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Ce este succesul pentru tine? Ce inseamna pentru tine  a avea succes în viață? 

Unii când se gândesc la succes, își imaginează bogăția; alții vor putere; unii doresc 
doar să aibă un impact pozitiv asupra lumii. 

Toate acestea sunt perfect valabile, într-adevăr succesul este un concept care 
înseamnă lucruri diferite pentru oameni diferiți. Succesul este personal și unic pentru 
fiecare.  

Ceea ce urmează este o listă de 13 dintre cele mai bune idei de consiliere de la unii 
dintre cele mai de succes oameni.  

1. Gandeste la scara mare 
 
De la Michelangelo Buonarroti, mare artist renascentist: 

"Pericolul cel mai mare pentru cei mai mulți dintre noi nu constă în stabilirea scopului 
nostru prea mare ,ci în stabilirea scopului prea mic, in atingerea potenialului nostru.” 

Sunt puțini artiști la fel de influenți ca Michaelangelo. Imaginează-ți atunci, dacă ar fi 
decis să nu lucreze ca artist. Imaginați-vă cum ar fi fost dacă el ar fi decis să renunțe 
la această ambiție în favoarea a ceva mai ușor? 

Deseori, oamenii au decis să pună visele lor deoparte pentru ceva mai "realist". Să 
renunțe la visul lor pentru ceva mai ușor.  

A gandi la scara mare ,inseamna sa gandesti la maximum potential in domeniul 
scopului ales si sa il ridici pe al tau acolo . 
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2. Găsiți ceea ce vă place să faceți și faceti 
 

Din Oprah Winfrey, Media Mogul: 

"Știi că ești pe drumul spre succes dacă ți-ai face treaba și fara sa fi plătit pentru asta." 

Dacă ai o slujbă pe care o urăști, atunci să ai succes la ea ar putea însemna doar să-ți 
umpli viața cu ceva ce urăști să faci. Ce sens are asta? 

În schimb, de ce nu te concentrezi să faci ceva ce-ți place? Când ai descoperit ceea ce 
te pasioneaza, ai motivația de a te menține în mișcare. Succesul in acest caz înseamnă 
împlinirea viselor tale si este doar o chestiune de timp. 

Nu ești sigur care e pasiunea ta? Ar trebui să înveți mai întâi despre motorul tau de 
motivație. Pentru a descoperi propriul motor de motivație,inscrieti-va aici intr-un 
curs complet de dezvoltare personala, veți săpa adânc în interior și veti descoperi 
pasiunea  de a construi un motor unic motivație, astfel încât să pierdeti motivația din 
nou, chiar și atunci când vremurile devin dure. Alăturați-vă unei  clase  de master 
mind Aici   

 

3. Creati echilibru de viață 
 

De la Phil Knight, CEO al Nike Inc: 

"Există un conflict imuabil la locul de muncă în viață și în afaceri, o luptă constantă între 
pace și haos. Nici unul nu poate fi stăpânit, dar ambele pot fi influențate spre ce te duci 
este cheia succesului.” 

Aici este vorba despre a stabili clar valorile si prioritatile . 

Detalii gasiti aici :  Misiune -viziune-valori 

4. Nu vă fie frică de eșec 
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De la Henry Ford, fondator al Ford Motors: 

"Eșecul este pur și simplu posibilitatea de a începe din nou, de data aceasta mai inteligent." 

Există o poveste, este neconfirmat faptul ca s-a întâmplat, dar mesajul este totuși 
adevărat: 

Thomas Edison - inventarea becului a fost rezultatul a câteva sute de încercări eșuate. 
Într-un interviu, el a fost întrebat ”cum te simți după toate încercările eșuate?” 

Răspunsul său a fost genial : "Nu am eșuat, am învățat sute de moduri de 
a nu inventa un bec". 

El a văzut fiecare "eșec" ca pe o lecție. Din acea lecție a învățat ceea ce nu va 
funcționa, și, de asemenea, ce ar putea functiona în schimb. 

Fiecare încercare eșuată, fiecare respingere, au fost pași cheie pe calea sa spre succes. 
Este ușor să simtiti ca ar trebui să renunțati după un eșec. Dar în orice  eșec este si o 
lecție. 

Fii atent la eșecurile tale, studiază-le. Poate atunci vei învăța să reușești. 

 

5. Construieste un obiectiv de neclintit 
pentru a reuși 

 
De la colonelul Sanders, fondator al KFC: 

"Am făcut o hotărâre: să ma  ridic la ceva maret dacă aș putea. Și nici orele, nici cantitatea 
de muncă, nici suma de bani nu m-au descurajat de la a da ce e mai bun că in mine. Și am 
făcut asta de atunci, și am câștigat prin asta .” 

E cel mai ușor lucru din lume să renunți la un eșec. Dacă nu sunteți cu adevărat 
dedicat spre succes, atunci fiecare eșec va durea mai mult, fiecare pas înapoi vă va 
încetini sau opri. 
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Succesul este greu; fără dorința neclintită de a reuși, această dificultate poate părea 
insurmontabilă.  

6. Fii o persoană de acțiune 
 

De la Leonardo da Vinci, geniu renascentist : 

"Mi-a atras atenția de mult că oamenii cu realizari rareori stau pe spate și lasă lucrurile să 
li se întâmple. Ei actioneaza și lucrurile se intampla." 

Deși s-a spus cu sute de ani în urmă, funcționează la fel de mult astăzi si se aplică 
literalmente oricărei persoane de succes. 

Gândește-te, imaginează-ți pe cineva ca William Shakespeare. 

Când ne gândim la timpul în care a trăit, ne gândim la acel timp într-un mod modelat 
de el. Când ne gândim la epoca Renașterii Italia, ne gândim la Michelangelo și 
Leonardo Da Vinci. Sau gândește-te la ziua de azi :Bill Gates sau Steve Jobs. Modul 
nostru actual de viață ar fi pur și simplu incomparabil diferit dacă nu ar fi realizat 
ceea ce au făcut. 

Nu-ți fie frică să ieși din normă. Dacă vă puteți gândi la o modalitate mai bună de a 
face ceva, faceti-o în acest fel. Dacă eșuati, încecati din nou. 

Cel mai important! nu așteptați momentul perfect pentru a lua măsuri. Faceti ceea ce 
trebuie să acum.  

 

 

7. Cultiva relatii pozitive 
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De la Theodore Roosevelt, al 26-lea președinte al Americii: " 

”Cel mai important ingredient unic în formula succesului este să știi să te înțelegi cu 
oamenii.” 

Cei mai buni lideri și unii dintre cei mai influenți oameni (și Theodore Roosevelt este 
unul dintre cei mai buni lideri și unul dintre cei mai influenți oameni care au trăit) nu 
au fost cei care au provocat agitație, care au luptat cu oameni sau au ignorat oamenii; 
ci erau oameni prietenoși cu cei din jurul lor. 

E logic. Dacă cineva te place, vrea să te ajute; dacă le dai o sugestie, vor continua cu 
plăcere. 

Dar dacă cineva nu te place, poate refuza să te ajute sau să-ți iasă în cale în mod activ. 

Mai mult, este întotdeauna o idee bună să cultivi relații bune. Nu poți spune niciodată 
cine se va dovedi a deveni cineva care va fi capabil să vă ajute într-un mod mare, sau 
chiar să fie un prieten bun și de nadejde. 

Ca atare, ajuta oamenii și ei vă pot ajuta; fi bun cu oamenii, și ei vor fi buni cu tine. 

8. Nu vă fie frică de idei noi 
 

De la Mark Twain, autor celebru: 

"O persoană cu o idee nouă este un motor până când ideea reușește." 

Este un adevăr nefericit că cei cu cele mai îndrăznețe idei sunt adesea ignorati. 

Cei mai mulți dintre noi sunt învățați de la o vârstă fragedă să se gândească și să facă 
lucruri în mod similar cu oricine altcineva. Acest lucru poate fi util pentru a face un 
rol existent, o munca de rutina . Dar pentru a face cu adevărat lucrurile diferit (și toți 
oamenii de succes au făcut lucrurile diferit), trebuie să gândești diferit. 

Dacă aveți o idee nouă, nu o aruncați pentru că este nouă și diferită; în schimb, 
sărbătoriți-o. Noua ta idee ciudată ar putea fi într-o zi cea care te conduce spre 
succes. 



                                                                                                                                                       

                                                             www.businessway.ro 

 

9. Crede în capacitatea ta de a reuși 
 

De la Walter Disney, fondatorul Walt Disney Company: 

"Dacă poți visa, poți s-o faci." 

Succesul trebuie să fie ceva ce vă puteți imagina. 

Este posibil să-i întâlniți pe cei care se îndoiesc de voi și de abilitatea voastră de a 
reuși. Nu trebuie să deveniti unul dintre acești oameni pentru că în momentul în care 
încetezi să mai crezi și să visezi este momentul în care aceste vise dispar. 

Continuă să visezi! 

10. Menține întotdeauna o atitudine mentală 
pozitivă 

 
De la Thomas Jefferson, al 3-lea președinte al Americii: 

"Nimic nu-l poate opri pe omul cu atitudinea mentală potrivită să-și atingă scopul; nimic 
de pe pământ nu-l poate ajuta pe omul cu o atitudine mentală greșită." 

După cum spune citatul de mai sus, trebuie să ai încredere în capacitatea ta de a 
reuși. Aceasta este singura modalitate de a cultiva mentalitatea corecta. 

Înlocuiți gândurile negative cu cele pozitive. Trebuie să abordezi problemele, nu ca 
obstacole care te opresc, ci doar sarcini care trebuie să fie finalizate pentru a 
continua. 

Dacă rămâi pozitiv și gândești așa, piedicile nu te vor afecta atât de mult, îndoielile 
oamenilor nu te vor afecta și chiar și cele mai mari obstacole vor părea probleme 
minore. 
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Cu toate acestea, cu mentalitatea greșita de îndoială, veți fi mult mai ușor de oprit. 

11. Nu lasa descurajarea sa te opreasca  
 

De la Abraham Lincoln, al 16-lea președinte al Americii: 

"Să nu lasati nici un sentiment de descurajare pradă in voi, și în cele din urmă fiti siguri ca 
veti reuși." 

Este un fapt nefericit al naturii umane - noi toți într-un fel, ne indoim de noi înșine. 
Acest lucru poate fi mult mai rău dacă alții se îndoiesc de noi.Când esti înconjurat de 
îndoieli, renunțarea poate părea o idee bună. Fit atent la îndoieli, dar nu le hraniti. 
Dacă sunteți descurajați ignorat-le sau vedeti de unde vin  si treceti la actiune. 

 

12. Fii dispus să lucrezi din greu 
 

De la JC Penny, Fondator al JC Penney Inc: 

"Cu excepția cazului în care sunteți dispusi să vă afundati în munca  dincolo de capacitatea 
unui om mediu, vei accede doar la  pozițiile  din varf deasupra celor medii ." 

Este posibil să fi auzit citat că "succesul este de 1% inspirație, 99% 
transpirație".Succesul adevărat vine din muncă. 

Nu vei avea niciodată succes dacă nu lucrezi pentru a-ți atinge scopul în viață și nu 
vei continua să lucrezi în direcția lui. 

13. Fii destul de curajos pentru a urma 
intuiția ta 

 
De la Steve Jobs, co-fondator al Apple Inc: 

"Ai curajul să-ți urmezi inima și intuiția. Ele știu deja ce vrei cu adevărat să devii. Restul 
este secundar." 
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În Grecia antică, exista un grup de oracole care locuiau în Delphi. Toți cei care aveau 
nevoie de sfaturi sau să-și cunoască viitorul îi vizitau, de la cei mai săraci din societate 
la regi. Deasupra ușii templului se aflau cuvintele "cunoaște-te pe tine însuți". 

Dacă credeți cu tărie și dorința in ceva, sunt șanse să ajungeti acolo. Dacă nu, s-ar 
putea să știți în mod natural ce lucruri vă vor ajuta și ce lucruri vă vor încetini.E ca și 
cum corpul tău poate detecta pericolul chiar și atunci când lucrurile par sigure.In cele 
din urmă, atunci, trebuie să ai încredere în instinctele tale. 

 

Gânduri finale 
Ceea ce s-ar putea să fi observat este că multe dintre lecțiile de mai sus sunt similare - 
cele mai multe sunt despre dezvoltarea starii de spirit corecte. Acest lucru sugerează 
în mod clar că , cheia pentru a atinge succesul, în orice doriți, se reduce la modul în 
care îl abordezi mental. 

Citi articolul cu sfaturti concrete de a va analiza si face un plan de succes Plan pentru 
succes 

Mai mult decât atât, indiferent de ce etapă a vieții sunteti, puteți face încă o diferență 
și să urmariti succesul.  

Mai multe sfaturi pentru a atinge succesul 

Articole 

Program complet de dezvoltare personala 

Ateliere 

Cusuri online 

Succes ! Cu drag, Amalia Salcie 

 


