Scopul

CUPRINS

SCOPUL

1
SCOPUL

13

2
CURAJUL

37

3
ENTUZIASMUL

59

4
AUTOPERFECÞIONAREA

69

5
TIMPUL

95

6
MUNCA

125

7
SUCCESUL

171

DESPRE AUTOR

205

Oamenii de excepþie, care urmeazã cu încredere calea cãtre
realizarea viselor lor ºi fac eforturi sã-ºi trãiascã viaþa în
spiritul acestor vise, vor atinge succesul la care oamenii
comuni nici nu îndrãznesc sã spere.
Henry David Thoreau
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Plafonarea într-o profesie
Una din cele mai mari tragedii ale vieþii este aceea cã
oamenii se complac în existenþele mãrunte oferite de meseriile
pe care le au, meserii obþinute mai mult din greºealã decât
ca urmare a unei alegeri libere. Alegerea vocaþiei este
asemãnãtoare cãsãtoriei. Alegerea unui ideal este de asemenea
un lucru serios. Aspectele economice afectate de idealul
ales sunt nesemnificative în comparaþie cu influenþa exercitatã
asupra formãrii interioare a unei persoane. Lumea este plinã
de tragedii cauzate de nepotrivirea dintre om ºi idealul sãu.
Alegerea unei profesii, a unei meserii nu a avut niciodatã
în trecut importanþa pe care o are în prezent. Viaþa
profesionalã a individului nu mai implicã deþinerea de abilitãþi
variate cum se întâmpla în trecut. Totul este specializat. În
prezent o persoanã trebuie sã fie bine instruitã în a face
foarte bine un anumit lucru. Pentru a face faþã unei dure
competiþii, un tânãr nu are nevoie doar de vaste cunoºtinþe
generale ci ºi de o specializare în ceva. Acesta va fi însã
sprijinit în mare mãsurã de entuziasmul ºi energia pe care i
le conferã sentimentul cã este persoana potrivitã în locul
potrivit, cã îndeplineºte o funcþie stabilitã în prealabil de
natura sa interioarã. El are nevoie de evidenþierea ºi de aportul
tuturor abilitãþilor sale. ªi nu poate dispune de aceste abilitãþi
decât dacã se dezvoltã într-un mediu propice ºi în deplinãtatea
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lor funcþionalã. El nu poate atinge succesul deplin decât
dacã urmeazã chemarea naturii sale.
În alegerea unei cariere, puneþi-vã întrebarea dacã
aspectele acesteia vã asigurã sãnãtatea ºi longevitatea, dacã
aveþi speranþe reale sã accedeþi cãtre o poziþie respectabilã,
dacã lipsa de cunoºtinþe generale sau specializate vã plaseazã
în dezavantaj.

entuziasmul pentru o aventurã, pentru o ºcoalã, pentru o
afacere, pentru un copil, o grãdinã, o casã sau o familie,
pentru maiestuozitatea unei pãduri la asfinþit. Acestea sunt
momentele când ne simþim mai plini de viaþã, mai noi înºine
decât de obicei. Focul nostru lãuntric este alimentat de viaþa
din jurul nostru ºi ne lãsãm prinºi de curentul acestei vieþi.
Acestea sunt momentele când creºtem prin toleranþã, prin
autocunoaºtere, prin sinceritate sau prin sensibilitatea la frumos.
Richard C. Cabot

Cel mai important lucru în viaþã este sã ai un þel, ºi sã
posezi aptitudinile ºi perseverenþa pentru a-l atinge.
Goethe
Pune-þi în valoare calitãþile

Mereu ferice va fi omul care
Prezenta clipã o trãieºte,
Iar siguranþa lui grãieºte
Trãieºte azi, lui mâine nu-i da ascultare.

Pentru a-þi pune în valoare calitãþile, trebuie sã „creºti
ceea ce Dumnezeu a sãdit în tine“. Trebuie sã gãseºti un loc
unde forþele naturii ºi dorinþele tale pot colabora. Nu este
destul sã priveºti lumea ca pe „un mediu al profitului“.
Trebuie mai degrabã sã te întrebi, este lumea locul potrivit
pentru curajul tãu, pentru dezvoltarea personalitãþii tale?
Deºi se presupune cã tânãrul nu se cunoaºte, nu îºi
conºtientizeazã în totalitate abilitãþile, el va reuºi cu siguranþã
sã distingã direcþia cãtre care îl împinge natura interioarã,
orientarea talentului sãu. El poate cel puþin sã îºi recunoascã
principala înclinaþie ºi sã o urmeze în defavoarea slãbiciunii.
Poate delimita clar succesul de eºec, fericirea de tristeþe,
poate ºti dacã ocupaþia sa îl va face mai puternic.
Nevoia de expansiune vine dintr-un impuls creativ, ea
este o variantã a puterii creative a universului. Ne lumineazã
ºi ne aprinde prin oamenii pe care îi iubim. Aprinde

Dacã îþi desfaci aripile, dacã îþi stabileºti scopurile, dacã
ºti în ce direcþii te îndrepþi ºi îþi foloseºti tot elanul pentru
îndeplinirea idealurilor tale, asta nu înseamnã cã „trãieºti în
viitor“. Este bine sã-þi þii ochii aþintiþi asupra viitorului numai
dacã observaþia ta se întrepãtrunde cu intervalele lungi în
care te bucuri de prezent.
Nu ar trebui niciodatã sã ne obiºnuim sã trãim din
imaginaþie ºi anticipaþie pentru cã ne-am pierde astfel
abilitãþile de a ne bucura de clipa prezentã. Cãlãtoria vieþii
ar trebui sã curgã asemeni unei drumeþii. Este adevãrat cã ne
aºteaptã ceva la punctul de sosire, ceva ce abia aºteptãm sã
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John Dryden

Desfã-þi aripile, alege-þi scopurile
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vedem. Este minunat, însã nu ar trebui din acest considerent
sã ignorãm frumuseþile întâlnite în drum, sã nu ne bucurãm
de fiecare clipã a drumeþiei noastre.
Nu vã irosiþi vieþile fãcând cumpãrãturi din pieþe care nu
s-au inventat încã. Paradisul este aici sau niciunde. Trebuie
sã þii bucuria lângã tine sau nu o vei mai gãsi niciodatã.
Motivul pentru care atât de multe vieþi sunt banale,
goale, lipsite de fericire este acela cã oamenii nu trãiesc
clipa. Faceþi în aºa fel încât sã vã bucuraþi de fiecare secundã
ce trece. Treziþi-vã în fiecare dimineaþã hotãrâþi sã vã trãiþi
ziua ca ºi cum ar fi ultima, sã vã bucuraþi de fiecare secundã
preþioasã, sã luaþi tot ce e mai frumos din fiecare minut.
Câmpul verde de azi este cel care era verde ºi ieri, dar
este el acelaºi? Deci trebuie sã ne cãutãm fericirea în viitor?
Ce valoare mai are premiul pe care l-am obþinut dacã munca
depusã pentru atingerea lui nu ne-a oferit nici o satisfacþie?
Ce importanþã are destinaþia dacã nu ne-am bucurat de traseu?

a tinerilor nu se decid în ce fel îºi vor câºtiga existenþa deºi
li se dau toate coordonatele necesare pentru a afla.
„Jumãtate din oameni se pare cã ºi-au ales meserii
nepotrivite“, spune Marden, „ca ºi cum rasa umanã ar fi fost
pusã într-un mixer ºi, în urma amestecului, fiecare individ sa regãsit practicând o altã meserie.“
Alegerea unui ideal în viaþã nu reprezintã atât o chestiune
de aptitudine cât una de atitudine. Aºa cum o dragoste autenticã
de ambele pãrþi este formula sigurã pentru a avea o cãsãtorie
durabilã tot aºa dragostea pentru meseria aleasã este esenþialã
pentru succesul în viaþã. Aptitudinile, personalitatea, înclinaþia
noastrã naturalã se vor regãsi astfel în tot ceea ce facem.
Acesta este secretul în alegerea unei ocupaþii.
Nu „împingeþi“ un copil sã facã asta sau asta. Permiteþii mai întâi sã se autocunoascã, sã descopere singur ce-i place
ºi ce nu-i place. „Cunoaºte-te pe tine însuþi“ s-a spus în trecut
la Delphi; ºi, deºi oracolul a fost mut pentru mult timp,
cuvintele vor avea semnificaþie eternã.
„Ceea ce-ºi doresc oamenii nu este un talent“, spune
Bulwer „ci un scop; cu alte cuvinte, nu vor puterea de a
realiza ceva, ci dorinþa de a munci“.

Alege-þi meseria potrivitã
Problema alegerii unei ocupaþii potrivite a devenit
excesiv de complexã în era complicatã pe care o trãim. S-au
fãcut de-a lungul timpului încercãri demne de laudã pentru
a determina aptitudinile omului foarte de timpuriu. Aptitudinea
a fost definitã ca fiind o trãsãturã înnãscutã sau ca o înclinaþie
dobânditã; ca fiind deopotrivã o capacitate ºi o înclinaþie
cãtre un anumit domeniu.
Foarte puþini dintre noi manifestã înainte de perioada
adolescenþei o inteligenþã sclipitoare sau un talent remarcabil întrun domeniu anume, fie el practic sau teoretic. Marea majoritate

Slujeºte-þi ambiþia cãci va da energie vieþii tale ºi scop
încercãrilor tale. Ambiþia grãbeºte pulsul ºi înnobileazã imaginaþia;
talentele strãlucesc mai puternic luminate de flacãra ambiþiei.
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Binecuvântat este cel care ºi-a descoperit vocaþia. Sã nu
cearã altã binecuvântare. Acum are o slujbã – un scop în
viaþã; l-a gãsit ºi îl va urma.
Carlyle
Slujeºte-þi ambiþia
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Ambiþia inspirã poetul, soldatul, omul de ºtiinþã; sub imboldul
ambiþiei, aceºtia privesc înfrângerile ca pe niºte opriri temporare
ºi continuã sã încerce. Ambiþia se gãseºte la baza progresului
uman; ea este puterea care îl duce pe om mai departe pentru
cã sãdeºte în el speranþa pentru un viitor mai bun.

se ridicã numai dacã sunt plasate contra vântului – nu în
direcþia lui“, a spus Churchill.
Proverb portughez

Unicitatea scopului nu înseamnã monotonia activitãþilor;
dar dacã vrem ca prezenþa fiecãruia dintre noi sã se facã
simþitã pe aceastã învãlmãºitã planetã, dacã vrem sã lãsãm
urme durabile ale activitãþilor noastre, trebuie sã ne dedicãm
unui singur lucru. O datã descoperit lucrul ce ne-a fost dat
sã-l realizãm, trebuie sã ne concentrãm toatã energia fiinþei
noastre cãutând sã-l ducem la bun sfârºit cu orice sacrificiu
sau preþ.
Omul scopului ºi al concentrãrii nu se va deda niciodatã
la activitãþi mãrunte, fie ele bune sau rele. El nu va avea
timp pentru lucruri trecãtoare, nesemnificative ci va depune
o muncã asiduã, neobositã pentru atingerea unui scop bine
definit.
„Imobilitatea mentalã“ este cauza multor eºecuri. Lumea
este plinã de oameni rataþi care îºi petrec vieþile cãutând apã
în fântâni secate.
Este oare de mirare cã ei nu aspirã la nimic ºi deci nu
realizeazã nimic?

Nu este nevoie de un talent ieºit din comun pentru a
avea succes într-un domeniu cât de un scop – nu doar de
puterea de a realiza ceva cât de dorinþa de a munci cu
energie ºi perseverenþã. De aici puterea dorinþei poate fi
definitã ca fiind stimulentul esenþial al caracterului unui om
– s-ar putea spune într-un cuvânt cã aceasta este omul însuºi.
Ea dã impuls fiecãrei acþiuni omeneºti ºi suflet fiecãrui efort.
Speranþa autenticã se bazeazã pe ea ºi existã ideea cã aceastã
putere a dorinþei dã adevãratul farmec vieþii. Un moto scris
pe o lopatã ruptã gãsitã la Battle Abbey spunea: „Speranþa
este forþa mea“. Aceste cuvinte ar trebui sã ne conducã
vieþile. Vai celor cu inima slabã. Nu existã binecuvântare
mai mare decât aceea de a avea o inimã puternicã.
Doctorul Smiles

Nu talent – ci scop

Omul de succes are un program: îºi stabileºte un traseu
ºi nu se îndepãrteazã de la el; îºi face planuri pe care le pune
în aplicare; merge direct la þintã. El nu se clatinã într-o parte
ºi în alta de fiecare datã când o piedicã este aruncatã în
calea sa. Dacã nu o poate ocoli, va trece prin ea. „Zmeele

Dorinþa de a o lua de la capãt este una atât de rãspânditã
încât putem spune cã este un instinct nativ… dacã am pierdut
mereu nu înseamnã cã trebuie sã ne intimidãm înaintea unei
noi încercãri. Aspiraþiile, imperfecþiunile ºi eºecurile sunt
pãrþi ale unor viitoare realizãri. Înfrângerile prevestesc viitoare
succese. Pãcatele de care ne temem sunt tãrâmuri necunoscute.
Lumina noastrã trebuie sã ardã oricât de slab iar noi nu
trebuie sã ne abatem de la drumul drept oricât de des ne-am
poticni. Nu este nimic mai neadevãrat decât cã nu ar mai fi
nimic de fãcut. Însã la fel de neadevãratã este ideea cã suferinþa
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