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CE VA FACE PENTRU TINE
ACEASTÃ CARTE

În fiecare capitol al acestei cãrþi vei gãsi zeci de idei,
tehnici ºi principii realiste cu ajutorul cãrora vei putea sã
utilizezi forþa uriaºã a gândirii în stil mare pentru a obþine
succesul, fericirea ºi satisfacþiile pe care þi le doreºti atât de
mult. Fiecare tehnicã este ilustratã în mod elocvent printr-un
studiu de caz din viaþa realã. Vei afla ceea ce trebuie sã faci,
dar — mai important — vei vedea exact cum poþi aplica fie-
care principiu în situaþii ºi probleme concrete. Iatã, deci, ce
va face aceastã carte pentru tine: vei învãþa cum poþi…

* În original, „excusitis“; termenul este inventat de autor, desem-
nând boala de a-þi gãsi mereu o scuzã (n. red.).
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1
Crezi în reuºitã ºi vei reuºi!

Succesul înseamnã multe lucruri minunate, pozitive.
Succesul înseamnã prosperitate personalã: o casã frumoasã,
vacanþe, cãlãtorii, lucruri noi, securitate financiarã, posibili-
tatea de a le oferi avantaje maxime copiilor tãi. Succesul
înseamnã sã fii admirat, sã ai o poziþie de conducere, sã fii
privit cu respect de cãtre oamenii cu care interacþionezi în
mod obiºnuit ºi cu care lucrezi. Succesul înseamnã libertate:
sã nu cunoºti grija, teama, frustrarea ºi eºecul. Succesul
înseamnã respect de sine, cãutarea continuã a fericirii
autentice ºi a unui grad sporit de satisfacþie în viaþã, capaci-
tatea de a face mai multe pentru cei care depind de tine.

Succesul înseamnã sã câºtigi.
Succesul — realizãrile — reprezintã scopul vieþii!
Fiecare fiinþã umanã îºi doreºte sã aibã succes. Fiecare

om îºi doreºte cele mai bune lucruri pe care i le poate oferi
viaþa. Nimãnui nu-i place sã ducã o viaþã meschinã, trãind
în mediocritate. Nimãnui nu-i place sã se simtã inferior ºi sã
fie forþat sã rãmânã aºa.

Unul dintre cele mai însemnate exemple de înþelepciune
referitoare la obþinerea succesului este versetul biblic potri-
vit cãruia prin puterea credinþei poþi muta munþii din loc. 

Dacã vei crede cu adevãrat cã poþi muta munþii din loc, vei
putea! Nu existã mulþi oameni care sã creadã acest lucru. Prin
urmare, nu sunt mulþi cei ce reuºesc sã mute munþii din loc.



Ai auzit, probabil, cu anumite ocazii pe cineva spunând
ceva de genul: „Nu are niciun sens sã crezi cã poþi muta un
munte spunându-i efectiv: «Munte, dã-te mai încolo!» Este,
pur ºi simplu, imposibil.“

Oamenii care gândesc astfel confundã credinþa cu dorinþa.
Este adevãrat, n-ai cum sã muþi un munte din loc prin
puterea dorinþei. Nu poþi avea un birou de director doar
pentru cã þi-l doreºti. Nici nu te poþi muta într-o casã cu
cinci dormitoare ºi trei bãi doar pentru cã þi-o doreºti. 
Nu vei ocupa o poziþie de conducere prin simpla dorinþã.

Însã, prin credinþã, poþi muta munþii din loc. Poþi reuºi
crezând cã vei reuºi.

Puterea credinþei nu are nimic magic sau mistic.
Credinþa funcþioneazã în felul urmãtor. Credinþa, sau ati-

tudinea de genul „sunt sigur cã pot“, genereazã forþa,
deprinderile ºi energia necesare reuºitei. Când crezi cã poþi
face un lucru, îþi dezvolþi capacitatea de a-l face.

În fiecare zi, peste tot în lume tinerii ocupã posturi noi de
muncã. Fiecare dintre ei îºi „doreºte“ ca, într-o bunã zi, va
reuºi sã ajungã în vârf. Însã majoritatea acestor tineri pur ºi
simplu nu au încrederea necesarã pentru a ocupa o poziþie
înaltã. Ei nu ajung în vârf. Crezând cã le e imposibil sã
ajungã acolo, ei nu descoperã paºii care-i poartã spre vârf.
Comportamentul lor rãmâne în limite mediocre.

Însã o parte micã dintre aceºti tineri cred cu adevãrat cã
vor obþine succesul. Ei muncesc ca ºi cum s-ar îndrepta cãtre
vârf. ªi, fiind cu adevãrat încrezãtori, ei chiar ajung sus.
Având încredere cã vor reuºi — ºi cã acest lucru nu e impo-
sibil —, aceºti indivizi studiazã ºi observã comportamentul
directorilor executivi seniori. Ei îºi însuºesc maniera prin
care oamenii de succes abordeazã problemele ºi iau decizii.
Ei sunt atenþi la atitudinea pe care o au oamenii de succes.

Omul care crede cã poate face un lucru va dobândi întot-
deauna priceperea de a-l face. 
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O femeie tânãrã, o cunoºtinþã de-a mea, s-a hotãrât, în
urmã cu doi ani, sã înfiinþeze o agenþie de vânzare pentru
case mobile. Ea a fost sfãtuitã de mulþi cã nu ar trebui — ºi
cã nu va putea — sã facã asta.

Femeia nu avea nici mãcar 3 000 de dolari puºi deoparte
ºi a fost informatã cã suma minimã necesarã unei astfel de
investiþii era de câteva ori mai mare decât capitalul ei.

„Competiþia e acerbã, i-au spus consilierii ei. În plus,
aveþi vreun fel de experienþã în domeniul vânzãrii de locu-
inþe mobile? Sau ºtiþi mãcar sã gestionaþi o afacere?“ au
întrebat-o ei.

ªi totuºi, aceastã femeie a crezut în ea însãºi ºi în abili-
tatea ei de a reuºi. A recunoscut imediat cã nu avea capitalul
necesar, cã afacerea era extrem de competitivã ºi cã nu deþi-
nea experienþã în domeniu.

„Însã, a spus ea, potrivit informaþiilor mele, industria
locuinþelor mobile se va extinde. Pe lângã asta, mi-am ana-
lizat adversarii. ªtiu cã mã pot descurca mai bine decât ori-
cine altcineva din acest oraº în ceea ce priveºte vânzarea 
de rulote. ªtiu cã voi face ºi greºeli, însã voi ajunge repede
în vârf.“

ªi a ajuns. Nu a avut probleme cu adunarea capitalului
necesar. Credinþa ei absolut fermã cã putea reuºi în aceastã
afacere a ajutat-o sã câºtige încrederea a doi investitori. 
ªi, înarmatã cu o încredere deplinã, ea a fãcut „imposibilul“ —
a convins un producãtor de rulote sã-i punã la dispoziþie un
stoc limitat de produse fãrã sã plãteascã niciun avans.

Anul trecut, femeia respectivã a vândut rulote în valoare
de peste un milion de dolari.

„La anul, spune ea, mã aºtept ca cifra de afaceri sã depã-
ºeascã douã milioane de dolari.“

Încrederea, încrederea deplinã, ne determinã sã cãutãm
mental modalitãþile, mijloacele ºi priceperea necesare efec-
tuãrii unui lucru. Când ai încredere cã vei reuºi, îi faci ºi pe
ceilalþi sã-þi acorde credit. 
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Majoritatea oamenilor nu se bizuie prea mult pe încre-
dere. Dar acest lucru nu este valabil ºi pentru cei care locu-
iesc în Oraºul Succesului. Cu câteva sãptãmâni în urmã, un
prieten care lucreazã într-un departament de construcþie a
autostrãzilor, dintr-un stat din Vestul Mijlociu, mi-a relatat
o experienþã de mutare a munþilor din loc.

„Luna trecutã, mi-a spus prietenul meu, departamentul
nostru a trimis înºtiinþãri la un numãr de companii de pro-
iectare, anunþând cã am fost autorizaþi sã încheiem contract
cu o firmã pentru proiectarea a opt poduri, acest fapt fãcând
parte din planul nostru de construire a autostrãzilor. Cos-
turile de construcþie a podurilor urmau sã se ridice la
5 000 000 de dolari. Firma pe care urma s-o alegem primea
un comision de 4% sau 200 000 de dolari pentru proiectarea
podurilor.

Am discutat cu 21 de firme despre acest proiect. Patru
dintre cele mai mari s-au decis sã înainteze imediat propu-
nerile lor de ofertã. Celelalte 17 companii erau mici, fiecare
dintre ele având un personal de trei pânã la ºapte ingineri.
Dimensiunea proiectului a pus pe fugã 16 dintre cele 17 firme
mici. Angajaþii lor au evaluat proiectul, au clãtinat din cap ºi
au spus: «E prea mare pentru noi. Am vrea sã ne implicãm,
dar nu are rost nici mãcar sã încercãm.»

Însã una dintre aceste 17 firme mici, o companie cu doar
trei ingineri, a studiat planurile, iar inginerii au spus:
«Putem sã realizãm proiectul. Vã vom înainta o propunere
de ofertã.» Zis ºi fãcut, apoi am încheiat contractul.“

Oamenii care cred cã pot muta munþii din loc îi mutã.
Oamenii care nu cred cã-i pot muta nu-i pot muta. Încre-
derea atrage dupã sine capacitatea de a face un lucru.

De fapt, în vremurile noastre încrederea poate duce la
lucruri mult mai mari decât a muta munþii din loc. Cel mai
important element — de fapt, elementul important — în
explorarea actualã a spaþiului este încrederea explorato-
rilor cã spaþiul poate fi stãpânit. Fãrã a nutri încrederea
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totalã, nezdruncinatã în faptul cã omul poate cãlãtori prin
spaþiul cosmic, savanþii noºtri nu ar avea curajul, interesul
ºi entuziasmul sã întreprindã o astfel de iniþiativã. Având
încredere în faptul cã existã un tratament pentru cancer,
vom descoperi, în cele din urmã, remediul pentru aceastã
maladie. În prezent, existã unele discuþii referitoare la con-
struirea unui tunel pe sub Canalul Mânecii, care sã lege
Anglia de continentul european. Construirea acestui tunel
depinde de încrederea sau neîncrederea oamenilor respon-
sabili cu construcþia lui.

Încrederea în realizarea lucrurilor mari e forþa motrice,
puterea din spatele marilor cãrþi, piese de teatru sau desco-
periri ºtiinþifice. Credinþa în reuºitã se aflã la baza fiecãrei
afaceri, biserici ºi organizaþii politice de succes. Credinþa în
reuºitã reprezintã un ingredient de bazã, absolut esenþial al
oamenilor de succes.

Crezi, crezi cã poþi reuºi cu adevãrat ºi vei reuºi!
De-a lungul anilor, am discutat cu multe persoane care

au eºuat în întreprinderea unei afaceri ºi în diferite alte arii
profesionale. Am auzit nenumãrate motive ºi scuze pentru
eºec. Pe mãsurã ce conversaþiile evoluau, ieºea la ivealã un
aspect foarte semnificativ. Într-o manierã oarecum întâm-
plãtoare, persoana care eºuase fãcea o remarcã de genul:
„Sincer sã fiu, nu credeam cã o sã meargã“ sau: „Am avut
îndoielile mele încã de la bun început“ sau: „De fapt, nu mã
surprinde deloc cã n-a mers.“

Când te apuci sã faci un lucru fãrã sã fii convins cã vei
reuºi vei eºua.

Lipsa încrederii e o forþã negativã. Când nu crezi sau te
îndoieºti mental de ceva, vei gãsi ºi motive pentru a-þi argu-
menta neîncrederea. Îndoiala, lipsa încrederii, dorinþa sub-
conºtientã de a eºua, absenþa dorinþei reale de a reuºi — toate
sunt responsabile pentru majoritatea eºecurilor.

Dacã nu ai încredere, vei da greº.
Dacã te gândeºti la victorie, vei reuºi.
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O tânãrã autoare de scrieri de ficþiune mi-a vorbit recent
despre ambiþiile ei scriitoriceºti. La un moment dat, a venit
vorba despre unul dintre scriitorii de marcã din domeniul ei.

„Ah, a spus ea, domnul X e un scriitor minunat, însã,
desigur, eu nu sunt nici pe departe la fel de talentatã ca
dumnealui.“

Atitudinea ei m-a dezamãgit profund pentru cã-l cunosc
pe scriitorul menþionat. Acesta nu dispune nici de o inteli-
genþã, nici de o sensibilitate ieºite din comun ºi nu are nici
alte deprinderi extraordinare, însã are o mare încredere în el
însuºi. Considerând cã se numãrã printre cei mai buni scri-
itori, el acþioneazã ºi se comportã ca atare.

E bine sã-l respecþi pe cel care este lider. Sã înveþi de la el.
Sã-l observi. Însã nu trebuie sã-l venerezi. Trebuie sã crezi
cã-l poþi depãºi. Sã crezi cã poþi trece dincolo de nivelul
impus de el. Cei care se comportã ca ºi cum ar fi inferiori,
obþin în mod invariabil rezultate inferioare.

Priveºte situaþia astfel: încrederea e termostatul ce regleazã
lucrurile pe care le vom realiza în viaþã. Studiazã-l pe indi-
vidul care trãieºte în mediocritate. Acesta, crezând cã este
insignifiant, primeºte puþin de la viaþã. Cum nu crede cã
poate înfãptui lucruri mari, tot ceea ce face el are o însemnã-
tate micã. Cu timpul, lipsa de încredere în propria persoanã
se manifestã în felul în care vorbeºte, merge ºi acþioneazã
individul respectiv. Dacã nu-ºi regleazã termostatul progre-
siv, el intrã la apã, devenind tot mai mic în propriii ochi. 
ªi, de vreme ce restul oamenilor vede în noi ceea ce vedem
noi înºine în noi, individul respectiv devine tot mai mic în
ochii oamenilor din jurul lui.

Acum sã analizãm individul care merge înainte. El se
crede preþios ºi primeºte mult de la viaþã. Crede cã poate
înfãptui lucruri mari, dificile — ºi le înfãptuieºte. Tot ceea ce
face, felul în care se comportã cu oamenii, caracterul, gân-
durile ºi punctele lui de vedere transmit acelaºi lucru: „Iatã
un profesionist, o persoanã importantã!“
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Omul este produsul propriilor gânduri. Trebuie sã crezi
în lucruri mari. Sã-þi ajustezi progresiv termostatul. Sã por-
neºti în dobândirea succesului cu convingerea cã poþi reuºi
în viaþã. Trebuie sã crezi cã ai puterea de a înfãptui lucruri
mãreþe ºi sã te dezvolþi.

Cu câþiva ani în urmã, dupã ce m-am adresat unui grup
de oameni de afaceri din Detroit, am vorbit cu unul dintre
domnii care m-a abordat, s-a prezentat ºi mi-a spus: 

„Mi-a plãcut foarte mult discursul dumneavoastrã. Aveþi
câteva minute la dispoziþie? Aº dori sã vã împãrtãºesc o
experienþã personalã.“

Dupã câteva minute, ne aºezaserãm confortabil într-o
cafenea, aºteptând sã vinã bãuturile rãcoritoare.

„Am trecut printr-o experienþã, mi-a spus el, care ilus-
treazã perfect ceea ce aþi spus în aceastã searã despre faptul
cã mintea trebuie sã lucreze în folosul tãu, iar nu împotriva
ta. N-am povestit niciodatã nimãnui cum mi-am învins eu
mediocritatea, însã mi-ar plãcea sã vã împãrtãºesc dumnea-
voastrã toate aceste lucruri.“

„Sunt tare nerãbdãtor sã aud despre ce este vorba“, am
spus eu.“

„Ei bine, cu doar cinci ani în urmã, mã miºcam încet, dar
sigur, fiind un individ obiºnuit care muncea în comerþul cu
utilaje. Dupã standardele medii, aveam un trai decent. Însã
situaþia familiei mele era departe de a fi idealã. Casa noastrã
era mult prea micã ºi nu aveam bani pentru nenumãratele
lucruri pe care ni le doream. Soþia mea, binecuvântatã sã fie,
nu se plângea prea mult, dar se vedea pe faþa ei cã era mai
degrabã împãcatã cu soarta decât fericitã. În sinea mea, am
devenit din ce mai nemulþumit. Când vedeam cât de mult îi
dezamãgeam pe soþia ºi cei doi copii ai mei, mã durea cu
adevãrat sufletul.

Dar în prezent lucrurile sunt cât se poate de diferite, 
a continuat el. Astãzi, avem o casã nouã ºi frumoasã care 
se întinde pe doi acri ºi o cabanã disponibilã pe întreaga
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perioadã a anului, situatã la vreo 300 de kilometri la nord de
aici. Nu ne mai facem griji cã nu vom putea sã ne trimitem
copiii la o facultate bunã, iar soþia mea nu mai trebuie sã se
simtã vinovatã de fiecare datã când dã bani pe haine noi. 
La varã, voi pleca cu întreaga familie în Europa într-un con-
cediu de o lunã de zile. Acum ne bucurãm cu adevãrat 
de viaþã.“

„ªi cum de s-a schimbat situaþia în acest fel?“ am întrebat.
„Totul s-a schimbat, a continuat el, din momentul în

care, dã-mi voie sã te citez, am început sã valorific puterea
credinþei. Acum cinci ani am aflat cã o companie de utilaje
care are sediul aici, în Detroit, avea un post disponibil. 
În momentul respectiv, noi locuiam în Cleveland. Am decis
sã-mi încerc norocul, cu speranþa cã voi câºtiga ceva bani în
plus. Am ajuns aici într-o duminicã seara, adicã devreme, 
în condiþiile în care interviul se desfãºura abia luni.

Dupã cinã, am mers în camera de hotel, ºi nu mai ºtiu
din ce cauzã, dar m-am simþit dezgustat de mine însumi.
«De ce? mã gândeam eu. De ce sunt numai un individ
mediocru din clasa mijlocie? De ce mã strãduiesc sã obþin
un loc de muncã care nu înseamnã un progres foarte mare?»

Nici în ziua de azi nu ºtiu ce m-a determinat sã fac asta,
însã am luat o bucatã de hârtie ºi am scris pe ea numele a
cinci persoane pe care le cunoºteam bine de câþiva ani ºi
care mã depãºiserã cu mult în privinþa venitului ºi a respon-
sabilitãþilor de la locul de muncã. Doi dintre ei erau niºte
foºti vecini de-ai mei care ajunseserã în subdivizii supe-
rioare. Alþi doi erau oameni pentru care muncisem, iar
ultimul îmi era cumnat.

Dupã aceea — iarãºi, nu ºtiu ce anume m-a determinat
sã fac asta —, m-am întrebat ce aveau acei cinci prieteni ºi
eu nu, în afara unor locuri de muncã mai bune. M-am com-
parat cu ei sub aspectul inteligenþei, însã n-aº fi zis cã ar fi
fost mai dotaþi ca mine. ªi nici cã educaþia, integritatea sau
obiceiurile lor ar fi fost mai bune decât ale mele.
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