de muncă necalificată câţiva ani. Am avut o educaţie limitată, competenţe limitate şi un viitor limitat. Şi apoi am început
să-mi pun acea întrebare: „De ce au unii oameni mai
mult succes decât alţii?” Această întrebare mi-a schimbat viaţa.
Pe parcursul anilor, am citit mii de cărţi şi articole
legate de subiectul succesului şi al realizărilor. Se pare
că despre motivele din spatele acestor realizări s-a discutat şi s-a scris de mai bine de 2 000 de ani, în orice
mod imaginabil.
O calitate asupra căreia majoritatea filosofilor, predicatorilor şi experţilor sunt de acord este importanţa
autodisciplinei. Disciplina este ceea ce-ţi trebuie ca să
rezişti în faţa ispitei scuzelor.
Autodisciplina este cea care îţi îngăduie să „te votezi afară de pe insulă”. Este cheia unei vieţi măreţe, iar
fără ea, nu este posibil niciun succes durabil.
Dezvoltarea autodisciplinei mi-a schimbat viaţa şi o
va schimba şi pe a ta. Pretinzând încontinuu mai mult de
la mine însumi, am ajuns să am succes în vânzări şi apoi
în management. Mi-am continuat şcolarizarea şi am absolvit un Master în Administrarea Afacerilor (MBA)
după vârsta de 30 de ani, ceea ce a necesitat mii de ore
de studiu stăruitor. Am importat automobile Suzuki în
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Canada înaintea oricui altcuiva, am înființat şaizeci şi
cinci de reprezentanțe auto şi am vândut automobile în
valoare de 25 de milioane de dolari, iar asta după ce-am
început fără să cunosc industria. Ceea ce am avut eu, în
schimb, au fost disciplina şi determinarea de a învăţa ce
trebuia să ştiu şi apoi de a aplica ceea ce trebuia să fac.
Am intrat în afaceri cu bunuri imobiliare fără niciun
fel de cunoştinţe, pregătire sau experienţă, am aplicat
puterea disciplinei, care era atunci susţinută de sute de
ore de muncă şi studiu. Apoi am mers mai departe și am
construit centre de shopping, parcuri industriale, clădiri
de birouri şi ansambluri rezidenţiale.
Cu autodisciplină, am consolidat afaceri de succes
în training, consultanţă, discursuri, scris, înregistrări şi
distribuţie. Programele mele audio şi video, cărţile, seminarele şi programele mele de training s-au vândut în
treizeci şi şase de limbi şi cincizeci şi patru de ţări, cu o
valoare de peste 500 de milioane de dolari. Pe parcursul
anilor, am oferit consultanţă la mai bine de 1 000 de
companii şi am instruit peste 5 milioane de oameni în
seminare şi dezbateri live. În fiecare caz, practica autodisciplinei a fost esențială pentru succesul meu.
Am descoperit că poţi atinge aproape orice ţel îţi
stabileşti pentru tine însuţi dacă ai disciplina de a plăti
preţul, de a face ceea ce trebuie să faci şi de a nu renunţa
niciodată.

Cine ar trebui să citească această carte?

Această carte este scrisă pentru femei şi bărbaţi ambiţioşi,
hotărâţi, care vor să dobândească tot ce este posibil
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pentru ei în viaţă. Este scrisă pentru oameni „avizi” să
facă mai mult, să aibă mai mult şi să fie mai mult decât
au fost vreodată.
Probabil că cea mai importantă perspectivă dintre
toate cu privire la succes este că, pentru a realiza multe,
trebuie să devii o persoană diferită. Nu lucrurile materiale
pe care le realizezi sau obţii sunt cele care contează atât
de mult, pe cât este calitatea personei care trebuie să
devii pentru a izbuti cu mult peste medie. Dezvoltarea
autodisciplinei este calea cea mai sigură pentru a face
totul posibil pentru tine.
Această carte va fi ghidul tău pas cu pas pentru a
deveni o persoană remarcabilă care este capabilă de realizări remarcabile.

O întâlnire întâmplătoare relevă
motivul pentru succes

Acum câţiva ani, participam la o conferinţă în Washington, D.C. În timpul pauzei de prânz, mâncam la un Food
Fair din apropiere. Zona era aglomerată, aşa că m-am
aşezat la ultima masă liberă de unul singur, deşi era o
masă pentru patru persoane.
Câteva minute mai târziu, și-au făcut apariția un
domn mai în vârstă şi o femeie mai tânără care părea să
fie asistenta sa, cu tăvi de mâncare în mână şi căutând
evident un loc unde să se aşeze.
Având destul spaţiu la masa mea, m-am ridicat
imediat şi l-am invitat pe domnul mai în vârstă să mi se
alăture. El a ezitat, dar am insistat. În final, s-a aşezat,

NU scuzelor! 15

destul de mulţumit, şi am început să stăm de vorbă la
masă.
S-a dovedit că numele său era Kop Kopmeyer. Din
întâmplare, am ştiut imediat cine era. Era o legendă în
ceea ce privește succesul şi realizarea. Kop Kopmeyer
scrisese patru cărţi bestseller, fiecare dintre ele cuprinzând 250 de principii ale succesului pe care le obţinuse
după mai bine de cincizeci de ani de cercetare şi studiu.
Citisem toate cele patru cărţi din scoarţă în scoarţă, fiecare mai mult decât o dată.
După ce am stat de vorbă pentru o vreme, i-am pus
întrebarea pe care mulţi oameni în situaţia asta ar pune-o:
„Dintre toate cele 1 000 de principii ale succesului pe
care le-ai descoperit, care crezi tu că este cel mai
important?”
El mi-a zâmbit cu o sclipire în ochi, de parcă i se
pusese această întrebare de multe ori, şi a răspuns fără
ezitare: „Cel mai important principiu al succesului dintre toate a fost formulat de Elbert Hubbard, unul dintre
cei mai prolifici scriitori din istoria americană, la începutul secolului douăzeci. El a spus: „Autodisciplina este
abilitatea de a face ceea ce trebuie să faci, atunci
când trebuie să o faci, fie că ai chef sau nu.”
El a continuat spunând: „Există alte 999 de principii
ale succesului pe care eu le-am găsit în lecturile şi experienţa mea, dar fără autodisciplină, niciunul dintre ele
nu funcţionează. Cu autodisciplină funcţionează toate.”
Astfel, autodisciplina este cheia către măreţia personală. Este calitatea magică ce deschide toate uşile
pentru tine şi face totul posibil. Cu autodisciplină, o persoană normală se poate ridica pe cât de departe şi de
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repede o pot duce aptitudinile şi inteligenţa sa. Dar fără
autodisciplină, o persoană care s-a bucurat în trecut de
toate binecuvântările mediului, educaţiei şi oportunităților rareori va depăși mediocritatea.

Cei mai răi doi duşmani ai tăi

Aşa cum autodisciplina este cheia succesului, lipsa acesteia este cauza majoră a eşecului, frustrării, randamentului scăzut sau nefericirii în viaţă. Ne face să inventăm
scuze şi să ne subapreciem.
Probabil că cei mai mari doi duşmani ai succesului,
ai fericirii şi ai împlinirii personale sunt primul, Calea
Rezistenţei Minime şi al doilea, Factorul Expeditivității.
Calea Rezistenţei Minime este ceea ce îi face pe oameni să adopte calea uşoară în aproape orice situaţie. Ei
caută scurtături pentru tot. Ajung la muncă în ultimul
minut şi pleacă la prima ocazie. Caută scheme de îmbogăţire rapidă şi obţinerea cu uşurinţă a banilor. În timp,
ei dezvoltă obiceiul de a căuta mereu o cale mai uşoară,
mai rapidă de a obţine lucrurile pe care le vor în loc să
facă ce e greu, însă necesar pentru dobândirea succesului adevărat.
Factorul Expeditivității, care este o extensie a legii
rezistenţei minime, este chiar mai nociv atunci când îi
conduce pe oameni la eşec şi randament scăzut. Conform acestui principiu „Oamenii caută invariabil cea mai
rapidă şi mai uşoară cale de a obţine lucrurile pe care le
vor, chiar acum, preocupându-se puţin sau deloc în privinţa consecinţelor pe termen lung ale comportamentelor lor.” Cu alte cuvinte, majoritatea oamenilor fac mai
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degrabă ceea ce este rapid, distractiv şi uşor decât ceea
ce este necesar pentru succes.
În fiecare zi şi în fiecare minut al fiecărei zile, există
o bătălie care se dă în interiorul tău între a face ce este
corect, dificil şi necesar (ca îngerul de pe un umăr) şi a
face ceea ce este distractiv, uşor și de mică valoare, sau
complet lipsit de valoare (ca drăcuşorul de pe celălalt
umăr al tău). În fiecare minut al fiecărei zile, tu trebuie
să lupţi şi să câştigi această bătălie cu Factorul Expeditivității şi să rezişti atracţiei Căii Rezistenţei Minime dacă
îţi doreşti cu adevărat să devii tot ceea ce eşti capabil să
devii.

Preia controlul asupra ta

Altă definiţie a autodisciplinei este stăpânirea de sine.
Succesul este posibil doar când îţi poţi stăpâni propriile
emoţii, pofte şi înclinaţii. Persoanele cărora le lipseşte
abilitatea de a-şi stăpâni poftele devin slabe şi imorale,
dar şi inconsecvente din alte puncte de vedere.
Autodisciplina poate fi totodată definită ca autocontrol. Abilitatea de a te controla pe tine şi acţiunile
tale, de a controla ceea ce spui şi faci şi de a te asigura că
purtările tale coincid cu ţelurile şi obiectivele tale pe
termen lung este atributul unei persoane superioare.
Disciplina a fost definită ca negare de sine. Asta
necesită ca tu să-ţi negi plăcerile nevinovate, tentaţiile
care duc atât de mulţi oameni pe căi greşite şi, în schimb,
să te autodisciplinezi ca să faci numai acele lucruri care
sunt corecte pe termen lung şi adecvate momentului.
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Autodisciplina necesită gratificare întârziată, abilitatea de a amâna satisfacţia pe termen scurt pentru a te
bucura de recompense mai mari pe termen lung.

Gândeşte pe termen lung

Sociologul Edward Banfield de la Universitatea Harvard
a coordonat un studiu de cincizeci de ani despre motivele mobilităţii socioeconomice ascendente în America. El
a concluzionat că cel mai important atribut singular al
oamenilor care se bucură de mare succes în viaţă este
„perspectiva pe termen lung”. Banfield a definit „perspectiva timpului” drept „perioada pe care un individ o
ia în considerare atunci când îşi stabileşte acţiunile
prezente.”
Cu alte cuvinte, cei mai de succes oameni sunt gânditori pe termen lung. Ei privesc cât de departe pot în
viitor pentru a stabili ce fel de oameni vor să devină şi
ţelurile pe care vor să le atingă. Apoi, se întorc în prezent
şi stabilesc ce vor trebui să facă – sau să nu facă – pentru
a-şi atinge viitorul dorit.
Această practică a gândirii pe termen lung se aplică
în carieră, căsătorie, muncă, relaţii, bani şi conduită personală – fiecare dintre acestea fiind abordate în paginile
următoare. Oamenii de succes se asigură că tot ce fac pe
termen scurt coincide cu unde vor să ajungă pe termen
lung. Ei practică autodisciplina tot timpul.
Probabil că cel mai important cuvânt în gândirea pe
termen lung este sacrificiul. Oamenii superiori au abilitatea de a face sacrificii pe termen scurt de-a lungul
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vieţii, atât mari, cât şi mici, pentru a-şi asigura astfel rezultate şi recompense mai mari pe termen lung.
Observi această disponibilitate de a se sacrifica la
oamenii care petrec multe ore şi chiar ani pregătindu-se,
studiind şi îmbunătăţindu-şi competenţele pentru a se
face pe sine mai valoroşi, astfel încât să aibă o viaţă mai
bună pe viitor, în loc să-şi petreacă cea mai mare parte a
timpului socializând şi distrându-se în prezent.
Longfellow a scris cândva:
„Acele înălţimi ale oamenilor mari, câştigate şi
păstrate,
Nu au fost atinse printr-un elan brusc.
Ci ei, în timp ce prietenii lor dormeau,
Se osteneau în noapte.”

Abilitatea ta de a gândi, planifica şi a munci din greu
pe termen scurt şi de a te autodisciplina pentru a face
ceea ce este corect şi necesar înainte de a face ceea ce
este distractiv şi uşor este cheia creării unui viitor minunat pentru tine însuţi.
Abilitatea ta de a gândi pe termen lung este o competenţă ce se dezvoltă. Pe măsură ce ți-o îmbunătățești,
devii mai capabil să prezici cu acurateţe din ce în ce mai
mare ceea ce este posibil să ţi se întâmple pe viitor ca
rezultat al acţiunilor tale din prezent. Aceasta este o calitate a gânditorului superior.
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Câştigul pe termen scurt poate provoca
durere pe termen lung
Există două legi cărora le cazi victimă când nu reușești
să practici autodisciplina. Prima se numeşte „Legea
Consecinţelor Neintenţionate”. Această lege afirmă:
„Consecinţele neintenţionate ale unei acţiuni pot fi mult
mai rele decât consecinţele intenţionate ale acelui comportament din cauza lipsei gândirii pe termen lung.”
A doua este „Legea Consecinţelor Potrivnice”, care
spune că „o acţiune pe termen scurt destinată gratificării imediate poate duce la consecinţe potrivnice sau
opuse celor cărora a fost destinată.”
De exemplu, ai putea face o investiţie de timp, bani
şi emoţie cu dorinţa şi intenţia de a ajunge mai bine şi
mai fericit la final. Însă pentru că ai acţionat fără să te
gândești cu atenţie sau să-ţi faci temele, consecinţele
comportamentului tău s-au dovedit a fi mult mai rele
decât dacă nu ai fi făcut nimic. Fiecare persoană a avut
această experienţă şi, de obicei, mai mult decât o dată.

Numitorul comun pentru succes

Herbert Grey, un om de afaceri, a coordonat un studiu pe
termen lung căutând „numitorul comun al succesului”,
cum îl numea el. După unsprezece ani, el a concluzionat
în cele din urmă că numitorul comun pentru succes era
că „oamenii de succes se obișnuiesc să facă acele lucruri
care nu le plac oamenilor fără succes”.
Şi care erau aceste lucruri? S-a dovedit că lucrurile
pe care oamenii de succes le fac fără plăcere sunt
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aceleaşi care le displac și celor fără realizări. Dar oamenii de succes le fac oricum pentru că ştiu că acesta este
preţul pe care trebuie să-l plătească dacă vor să se bucure de succes şi de recompense mai mari pe viitor.
Ceea ce a aflat Grey a fost că oamenii de succes sunt
mult mai preocupaţi de „rezultate mulțumitoare”, în
timp ce aceia fără realizări erau mai preocupaţi de „metode mulțumitoare”. Oamenii de succes, fericiţi, erau
mai preocupaţi de consecinţele pozitive, pe termen
lung ale comportamentului lor, în timp ce oamenii fără
succes erau mai preocupaţi de distracţia personală şi
de gratificarea imediată.
Oratorul motivaţional Denis Waitley a spus că oamenii de succes erau mai preocupaţi de activităţi ce
presupuneau „atingerea unui ţel”, în timp ce oamenii
mediocri erau mai preocupaţi de activităţi ce presupuneau „eliberarea tensiunii”.

Cina înainte de desert

Cea mai simplă regulă în practicarea autodisciplinei este
să mănânci „cina înainte de desert”. La o masă, există o
ordine logică a felurilor de mâncare, iar desertul e ultimul. Întâi mănânci felurile principale şi îţi golești farfuria; abia apoi treci la desert.
Există un autocolant auto drăguţ, dar înșelător, pe
care scrie „Viaţa e scurtă; mănâncă întâi desertul.”
Gândeşte-te doar ce s-ar întâmpla dacă te-ai întoarce
acasă după muncă şi în loc să mănânci o cină sănătoasă,
ai mânca o bucată uriaşă de plăcintă de mere cu îngheţată. Ce fel de apetit pentru mâncare sănătoasă, nutritivă ai
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avea după aceea? Cum te-ai simți cu tot acel zahăr în
stomac? Te-ai simţi re-energizat şi nerăbdător să faci
ceva productiv? Sau te-ai simţi obosit şi leneș şi gata să
consideri ziua în mare terminată?
Obţii acelaşi rezultat când ieşi la o băută sau două
după muncă şi apoi te întorci acasă şi deschizi televizorul. Acestea sunt pur şi simplu forme diferite de „desert”
ce distrug în mare abilitatea ta de a face ceva util în
restul serii.
Probabil că partea cea mai urâtă dintre toate este că
orice ai face în mod repetat devine curând un obicei. Şi
un obicei, odată format, este dificil de înlăturat. Obiceiul
de a alege calea uşoară, de a face ceea ce este distractiv
şi plăcut sau de a mânca desert înainte de cină devine
din ce în ce mai puternic şi duce inevitabil la slăbiciune,
randament scăzut şi eşec personal.

Obiceiul autodisciplinei

Din fericire, poţi dezvolta obiceiul autodisciplinei. Obișnuința de a te autodisciplina să faci ceea ce trebuie să
faci, când trebuie să o faci, fie că ai chef, fie că nu, devine
din ce în ce mai puternică pe măsură ce o practici. Refuzi
să mai inventezi scuze.
Obiceiurile proaste se formează ușor, dar se convieţuieşte greu cu ele. Obiceiurile bune se formează greu,
dar se convieţuieşte uşor cu ele. Şi aşa cum a spus Goethe:
„Totul este greu înainte să fie uşor.”
Este greu să formezi obiceiul autodisciplinei, al stăpânirii de sine şi al autocontrolului, dar odată ce le-ai
dezvoltat, ele devin automate şi uşor de practicat. Când
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obiceiurile autodisciplinei sunt ferm înrădăcinate în
comportamentul tău, începi să te simţi inconfortablil
când nu te porţi într-o manieră autodisciplinată.
Vestea cea mai bună e că toate obiceiurile pot fi
ușor învăţate. Poţi învăţa orice obicei pe care trebuie
să-l înveţi pentru a deveni tipul de persoană care vrei să
fii. Poţi deveni o persoană excelentă practicând autodisciplina oricând este necesar.
Fiecare practică a autodisciplinei întăreşte oricare
altă disciplină. Din nefericire, și fiecare slăbiciune în disciplină îţi slăbeşte celelalte discipline.
Pentru a dezvolta obiceiul autodisciplinei, întâi iei o
decizie fermă în legătură cu felul în care te vei comporta
într-un anumit domeniu de activitate. Apoi refuzi să accepţi excepţii până când obiceiul autodisciplinei în acel
domeniu nu este ferm stabilit. De fiecare dată când calci
strâmb, aşa cum o vei face, te hotărăşti din nou să continui să practici autodisciplina până când devine mai uşor
pentru tine să te porţi într-un mod disciplinat decât să
te porţi într-unul nedisciplinat.

Marea recompensă

Recompensa pentru a fi dezvoltat niveluri înalte ale
autodisciplinei este extraordinară! Există o relaţie directă între autodisciplină şi stimă de sine:
•

Cu cât practici mai mult stăpânirea de sine şi autocontrolul, cu atât mai mult îţi va plăcea de tine
şi te vei aprecia;
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•

•

Cu cât te disciplinezi mai mult, cu atât mai mare
este sentimentul tău de respect de sine şi de
mândrie personală;
Cu cât practici mai mult autodisciplina, cu atât mai
bună este imaginea ta de sine. Te vezi pe tine însuţi
şi gândeşti despre tine într-un mod mai pozitiv. Te
simţi mai fericit şi mai capabil ca persoană.

Dezvoltarea şi păstrarea obiceiului autodisciplinei sunt
o sarcină pe viaţă, o bătălie continuă. Nu se încheie niciodată. Tentaţia de a urma Calea Rezistenţei Minime şi
Factorul Expeditivității pândește încontinuu în mintea
ta. Ele aşteaptă mereu o oportunitate de a se năpusti, de
a te duce pe căi greşite făcând mai degrabă ceea ce este
distractiv, uşor şi neimportant decât ceea ce este greu,
necesar şi care sporeşte viaţa.
Napoleon Hill a încheiat cartea sa bestseller cu acelaşi
nume, spunând că „Autodisciplina este cheia principală
spre bogăţie”. Autodisciplina este cheia stimei de sine, a
respectului de sine şi a mândriei personale. Dezvoltarea
autodisciplinei este garanţia că vei depăşi în cele din urmă
toate obstacolele şi îți vei crea o viaţă minunată.
Abilitatea de a practica autodisciplina este motivul
adevărat pentru care unii oameni au mai mult succes şi
sunt mai fericiţi decât alţii.

Cum a fost scrisă această carte

În paginile ce urmează, voi descrie cele douăzeci şi unu
de aspecte din viaţă în care practicarea autodisciplinei
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este vitală pentru a-ţi îndeplini potenţialul deplin şi a
realiza tot ce este posibil pentru tine.
Pentru a fi înțeleasă mai ușor, această carte este
împărţită în trei secţiuni. Partea întâi este intitulată
„Autodisciplina şi succesul personal”. În aceste şapte
capitole, vei învăţa cum să-ţi descătuşezi din ce în ce mai
mult potenţialul personal practicând autodisciplina în
fiecare aspect al vieţii tale personale, incluzând stabilirea ţelurilor, construirea caracterului, asumarea responsabilităţii, dezvoltarea curajului şi susţinerea
fiecărui lucru pe care îl faci cu persistenţă şi hotărâre.
În cele şapte capitole ale Părţii a doua, vei învăţa
cum să realizezi mult mai mult decât oricând în domeniul afacerilor, vânzărilor şi finanţelor personale. Afli
de ce şi cum este autodisciplina esenţială pentru a deveni
un lider în domeniul tău, pentru a administra o afacere
într-un mod mai profitabil, pentru a face mai multe vânzări, investi mai inteligent şi a-ţi gestiona timpul pentru
rezultate maxime.
În final, în cele şapte capitole ale Părţii a treia, vei
învăţa cum să aplici miracolul autodisciplinei în viaţa ta
personală. Vei învăţa cum să practici autodisciplina în
domeniul fericirii, sănătăţii, condiției fizice, căsniciei,
copiilor, prieteniei şi dobândirii liniştii sufleteşti. Vei învăţa cum să-ţi îmbunătățești calitatea vieţii şi relaţiile în
fiecare domeniu.
În fiecare capitol, îţi voi arăta cum să încorporezi
niveluri mai înalte de autodisciplină și stăpânire de sine
în tot ceea ce faci.
În paginile următoare, vei învăța cum să preiei complet controlul asupra propriei dezvoltări personale şi
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profesionale şi cum să devii o persoană mai puternică,
mai fericită, mai încrezătoare în sine, în fiecare domeniu
al vieţii tale care este important pentru tine. Vei învăţa
cum să renunți la obiceiuri vechi care te-ar putea trage
înapoi şi cum să dezvolţi obiceiurile de încredere în forțele proprii, de automotivare şi autodisciplină, ce îţi vor
permite să stabileşti şi să atingi orice ţel. Vei învăţa cum
să preiei complet controlul asupra minţii tale, asupra
emoţiilor tale şi viitorului tău.
Când vei stăpâni puterea autodisciplinei, vei deveni
de neoprit, precum o forţă a naturii. Nu vei inventa niciodată scuze pentru lipsa ta de progres. Vei realiza mai
multe în următoarele câteva luni şi ani decât realizează
majoritatea oamenilor într-o viaţă.

Partea I

Autodisciplina
şi succesul personal
Succesul tău în viaţă depinde mai mult de persoana
care devii decât de lucrurile pe care le faci sau le dobândeşti. Aşa cum a scris Aristotel: „Scopul suprem al
vieţii este dezvoltarea caracterului.” În aceste capitole, vei învăţa cum să dezvolţi şi să foloseşti disciplina
pentru a deveni o persoană excelentă. Vei învăţa cum
să dezvolţi un grad mai mare de stimă de sine, de
respect de sine şi mândrie personală. Vei învăţa disciplinele esenţiale necesare măreţiei personale şi cum
să le consolidezi în propriul caracter şi propria
personalitate.

Capitolul 1

Autodisciplina
şi succesul
Prima şi cea mai importantă victorie este
de a cuceri sinele.

D

- PLATON

e ce realizează unii oameni atât de multe în viaţa
personală şi profesională faţă de alţii? Această întrebare a preocupat unele dintre cele mai strălucite minţi
pe parcursul istoriei omenirii. Cu mai bine de 2 300 de
ani în urmă, Aristotel a scris că scopul suprem al vieţii
umane este fericirea. El a spus că marea întrebare la
care trebuie să răspundă fiecare dintre noi este „Cum să
trăim pentru a fi fericiţi?”
Abilitatea ta de a-ți pune această întrebare şi de a
răspunde corect la ea – şi apoi de a merge oriunde te-ar
duce răspunsul – va determina în mare parte dacă îți vei
dobândi propria fericire şi cât de curând.
Începe cu propria definiţie. Cum defineşti tu succesul? Dacă ai putea flutura o baghetă magică şi ţi-ai putea
face viaţa perfectă din toate punctele de vedere, cum ar
arăta ea?
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Descrie-ţi viaţa ideală
Dacă afacerea, munca şi cariera ta ar fi ideale din toate
punctele de vedere, cum ar arăta ele? Ce ai face tu? Pentru ce fel de companie ai munci? Ce funcție ai avea? Cât
de mulţi bani ai câştiga? Cu ce fel de oameni ai munci? Şi,
în special, ce anume ai avea nevoie să faci mai mult sau
mai puţin pentru a-ţi crea cariera perfectă?
Dacă viaţa ta de familie ar fi perfectă din toate
punctele de vedere, cum ar arăta? Unde ai trăi şi cum ai
trăi? Ce fel de stil de viaţă ai avea? Ce fel de lucruri ai
vrea să ai şi să faci cu membrii familiei tale? Dacă n-ai
avea nicio limitare şi ai putea flutura o baghetă magică,
în ce fel ai schimba viaţa ta de familie astăzi?
Dacă sănătatea ta ar fi perfectă, cum ai descrie-o?
Cum te-ai simţi? Cât de mult ai cântări? Cum s-ar deosebi nivelurile tale de sănătate şi condiție fizică de cele din
prezent? Dar mai ales, ce paşi ai face imediat pentru a
începe să te îndrepţi înspre nivelurile tale ideale de sănătate şi energie?
Dacă situaţia ta financiară ar fi ideală, cât de mulți
bani ai avea în bancă? Cât de mult ai câştiga în fiecare
lună şi fiecare an din investiţiile tale? Dacă ai avea suficienţi bani încât să nu te mai îngrijorezi în privinţa finanţelor, cât de mulţi ar fi? Ce paşi ai putea face, începând
de astăzi, pentru a-ţi crea viaţa financiară ideală?

Fă ceea ce-ţi place

O definiţie populară a succesului este „să fii capabil să-ţi
trăieşti viaţa în propriul mod, făcând doar acele lucruri
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pe care vrei să le faci, cu oamenii pe care-i alegi tu, în
situaţiile pe care le doreşti tu.”
În fiecare caz, când începi să defineşti ce înseamnă
pentru tine „succesul”, poţi vedea imediat lucruri pe
care ar trebui să le faci mai mult sau mai puţin pentru a
începe să-ţi creezi viaţa ideală. Şi cel mai mare lucru
care te reţine din a te îndrepta în direcţia visurilor tale
sunt de obicei scuzele tale preferate şi o lipsă a
autodisciplinei.
Nu e vorba că nu ştii ce să faci, ci mai degrabă că nu
ai disciplina de a te determina să faci ceea ce ar trebui
să faci, fie că-ţi place sau nu.

Alătură-te celor 20 la sută de top

În societatea noastră, cei 20 la sută dintre oamenii de
top câştigă 80 la sută din bani şi se bucură de 80 la sută
din bogăţii şi recompense. Acest Principiu Pareto a fost
demonstrat iar şi iar de când a fost formulat în 1895 de
către Vilfredo Pareto. Primul tău ţel în carieră ar trebui
să fie să intri în cei 20 la sută de top din domeniul ales de
tine.
În secolul douăzeci şi unu, există o recompensă
pentru cunoştinţe şi competenţe. Cu cât acumulezi mai
multe cunoştinţe şi cu cât sunt mai importante competențele pe care le aplici, cu atât mai calificat şi mai valoros devii. Pe măsură ce devii mai bun în ceea ce faci,
abilitatea ta de a-ți câştiga venitul creşte – precum dobânda compusă.
Din nefericire, majoritatea oamenilor – cei 80 la
sută din coadă – fac puţin efort sau deloc pentru a-şi
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îmbunătăţi competenţele. Majoritatea oamenilor, potrivit cărţii din 2009 a lui Geoffrey Colvin, Talent is Overrated
(Talentul este supraestimat), îşi învață meseriile în
primul an de angajare şi apoi nu devin niciodată mai
buni. Doar oamenii de top din fiecare domeniu sunt dedicaţi îmbunătăţirii continue.
Din cauza acestei discrepanţe crescânde în privinţa
abilităţii productive, bazate pe cunoştinţe, competenţe
şi muncă istovitoare, cei 1 la sută dintre oamenii din
America, astăzi, controlează până la 33 la sută din capitalurile financiare.

Să începi cu nimic

În mod interesant, aproape toată lumea pornește la fel
în viaţă – cu puţin sau nimic. Aproape toate averile din
America (şi din lume) sunt la prima generaţie. Asta înseamnă că majoritatea indivizilor au început cu puţin
sau nimic şi au câştigat tot ce au în prezent în viață.
Cei mai avuţi oameni din America sunt aproape toţi
multimiliardari la prima generaţie. Acesta este cazul
americanilor avuţi precum Bill Gates, Warren Buffett,
Larry Ellison, Michael Dell şi Paul Allen. Optzeci la sută
dintre toți milionarii şi multimilionarii au început cu
bani puţini, adesea fără niciun ban, iar uneori înglodați
în datorii şi cu puţine avantaje, precum Sam Walton,
care avea o avere în valoare de 100 de miliarde de dolari
când a murit. De ce au fost aceşti oameni capabili să acumuleze atât de mult când atât de mulţi au acumulat atât
de puţin?
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În cartea lor, The Millionaire Next Door (Vecinul
milionar)*, Thomas Stanley şi William Danko au intervievat mai bine de 500 de milionari şi au chestionat 11 000
pe o perioadă de peste douăzeci şi cinci de ani. Ei i-au
întrebat cum se face că au fost capabili să dobândească
independenţa financiară când majoritatea oamenilor
din jurul lor, care au început din aceeaşi poziţie, încă se
zbăteau. Optzeci şi cinci la sută din toată această nouă
generaţie de milionari au răspuns spunând ceva de genul „Nu am avut o educaţie mai bună sau mai multă inteligenţă, dar eram dispus să muncesc mai din greu decât
oricine altcineva.”

Munca istovitoare este cheia

Cerinţa indispensabilă pentru munca istovitoare este
autodisciplina. Succesul este posibil doar când poţi depăşi tendinţa firească de a o lua pe scurtătură şi de a
alege calea uşoară. Succesul durabil este posibil doar
atunci când te poţi autodisciplina să muncești din greu
pentru o foarte lungă perioadă.
Aşa cum am menţionat în Introducere, mi-am început viaţa fără niciun ban sau avantaj. Ani la rând, am
avut slujbe de muncă necalificată, la care câştigam suficient cât să supravieţuiesc de la un salariu la altul. Am
intrat în vânzări când nu mai puteam găsi o slujbă de
muncă necalificată, unde mi-am pierdut vremea multe
luni înainte de a începe să-mi pun acea întrebare: „De ce
unii oameni au mai mult succes în vânzări decât alţii?”

* Milionarul de lângă noi - volum apărut în limba română la Editura
Amaltea, anul 2013 – (n. red.)
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Într-o zi, un reprezentant de vânzări de top mi-a
spus că douăzeci la sută dintre reprezentanţii de vânzări
de top câştigă 80 la sută din bani. Nu mai auzisem asta
înainte. Însemna că cei optzeci la sută dintre reprezentanţii din coadă trebuiau să fie mulţumiţi cu cei douăzeci la sută rămaşi, cu ceea ce rămăsese după ce oamenii
de top luaseră partea leului. Am decis pe loc că aveam să
fac parte dintre cei douăzeci la sută de top. Această decizie mi-a schimbat viaţa.

Marea Lege

Apoi am aflat de „Legea de fier a universului”, care a făcut posibilă intrarea în cei douăzeci la sută de top. Era
Legea Cauzei şi a Efectului sau a semănatului şi culesului. Această lege spune că „pentru fiecare efect există o
cauză sau o serie de cauze specifice”.
Această lege spune că dacă vrei să dobândeşti succesul în orice domeniu, trebuie să afli cum este dobândit
succesul în domeniul respectiv şi apoi să practici acele
competenţe şi activităţi în mod repetat până când obții
aceleaşi rezultate.
Iată regula: „Dacă faci ceea ce fac alţi oameni de
succes, iar şi iar, nimic nu te poate opri din a te bucura în
cele din urmă de aceleaşi recompense de care se bucură
ei. Dar dacă nu faci ceea ce fac oamenii de succes, nimic
nu te poate ajuta.”
Legea semănatului şi culesului, din Vechiul Testament, este o variaţie a Legii Cauzei şi a Efectului. Spune
că „orice seamănă omul, aceea va culege”. Această lege
spune că orice faci, asta primeşti. Spune totodată că
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orice culegi azi este un rezultat a ceea ce ai semănat în
trecut. Aşa că dacă nu eşti mulţumit de actuala ta „recoltă”, depinde de tine, începând de astăzi, să cultivi o nouă
recoltă, să începi să faci mai mult acele lucruri care conduc spre succes – şi să încetezi să te mai angrenezi în
activităţi care nu duc nicăieri.

Succesul este previzibil

Succesul nu este întâmplător. Din nefericire, nici eşecul
nu este. Reuşeşti când faci ceea ce fac și alţi oameni de
succes, iar şi iar, până când aceste comportamente devin
un obicei. În mod similar, eşuezi când nu faci ce fac oamenii de succes. În orice caz, natura e neutră. Natura nu
preferă o parte anume. Naturii nu-i pasă. Ceea ce ţi se
întâmplă este doar o problemă de lege – legea cauzei şi
a efectului.
Te poţi privi ca pe o maşină cu un mecanism prestabilit. Mecanismul tău prestabilit este atracţia aproape
irezistibilă dintre Factorul Expeditivității şi calea rezistenţei minime pe care am descris-o în Introducere. În
absenţa autodisciplinei, mecanismul tău prestabilit pică
în mod automat. Aceasta este cauza principală a randamentului scăzut şi a eşecului de a-ţi atinge adevăratul
potenţial.
Când nu munceşti deliberat, conştient şi continuu
pentru a face, a fi şi a avea acele lucruri care constituie
succesul pentru tine, mecanismul tău prestabilit este în
funcţiune. Ajungi să faci acele lucruri distractive, uşoare
şi cu valoare scăzută pe termen scurt, ce duc la frustrare,
îngrijorări financiare şi eşec pe termen lung.
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Secretele succesului
Marele petrolist, H. L. Hunt, care a fost la un moment dat
cel mai bogat om din lume, devenit miliardar pe cont
propriu, a fost întrebat cândva de către un jurnalist
de televiziune despre „secretele succesului său”. El a
răspuns: „există doar trei cerinţe pentru succes. Întâi,
decide exact ce anume vrei în viaţă. În al doilea rând,
stabileşte preţul pe care o să-l plăteşti pentru a obţine
lucrurile pe care le vrei. Şi în al treilea, iar asta este cel
mai important, decide să plăteşti acel preţ.”
Una dintre cele mai importante cerinţe pentru succes, odată ce ai decis ce anume vrei, este calitatea disponibilităţii. Oamenii de succes sunt dispuşi să plătească
preţul, oricare ar fi el şi oricât ar dura, până când obțin
rezultatele pe care le doresc.
Toată lumea vrea să aibă succes. Toată lumea vrea
să fie sănătoasă, fericită, suplă şi bogată. Dar majoritatea
oamenilor nu sunt dispuşi să plătească preţul. Ocazional, ei ar putea fi dispuşi să plătească o parte din preţ,
dar nu sunt dispuşi să plătească preţul întreg. Au întotdeauna o reținere. Au întotdeauna o scuză sau un raţionament pentru care nu se autodisciplinează să facă tot
ce trebuie pentru a-şi atinge ţelurile.

Plăteşte preţul

Cum îţi poţi da seama când ai plătit preţul întreg al succesului? E simplu. Uită-te în jurul tău. Iată-l! Îţi poţi da
întotdeauna seama cât de mult ai plătit din preţul succesului uitându-te la stilul tău de viaţă actual şi la contul
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tău bancar. Potrivit Legii Corespondenţei, lumea ta exterioară va reflecta mereu, precum o oglindă, persoana
care eşti şi preţul pe care l-ai plătit în interior.
Există o idee interesantă în legătură cu preţul succesului: trebuie să fie mereu plătit integral – şi în avans.
Succesul, oricum l-ai defini, nu este ca un restaurant
unde plăteşti după ce te-ai bucurat de masa ta. În
schimb, este ca o cantină, unde poţi alege orice vrei, dar
trebuie să plăteşti pentru asta înainte să mănânci.
Oratorul motivaţional Zig Ziglar spune: „liftul spre
succes este defect, dar scările funcţionează mereu.”

Învaţă de la experţi

Kop Kopmeyer, pe care l-am menţionat în Introducere,
mi-a spus, de asemenea, că al doilea cel mai important
principiu al succesului, după autodisciplină, este că trebuie „să înveţi de la experţi. Nu vei trăi niciodată îndeajuns de mult pentru a învăţa totul pe cont propriu.”
Dacă vrei să ai succes, prima ta sarcină este să afli ce
trebuie să înveţi pentru a dobândi succesul pe care ţi-l
doreşti. Învaţă de la experţi. Citeşte-le cărţile. Ascultă-le
programele audio. Participă la seminarele lor. Scrie-le
sau abordează-i direct şi cere-le sfatul. Uneori, o idee
este tot ce ai nevoie pentru a schimba direcţia vieţii tale.
Să-ţi dau un exemplu ca să vezi la ce mă refer:
Acum câţiva ani, un prieten mi-a recomandat un
dentist excelent. Am aflat mai târziu că avea o reputaţie splendidă. I se spunea „dentistul dentiștilor”.
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Era dentistul la care mergeau ceilalţi dentişti când
aveau nevoie de o lucrare dentară excelentă. El mi-a
spus că participa la fiecare conferinţă dentară importantă la care putea. Când era acolo, participa la
fiecare sesiune de dialog, ascultând dentişti din
toată ţara şi din toată lumea dezbătând ultimele
descoperiri din tehnologia dentară.
Timp de o săptămână, cu mari sacrificii de timp şi
de bani, el a participat la o conferinţă dentară internaţională în Hong Kong. La acea conferinţă, a fost
prezent la o sesiune susţinută de un dentist japonez care descoperise o nouă tehnologie în chirurgia
estetică ce îmbunătăţea aspectul dinţilor şi le permitea oamenilor să fie atrăgători sau frumoşi pe
termen nedefinit.

S-a întors în San Diego şi a început imediat să folosească această nouă tehnică la cabinetul său. Curând,
a ajuns să fie excelent în acest domeniu şi a căpătat
o reputaţie la nivel naţional. În câţiva ani, oamenii
din întreaga regiune de Sud-Vest a Statelor Unite
veneau la el pentru tratamentul său. Întrucât își
dezvoltase această expertiză, el putea să-şi mărească tariful iar şi iar. În cele din urmă, câştigase atât
de mulţi bani, încât putea să se retragă la cincizeci
şi cinci de ani, independent financiar, având posibilitatea să-şi petreacă restul vieţii cu familia sa,
călătorind şi îndeplinindu-şi visurile.

Ideea acestei poveşti este: căutând încontinuu idei şi
sfaturi de la alţi experţi din domeniul său, el a dat peste
o nouă tehnologie care l-a ajutat să devină lider în acel
domeniu şi i-a „economisit” zece ani de muncă
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istovitoare pentru a ajunge la acelaşi nivel de succes financiar. Asta ţi s-ar putea întâmpla şi ţie, dar doar dacă
devii un student pe viaţă în meseria ta.

Condiția mentală şi fizică bună
trebuie să fie continuă

A obține succesul se aseamănă cu a obține condiția fizică bună. Se aseamănă cu îmbăierea, perierea dinţilor şi
mâncatul. Este ceva ce trebuie să faci încontinuu, zilnic.
Odată ce începi, nu te opreşti niciodată până când viaţa
şi cariera ta nu sunt terminate şi nu ai atins tot succesul
pe care l-ai dorit.
Nu cu mult timp în urmă, ţineam un seminar în
Seattle. Chiar înainte de pauză, i-am încurajat pe
oameni să cumpere şi să îmi asculte programele
audio despre vânzări, gestionarea timpului şi succesul personal. La pauză, câţiva oameni au venit la
mine şi mi-au pus întrebări despre conţinutul seminarului. Un reprezentant de vânzări şi-a făcut loc în
faţă şi a spus: „Când încurajezi oamenii să-ţi cumpere programele, ar trebui să le spui tot adevărul.”
Am întrebat: „La ce te referi?”

„Nu spui tot adevărul despre programele tale, a
spus el în continuare. Ar trebui să le spui oamenilor
că ei muncesc doar pentru o perioadă şi apoi încetează s-o facă.”
Din nou, am întrebat: „Cum adică?”

El a spus: „Ei bine, am venit la seminarul tău cam în
urmă cu cinci ani şi am fost complet convins de
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prezentarea ta. Ţi-am cumpărat toate programele
şi-am început să le ascult. Citeam zilnic despre vânzări. Şi ai avut dreptate, în următorii trei ani, mi-am
triplat venitul şi am devenit vânzătorul de top în
compania mea. Dar apoi venitul meu a stagnat şi nu
a mai crescut în ultimii doi ani. Adevărul este că
materialele tale încetează să dea roade după un
anumit punct.”
Apoi l-am întrebat: „Ce ţi s-a întâmplat acum doi ani,
când venitul tău a stagnat şi a încetat să crească?”

El şi-a scrutat memoria, s-a gândit o vreme şi apoi a
spus: „Ei bine, vindeam atât de mult, încât am fost
angajat de altă companie. De când mi-am început
noua slujbă, venitul meu a stagnat.”
L-am întrebat: „Ce ai făcut diferit la noua ta slujbă
în comparaţie cu slujba anterioară?”

A dat să răspundă. Apoi s-a oprit. O expresie şocată
i s-a ivit pe chip. În final, a răspuns: „Dumnezeule!
N-am mai făcut-o. Când mi-am schimbat slujba,
n-am mai citit despre vânzări. N-am mai ascultat
programele audio. N-am mai participat la seminare.
N-am mai făcut-o!”

S-a îndepărtat dând din cap, murmurând pentru
sine „N-am mai făcut-o. N-am mai făcut-o. N-am
mai făcut-o.”

Să devii un expert în domeniul tău, îmbunătăţindu-ţi
continuu competenţele – despre care voi vorbi în Capitolul 5 – este similar antrenamentului fizic. Dacă încetezi să faci exerciţii o perioadă, nu-ţi menţii condiția
fizică la acelaşi nivel. Începi să regresezi. Corpul şi
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muşchii tăi devin mai moi şi mai slabi. Îţi pierzi puterea,
flexibilitatea şi rezistența. Pentru a le menţine, trebuie
să continui să le lucrezi în fiecare zi, în fiecare săptămână şi lună.

Devino tot ce poţi fi

Există un motiv şi mai important pentru care să practici
autodisciplina ce duce în mod progresiv și susținut spre
marile succese care sunt posibile pentru tine. Practicarea autodisciplinei îţi permite să-ţi schimbi caracterul,
să devii o persoană mai puternică şi mai bună. Exercițiul
autodisciplinei are un efect puternic asupra minţii şi
emoţiilor tale, transformându-te într-o persoană diferită de cea care ai fi fost fără autodisciplină.
Imaginează-te într-un laborator de chimie. Amesteci o serie de substanțe chimice într-un vas Petri şi îl
aşezi peste un bec Bunsen. Becul Bunsen încălzeşte substanțele chimice până în punctul în care ele se cristalizează şi se întăresc. Dar odată ce ai cristalizat aceste
substanțe chimice folosind căldură intensă, ele nu mai
pot fi transformate înapoi în stare lichidă.
În acelaşi mod, personalitatea ta începe precum un
lichid: domoală, fluidă şi fără formă. Dar pe măsură ce
aplici puterea autodisciplinei, pe măsură ce te străduiești să faci mai degrabă ceea ce este greu şi necesar decât ceea ce e distractiv şi uşor, și personalitatea ta se
cristalizează şi se întăreşte la un nivel mai înalt.
Cel mai mare beneficiu de care te bucuri practicând
autodisciplina în urmărirea ţelurilor tale este că devii o
persoană diferită. Devii mai puternic şi mai tenace.
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Dezvolţi un autocontrol şi o dârzenie mai mari. Îţi conturezi şi întăreşti practic personalitatea şi te transformi
într-o persoană mai bună.
Regula este că „pentru a deveni cineva care nu ai
mai fost vreodată, trebuie să faci ceva ce nu ai mai făcut
înainte.” Asta înseamnă că pentru a dezvolta un caracter
superior, trebuie să exerciţi asupra ta niveluri mai înalte
de autodisciplină şi stăpânire de sine. Trebuie să faci
lucrurile care le displac oamenilor mediocri.
Un alt principiu al succesului este că „pentru a realiza ceva ce n-ai mai realizat niciodată, trebuie să înveţi
şi să dobândești calităţile şi competenţele pe care nu
le-ai avut niciodată.”
Practicând autodisciplina, devii o persoană nouă.
Devii mai bun, mai puternic şi evident mai determinat.
Dezvolţi niveluri mai înalte de stimă de sine, respect de
sine şi mândrie personală. Urci pe scara evoluţiei umane
şi devii o persoană cu un caracter şi o tenacitate mai
mari.

Succesul este propria sa recompensă

Ce este minunat când vorbim despre obținerea succesului este că fiecare pas în acea direcţie este o recompensă
în sine. Fiecare pas pe care îl faci spre a deveni o persoană mai bună şi a realiza mai mult decât ai făcut-o vreodată te face să te simţi mai fericit, mai încrezător şi mai
împlinit.
Ai auzit spunându-se că „succesul atrage după sine
succesul”. Asta înseamnă că cea mai mare recompensă a
succesului nu sunt banii pe care-i faci, ci mai degrabă
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persoana excelentă care devii în lupta pentru succes şi
practicare a autodisciplinei de fiecare dată când este
necesară.
În următorul capitol, voi explica cum poţi deveni persoana cu adevărat excelentă care eşti capabilă să devii.
Exerciţii de acţiune:

Ia un pix chiar acum şi răspunde în scris la întrebările de mai jos.
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Dacă viaţa ta profesională şi cariera ta ar fi ideale, cum
ar arăta ele? Ce disciplină anume ai putea dezvolta care
să te ajute la obținerea lor?
Dacă viaţa ta de familie ar fi ideală, cum ar arăta şi ce
disciplină anume te-ar ajuta cel mai mult pentru a o
transforma în realitate?

Dacă sănătatea ta ar fi perfectă din toate punctele de
vedere, de ce discipline ai avea nevoie ca să o faci
posibilă?

Dacă situaţia ta financiară ar fi ideală azi, ce disciplină
anume te-ar ajuta cel mai mult?
De ce nu ai deja la fel de mult succes pe cât ai vrea să ai
şi care disciplină anume te-ar ajuta cel mai mult să-ţi
atingi toate ţelurile?

Ce competenţă anume ai putea dezvolta care să te ajute
să îndeplineşti mai multe dintre ţelurile tale?
Dacă ai putea flutura o baghetă magică şi ai putea fi complet disciplinat într-un domeniu anume, ce disciplină ar
avea cel mai mare impact pozitiv asupra vieţii tale?

Capitolul 2

Autodisciplina
şi caracterul
Fii responsabil pentru un standard mai înalt
decât se așteaptă restul lumii de la tine.
Nu te scuza niciodată. Nu te autocompătimi.
Fii un dascăl sever cu tine însuţi
şi fii indulgent cu toţi ceilalți.

P

– HENRY WARD BEECHER, PREOT DIN SECOLUL
AL NOUĂSPREZECELEA

erfecţionarea caracterului este marea afacere a vieţii
tale. Abilitatea ta de a căpăta o reputaţie ca persoană
de caracter şi cu onoare este cea mai mare realizare atât
în viaţa socială, cât şi în cea de afaceri. Ralph Waldo
Emerson scria: „Ceea ce faci este atât de răsunător, încât
nu pot auzi niciun cuvânt din ceea ce spui.”
Persoana care eşti astăzi, caracterul tău cel mai
lăuntric, este suma tuturor alegerilor şi deciziilor din
viaţa ta până în acest moment. De fiecare dată când ai
ales corect şi te-ai comportat în concordanţă cu ce ştii
cel mai bine, ţi-ai întărit caracterul şi ai devenit o persoană mai bună. Reversul este, de asemenea, adevărat:
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de fiecare dată când ai făcut un compromis, ai ales calea
uşoară sau te-ai comportat într-o manieră neconcordantă cu ceea ce ştiai că este corect, ţi-ai slăbit caracterul
şi ţi-ai domolit personalitatea.

Marile virtuţi

Există o serie de virtuţi sau valori care aparțin de obicei
unei persoane de caracter. Printre altele, acestea sunt
curajul, compasiunea, generozitatea, cumpătarea, persistenţa şi prietenia. Vom vorbi despre unele dintre ele
în Partea a treia a acestei cărţi. Plasându-se înaintea
tuturor acestor valori, totuşi, se găseşte cea mai importantă dintre toate, atunci când stabileşti profunzimea şi
tăria caracterului tău: integritatea.
Nivelul tău de integritate, traiul în conformitate deplină cu tine însuţi şi cu ceilalţi demonstrează mai mult
decât orice calitatea caracterului tău. Într-un fel, integritatea este de fapt valoarea care garantează toate celelalte valori. Când nivelul tău de integritate este mai
mare, eşti mai sincer cu tine însuţi şi e mai probabil să
trăieşti în concordanţă cu toate celelalte valori pe care le
admiri şi le respecţi.
Totuşi, e nevoie de o enormă autodisciplină pentru
a deveni o persoană de caracter. E nevoie de o voinţă
remarcabilă ca să faci „ce e corect” în fiecare situaţie. Şi
este nevoie atât de autodisciplină, cât şi de voinţă pentru a rezista tentaţiei de a o lua pe scurtătură, de a alege
calea uşoară sau de a acţiona pentru avantajul pe termen scurt.
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Toată viaţa este un test, pentru a vedea din ce eşti
făcut cu adevărat în interiorul tău cel mai profund.
Înţelepciunea poate fi dezvoltată în privat prin studiu şi reflecţie, dar caracterul poate fi îmbunătățit
doar ca urmare a compromisului în viața de zi cu zi,
când eşti forţat să alegi şi să decizi dintre alternative
şi tentaţii.

Testul caracterului

Doar când eşti sub presiune – când eşti forţat să alegi o
cale sau alta, să trăieşti în concordanţă cu o valoare ori
să o compromiţi – îţi dovedeşti adevăratul caracter.
Emerson a spus de asemenea: „Păzeşte-ţi integritatea ca
pe un lucru sacru; nimic nu este sfânt în cele din urmă
cu excepţia integrităţii propriei minţi.”
Tu eşti „un organism capabil să aleagă”. Faci constant alegeri, într-un fel sau altul. Fiecare alegere pe
care o faci este o afirmaţie despre adevăratele tale valori şi priorităţi. În fiecare moment, alegi ceea ce este
mai important sau mai valoros pentru tine, în defavoarea a ceea ce este mai puţin important sau mai puțin
valoros.
Singura apărare împotriva tentaţiei, Căii Rezistenţei Minime şi Factorului Expeditivității este caracterul.
Singurul mod prin care-ţi poţi îmbunătăți caracterul
este să-ți exerciți voinţa în orice situaţie când eşti tentat
să faci mai degrabă ceea ce este uşor şi rapid decât ceea
ce este corect şi necesar.
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Marea recompensă
Recompensa pentru a fi devenit o persoană de caracter,
pentru a-ţi fi exercitat voinţa şi autodisciplina ca să trăieşti în concordanţă cu ce ştii cel mai bine este enormă.
Când alegi valoarea semnificativă în defavoarea celei
nesemnificative, lucrul cel mai dificil în defavoarea celui
uşor, lucrul corect în defavoarea celui greşit, te simţi
bine în legătură cu tine însuţi. Stima de sine creşte. Te
placi şi te respecţi mai mult. Ai un sentiment mai mare
de mândrie personală.
Pe lângă faptul de a te simţi excelent în legătură cu
tine însuţi când te comporţi rațional, câştigi totodată
respectul şi stima tuturor oamenilor din jurul tău. Ei te
vor preţui şi te vor admira. Uşile ți se vor deschide. Oamenii te vor ajuta. Vei fi plătit mai bine, promovat mai
repede şi chiar ţi se vor acorda responsabilităţi mai
mari. Pe măsură ce devii o persoană de onoare şi cu caracter, oportunitățile vor apărea peste tot în jurul tău.
Pe de altă parte, poţi avea toată inteligenţa, talentul
şi abilitatea din lume, dar dacă oamenii nu au încredere
în tine, nu vei înainta niciodată. Oamenii nu te vor angaja,
iar dacă o fac, te vor concedia cât mai repede cu putinţă.
Instituţiile financiare nu-ţi vor împrumuta bani. Pentru
că „cine se aseamănă se adună”, singurii asociaţi (niciodată prieteni) pe care-i vei avea vor fi alţi oameni cu caracter îndoielnic. Mai mult decât atât, de vreme ce
oamenii cu care te asociezi au un efect major asupra atitudinii şi personalităţii tale, îţi îmbogăţeşti sau îţi ruinezi întreaga viaţă cu calitatea caracterului tău – sau cu
lipsa lui.

Perfecţionarea caracterului
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Aristotel scria: „Orice progres din societate începe cu
perfecţionarea caracterului tinerilor.” Asta înseamnă că
progresul în viaţa ta începe cu învăţarea şi practicarea
valorilor.
Înveţi valori într-unul sau toate cele trei moduri:
îndrumare, studiu şi practicare. Hai să le analizăm îndeaproape pe fiecare dintre ele.
Insuflă-le copiilor tăi valori. Unul dintre rolurile principale în creşterea şi educarea copiilor este să le predai
acestora valori. Asta presupune îndrumare răbdătoare
şi explicarea constantă a valorilor pe măsură ce cresc. O
dată nu este îndeajuns. Valoarea – şi importanţa de a trăi
în funcţie de acea valoare – trebuie explicată. Părinţii nu
trebuie doar să ofere ilustraţii, ci şi să contrasteze adeziunea la o valoare, în special aceea de a spune adevărul,
cu opusul său, acela de a minţi sau de a spune jumătăţi
de adevăr.
Pe măsură ce se măresc, copiii sunt foarte susceptibili la lecţiile pe care le primesc de la oamenii importanţi din viaţa lor. Ceea ce le spui, în calitate de părinte,
ei recunosc drept adevăr, adevărul absolut. Asemenea
unui burete, ei asimilează tot ceea ce spui. Tu scrii descrierea valorilor tale pe sufletele lor, care sunt ca lutul
umed, astfel încât ceea ce scrii devine o parte permanentă a modului în care văd ei lumea şi se raportează la
viaţă.
Mai mult decât orice, după cum vom vedea în capitolul 19, îţi demonstrezi valorile în comportamentul
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tău. Copiii tăi te urmăresc şi se străduiesc să imite valorile pe care tu nu doar că le predai şi le predici, ci le şi
practici. Iar ei sunt întotdeauna cu ochii pe tine.
Copiii familiei Rockefeller erau vestiți pentru faptul
că fuseseră învăţaţi despre valorile financiare de la o
vârstă timpurie. Deşi tatăl lor era unul dintre cei mai
bogaţi bărbaţi din America, copiilor li se dădeau sarcini
şi munci casnice înainte de a-şi primi alocaţiile. Apoi
erau îndrumați cum să și le cheltuiască: cum să economisească, cât de mult să dea fundaţiilor caritabile şi cât
de mult să investească. Drept rezultat, ei au devenit afacerişti şi oameni de stat de succes, spre deosebire de
copiii care crescuseră în case îmbelşugate şi fuseseră
rareori disciplinaţi pe subiecte legate de bani.

Studiază valorile pe care le admiri. Înveţi valori studiindu-le îndeaproape. Legea Concentraţiei spune că
„orice lucru asupra căruia zăboveşti creşte şi sporeşte în
viaţa ta.”
Asta înseamnă că atunci când studiezi şi citeşti poveşti despre bărbaţi şi femei care au demonstrat tipul de
valori pe care tu le admiri şi le respecţi şi te gândeşti
apoi la acele poveşti şi la acel comportament, acele
valori pătrund şi mai mult în mintea ta. Odată ce aceste
valori sunt „programate” în subconştientul tău, ele creează în tine o predilecţie de a te comporta în concordanţă
cu acele valori atunci când situaţia le cere.
De exemplu, în antrenamentul militar, soldaţilor li
se spun încontinuu poveşti despre curaj, obedienţă, disciplină şi importanţa de a-şi susţine tovarăşii soldaţi. Cu
cât aud mai mult aceste poveşti, cu cât se gândesc mai
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mult la ele și discută despre ele, cu atât este mai probabil ca ei să se comporte în concordanţă cu aceste valori
când sunt sub presiunea unei lupte efective.
Virtutea de bază a caracterului este adevărul. Oricând spui adevărul, oricât de incomod ar fi în acel moment, te simţi mai bine în legătură cu tine şi câştigi
respectul oamenilor din jurul tău. Una dintre cele mai
semnificative laude pe care o poţi aduce cuiva este să
spui că „el sau ea spune mereu adevărul”.
Imită oamenii pe care-i admiri cel mai mult. În mare
parte, caracterul tău este determinat de oamenii pe care-i
admiri cel mai mult, fie că vorbim despre persoane care
sunt încă în viață sau nu. Cine sunt ei? Examinându-ți viaţa
şi trecutul, alcătuieşte o listă cu oamenii pe care-i admiri
cel mai mult, iar lângă numele lor, scrie virtuţile sau valorile pe care le consideri importante la ei.
Dacă ai putea petrece o după-amiază cu oricine,
fie că este cineva viu sau mort, pe cine ai alege? De ce
ai alege acea persoană? Despre ce ați vorbi în timpul
după-amiezii petrecute împreună? Ce întrebări i-ai pune
sau ce ai vrea să înveţi?
Gândeşte-te şi la asta: De ce ar vrea acea persoană
să petreacă o după-amiază cu tine? Care sunt virtuţile şi
valorile pe care le-ai dezvoltat şi care te fac o persoană
valoroasă şi interesantă? Ce te face special?

Practică valorile pe care le respecţi. Tu dezvolţi valori
practicându-le oricând sunt necesare. Aşa cum a spus
filosoful stoic Epictet: „Nu circumstanţele fac omul; ele
doar îl dezvăluie lui însuşi.”
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Când se iveşte o problemă, oamenii tind să reacţioneze automat pe baza celor mai înalte valori pe care le-au
dezvoltat până în acel moment.
Noi dezvoltăm valori prin repetiţie, comportându-ne
în concordanţă cu o anumită valoare iar şi iar, până când
devine un obicei şi se înglobează astfel încât ajungem să
o practicăm automat. Bărbaţi şi femei cu caractere foarte dezvoltate se comportă într-o manieră concordantă
cu cele mai înalte valori ale lor şi o fac fără intenție sau
ezitare. Nu există nicio dilemă în mintea lor dacă fac lucrul corect sau nu.

Structura personalităţii

Psihologia caracterului implică cele trei părţi ale personalității tale: sinele tău ideal, imaginea ta de sine şi stima
ta de sine.

Sinele tău ideal. Sinele tău ideal este acea parte din
mintea ta formată din valorile, virtuţile, idealurile, ţelurile, aspiraţiile şi ideea ta despre cea mai bună persoană
care ai putea fi. Cu alte cuvinte, sinele tău ideal este format din acele valori pe care le admiri cel mai mult la alţii
şi la care aspiri cel mai mult.
Cea mai importantă parte din sinele tău ideal este
rezumată în cuvântul „claritate”. Oamenii superiori sunt
aceia complet lămuriţi în legătură cu cine sunt şi în ce
cred. Ei dispun de o claritate deplină în privinţa valorilor în care cred şi a lucrurilor pe care le susţin. Nu sunt
confuzi sau indecişi. Sunt fermi şi tenace când vine vorba de orice decizie în care este implicată o valoare.
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Pe de altă parte, oamenii slabi şi şovăielnici sunt
confuzi şi nelămuriţi în privinţa valorilor lor. Ei au doar
o vagă noţiune despre ceea ce este corect sau greşit în
orice situaţie. Drept rezultat, aleg calea rezistenţei minime şi se comportă în mod hazardat. Ei fac orice pare mai
ușor și mai rapid pentru a obţine ce vor pe termen scurt,
acordând, în cazurile în care o fac, puţină importanță ori
grijă consecinţelor pe care le au faptele lor.

Evoluţia caracterului. În biologie, formele de viaţă sunt
categorisite de la cea mai puţin complexă la cea mai
complexă, de la un plancton de o singură celulă, tot mai
departe în spectrul crescând şi complex de viaţă, până la
fiinţa umană. În mod similar, și fiinţele umane pot fi organizate într-un spectru de la cele mai puţin dezvoltate
la cele mai dezvoltate. În cele mai subevoluate forme
ale lor, oamenii sunt fără valori, virtuţi sau caracter.
Aceşti oameni acţionează întotdeauna hazardat şi aleg
calea rezistenţei minime în căutarea gratificării
imediate.
La cele mai înalte niveluri de dezvoltare a rasei
umane, totuşi, se află acei bărbaţi şi acele femei de o integritate deplină, care nu şi-ar compromite niciodată
onestitatea sau caracterul pentru nimic, incluzând ameninţarea pierderii financiare, durerea sau chiar moartea.
George Washington este faimos pentru onestitatea
sa, ce a fost demonstrată în povestea în care a recunoscut
că tăiase un cireş*. Similar, părinţii fondatori ai Statelor
* Poveste celebră din copilăria lui Washington, care spune că ar fi tăiat
cireșul preferat al tatălui său, recunoscându-și fapta când fusese luat la
întrebări: „Nu pot să mint, am folosit securișca.” (n. red.)
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Unite au scris „astfel ne punem în joc vieţile, averile şi
onoarea noastră sacră” la semnarea Declaraţiei de
Independenţă.
În cartea sa, Trust: The Social Virtues and the
Creation of Prosperity (Încrederea: virtuţile sociale
şi crearea prosperităţii)*, filosoful Francis Fukuyama a
observat că societăţile din toată lumea pot fi împărţite
în două tipuri: „cu nivel înalt de încredere” şi „cu nivel
slab de încredere”. El susţine totodată că societăţile cu
nivel înalt de încredere – acelea în care integritatea este
admirată cel mai mult, unde este încurajată şi respectată – sunt de asemenea cele mai libere, prospere şi care
respectă, cel mai mult, legea.
La celălalt capăt al spectrului social, totuşi, sunt
acele societăţi caracterizate de tiranie, hoţie, ticăloşie şi
corupţie. Fiecare dintre acestea este, fără excepţie, atât
nedemocrată, cât şi săracă.

Încrederea este cheia. Încrederea este lubrifiantul relaţiilor umane. Acolo unde există multă încredere în rândul oamenilor, activitatea economică înfloreşte şi există
oportunităţi pentru toţi. Pe de altă parte, acolo unde încrederea e slabă, resursele economice sunt risipite în
încercarea de a proteja împotriva hoţiei şi corupţiei –
sau aceste resurse nu sunt deloc disponibile.
În Statele Unite, avem Constituţia şi Declaraţia
Drepturilor Omului. Aceste documente expun regulile
după care trăiesc americanii. Ele creează structura guvernului nostru şi ne garantează drepturile. Dar ele
* Încredere – virtuțile sociale și crearea prosperității – volum apărut la
Editura Antet, anul 2003 – (n. red.)
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presupun ca reprezentanţii noştri aleşi să fie bărbaţi şi
femei de onoare, dedicaţi protejării şi apărării acestor
drepturi. Ele încearcă să asigure faptul că doar bărbaţi şi
femei de caracter pot izbândi şi prospera pe termen
lung în sistemul nostru economic, politic şi social. Urmăresc să asigure că, în majoritatea cazurilor, doar bărbaţi
şi femei de caracter pot ajunge în funcții înalte în
societate.
Deşi sistemul nostru nu este perfect, iar oameni de
caracter îndoielnic ajung ocazional în funcții importante, asta rareori durează mult timp. Cerinţa de bază a
americanilor de onestitate şi integritate conduce în final
la expunerea şi blamarea oamenilor necinstiți. Cererea
de bărbaţi şi femei de caracter continuă să existe.

Imaginea ta de sine: oglinda ta interioară. A doua
parte a personalităţii tale este imaginea ta de sine.
Acesta este modul în care ne vedem şi gândim despre
noi înşine, în special înaintea oricărui eveniment important. Oamenii tind întotdeauna să se comporte în exterior
în concordanţă cu modul în care se văd pe ei înşişi în
interior. Asta se numeşte de regulă „oglinda noastră interioară”, în care ne privim înainte de a ne implica în
orice comportament.
Când te consideri calm, pozitiv, sincer şi în posesia
unui mare caracter, te comporţi cu mai multă tărie şi
putere personală. Alţi oameni te respectă mai mult. Preiei
controlul propriei persoane şi al situaţiei.
Mai mult decât atât, oricând te comporţi într-o manieră concordantă cu valorile tale cele mai înalte, imaginea ta de sine se îmbunătăţeşte. Te vezi şi te gândeşti la
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tine însuţi într-o lumină mai bună. Te simţi mai fericit şi
mai încrezător. Comportamentul şi performanţa ta exterioară reflectă apoi această imagine interioară din ce în
ce mai îmbunătăţită drept cea mai bună persoană care
ai putea fi.
Oamenii tind să te accepte după propria ta evaluare,
cel puţin iniţial. Dacă te percepi şi te consideri o persoană excelentă, înzestrată cu un caracter deosebit, îi vei
trata pe ceilalţi oameni cu curtoazie, bunăvoință şi respect.
La rândul lor, și ei te vor trata la fel, ca pe o persoană de
onoare şi caracter.

Stima ta de sine: cât de mult te placi pe tine însuţi. A
treia parte a personalităţii tale este stima ta de sine.
Acesta este modul în care te simţi în legătură cu tine însuţi, nucleul tău emoţional. Stima ta de sine este definită
drept „cât de mult te placi pe tine însuţi”, dar este mai
mult decât atât. Cu cât te vezi mai mult drept o persoană
valoroasă şi importantă, cu atât vei fi mai pozitivă şi mai
optimistă. Când te consideri cu adevărat cineva important şi meritoriu, îi vei trata pe ceilalţi oameni ca şi cum
și ei sunt importanţi.
Stima ta de sine este stabilită în mare de cât de concordantă este imaginea ta de sine, cea care-ţi conturează
comportamentul personal, cu sinele tău ideal sau viziunea ta despre cea mai bună persoană care ai putea fi.
De fiecare dată când te porţi consecvent cu cine
consideri tu că este o persoană excelentă, imaginea ta de
sine se îmbunătăţeşte şi stima ta de sine creşte. Te placi
şi te respecţi mai mult. Te simţi fericit în legătură cu tine
şi cu ceilalţi. Cu cât te placi mai mult, cu atât mai mult îi
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placi pe ceilalți și cu atât mai mult te plac ei pe tine.
Dând dovadă de caracter şi purtându-te în armonie cu
cele mai înalte valori ale tale, întreaga ta viaţă (interioară
şi exterioară) intră într-o spirală ascendentă. În fiecare
aspect al vieţii tale, lucrurile vor fi din ce în ce mai bune
pentru tine.
Modelele tale de urmat au un impact major asupra
formării caracterului tău. Cu cât admiri mai mult o persoană şi calităţile cu care este înzestrată, cu atât te străduieşti mai mult – atât conştient, cât şi inconştient – să
devii ca acea persoană. Acesta este motivul pentru care
claritatea este atât de importantă.

Comportă-te mereu consecvent

De fiecare dată când te porţi într-un mod care e în concordanţă cu valorile tale, te simţi bine în privința propriei
persoane. De fiecare dată când îţi compromiţi valorile,
din orice motiv, te simţi inconfortabil în privința propriei persoane. Asta înseamnă totodată că atunci când
îţi compromiţi valorile, încrederea ta în sine şi stima ta
de sine scad. Te simţi neliniștit şi inferior, inadecvat şi
inconfortabil. Când îţi compromiţi valorile, în adâncul
tău, te simţi ca şi cum ceva ar fi fundamental greşit.
Aproape toate problemele umane pot fi rezolvate
printr-o întoarcere la valorile tale cele mai înalte şi convingerile tale cele mai profunde. Dacă priveşti înapoi, au
existat probabil situaţii în viaţa ta când ţi-ai compromis
valorile pentru a salva o investiţie, a păstra o slujbă, a
face o relație să dureze sau a păstra o prietenie. În
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fiecare caz, te-ai simţit din ce în ce mai rău până când, în
cele din urmă, i-ai pus punct şi te-ai îndepărtat.
Şi cum te-ai simţit când ai avut în cele din urmă
tăria de caracter de a te îndepărta? Te-ai simţit minunat! De fiecare dată când îţi foloseşti voinţa şi tăria de
caracter pentru a te întoarce la valorile care-ți sunt
cele mai dragi, eşti recompensat cu un minunat sentiment de fericire şi exaltare. Te simţi energizat şi liber.
Te întrebi de ce nu ai luat acea decizie cu mult timp în
urmă.

Fă ce e corect

În dezvoltarea caracterului bazat pe autodisciplină şi
voinţă, gândirea pe termen lung este esenţială. Cu cât te
gândeşti mai mult la consecinţele pe termen lung ale
comportamentului tău, cu atât este mai probabil că vei
face ce e corect pe termen scurt. Aşadar, când trebuie
să faci o alegere sau să iei o decizie, pune întotdeauna
întrebarea magică: „ce este important aici?”
Practică Maxima Universală a lui Immanuel Kant:
„Hotărăşte să acţionezi ca şi cum fiecare acţiune ar urma
să devină o lege universală pentru toţi oamenii.”
Una dintre marile întrebări pentru perfecţionarea
caracterului este: „ce fel de lume ar fi aceasta dacă toţi
oamenii din ea ar fi exact ca mine?”
De fiecare dată când calci greşit, de fiecare dată
când faci sau spui ceva care este în neconcordanță cu
valorile tale cele mai înalte, „urcă înapoi în şa” imediat.
Spune-ţi: „nu așa sunt eu!” şi ia hotărârea să procedezi
mai bine data viitoare.
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Lucrul asupra căruia zăboveşti creşte

Dacă te găsești astăzi într-o situaţie în care nu trăieşti
la înălţimea valorilor tale, ia decizia, chiar în această
clipă, să înfrunți situaţia şi s-o îndrepţi. În clipa în care
o faci, te vei simţi din nou fericit şi vei prelua
controlul.
Există o veche poveste indiană: „Pe umerii mei stau
doi lupi. Unul este negru, malefic și mă ispiteşte
continuu să fac şi să spun lucrurile greşite. Pe celălalt umăr stă un lup alb care mă încurajează continuu să trăiesc cât pot de bine.”
Un ascultător l-a întrebat pe bătrân: „Care dintre
aceşti lupi are cea mai mare putere asupra ta?”
Bătrânul a răspuns: „cel pe care-l hrănesc.”

Conform Legii Concentraţiei, orice lucru asupra căruia zăboveşti creşte şi sporeşte în viaţa ta. Când te gândeşti şi vorbeşti despre virtuţile şi valorile pe care le
admiri şi respecţi cel mai mult, îţi programezi ca atare
acele valori din ce în ce mai profund în subconştientul
tău până când încep să acționeze automat în fiecare
situaţie.
De fiecare dată când practici autodisciplina şi voinţa de a-ţi trăi viaţa în concordanţă cu acele valori la care
aspiri cel mai mult, începi să te deplasezi rapid pe calea
de a deveni o persoană excelentă.
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Exerciţii de acţiune:
Ia o foaie de hârtie şi scrie răspunsurile la aceste întrebări.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Numeşte trei oameni, vii sau morţi, pe care-i admiri cel
mai mult, şi descrie o calitate a fiecăruia pe care o
respecţi.

Stabileşte cea mai importantă virtute sau calitate din
viaţa ta pe care te străduieşti cel mai mult să o practici
sau să o imiţi.
Identifică acele situaţii în care te simţi cel mai încrezător, în
care simţi că ești cea mai bună persoană care ai putea fi.
Ce situaţii îţi oferă cele mai grozave sentimente de stimă
de sine şi valoare personală?

Dacă ai fi deja o persoană excelentă din orice punct de
vedere, cum te-ai comporta diferit de azi înainte?
La ce calitate ai vrea să se gândească oamenii când este
menţionat numele tău şi ce-ai putea face pentru a te asigura că se întâmplă asta?
În ce aspect anume trebuie să fii mai sincer şi să practici
niveluri mai înalte de integritate decât o faci astăzi?

Capitolul 3

Autodisciplina
şi responsabilitatea
„Individul care vrea să ajungă în vârf în afaceri trebuie să aprecieze autoritatea şi forţa obiceiului. El
trebuie să fie rapid în a întrerupe acele obiceiuri
care îl pot distruge – şi să se grăbească să adopte
acele practici care vor deveni obiceiurile ce-l vor
ajuta să obțină succesul pe care şi-l doreşte.”

A

- J. PAUL GETTY

bilitatea şi disponibilitatea de a te autodisciplina să-ți
asumi responsabilitatea pentru viaţa ta sunt esenţiale
pentru fericire, sănătate, succes, împlinire şi leadership
personal. Asumarea responsabilității este una dintre
cele mai dificile discipline, dar, fără ea, niciun succes nu
este posibil.
Eşecul de a-ți asuma responsabilitatea şi încercarea
de a pune responsabilitatea pentru lucruri din viaţa ta
care te fac nefericit pe umerii altor oameni, instituţii şi
situaţii distorsionează complet cauza şi efectul, îţi subminează caracterul, îţi slăbesc hotărârea şi îţi reduc
umanitatea. Ele duc la inventarea nesfârşitelor scuze.
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Marea mea revelaţie

Când aveam douăzeci şi unu de ani, locuiam într-un
mic apartament şi lucram ca muncitor în construcţii.
Trebuia să mă trezesc la 5 dimineaţa pentru a putea
lua trei autobuze spre muncă, unde trebuia să fiu la
8 dimineaţa. Ajungeam acasă abia la 7 seara, obosit
de la căratul materialelor de construcţie de-a lungul
zilei. Făceam suficienţi bani cât să supravieţuiesc şi
nu aveam maşină, aproape niciun fel de economii şi
doar suficiente haine pentru nevoile mele. Nu
aveam radio sau televizor.

Era miezul unei ierni reci, cu temperatura de -37 de
grade Celsius, aşa că ieşeam rar seara. În schimb,
dacă aveam suficientă energie, stăteam în micul
meu apartament, la masa îngustă din ungherul meu
de bucătărie şi citeam.

Într-o noapte târzie, în timp ce stăteam de unul singur la masă, am înţeles deodată că „asta e viaţa
mea”. Viața asta nu era o repetiţie pentru altceva.
Jocul începuse şi eu eram personajul principal, ca
într-o piesă.

Parcă mi s-ar fi aprins un bliț în faţă. M-am uitat la
mine şi de jur împrejur, la apartamentul meu şi
m-am gândit la faptul că nu am absolvit liceul. Singura muncă pe care eram calificat să o fac era cea
manuală. Câştigam suficienţi bani să-mi plătesc
cheltuielile de bază şi rămâneam cu foarte puțini la
sfârşitul lunii.
Mi-am dat seama deodată că, dacă nu mă schimbam,
nimic altceva nu avea să se schimbe. Nimeni altcineva nu avea să o facă pentru mine. În realitate, nimănui nu-i păsa. Mi-am dat seama în acel moment că
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din acea zi înainte eram complet responsabil pentru
viaţa mea şi pentru tot ce mi se întâmpla. Eu eram
responsabil. Nu mai puteam da vina pentru situaţia
mea pe copilăria dificilă sau pe greşelile pe care le
făcusem în trecut. Eu dețineam controlul. Eram pe
scaunul şoferului. Asta era viaţa mea, iar dacă nu
făceam ceva s-o schimb, avea să continue aşa la nesfârșit, prin simpla forţă a inerţiei.
Această revelaţie mi-a schimbat viaţa. De-atunci
n-am mai fost aceeași persoană. Din acel moment
înainte, mi-am asumat din ce în ce mai multă responsabilitate pentru toate lucrurile din viaţa mea.
Mi-am asumat responsabilitatea de a-mi face munca
mai bine decât înainte în loc să fac doar minimul
necesar pentru a evita să fiu concediat. Mi-am asumat
responsabilitatea pentru finanţele mele, sănătatea
mea şi, în special, viitorul meu.

Chiar în ziua următoare, m-am dus la o librărie locală în pauza de prânz şi am început să practic obiceiul de a cumpăra cărţi cu informaţii, idei şi lecţii
ce mă puteau ajuta, obicei pe care l-am păstrat pe
viață. Mi-am dedicat viaţa îmbunătăţirii propriei
persoane, studiului constant în orice mod posibil.

În restul vieţii mele de afaceri, chiar până în prezent, de fiecare dată când am vrut sau a trebuit să
învăţ ceva care să mă ajute, m-am întors la învăţat,
la citit, la ascultat programe audio şi la participarea
la cursuri şi seminare. Am aflat că puteai învăţa orice aveai nevoie să înveţi pentru a îndeplini orice ţel
pe care ți-l stabileai.
În timp, am aflat că optzeci la sută din întreaga populaţie nu-și asumă niciodată responsabilitatea
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deplină pentru viaţa lor. Ei se plâng continuu, critică,
inventează scuze şi dau vina pe alţii pentru lucruri
din viaţa lor din cauza cărora nu sunt fericiţi. Consecinţele acestui mod de gândire pot fi, totuşi, dezastruoase. Ele pot sabota orice speranţă pentru
succes şi fericire mai târziu în viață.

De la copilărie la maturitate

Când ești mic, la o vârstă timpurie, ești condiţionat să nu
te consideri responsabil pentru viaţa ta. Asta este normal şi natural. Când eşti copil, părinţii tăi sunt la comandă.
Ei iau toate deciziile tale. Ei decid ce mâncare vei mânca,
ce haine vei purta, cu ce jucării te vei juca, în ce casă vei
locui, la ce şcoală te vei duce şi în ce activităţi te vei implica în timpul tău liber. Întrucât eşti tânăr, inocent şi
neştiutor, faci ceea ce vor ei să faci. Nu prea ai de ales,
nici control.
Pe măsură ce creşti, totuşi, începi să iei din ce în ce
mai multe decizii în fiecare dintre aceste aspecte. Însă
din cauza programării tale timpurii, eşti inconştient
condiţionat să simţi că altcineva este în continuare responsabil pentru viaţa ta, că încă există cineva acolo care
poate sau ar trebui să aibă grijă de tine.
Majoritatea oamenilor cresc cu impresia că dacă
ceva merge greşit, altcineva este responsabil. Altcineva
trebuie mustrat. Altcineva e vinovat. Altcineva este personajul negativ şi ei sunt victimele. Drept rezultat, majoritatea oamenilor inventează din ce în ce mai multe
scuze pentru lucrurile din viaţa lor, trecute şi prezente,
care îi fac nefericiţi.

