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CRED
Cå pute¡i ob¡ine tot ce vå dori¡i în
via¡å dacå vå ajuta¡i semenii så-¿i

împlineascå visurile.



CRED
Cå Omul este destinat marilor realizåri,

modelat pentru succes
¿i înzestrat cu såmân¡a måre¡iei.
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DE CE AM REVIZUIT
ACEST VOLUM?

Ca så fiu sincer, am pendulat între ideea de a publica sau nu
o edi¡ie revizuitå a cår¡ii. Existau, cu toate acestea, motive

stringente, care necesitau schimbåri dramatice în structura ¿i
tematica volumului. În primul rând, comunismul nu mai constituie
un factor determinant în fosta Uniune Sovieticå, de aceea am
eliminat multe dintre informa¡iile referitoare la acest subiect. În al
doilea rând, în capitolul destinat rela¡iilor interumane, mai precis
rela¡iilor dintre so¡ ¿i so¡ie, am considerat cå informa¡iile trebuie så
fie mult mai utile ¿i mai pu¡in controversate. În al treilea rând,
unul dintre exemplele prezente în capitolul destinat ¡elurilor umane
era eronat, motiv pentru care trebuia corectat. De asemenea, am
considerat ca fiind extrem de importantå actualizarea lucrurilor care
s-au schimbat de când volumul a våzut pentru prima datå lumina
tiparului.

Singurul motiv de îngrijorare referitor la revizuirea cår¡ii este
legat de faptul cå volumul a fost tradus în foarte multe limbi stråine
¿i se aflå acum la cea de a cincizeci ¿i opta editare, vânzându-se deja
aproape douå milioane de exemplare, în întreaga lume. În plus, la
25 de ani dupå prima publicare, vindem în continuare mii de
exemplare în fiecare an. De aceea, autorii ¿i editorii ezitå så revi-
zuiascå o operå care a avut – ¿i continuå så aibå – un impact atât de
dramatic, lucru eviden¡iat de miile de scrisori primite din întreaga
lume. Ideea înså cå a¿ putea conferi cår¡ii perfec¡iunea desåvâr¿itå
m-a determinat så întreprind schimbårile necesare.

Pentru a vå aduce la cuno¿tin¡å schimbårile pe care le-au cunoscut
familia ¿i cariera mea, trebuie så vå spun cå activitå¡ile mele nu se
mai desfå¿oarå cu predilec¡ie în jurul oratoriei, ci în jurul artei
scriitorice¿ti. Men¡in doar 50 de contracte cu marile corpora¡ii în
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fiecare an, dar am anual 45 de ore de religie pe care le predau unor
grupuri mari de elevi. În plus, compania noastrå dezvoltå mai multe
programe de instruire, pentru a ne câ¿tiga un public cât mai nu-
meros. Din când în când, oamenii må întreabå când må voi retrage
din activitate. Unii dintre ei îmi spun cå au auzit cå am ie¿it deja la
pensie. Iar eu le råspund urmåtorul lucru: „N-ai auzit bine. Cred cå
ar trebui så spui cå abia m-am «reîncålzit». Nu am deloc de gând s-o
las mai moale, s-o iau mai încet, så tac sau så renun¡ la munca mea
atâta timp cât mai existå via¡å în mine. ªi, de fapt, trebuie så spun
cå abia m-am încins.“ Vreau doar så vå spun cå må simt mult mai
bine, am mai multe planuri de înfåptuit ¿i sunt mult mai fericit de
tot ceea ce fac decât am fost vreodatå în via¡a mea. Nu în¡eleg de ce
a¿ pune capåt unei activitå¡i care îmi provoacå atâta plåcere, cu atât
mai mult cu cât scrisorile pe care le primesc må asigurå cå joc în
continuare un rol important în via¡a multor oameni.

Pentru a vå oferi o perspectivå actualizatå a familiei mele, trebuie
så vå spun cå eu ¿i Ro¿cata (este vorba de so¡ia mea, Jean, cåreia îi
spun cu multå dragoste „Ro¿cata“) am petrecut în 1999 cea de a
53-a lunå de miere. Avem 4 copii, 4 nepo¡i ¿i 3 strånepo¡i, care
locuiesc în diverse pår¡i ale ¡årii. Fiica noastrå cea mai mare, Jean
Suzanne Ziglar Witmeyer, a hotårât så se înal¡e spre Ceruri la 13
mai 1995, låsând un gol uria¿ în familia noastrå. Dar plecarea ei
ne-a unit mai tare ¿i ne-a întårit ¿i mai mult credin¡a.

Fiul meu, John Thomas, cåruia îi spun Tom, este pre¿edintele
companiei Zig Ziglar Network. Ginerele meu, Richard Oates, care
este cåsåtorit cu fiica noastrå mijlocie, Cindy, este vice-pre¿edintele
executiv al companiei noastre. Fiica mea cea mai micå, Julie Ziglar
Norman, este editoarea cår¡ilor mele ¿i redactor la un ziar local. Cindy
¿i cu câinele ei terapeut – „Doctorul Emmitt Oates“ – sunt foarte
ocupa¡i, îndeplinind rolul de voluntari în cadrul spitalului Baylor. În
luna mai a anului 1999, spitalul i-a decernat lui Cindy titlul de
„Voluntara Anului“ la departamentul de terapie cu animale.

Eu ¿i Ro¿cata mea cålåtorim ¿i petrecem mai mult timp împreunå
decât am fåcut-o vreodatå. Îmi este ¿i acum greu så cred cå am fost
binecuvântat cu o familie atât de frumoaså, începând cu so¡ia mea
extraordinarå, pe care Dumnezeu mi-a dåruit-o în 1946. Ne iubim mai
mult, facem mai multe lucruri împreunå, vorbim mai mult ¿i de bucuråm
de via¡å a¿a cum nu am fåcut-o niciodatå. Dumnezeu este bun.

Dallas, Texas
Martie 2000
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SFÂRªITUL

Poate cå este un mod neobi¿nuit de a începe o carte, dar aceasta
este o carte „neobi¿nuitå“. Este vorba despre voi, despre familia ¿i
viitorul vostru, dar ¿i despre cum vå pute¡i bucura de toate acestea
dåruind mai mult tuturor. Credem cå acesta este „sfâr¿itul“ sau –
cel pu¡in – începutul sfâr¿itului gândirii negative, ac¡iunilor ¿i
reac¡iilor negative; sfâr¿itul defetismului ¿i al deznådejdii; sfâr¿itul
nedreptå¡ilor ¿i al mul¡umirii cu pu¡in, în ciuda faptului cå merita¡i
¿i pute¡i ob¡ine mai mult; sfâr¿itul influen¡ei oamenilor de nimic,
cu min¡i ¿i gândiri reduse, închistate de banalitå¡i, care constituie
capitalul de bazå al Doamnei Mediocritå¡i. Pe scurt, este sfâr¿itul
celei mai cumplite boli a lumii noastre – „împietrirea atitudinilor“.

V-a¡i nåscut ca så învinge¡i.
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PREFAºÅ

Cuvântul „diferit“ vå va trece probabil de multe ori prin minte
ori de câte ori ve¡i råsfoi paginile cår¡ii „Pe culmile succesului“. Så
începi cu un capitol intitulat „Sfâr¿itul“ este cu siguran¡å un lucru
inedit. Cartea este diferitå ¿i în ceea prive¿te sentimentele pe care
le transmite, dar ¿i tematica ¿i tehnicile folosite. De exemplu, voi
apela adesea la „schimbåtorul de viteze“ ¿i voi face referiri la unele
dintre cele peste 800 de analogii, exemple, replici spirituale sau
expresii cu subîn¡eles folosite pe parcursul cår¡ii, ca så vå determin
så vå opri¡i o clipå asupra pasajului respectiv pentru a-l mai citi o
datå, ca så-i percepe¡i mesajul în întregime. Voi pune, de asemenea,
accentul asupra unei teme „diferite“ pe pia¡a de aståzi ¿i anume
aceea cå pute¡i ob¡ine tot ce vå dori¡i în via¡å dacå vå ve¡i ajuta
semenii så-¿i împlineascå – la rândul lor – visurile.

Ca autor al acestei cår¡i, cred cå întregul volum este diferit ¿i eficient
din toate punctele de vedere, dar obiectivul meu nu a fost acela de a
scrie o carte cu totul „diferitå“. Diferen¡a constå în faptul cå am scris
cartea a¿a cum vorbesc. (Îmi place så arunc în discu¡ie tematici cu
mai multe tåi¿uri ¿i råspântii. Nu alerg dupå recorduri ie¿ite din
comun, dar men¡in aten¡ia publicului mereu treazå.) De-a lungul
anilor, am ¡inut peste 3.000 de discursuri intitulate „Biscuits, Fleas
and Pump Handles“ („Biscui¡i, purici ¿i mânere de pompe“), acesta
fiind ¿i titlul original al cår¡ii de fa¡å. Ini¡ial, materialul acoperea o
prezentare cu o duratå de 45 de minute. De-a lungul anilor, acest
discurs de 45 de minute s-a transformat în aceastå carte de propor¡ii,
în cursul intitulat „POT“, pe care îl predau în ¿coli ¿i biserici ¿i în
seminarul intitulat „Nåscut pentru a învinge“, care este un curs cu o
duratå de trei zile, pe care îl predau de douå ori pe an în Dallas, Texas.

Discut despre foarte multe subiecte în „Pe culmile succesului“,
dar obiectivul meu primordial este så vå comunic sentimentele mele
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referitoare la credin¡å, dragoste, optimism ¿i entuziasm. Aceste
aspecte sunt deosebit de importante, pentru cå în lumea de aståzi
sunt foarte mul¡i oameni care nu în¡eleg pe deplin semnifica¡ia
no¡iunilor precum „dragoste adevåratå“ sau „credin¡å desåvâr¿itå“,
considerându-se prea „sofistica¡i“ pentru a-¿i dezvålui adevåratele
sentimente ¿i pentru a manifesta un entuziasm debordant pentru
un anumit lucru sau activitate.

În privin¡a dragostei – pledez vinovat, pentru cå trebuie så
recunosc cå Îl iubesc pe Dumnezeu la fel de mult cum îmi iubesc
so¡ia, familia, semenii ¿i America.

În privin¡a credin¡ei – nu ¿tiu ce ne rezervå ziua de mâine, dar
¿tiu Cine conduce ziua de mâine, a¿a cå o abordez mereu cu în-
credere ¿i recuno¿tin¡å. Biblia må asigurå cå trecutul meu este iertat
¿i uitat. ªi a¿a Domnul are grijå de trecutul meu. Iisus Christos a
spus: „Am venit pentru ca voi så vå bucura¡i de bel¿ugul vie¡ii.“ ªi
a¿a Domnul are grijå de prezentul meu. Ioan (3:16) må asigurå cå
via¡a îmi va fi ve¿nicå. ªi a¿a Domnul are grijå de viitorul meu.
Pentru cå trecutul îmi este iertat, prezentul asigurat, iar viitorul
garantat, de ce nu m-a¿ bucura de via¡å cu entuziasm ¿i optimism?

Volumul „Pe culmile succesului“ este o filozofie, dar nu implicå
prea multe teorii. Ideile, metodele ¿i tehnicile abordate provin dintr-o
experien¡å ¿i o existen¡å vastå ¿i bogatå, din cunoa¿terea dezvoltårii
umane ¿i a implicårii personale în toate domeniile de activitate.
Punerea în practicå a ideilor ¿i metodelor abordate în aceastå carte
înseamnå cå a¡i învå¡at din experien¡ele altor oameni – nu cå a¡i
copiat teoriile altora. Aceasta este singura metodå practicå de dez-
voltare, cåci este prea frustrant, prea greu ¿i prea costisitor så învå¡åm
totul din proprie experien¡å.

Sus¡in din toatå inima ¿i cu deplinå convingere cå – dacå aceastå
carte ar fi existat atunci când am început lupta cu via¡a – progresul
meu ar fi fost mult mai rapid, iar rezultatele mult mai bune. Sunt
convins cå ve¡i fi mult mai boga¡i din multe puncte de vedere dacå
ve¡i pune în practicå aceastå filozofie pentru a cårei modelare ¿i
a¿ternere pe hârtie am dedicat 2000 de ore.

Sper cå ve¡i considera – a¿a cum au fåcut-o deja cei mai mul¡i
cititori ai mei – cå „Pe culmile succesului“ este o carte pe care nu o
termini niciodatå. Îi deschizi paginile, o råsfoie¿ti, cite¿ti pasaje la
alegere, cite¿ti un capitol întreg sau o cite¿ti din scoar¡å în scoar¡å –
indiferent ce faci, o iei mereu de la capåt.

Dumnezeu så vå binecuvânteze, iar dacå ve¡i folosi ideile din
aceastå carte, vå voi vedea „în vârful piramidei“.



ESTE ADEVÅRAT CÅ
ceea ce sålå¿luie¿te dincolo de noi – în spatele
sau în fa¡a noastrå – nu are nici o importan¡å

în compara¡ie cu ceea ce sålå¿luie¿te
înlåuntrul nostru.

RALPH WALDO EMERSON

ªI CÅ
sunte¡i singurii care vå pute¡i folosi

capacitå¡ile ¿i talentul nativ.
Este o responsabilitate înfrico¿åtoare.



PARTEA  ÎNTÂI

Treptele piramidei

ºeluri: I. Trebuie så vå deschid mintea, så vå stârnesc ima-
gina¡ia ¿i så vå determin så gândi¡i. Trebuie så vå
trezesc curiozitatea ¿i så vå creez o nemul¡umire
legatå de status quo.

II. Trebuie så vå ajut så identifica¡i lucrurile pe care
vi le dori¡i în via¡å ¿i så trasa¡i o hartå a ac¡iunilor
pe care plånui¡i så le întreprinde¡i pentru a ob¡ine
aceste lucruri.

III. Trebuie så trezesc uria¿ul dinlåuntrul vostru.

IV. Trebuie så vå ajut så recunoa¿te¡i ¿i så trece¡i peste
piedicile puse la cale de la¿ul ce sålå¿luie¿te în su-
fletul vostru.
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CAPITOLUL 1

„Bunåtå¡ile“ vie¡ii

AVIONUL DE ORA 2:20 SPRE BOSTON

John Jones era la New York. Voia så ajungå la Boston, a¿a cå
se duse la aeroport ¿i î¿i cumpårå bilet. Pentru cå mai avea

câteva minute pânå la plecarea avionului, se hotårî så se cântåreascå.
Ajunse, a¿adar, în fa¡a unui cântar, se urcå pe el, introduse o monedå,
iar acesta îi spuse viitorul: „Numele tåu este John Jones, ai 85 de
kilograme ¿i vei prinde avionul de la ora 2:20 spre Boston.“ Era
uimit de cuvintele „oracolului“, pentru cå informa¡iile erau corecte.
Se urcå încå o datå pe cântar, introduse o altå monedå ¿i acesta îi
spuse încå o datå viitorul: „Numele tåu este John Jones, ai 85 de
kilograme ¿i vei prinde avionul de la ora 2:20 spre Boston.“ Era
complet uluit de tot ce se întâmpla ¿i – pentru cå bånuia cå la mijloc
se afla o ¿mecherie – se hotårî så-l påcåleascå pe autorul farsei
respective. Se duse la toaletå ¿i î¿i schimbå hainele. Se întoarse la
cântar, introduse o monedå, iar acesta îi spuse din nou viitorul: „Nu-
mele tåu este John Jones, ai 85 de kilograme ¿i vei prinde avionul
de la ora 2:20 spre Boston.“

Aceastå carte este destinatå celor care au ratat avionul de la ora
2:20 spre Boston sau celor care – din anumite motive – s-au hotårât
så coboare înainte de a ajunge la destina¡ie. Pe scurt, aceastå
carte este destinatå celor care au pierdut frumuse¡ea vie¡ii.
Menirea ei este så vå ajute så vå bucura¡i de bunåtå¡ile vie¡ii, pe
care le merita¡i din plin ¿i pe care le pute¡i ob¡ine prin propriile
mijloace.
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Fiecare cuvânt a fost cântårit la justa lui valoare, fiecare idee a
fost cu grijå evaluatå ¿i fiecare subiect a fost luat în considerare cu
multå aten¡ie. Am încercat så confer cår¡ii mele un caracter intim,
în a¿a fel încât så considera¡i cå purtåm o discu¡ie amicalå despre
via¡a ¿i viitorul vostru. Sper cå mesajul ei plin de speran¡å ¿i optimism
va ajunge la inima voastrå, cåci aceasta este misiunea operei mele.

Voi sådi – încå de la bun început – semin¡ele speran¡ei, succesului,
fericirii, credin¡ei ¿i entuziasmului. Voi „uda“ ¿i „fertiliza“ aceste
semin¡e, adåugând în acela¿i timp altele noi. Pânå la sfâr¿itul cår¡ii,
recolta va fi îmbel¿ugatå, iar cu timpul ve¡i ajunge så pune¡i în
practicå mesajul ei. Trebuie så vå spun cå aceasta este o carte despre
atitudinea mentalå pozitivå (A.M.P.), dar nu se limiteazå doar la
atât. „Pe culmile succesului“ este o carte despre Atitudinea Vie¡ii
Pozitive (A.V.P.). Puterea convingerilor pozitive este ingredientul
necesar transformårii gândirii pozitive în ac¡iuni pozitive. Deoarece
Omul este plåmådit dintr-o structurå tridimensionalå (fizicå, mentalå
¿i spiritualå), îl analizez din toate punctele de vedere. Aceasta este
singura modalitate pentru a ob¡ine succesul desåvâr¿it, subiect pe
care îl voi dezbate pe larg ceva mai târziu.

UN TABLOU MERITÅ OARE 10.000 DE CUVINTE?

Cineva a spus cândva cå unui tablou trebuie så-i acorzi 10.000
de cuvinte. Mii de oameni au repetat spusele lui ¿i mul¡i al¡ii l-au
crezut. Eu sunt înså de pårere cå cel care crede acest „proverb“ nu
a citit niciodatå Discursul lui Lincoln de la Gettysburg sau Declara¡ia
Drepturilor Omului. Nu au citit ¿i nici nu au în¡eles vreodatå
Psalm-ul 23 ¿i nici nu au spus vreodatå „Tatål Nostru“. Aceste opere
sunt modelate din cuvinte – cuvinte simple – dar ele au avut puterea
så schimbe destinul na¡iunilor, cursul istoriei ¿i via¡a a milioane de
oameni.

Vå voi prezenta acum povestea altor cuvinte care au avut un
impact dramatic asupra unei vie¡i omene¿ti. Cu mai mul¡i ani în
urmå, a fost produs filmul „A Man Called Peter“ („Un om pe nume
Peter“). Nu voi uita niciodatå o scenå care s-a petrecut pe platourile
de filmare. Actorul care interpreta rolul lui Peter Marshall ¡inea o
predicå despre puterea credin¡ei ¿i a convingerilor umane. Când
scena s-a terminat, camerele de filmat au continuat så meargå.
Membrii distribu¡iei s-au ridicat de pe scaunele lor ¿i s-au dus så-l
felicite pe actor pentru interpretarea sa magnificå.




