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capitolul 1
să creștem copii buni  

este simplu — dar nu e ușor

ochelari noi pentru o ocazie incitantă

în primăvara lui 1984, am mers la prietenul meu optician 
bob vodvarka să-mi comand niște ochelari bifocali. bob 
a profitat de tehnologia modernă și cu ajutorul calculato-
rului a putut să-mi prescrie reţeta ideală pentru ochelarii 
mei. zece zile mai târziu mi-a potrivit o pereche și a de-
clarat că voi vedea tot ceea ce am nevoie să văd, după care 
și-a luat rămas-bun. 

mașina mea era parcată cam la cinsprezece metri de ușa 
cabinetului său. cum mergeam eu așa cu noii mei ochelari 
bifocali, îmi ridicam picioarele foarte sus. nu mi-am dat 
seama de asta până când am ajuns lângă mașina mea și 
m-am văzut în geam. piciorul meu era ridicat în aer cam 
la șaizeci de centimetri. m-am uitat repede împrejur să 
văd dacă nu cumva e cineva cu ochii pe mine (știţi cum 
e atunci când simţi că ai făcut ceva nelalocul lui). când 
am constatat că nu era nimeni, am început să râd gândin-
du-mă cât de caraghios trebuie să fi arătat. 
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după care mi-a trecut prin cap o altă idee. Şi eu sunt opti-
cian. traversez ţara în lung și-n lat potrivindu-le oameni-
lor niște ochelari foarte speciali — nu din cei cu sticlă roz, 
ci din cei care ne sporesc posibilitatea de a fi părinţi. acești 
ochelari fac chiar mai mult decât atât — vă ajută să vă daţi 
seama de iubirea, speranţa, inteligenţa, personalitatea, ge-
niul, onestitatea și de toate celelalte însușiri constructive 
ale copilului dvs. cu alte cuvinte, acești ochelari vă vor 
ajuta să luaţi cunoștinţă de enormul potenţial reprezentat 
de copilul dvs. de fapt, de aici pornește această carte — 
îmboldindu-vă pe voi, părinţii, să priviţi cu atenţie pentru 
a vedea cum ar putea evolua acest copil deosebit al dvs. în 
viitor. 

Două principii de educare a copiilor valoroşi

de-a lungul întregii cărţi Putem creşte copii buni într‑o 
lume negativă! afirm de mai multe ori că două principii 
sunt de bază. ele sunt atât de importante, încât, dacă vom 
reuși să le stăpânim, ne vor simplifica întregul proces edu-
cativ.

Felul în care gândiţi este felul în care acţionaţi

primul principiu este Sunteţi ceea ce sunteţi şi unde sunteţi 
datorită a ceea ce aveţi în minte; și puteţi schimba ceea ce 
sunteţi și unde sunteţi modificând ceea ce vă trece prin 
gând. cu alte cuvinte, gândurile vă afectează în mod direct 
faptele.

legat de realizări, cu câţiva ani în urmă am acceptat să 
cumpăr un calculator, deoarece eram convins că el va fi 
un element-cheie pentru dezvoltarea companiei noastre 
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în anii ’80 și că ne va sprijini să ne atingem obiectivele. 
eram foarte încântat de acest calculator. de fapt, cum eu 
provin dintr-un orășel din mississippi, mă entuziasmez de 
orice lucru nou pe care-l cumpăr. așa încât vă daţi sea-
ma cât de fascinat am fost când a venit vorba de ceva atât 
de important cum e un calculator. am povestit publicului 
din întreaga ţară despre acest calculator-minune și despre 
toate lucrurile extraordinare pe care avea să le facă — să 
verifice notele de plată, să ţină inventarul, corespondenţa, 
să fiarbă cafeaua și să cureţe în bucătărie. vreau să spun că 
eu credeam că un calculator face absolut totul. 

unii oameni pot crea încurcături  
şi în împrejurările cele mai simple

la șase luni după ce cumpărasem calculatorul, l-am scos 
la vânzare pe mult mai puţini bani decât dădusem pe el 
iniţial. o să spuneţi că am făcut o afacere proastă; ei bine, 
așa a fost.

iată un exemplu. de două ori pe lună le trimitem înști-
inţări tuturor celor care se află pe lista noastră de cores-
pondenţă. este vorba de un buletin informativ care îi ajută 
pe clienţii noștri să afle care sunt noile noastre produse. 
pe listă se aflau dr. și dna William b. Jones, care au pri-
mit unul dintre aceste buletine. dar au mai primit și dr. 
și dna William Jones, dar și dr. și dna Jones. în plus, dl și 
dna William b. Jones au căpătat și ei un buletin, dl și dna 
William Jones încă unul, dl și dna Jones de asemenea. nu 
numai atât, dar și dna William b. Jones a mai primit unul. 
cred că deja aţi înţeles cum stăteau lucrurile. trimiteam 
ori prea multe, ori prea puţine, ori prea târziu, ori altor 
clienţi. Şi nici nu vă imaginaţi cât de supăraţi au fost atunci 
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când am încercat să le luăm banii de trei ori. pur și simplu 
deveniseră furibunzi. 

sunteţi ceea ce sunteţi și unde sunteţi datorită a 
ceea ce aveţi în minte.

pentru aceia dintre dvs., cititorii, care aţi avut de-a face 
deja cu un calculator, nu va fi nici o problemă să înţele-
geţi ce vreau să spun. când mi-am dat seama de impac-
tul situaţiei, am sărit în aer. le-am spus oamenilor noștri: 
„vindeţi-l. scăpaţi de el. daţi-l afară de aici.“ ne distrugea 
pur și simplu. din fericire însă, nu am găsit niciun cumpă-
rător. spun „din fericire“ pentru că astăzi afirm fără nicio 
ezitare că acest calculator a avut un rol esenţial în reușita 
companiei zig ziglar.

întrebare: care este diferenţa dintre calculatorul pe care 
îl aveam înainte și calculatorul pe care îl avem acum? 
răspuns: niciuna. doar că prima oară când am încercat 
calculatorul, s-a creat o confuzie totală. apoi, într-o bună 
zi, dave și marilyn bauer au apărut în faţa ușii mele și 
mi-au spus: „dle ziglar, putem face calculatorul dvs. să 
râdă, să vorbească, să fluiere și să cânte. de ce nu l-am 
putea face și să funcţioneze?“ Şi le-am zis: „dar vă rog, 
poftiţi!“

chiar deunăzi am fost la calculator și am stat de vorbă cu 
el și trebuie să vă spun că este cel mai extraordinar calcula-
tor din câte am văzut vreodată. într-adevăr, râde,  vorbește, 
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fluieră și cântă, dar mai ales funcţionează! întrebarea fi-
rească este: ce dumnezeu am făcut? iar răspunsul este 
simplu! Am introdus altă informaţie. Şi schimbând‑o, am 
obţinut alt rezultat. 

Dacă veţi fi mai dur cu dvs., viaţa va fi mai simplă

cel de-al doilea principiu este: Viaţa nu e simplă — ba, 
e chiar dură, foarte dură. Şi asta e valabil indiferent dacă 
ești directorul sau angajatul unei firme, dacă ești sportiv 
sau antrenor. e valabil pentru oricine. ca să devină niș-
te învingători, părinţii și copiii trebuie să supravieţuiască 
într-o lume dură. Şi asta înseamnă să înveţe ce este disci-
plina. 

dezvoltarea autocontrolului presupune adesea 
experienţe dureroase, dar rezultatul merită efor-
tul depus.

părinţi, am descoperit că dacă sunteţi duri cu dvs., viaţa va 
fi mult mai puţin severă. de aceea este atât de important 
ca părinţii să-și educe copiii să se autocontroleze încă de la 
o vârstă foarte fragedă. lipsa disciplinei este sinonimă cu 
dezastrul. pentru că atunci când copilul va ieși în lume, o 
lume ostilă, va descoperi repede că i se impune o altă dis-
ciplină decât aceea care i-a fost insuflată de niște părinţi 
iubitori. dezvoltarea autocontrolului presupune adesea 
experienţe dureroase, însă rezultatul merită efortul depus.






