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Un om creativ este motivat de dorinţa de a realiza ceva şi 
nu de dorinţa de a-i învinge pe ceilalţi – Ayn Rand 
 

Am să încep cu o poveste hazlie care are şi o morală, pe 

care o voi scrie spre sfârşitul articolului. 

 

Morris îi spune fiului său:  

“Vreau să te căsătoreşti cu o fată pe care o aleg 

eu.”  

Fiul răspunde: Îmi pare rău, dar îmi voi alege singur 

mireasa. 

Morris: Bine, cum vrei, dar mă gândisem la fiica lui Bill Gates. 

Fiul: Ok. Atunci, răspunsul meu este da. 

Morris se duce apoi la Bill Gates şi-i spune: Am găsit un soţ pentru fiica ta. 

Bill Gates: Fiica mea este prea tânără pentru a se căsători. 

Morris: Păcat. Tânărul este vicepreşedinte la World Bank. 

Bill Gates: Ok, atunci, răspunsul meu este da. 

În final, Morris se duce la preşedintele World bank şi-i spune: 

Cunosc un tânăr pe care-l recomand ca vicepreşedinte al băncii. 

Preşedintele: Dar sunt deja mai mulţi vicepreşedinţi decât este necesar. 

Morris: Da, dar acest tânăr este ginerele lui Bill Gates. 

Preşedintele: Ok, atunci, răspunsul meu este da. 
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Dacă ştii ceea ce vrei şi îţi doreşti cu adevărat acel … ceva, perseverând cu 
multă răbdare şi cu mutări anticipate ca la şah, cu siguranţă vei atinge un 
anumit nivel de excelentă. Ca să ajungi unde vrei şi să obţii ceea ce vrei, în 
primul rând trebuie să ştii ce vrei, adică să ai o ţintă clară şi foarte bine 
definită.  
 

Cum ar fi ca o întâmplare mai nefericită, o pierdere sau orice altceva neplăcut, 

să fie transformată într-un resort care să te provoace să acţionezi pentru a 

ajunge exact acolo unde îţi doreşti şi nu ai îndrăznit sau nici măcar nu ai avut 

timp să visezi? 

 

Cum ar fi să tratezi limitele şi piedicile ca pe nişte orizonturi, declanşându-ţi curiozitatea de a afla ce este 

dincolo de orizont? 

 

Imaginează-ţi o tablă de şah. Vrei să câştigi partida, însă pentru tine tot ce contează este regele şi regina. 

Celelalte piese pot fi oriunde, în orice stare pasivă sau de ameninţare, fără să te intereseze armonia 

întregului joc. Câştigă jucătorul care este atent la fiecare piesă, pentru a “se vinde” cel mai scump. Aşa că 

reuşita depinde de tot sistemul. Fiecare element trebuie să conveargă spre ţelul comun. 

 

Un şahist bun este atent la detalii şi la ansamblu în egală măsură. El are mai multe mutări anticipate în 

funcţie de mutările adversarului. Când ştii ce-ţi doreşti, îţi faci foarte atent o strategie, analizând din mai 

multe perspective posibile. 

 

Dacă îţi doreşti, azi, să fii mai bun decât ieri, şi mâine să fii mai bun decât astăzi, dorinţa ta puternică 

devine AND-ul reuşitei. Cu cât îţi doreşti mai mult un lucru şi este realist, cu atât se întipăreşte mai profund 

în minte şi devine parte integrantă a visurilor realizabile. Când virtuţile tale sunt structurate echilibrat în 

interiorul tău, dorinţa ta va atrage puterea necesară pentru a se împlini obiectivele, de cele mai multe ori 

înainte de termenul stabilit în mod conştient. 

 

Cum un copac nu devine mare şi falnic dintr-o sămânţă, ci creşte sincronizat atât în rădăcini, cât şi în 

tulpina şi ramuri, tot aşa AND-ul dorinţei tale puternice te va dezvolta echilibrat, atât în interior cât şi în 

exterior. 

 

Dacă ţi-ai propus acum să te cunoşti mai bine pe tine însuţi/însăţi, observă care este mediul propice pentru 

a conştientiza în profunzime abilităţile, aptitudinile, valorile, credinţele tale care te definesc în această lume 

ca fiind cea mai complexă entitate. Fii atent la felul cum eşti, cum gândeşti şi cum faci totul, atât 

timp cât eşti treaz. E posibil să-ţi displacă anumite evenimente, care aparent te împiedică să ajungi mai 

repede la rezultat. Tratează acest gen de evenimente ca pe un mijloc de a te dezvolta, de deveni şi mai 
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puternic, cu ajutorul lor vei putea să-ţi finisezi anumite abilităţi necesare în procesul ce te conduce spre 

ţinta dorită. 

 

Păstrează în tine o dorinţă puternică de a reuşi! Spune-ţi mereu că o furtună nu te poate doborâ ci 

mai degrabă te va face şi mai puternic. Fii perseverent în dorinţa ta şi vei vedea că stimulii externi şi interni 

vor genera gânduri puternice de învingător. Ascultă-ţi inima şi mergi mai departe. Nu contează cât de încet 

progresezi, ci contează să nu te opreşti, să nu renunţi! 

 

Cu cât timpul se scurge, cu atât îţi va fi mai clar că fericirea nu constă în ceea ce ai sau ceea ce vei 

obţine, ci în felul în care trăieşti senzaţiile şi îți percepi propria realitate.  

 

S-ar putea să fii contrariat la un moment dat că, în acest proces al transformării, chiar dacă vezi clar cât ai 

evoluat, există persoane în mediul în care trăieşti care îți vor intinde limitele şi mai mult. Nu fi nemulţumit 

de asta. Acceptă provocarea de a merge şi mai sus pe treptele transformării. Fiecare din noi are sculptorul 

lui. Loviturile de daltă sunt dureroase, însă produsul va fi din ce în ce mai plăcut şi mai şlefuit. Păstrează-

ţi dorinţa vie şi puternică înspre performanță şi excelență! 

 

Lasă-ţi înţelepciunea din subconştient să-ţi inunde conştientul zi de zi şi, cu siguranţă, dorinţa de a reuşi 

va fi alimentată cu şi mai multă energie. O dorinţă puternică este probată după o cădere. Indiferent cât de 

profundă şi dureroasă ar fi căderea, dorinţa puternică este propulsorul care te va înălţa şi mai mult şi îţi va 

da avânt peste aşteptări. 

 

Şi acum, morala povestirii cu care am început articolul: îndrăzneşte să-ţi doreşti şi fii creativ! 

 

Poate că ai experimentat, deja, cum partea creativă din subconştient ţi-a deschis noi orizonturi şi ţi-a 

activat dorinţa de a fi atent şi la aşteptările celor din mediul apropiat. În timp ce tu dăruieşti şi nu primeşti 

în schimb conform aşteptărilor tale, să nu te gândeşti că poate fi un eşec. Aceasta este calea. Dezvoltă-ţi 

tipare mentale pozitive, dăruieşte mai întâi necondiţionat şi fii sigur că, înainte de a obosi, vei fi răsplătit 

cu răspunsul în oglindă. 

 

Fixează-ţi în minte că cel mai puternic promotor al descoperirilor şi progresului a fost şi va 

rămâne DORINȚA!  

 

Trăiește cu pasiune și acționează cu entuziasm! 

 

Cu drag, 

Gigi FILIP 

 

 


