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Despre succes 

Cu siguranta vaa intrebati,, Ce este succesul?” „Care este cheia succesului?”, „Cum 

pot obtine si eu succesul?”. Sunteti una din multele persoane care incearca sa gaseasca 

raspunsuri la aceste intrebari si multe altele despre succes. Foarte multi filosofi, oameni de 

stiinta, poeti, doctori, ingineri, scriitori, experti in dezvoltare personala, oratori motivationali 

si mulţi altii si-au consacrat zeci de ani sau toata viata pentru a gasi raspunsurile la aceste 

intrebari, sa identifice cheia succesului si factorii care stabilesc succesul. 

 



 

Ce este succesul? 

Pentru a putea afla care este cheia succesului este necesar să înţelegem ce este cu 

adevărat succesul. Earl Nightingale a definit succesul ca fiind „realizarea progresivă a unui 

scop merituos, a unui scop mareţ”. O persoană care munceşte pentru îndeplinirea unui scop 

pe care şi l-a propus, este o persoană de succes. Un om de succes este oricine face din propie 

voinţă un lucru pentru că asta şi-a propus sa facă. 

Earl Nigthingale a încercat timp de 20 de ani să afle dacă într-adevăr există o cheie a 

succesului care poate să asigure unui individ atingerea succesului. Cheia succesului poatesă 

fie şi cheia eşecului. Totul depinde de modul în care o folosim. 

"Devenim ceea ce gândim" (En.: "We become what we think about") 

De-a lungul istoriei, oameni de ştiinţă, profeţi, învăţători, filozofi, s-au contrazis în 

privinţa multor lucruri, însă în privinţa unui singur lucru au fost unanim de acord: „Devenim 

ceea ce gândim.” 

• Buddha: „Tot ceea ce suntem, este tot ceea ce-am gândit” 

• Marcus Aurelius: „Viaţa unui om este determinată de gândurile sale” 

• Ralph Waldo Emerson: „Omul este ceea ce gândeşte de-a lungul întregii zile” 

• William James: „Cea mai mare descoperire a generaţiei mele este că oamenii îşi pot 

transforma viaţa, schimbandu-şi atitudinea mentală”. 

Este momentul să vă decideţi asupra lucrurilor pe care le vreţi de la viaţă.Trebuie să 

vă hotărâţi ce anume vreţi să faceţi cu viaţa dumneavoastră, să vă stabiliţi un obiectiv pe care 

să îl imprimaţi în minte şi să vă gandiţi la el zilnic. Aceasta este una dintre acele hotărâri 

indispensabile pentru buna desfăşurare a cursului vieţii dumneavoastră. 

Menit să întarească ceea ce am spus pană acum vom ataşa un citat biblic:  

„Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va deschide. Că oricine cere ia, 

cel care caută află, şi celui care bate i se va deschide”.  

Matei 7:7-8 

Şi nu în ultimul rând, Mântuitorul nostru Iisus Hristos spunea: 

„Precum credeţi, aşa vi se va face vouă”. 

 

1. Stabiliţi-vă obiectivele pe care doriţi să le atingeţi! 



 

Un raport al lui Tony Alessandra despre stabilirea obiectivelor începea cu un citat 

anonim: "Majoritatea oamenilor ţintesc către nimic în viaţă... şi nimeresc cu o acurateţe 

uimitoare" ("Most people aim at nothing in life... and hit it with amazing accuracy"). 

Este necesar ca în viaţa noastră să existe anumite obiective foarte bine definite, pentru 

înfăptuirea cărora să lucrăm zilnic. Toate studiile demonstrează că oamenii care au succes au 

obiective foarte clare, ştiu exact ceea ce îşi doresc de la viaţă şi luptă pentru indeplinirea 

acestora. 

 

Elementul indispensabil pentru atingerea succesului 

Datorită obiectivelor clare, bine stabilite, avem un scop în viaţă, o încredere mai mare 

în noi înşine şi în capacităţile noastre şi un nivel ridicat de motivaţie. De asemenea, ne simţim 

împliniţi şi plini de bucurie şi satisfacţie personală atunci când evoluăm, pas cu pas, către 

înfăptuirea lucrurilor pe care ni le dorim.Brian Tracy spunea că "lucrurile importante nu 

trebuie lăsate la voia întamplării". Dacă doriţi să realizaţi un lucru este necesar să îl definiţi ca 

principalul dumneavoastră obiectiv şi să luptaţi cu toate puterile pentru a-l duce la înfăptuire. 

Fiecare act pe care îl realizaţi, oricât de mărunt ar putea să pară, va creşte cu siguranţă 

increderea în dumneavoastră, încrederea în propiile forţe, ceea ce vă va determina pe viitor să 

vă propuneţi lucruri şi mai importante şi mai dificil de realizat. Această se aseamănă foarte 

mult cu efectul bulgărelui de zăpadă: începeţi cu un obiectiv mic, care, după ce îl veţi 

îndeplini, vă va motiva şi vă va permite să vă stabiliţi şi să realizaţi obiective mai mari, apoi 

altele şi mai mari. În programele sale, Bob Proctor numeşte acest proces Procesul Creativ. 

Una dintre cele mai importante învăţături ale marelui filozof grec, Aristotel, este 

aceea că omul este un organism teleologic ("teleos" în greacă înseamnă obiectiv). Aristotel a 

ajuns la concluzia că toate acţiunile omului au la bază un scop. 

Foarte multe studii au certificat faptul că persoanele care îşi stabilesc frecvent 

obiective şi le monitorizează constant sunt mult mai productive comparativ cu persoanele 

care nu îşi pun nici un scop de realizat în viaţa lor şi lasă lucrurile să se întâmple de la sine. Şi 

nu în ultimul rând, toţi vorbitorii, autorii şi îndrumătorii din domeniul dezvoltării personale şi 

cel al obţinerii succesului sunt de acord că stabilirea obiectivelor în scris este un pas absolut 

necesar pentru obţinerea succesului în orice domeniu. 

 



 

2. Faceţi ceea ce vă place! 

În viaţă, trebuie să facem ceea ce trebuie indiferent dacă ne face plăcere sau nu să 

facem acele lucruri.Asta pare să fie în contradicţie cu ceea ce am spus anterior şi anume că 

trebuie să facem ceea ce ne place cu adevărat. Însă, realitatea este că trebuie să facem şi 

lucruri care nu ne plac foarte mult, cel puţin la început. Dar trebuie să reţinem faptul că 

realizarea unor obiective presupune şi compromisuri. 

Atunci când ne dorim cu adevărat un lucru facem orice pentru a-l obţine. Şi pe măsură 

ce facem aceste lucruri începem să ne obişnuim cu ele şi să ne placă. Chiar dacă la început 

sunt lucruri care nu ne plac trebuie să ne gandim la rezultatele,la satisfacţiile pe care aceste 

lucruri care dacă au fost foarte bine îndeplinite, ni le vor aduce. Cu siguranţă dacă o să ne 

obişnuim cu gândirea în perspectivă o să ne placă şi ceea ce trebuie să facem nu numai scopul 

în sine pentru care facem aceste lucruri. 

Însă, trebuie lămurit un aspect în ceea ce priveşte realiyarea lucrurilor care nu ne plac. 

Este o foarte mare diferenţă între lucrurile pe care nu prea ne plac pentru că ne este lene, 

pentru că nu suntem foarte ambiţioşi şi lucrurile pecare le facem cu dificultate din cauyă că le 

urâm efectiv, că nu ne face absolut deloc plăcere că trebuie să le facem.Acestea din urmă sunt 

ca un adevărat coşmar pentru noi. 

De exemplu, nu puteţi spune că nu vă place să vă treziţi dimineaţa şi din cauza această 

dormiţi până mai târziu, deoarece este recomandat să face doar lucrurile care vă plac. Acesta 

este un lucru pe care nu-l faceţi pentru că este mai comod să mai leneviţi în pat, nu aveţi nicio 

motivaţie să vă treziţi devreme sau pur şi simplu vă este lene să vă treziţi. Însă, dacă vreţi să 

aveţi succes, indiferent de ce vrei să faceţi, trebuie să vă obişnuiţi să vă treziţi devreme. 

În schimb, să spunem că sunteţi un desăvârşit împătimat de web design şi doriţi să 

obţineţi un loc de muncă pe acest domeniu. Prietenii vă recomandă să vă angajaţi ca agent de 

vânzări deoarece se câştigă mult mai bine comparativ cu meseria pe care dumneavoastră aţi 

dori să o practicaţi. Dar dumneavoajstră nu vă place sa bateţi din usă în usi, să daţi telefoane 

sau sî abordaţi oameni pe stradă ca să vindeţi diverse servicii sau produse. Acesta este un 

moment din viaţa dumneavoastră în care va trebui să faceţi o alegere dificilă. Trebuie să 

alegeţi între loc de muncî ca agent de vânzări care nu vă place dar din care veţi câştiga mulţi 

bani şi locul de muncă ca web designer care vă place foarte mult însă nu veţi câştiga destul de 

mult. 



 

Trebuie să exceptăm cazul în care aveţi nevoie urgentă de bani pentru o problemă 

foarte gravă şi va trebui să vă orientaţi către postul de agent de vânzări.Însă dacă nu aveţi o 

problemă în care să vă trebuiască foarte mulţi bani, estede recomdat să alegeţi potul de web 

desiner deoarece în cadrul acestuia dumneavoastră veţi putea săvârşi activităţile care vă plac 

chiar dacă veţi primi bani mai puţini. 

Dacă gândiţi pe termen scurt, sunteţi tentat să optaţi pentru agent de vânzări, deoarece 

veţi câştiga mai mult, chiar dacă nu vă place deloc ceea ce va trebui să faceţi. Însă, pe termen 

lung, aceasta se va dovedi a fi o alegere neinspirată, deoarece se va acumula stresul şi lipsa de 

satisfacţie şi, probabil, în final, veţi regreta alegerea făcută. 

Acestea fiind zise, vă invit ca începand de acum, inainte sa luaţi decizia de a va 

implica în orice activitate, gândiţi-vă bine dacă este într-adevar ceva ce va face placere, iar 

dacă nu, vă recomand să cautaţi altceva ce vă place, pentru că, mai important de cât banii, 

faima şi orice altceva, sunt mulţumirea de sine şi satisfacţia personală indiferent de ce alegeţi 

sa faceţi. 

Un mare om de succes a fost întrebat dacă îi place munca pe care o face. Acesta a dat 

un răspuns uimitor ,,eu nu am muncit nici macar o zi in toata viata mea”.Când a fost rugat să 

argumenteze acest răspuns acesta a spus că îi place atât de mult ceea ce face încât are 

impresia că de faptel nu munceşte ci pur şi simplu practică o pasiune care îi place extreme de 

mult. 

Prin urmare, este recomandabil ca înainte de a lua hotarârea de a vă implica într- o 

activitate anume să vă gandiţi foarte bine dacă este ceva ce vă face plăcere să realizaţi, iar 

dacă nu sunteţi sfătuiţi să vă îndreptaţi atenţia către altceva care să vă facă plăcere să faceţi, 

pentru că, mai important de cât banii, faima şi orice altceva, sunt mulţumirea de sine şi 

satisfacţia personală, indifirent de ce alegeţi să faceţi. 

 

3. Fiţi autodisciplinaţi în absolut tot ceea ce faceţi 

 

Ce este autodisciplina? 

Autodisciplina reprezintă unul dintre factorii importanţi geneatori de succes. 



 

Ca oameni, cu o multitudine de dorinţe şi nevoi, puteţi să să vă stabiliţi obiective şi să 

vă faceţi planuri pe care să doriţi să le îndepliniţi, dar dacă nu aveţi autodisciplina necesară 

aceste lucruri vor ramane doar la nivel de dorinţă. 

Într-un program de-al său, Brian Tracy definea autodisciplina astfel: “autodisciplina 

înseamnă să faceţi ceea ce trebuie să faceţi, atunci când trebuie să faceţi, fie că vă place sau 

nu”. Iar marea problemă pentru foarte mulţi dintre noi este aceea că nu dorim să facem decât 

lucrurile care ne plac. Într-adevăr, este foarte important să facem ceea ce ne place şi să ne 

placă ceea ce facem dar realizarea anumitor obiective implică şi compromisuri pe care este 

necesar să le facem. 

 

Acţionaţi! 

Cea mai importantă parte o reprezintă acţiunea! Pentru realizarea oricărei acţiuni 

trebuie să acţionam. Acţiunea reprezintă factorul decisive pentru obţinerea succesului. Este 

posibil să realizaţi anumite lucruri fără să utilizaţi tehnici de management al timpului, de 

planificare a activităţilor sau de stabilire a obiectivelor dar niciodată nu veţi reuşi să faceţi 

ceva făra să acţionaţi. 

 

Faceţi ce trebuie făcut! 

Înainte de a trece la acţiune trebuie fiţi conştient de ceea ce trebuie făcut pentru a nu 

vă irosi timpul şi energia cu activităţi care nu vă vor fi de nici un folos. Pentru a realiza un 

anumit obiectiv, sunt anumite lucruri pe care trebuie să le faceţi, anumiţi paşi pe care trebuie 

să-i urmaţi. Pentru a realize ceva este recomandabil să analizaţi lucrurile pe care le-au făcut 

alte persoane pentru a-şi atinge scopurile pe care le doriţi şi dumeavoastră atinse.Pentru acest 

lucru trebuie să urmaţi şi dumneavoastră paşii pe care i-au urmat ei. Prin urmare dacă vă 

doriţi să deveniţi un manager de success trebuie să vă alegeţi ca model un manager de succes, 

care a reuşit deja să realizeze ceea ce dumneavoastră doriţi să realizaţi în viitor.Va trebui să 

discutaţi cu el, să îi cereţi sfaturi, să îi analizaţi modul în care obişnuieşte să acţioneze şi apoi 

să faceţi şi dumneavoastră exact aceleaşi lucruri pe care le-a făcut şi el. 

 

4. Gândiţi în stil mare! 



 

 Donald Trump spunea că “Din moment ce oricum gandesti, gandeste in stil mare” 

(en.: “As long as you’re going to be thinking anyway, think big”). Din păcate, majoritatea 

dintre noi avem o gândire restânsă şi foarte rar îndrăznim să gândim în stil mare. În realitate, 

acesta este unul dintre secretele oamenilor de success. Aceştia au curajul să gândească în stil 

mare şi de foarte puţine ori se limitează sau se mulţumesc cu puţin. Ţinând cont că noi 

devenim ceea ce gândim, nu trebuie să ne mire că cei care au îndrăynit să gândească au 

obţinut ce au gândit iar cei care şi-au limitat gândirea nu au obţinut lucruri mari. 

 

Autosugestia şi afirmaţiile pozitive 

Autosugestia şi afirmaţiile pozitive reprezintă două dintre cele mai bune procedee de a 

îmbrăţişa o nouă atitudine mentală, pozitivă şi optimistă. Dacă vă veţi repeta cât mai des că 

trebuie să atingeţi succesul şi veţi folosi vizualizarea pentru a vă imagina că aţi ajuns o 

persoană de success, cu trecerea timpului vă veţi construi acea atitudine şi acea mentalitate 

care vă va face să gândiţi în stil mare, să acţionaţi în vederea obţinerii tuturor lucrurilor pe 

care le doriţi. 

Trebuie să visaţi că aţi ajuns un om de success!Trebuie să vă imaginaţi că trăiţi viaţa 

pe care o doriţi! Închpuiţi-vă că nu aveţi limite, că nu aveţi obstacole care să vă împiedice să 

ajungeţi acolo unde doriţi. 

 

5. Aveţi încredere în dumneavoastră! 

Albert Einstein a fost dat afară de la şcoală, Michael Jordan a fost exclus din echipa 

de basket a liceului, Walt Disney a fost concediat deoarece nu avea imaginaţie şi idei 

originale, Abraham Lincoln a eşuat în afaceri de două ori, şi-a pierdut logodnica, a pierdut 8 

alegeri şi cu toate acestea a devenit preşedintele Statelor Unite. După cum puteţi observa, toţi 

aceşti oameni au avut de-a face cu probleme mult mai dificile decât cele care vă ţin pe 

dumneavoastră în loc, iar unul dintre factorii care au contribuit la succesul lor îl reprezintă 

încrederea în sine. 

O trăsătură ce defineşte omul de succes o reprezintă încrederea în sine. Cercetările 

realizate demonstrează că oamenii care au reuşit să obţină succesul sunt aceia care au o 

deplină încredere în ei înşişi. Aceasta le-a dat curajul să ajungă acolo unde au ţintit. 

Încrederea în sine este un subiect extreme de important despre care poate să fie foarte multe 



 

de discutat. Din această cauză, Brian Tracy a creat un program de 6 ore, “The Science of Self 

Confidence” (Stiinta increderii in sine) in care abordeaza doar acest subiect. 

 

6. Asumaţi-vă responsabilitatea! 

 Majoritatea dintre noi suntem obişnuiţi să dăm vina pe alte persoane şi să considerăm 

că alţii au control asupra vieţii noastre.Unii dau vina pe şeful lor, că acesta le controleză 

viaţa, iar alţii dau vina pe părinţii lor, că aceştia le controlează viaţa şi că nu le permit să îşi 

trăiască viaţa aşa cum doresc ei. Din păcate este un număr foarte mare de persoane care 

consideră că nu au reuşit în viaţă din cauza părinţilor chiar şi după ce aceştia au trecut de mult 

de vârsta adolescenţei. 

A vă asuma responsabilitatea reprezintă un semn de maturitate. Atunci când vă 

asumaţi responsabilitatea pentru insuccesele dumneavoastră şi nu daţi vina pe alţii înseamnă 

că aţi făcut imensul pas de a trece de la copilărie la maturitate. Este într- adevăr foare dificil 

să vă asumaţi responsabilitatea pentru toate lucrurile din viaţa dumneavoastră pentru că asta 

înseamnă să încetaţi să mai daţi vina pe alte persoane sau pe împrejurări.Trebuie să întelegeţi 

că dumneavoastră sunteţi singurul responsabil pentru tot ce se întamplă în viaţa 

dumneavoastră, atat lucrurile bune cât şi lucrurile mai puţin bune. 

 

7. Testaţi-vă limitele şi autodepăşiţi-vă! 

Mintea noastră este capabilă să găsească soluţii iscusite în situaţii decisive din viaţa 

noastră, soluţii pe care în situaţii normale nu le-am avea. De aceea este foarte important să 

facem jocuri ale minţii în cadrul cărora să presupunem că suntem în situaţii extreme şi să 

aflăm astfel capacitatea noastră de a reacţiona şi a găsi soluţii salvatoare în situaţii limită. 

 

8. Planificaţi-vă activităţile! 

Planificarea activităţilor constituie unul dintre cele mai importante principii ale 

managementului timpului. Din păcate, oricâte tehnici ale managementului timpului am 

aplica, tot nu vom reuşi să facem absolute tot ceea ce dorim să facem. 

Însă, putem în schimb, să realizăm o ierarhie a lucrurilor pe care trebuie să le facem în funcţie 

de importanţa lor pentru noi şi pentru cei din jurul nostru. Cineva spunea că “niciodatî nu vei 

avea sufiecient timp să faci toate lucrurile pe care le ai de făcut, însă întotdeauna este timp 



 

pentru lucrurile cu adevarat importante”.În asta constă managementul timpului: organizarea 

activităţilor şi prioritizarea lor astfel încât să reuşim să ne îndeplinim atribuţiile cele mai 

importante şi abia apoi, dacă mai rămâne timp, ne ocupăm de celelalte activităţi, nu atât de 

importante. 

 

Metoda ABCDE 

După ce aţi întocmit această listă, stabiliţi priorităţile aplicând metoda ABCDE 

recomandată de Brian Tracy în toate programele sale de management al timpului. Ce 

presupune de fapt această metodă? În dreptul fiecărei activităţi puneţi una din literele A, B, C, 

D sau E, în funcţie de importanţa activităţii, astfel: 

• A – activităţile notate cu A sunt foarte importante, pe care trebuie neapărat să le faceţi. Un 

astfel de exemplu ar putea fi o întâlnire cu un client foarte important al afacerii 

dumneavoastră. 

• B – notaţi cu B activităţile care sunt importante, însă nu la fel de importante ca cele notate 

cu A. Acestea sunt lucruri pe care ar fi bine să le faceţi. Consecinţele neîndeplinirii unei astfel 

de activităţi nu sunt chiar atât de grave. 

• C – activităţile notate cu C nu sunt deloc importante, sunt lucruri pe care ar fi plăcut să le 

faceţi, însă care nu au niciun impact, pozitiv sau negativ, asupra carierei dumneavoastră. Un 

astfel de exemplu ar fi să ieşiţi cu un coleg la o cafea. 

• D – activităţile notate cu D sunt activităţi pe care le puteţi delega altor persoane să se ocupe 

de ele pentru dumneavoastră. De exemplu, dacă aveţi de printat nişte documente, puteţi pune 

secretara să se ocupe de asta, astfel ramanandu-vă dumneavoastră timp să va ocupaţi de alte 

activităţi mai importante. 

• E – notaţi cu E activităţile pe care le puteţi elimina din listă, fără a avea nicio consecinţă 

asupra lucrurilor cu adevărat importante pentru dumneavoastră. O astfel de activitate ar putea 

fi să jucaţi un joc sau să urmăriţi un meci de fotbal (exceptând cazul în care sunteţi antrenor 

sau activaţi în domeniul sportiv). 

Bineînţeles, puteţi avea mai multe activităţi de tip A, B, C, D sau E. Dacă aveţi mai 

multe astfel de activităţi, notaţi-le cu A-1, A-2, A-3 şi tot aşa, în ordinea importanţei. Astfel 

A-1 este lucrul cel mai important pe care trebuie dumneavoastră să-l realizaţi în ziua 

respectivă. De asemenea, aplicaţi aceeaşi metodă şi pentru celelalte activităţi notate cu B, C, 



 

D şi E. Ideea de bază este să nu faci o activitate de tip B, atâta timp cât încă mai sunt 

activităţi de tip A pe care nu le-aţi îndeplinit. 

 

9. Fiţi creativ! 

 Majoritatea oamenilor asociază creativitatea cu talentul artistic şi domeniile relevante 

ale în care acesta se manifestă. În realitate, creativitatea este un element ce trebuie să existe în 

orice tip de afacere deoarece este cea care contribuie la găsirea soluţiilor originale şi 

innovative în ceea ce priveşte rezolvarea problemelor sau găsirea de noi posibilităţi de 

extindere a afacerii respective. Fiecare om poate să fie creative, atat timp cât are la îndemână 

abilităţile necesare şi instrumentele potrivite. Este posibil să deţineţi o creativitate profundă 

pe care ,însă, nu aţi avut posibilitatea să o exploataţi. 

Persoanele creative perspicace, caută mereu soluţii la probleme şi se gândesc la noi 

modalităţi de extindere.Acestea nu se preocupă de faptul că pot consuma mult timp pentru 

aceste lucruri deoarece pentru aceste persoane căutarea constituie de fapt o pasiune şi găsirea 

soluţiilor reprezintă o satisfacţie imensă. De asemenea, ele sunt persoane care se obişnuiesc 

rapid cu tot ceea ce înseamnă nou şi nu se tem de schimbare, ştiu să caute oportunitaţile care 

de multe ori apar în situaţii noi. 

Un process afectiv creative cuprinde, în mod 5 paşi: 

- Pregătirea – etapa în care se intră într-o problemă cu interes şi curiozitate; 

- Incubarea – când mintea este invadată de multe idei fără însă a le conştientiză; 

- Introspecţia – momentul în care problemă începe să&nbsp; capete un sens şi înţelegere; 

- Evaluarea – analiza de durată pentru a aprecia dacă soluţia gândită este suficient de 

valoroasă că să merite costurile de implementare; 

- Elaborarea – întocmirea unui plan pentru implementarea soluţiei şi urmărirea ei. 

 

10. Recunoştinţa - virtutea esenţială a tuturor oamenilor! 

,,Recunoştinţa nu este doar cea mai importantă dintre virtuţi, ci şi părintele tuturor 

celorlalte.” 

Marcus Tullius Cicero 



 

 Recunoştinţa este o virtute deosebită. De aceeaşi părere este şi Andre Comte- 

Sponville în său ,, Mic tratat al marilor virtuţi”,denumind-o cea “cea mai plăcută dintre virtuţi 

şi cea mai virutoasă dintre plăceri”. 

 

Ce este recunoştinţa? 

“Recunoştinţa se bucură de ceea ce se întampla sau de ceea ce există”, scrie acelasi 

autor. Recunoştinţa reprezină acea putere de a fi mulţumiţi de lucrurile pe care le primim, 

indiferent dacă sunt lucruri măreţe sau doar lucruri simple. Trebuie să fm recunoscători 

pentru un simplu zâmbet al copilului nostru, pentru prezenţa în viaţa noastră a unui prieten 

adevărat, pentru o zi de soare. 

Într-un fel, este opusul generozităţii. Dacă generozitatea este plăcerea de a dărui, 

recunoştinţa este puterea de a primi. Recunoştinţa nu dă nimic, ea dăruieşte doar bucuria de a 

primi. 

Însă nu trebuie să consderăm că recunoştinţa reprezintă ,, serviciu contra serviciu”. 

Din contră, după cum ne spune La Rochefoucauld, “graba prea mare pe care o arată unii de a-

şi plăti datoriile este un fel de nerecunoştinţă”. Recunoştinţa este o stare de mulţumire a 

prezentului. 

Prezenta se încheie prin prezentarea unor citate ce aparţin unor oameni de succes, 

unor oameni care au ştiut ce să facă, când să facă şi unde să facă, care au ştiut cum ştiut cum 

să gestioneze oportunităţile din viaţa lor pentru a le transforma în adevărate avantaje atât 

pentru ei cât şi pentru cei din jurul lor. 

1. "Ia decizii din inima şi foloseşte-ţi capul pentru a le face să funcţioneze." - Sir 

Girad  

2. "Dacă eşti neglijent în gândire, afacerea ta va fi neglijentă. Dacă tu eşti 

dezorganizat, afacerea ta va fi dezorganizată. Dacă tu eşti lacom şi angajaţii tăi vor fi lăcomi, 

dandu-ţi mai puţin şi întotdeauna cerând mai mult." – Michael Gerber  

3. "Timpul este cel mai preţios element pentru oameni.Omul de succes ştie cum să 

pună energia în timp şi cum să extragă succesul din timp.” - Denis Waitley 

4. "Afacerea este întotdeauna o luptă. Întotdeauna există obstacole şi competitori. Nu 

există niciodată un drum deschis, cu excepţia celui care merge către eşec. Orice mare reuşită 



 

a fost obţinută prin luptă. Orice învingător are cicatrici, cei care reuşesc sunt puţinii oameni 

care deţin ambiţia şi voinţa să se dezvolte." - Herbert N. Casso  

5. "Succesul reprezintă drumul de la eşec la eşec fără să îţi pierzi entuziasmul." - 

Winston Churchill 

6. "Să fii tu însuţi într-o lume care încearcă în mod constant să te facă să devii 

altcineva este cea mai mare împlinire." - Ralph Waldo Emerson  

7. "Afacerile au doar două funcţii: marketing şi inovaţie." - Peţer Drucker 

8. "Concurenţa scoate la iveală ce este mai bun dintr-un produs şi ce este mai rău din 

oameni." - David Sarnoff 

9. "Pentru a avea succes trebuie să găseşti ceva de care să te agăţi, ceva care să te 

motiveze, care să te inspire." – Tony Dorsett 

10. "Prin perseverenţă, mulţi oameni ajung la succes cu proiecte care păreau să fie 

destinate eşecului." - Benjamin Disraeli 
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