
EFECTUL COMPUS



Publicat prin acordul cu Folio Literary Management,  
LLC și Livia Stoia Literary Agency.  

The Compound Effect  
Copyright © 2010 by Succes Media

© 2020 Editura ACT și Politon pentru prezenta ediție românească

Editura ACT și Politon
Str. Înclinată, nr. 129, Sector 5, București, România, C.P. 050202.

tel: 0723 150 590, e-mail: office@actsipoliton.ro
www.actsipoliton.ro

Traducător: Bogdan Ghiurco
Redactor: Anca Dobre
Tehnoredactor: Teodora Vlădescu
Coperta: Marian Iordache
Copyright Manager: Andrei Popa

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
HARDY, DARREN
 Efectul compus / Darren Hardy; trad.: Bogdan Ghiurco. - Bucureşti: 
ACT şi Politon, 2020
 ISBN 978-606-913-667-6
I. Ghiurco, Bogdan (trad.)
159.9

AVERTISMENT: Distribuirea, copierea sau piratarea în orice fel a 
acestei cărți nu este pedepsită numai prin lege, dar contravine și 
tuturor normelor și principiilor etice și sănătoase pe care un astfel 
de titlu le promovează. Ce fel de efect va avea energia pe care vreți 
să o transmiteți mai departe, dacă aceasta vine prin furt, ilegalitate 
și lipsă de respect față de autor și față de toți cei care au contribuit 
la crearea acestei cărți, astfel ca ea să ajungă la dumneavoastră? 
Împărtășiți cu ceilalți informațiile importante, valorile și lecțiile pe 
care le-ați aflat din acest material, într-un mod corect și responsabil. 

http://www.actsipoliton.ro


Darren Hardy

Efectul 
compus

Impulsionează-ți venitul, viața și succesul

Traducere din limba engleză de  
BOGDAN GHIURCO

 
2020





DE ACELAȘI AUTOR

Design Your Best Year Ever: A Proven Formula  
for Achieving BIG GOALS 

(Proiectează-ți cel mai bun an pe care  
l-ai avut vreodată: o formulă dovedită pentru  

atingerea OBIECTIVELOR MAJORE)

Living Your Best Year Ever:  
A Proven System for Achieving BIG GOALS

(Cum să ai parte de cel mai bun an din viață: un sistem 
dovedit pentru realizarea OBIECTIVELOR IMPORTANTE)





Aprecieri la adresa cărții Efectul compus

„Această carte profundă, practică, bazată pe ani de experient�ă 
dovedită s�i profitabilă, î�t�i arată cum să-t�i foloses�ti abilităt�ile 
pentru a profita la maxim de oportunităt�ile care î�t�i ies î�n 
cale. Efectul compus este un cufăr cu idei pentru obt�inerea 
unui succes care î�t�i va depăs�i toate as�teptările!”

− Brian Tracy, speaker și autor al cărții  
The Way to Wealth (Cum să ajungi bogat)

„O formulă strălucită pentru o viat�ă extraordinară. Cites�te-o 
s�i, mai presus de toate, pune-i î�n practică î�nvăt�ăturile!”

− Jack Canfield, coautor al cărții Principiile succesului.  
Cum să ajungi de unde eşti acolo unde vrei să fii*

„Darren Hardy a scris o nouă Biblie î�n domeniul dezvoltării 
personale. Dacă es� ti î�n căutarea unei solut�ii ideale − a 
unui program realist, care să folosească instrumentele 
potrivite pentru a-t�i schimba viat�a s� i a-t�i transforma visele 
î�n realitate − atunci Efectul compus este alegerea perfectă! 
Am de gând să folosesc această carte pentru a-mi analiza 
retrospectiv viat�a s� i a î�nt�elege cum s-o î�mbunătăt�esc! 

* În original, The Success Principles: How to Get from Where You Are to 
Where You Want to Be; carte și audiobook apărute la Editura ACT și 
Politon, București, 2015. (n.tr.)



Cumpără zece exemplare, una pentru tine s� i celelalte nouă 
pentru persoanele dragi t�ie; cei care vor primi cartea î�t�i 
vor fi recunoscători!” 

− David Bach, fondator FinishRich.com și autor a opt 
bestselleruri New York Times, printre care  

The Automatic Millionaire (Cum să devii milionar)

„Această carte î�t�i va permite să urci scara succesului câte 
două trepte odată. Cumpăr-o, cites� te-o s� i bazează-te pe 
ea.”

− Jeffrey Gitomer, autor al cărților The Sales Bible* şi  
The Little Red Book of Selling**

„Darren Hardy se află î�ntr-o pozit�ie unică, care î�i permite 
să acumuleze fort�a intelectuală a celor mai de succes oa-
meni din lume s� i să extragă din ea ceea ce contează cu ade-
vărat. Simplu, direct s� i la obiect, acestea sunt principiile 
după care m-am ghidat î�n viat�ă, atât eu cât s� i ceilalt�i lideri 
ai afacerilor de top pe care î�i cunosc. Această carte î�t�i va 
deschide calea spre cres�terea succesului, spre fericire s� i 
î�mplinire.”

− Donny Deutsch, realizator TV  
și președinte al Deutsch, Inc.

*  Biblia vânzărilor, trad. Lavinia Zamfirescu, Editura Brandbuilders, 
București, 2006. (n.tr.)
**  Cartea roşie a vânzărilor, trad. Beatrice Săndulescu, Editura Niculescu, 
București, 2006. (n.tr.)

http://FinishRich.com/
http://FinishRich.com/
http://FinishRich.com/


„Efectul compus este o formulă genială care te va ajuta să 
trăies�ti viat�a pe care o visezi. Ghidează-te după ea, pas cu pas. 
Cites�te cartea, studiaz-o dar mai ales pune-o î�n practică!”

− Chris Widener, lector și autor al cărților 
The Art of Influence: Persuading Others  

Begins with You și The Twelve Pillars*

„Darren Hardy demonstrează î�n Efectul compus că judecata 
sănătoasă − atunci când este pusă î�n practică − dă rezultate 
uimitoare. Urmează aces�ti pas� i simpli s� i devino persoana 
care î�t�i este scris să devii!”

− Denis Waitley, lector și autor al cărții  
The Psychology of Winning  
(Psihologia învingătorului)

„Efectul compus te va ajuta să î�nvingi concurent�a, să te 
ridici deasupra provocărilor s� i să-t�i creezi viat�a pe care o 
merit�i!”

− T. Harv Eker, autor al bestsellerului New York Times: 
Secrets of the Millionaire Mind**

„Einstein spunea că «efectul compus este cea de-a opta 
minune a lumii». Pentru a atinge succesul cites�te, ret�ine, 
î�ncearcă să î�nt�elegi s� i foloses�te-te la maxim de genialitatea 

*  Chris Widener și Jim Rohn, Cele douăsprezece coloane ale succesului, trad. 
Iris-Manuela Anghel-Gîtlan, Editura Amaltea, București, 2006. (n.tr.)
**  Secretele minții de milionar. Stăpânirea jocului interior al bogăției, 
trad. Cristina Guță, Editura Curtea Veche Publishing, București, 2007. 
(n.tr.)



prietenului meu, Darren Hardy, pentru a-t�i î�ndeplini toate 
visele, sperant�ele s� i dorint�ele.”

− Mark Victor Hansen, coautor al seriei de bestselleruri 
New York Times Chicken Soup for the Soul (Supă de pui 

pentru suflet)* şi al cărții The One Minute Millionaire**

„Oamenii care vorbesc despre «succes», dar nu găsesc mo-
dalităt�i pentru a-l transpune î�n viat�a personală: î�n relat�iile, 
căsnicia s�i familia lor, nu ne câs�tigă respectul sau admirat�ia. 
De fapt, cuvintele lor sună a gol. De când l-am cunoscut pe 
Darren Hardy, nu am purtat nicio conversat�ie î�n care să nu 
vorbim despre copiii, sot�iile s� i familiile noastre. Credem că 
Darren are o mult�ime de cunos�tint�e despre obt�inerea suc-
cesului s� i, ce este cel mai important, î�s� i dores�te ca oamenii 
să î�l obt�ină din motive rezonabile!”

− Richard și Linda Eyre, autorii bestsellerului New York 
Times: Teaching Your Children Values  

(Învață-ți copiii care sunt adevăratele valori)

„Efectul compus al lui Darren Hardy reprezintă o culme a 
principiilor succesului, relevante pentru oricine are nevoie 
de ele! Ca lider de opinie, el aduce o contribut�ie semnifica-
tivă î�n domeniul nostru. O carte minunată!”

− Stedman Graham, autor, speaker, antreprenor

*  Carte apărută cu acest titlul la Editura Adevăr Divin, 2012. (n.red.)
**  Mark Victor Hansen și Robert Allen, Milionar la minut. Drumul 
iluminat către acumularea averii, trad. Raluca-Elena Daniliuc, Editura 
Amaltea, București, 2003. (n.tr.)



„Din când î�n când, t�i se ives�te ocazia să faci saltul de la per-
soana care es�ti î�n momentul de fat�ă la persoana care t�i-ai 
dorit dintotdeauna să fii. Cartea asta î�t�i oferă această opor-
tunitate. Clipa de fat�ă este s�ansa ta. O lucrare superbă a 
unui adevărat călăuzitor î�n domeniu.”
− Robin Sharma, autor al bestsellerurilor New York Times: 

The Monk Who Sold His Ferrari* și  
The Leader Who Had No Title**

„Mi-am petrecut toată viat�a ajutând oamenii să î�s� i depă-
s�ească limitele pentru a avea succes s� i rezultate imediate, 
motiv pentru care iubesc la nebunie această carte s� i o re-
comand tuturor client�ilor mei. Darren are un talent uimi-
tor de a-s� i comunica tehnicile s� i de a spune lucrurilor pe 
nume, pentru ca tu să pot�i economisi timp pret�ios s� i să te 
pot�i apuca imediat de treabă, punând î�n practică formula 
lui de succes.”

− Connie Podesta, speaker, autoare și executive coach

„Dacă există cineva care cunoas�te principiile fundamenta-
le ale succesului, acesta este Darren Hardy, producătorul s� i 
directorul editorial al revistei SUCCESS! Această carte ne 
î�ntoarce către esent�a lucrurilor s� i se concentrează pe ele-
mentele de bază, pe lucrurile de care ai nevoie pentru a 

*  Scrisorile secrete ale călugărului care şi-a vândut Ferrari-ul, trad. 
Romică Lixandru, Editura ACT și Politon , București, 2018. (n.tr.)
**  Lider fără funcție. O fabulă modernă despre succesul autentic în afaceri 
şi în viața personală, trad. Maria Băncilă, Editura Finmedia, București, 
2010. (n.tr.)



cunoas�te succesul. Fă din Efectul compus manualul tău ope-
rat�ional de ghidare î�n viat�ă: simplu, pas cu pas!”

− Dr. Tony Alessandra, autoare a cărților The Platinum 
Rule și Charisma (Regula de platină şi carismă)

„Prin Efectul compus, Darren Hardy s-a alăturat galeriei au-
torilor important�i din domeniul autoperfect�ionării! Dacă vrei 
cu adevărat să ai succes s� i să î�t�i valorifici î�ntregul potent�ial, 
atunci lectura acestei cărt�i este obligatorie. I�t�i va servi ca 
manual operat�ional pentru atingerea succesului.”

− Vic Conant, președinte Nightingale-Conant

„Viat�a se derulează rapid s�i este plină de distract�ii. Dacă vrei 
să avansezi realmente, nu te mult�umi să cites�ti această carte 
− studiaz-o cu pixul î�n mână.”

− Tony Jeary, coach pentru experții  
și directorii generali de top 

„Revista SUCCESS a fost un izvor de idei valoroase î�ncă 
din prima zi de aparit�ie, î�n urmă cu mai bine de un secol. 
Darren Hardy, editorul ei din prezent, a promovat elemen-
tele fundamentale de care ai nevoie pentru a-t�i crea viat�a 
la care ai visat dintotdeauna. Nu ar trebui să te mult�umes�ti 
să cites�ti această carte, ar trebui s-o devorezi din scoart�ă-n 
scoart�ă.”

− Steve Farber, autorul bestsellerurilor  
The Radical Leap și Greater Than Yourself  

(Saltul radical și Mai bun decât eşti)



„Aceasta este o lectură obligatorie pentru persoanele care 
caută succesul. Vrei să afli lucrurile de care ai nevoie? Vrei 
să s�tii ce să faci? Găses�ti totul aici. Acesta este manualul de 
care ai nevoie pentru reus�ita ta.”
− Keith Ferrazzi, autorul bestsellerurilor New York Times:  
Who’s Got Your Back (Cine îți păzeşte spatele) și Never Eat 

Alone*

„Efectul compus este un ghid important s� i amplu pentru a 
avea succes. I�t�i oferă o strategie completă, care te va ajuta 
să ajungi din locul î�n care te afli acolo unde ai vrea să fii. 
Numele Darren Hardy este sinonim cu succesul! Sfatul meu 
este să cites�ti cartea, să pui î�n aplicare tehnicile prezentate 
s� i să obt�ii succesul.”

− Jeffrey Hayzlett, director de marketing al firmei Kodak 
și autorul cărții The Mirror Test (Testul oglinzii) 

„I�t�i pot�i trăi î�n continuare viat�a î�ncercând să descoperi 
cum să ai succes sau pot�i să urmezi principiile s� i metodele 
dovedite s� i testate din această carte. Tu alegi: varianta difi-
cilă… sau varianta inteligentă!”

− John Assaraf, autorul cărților The Answer** şi  
Having It All (Cum să ai totul)

*  Keith Ferrazzi și Tahl Raz, Nu mâncați niciodată singuri. Cum să construim 
prin networking o comunitate durabilă de colegi, parteneri, prieteni şi 
mentori, trad. Raluca Chifu, Editura Publica, București, 2015. (n.tr.)
**  Răspunsul. Cum îți poți dezvolta afacerea, cum te poți bucura de 
libertatea financiară, cum poți trăi o viață extraordinară, trad. Cristian 
Hanu, Editura Adevăr Divin, Brașov, 2010. (n.tr.)



„I�n sfârs� it! Darren Hardy a dat lovitura cu această carte. 
Este un rezumat excelent al lucrurilor fundamentale de care 
ai nevoie pentru a avea viat�a pe care t�i-ai dorit-o dintot-
deauna. Stăpânes�te aceste elemente de bază s� i vei fi stăpân 
pe viitorul tău!”

− Don Hutson, speaker, președinte al companiei U.S. 
Learning, coautor al bestsellerului New York Times:  

The One Minute Entrepreneur* 

„Viat�a ta este rezultatul concret al fiecărui pas pe care î�l faci. 
Foloses�te-te de acest ghid pentru a lua decizii mai bune, 
pentru a dobândi obiceiuri mai potrivite s� i pentru a gândi 
mai eficient. Succesul este cu adevărat î�n mâinile tale… 
datorită acestei cărt�i.”

− Jim Cathcart, speaker și autor al cărții The Acorn 
Principle (Principiul ghindei)

„La Zappos, una dintre valorile noastre fundamentale este 
căutarea progresului s� i î�nvăt�ării. I�n holul de la sediu, avem 
o bibliotecă de unde angajat�ii s� i vizitatorii pot î�mprumuta 
cărt�i care să-i ajute să se dezvolte atât pe plan personal, cât 
s� i profesional. Abia as� tept să adaug Efectul compus î�n bi-
blioteca noastră.”

− Tony Hsieh, președinte al companiei Zappos și autorul 
cărții Delivering Happiness** 

*  Ken Blanchard, Don Hutson și Ethan Willis, Antreprenor la minut. 
Secretul creării şi dezvoltării unei afaceri de succes, trad. Oana-Cătălina 
Dușmănescu, Editura Curtea Veche Publishing, București, 2013. (n.tr.)
**  Cum să livrezi fericire. Calea către profituri, pasiune şi scop, trad. Mihai 
Fulger, Editura Publica, București, 2011. (n.tr.)



„Dacă a existat vreodată cineva care să s�tie să ia pulsul suc-
cesului, acesta este Darren Hardy, fondatorul s� i editorul 
revistei SUCCESS. As� tept î�ntotdeauna cu nerăbdare să ci-
tesc ce are de spus. Este un excelent sintetizator al ideilor 
importante.”

− Larry Benet, președinte al Speakers and Authors 
Networking Group





DEDIC ACEASTĂ CARTE

Tatălui meu, Jerry Hardy, cel mai bun prieten al meu, 
persoana care m-a î�nvăt�at efectul compus prin exemplul 
personal.

S� i lui Jim Rohn, mentorul meu, cel care m-a î�nvăt�at, prin-
tre multe altele, să vorbesc despre lucrurile care contează 
pentru oamenii cărora le pasă.



AVERTISMENT!

Titlurile acestor capitole par banale. Strategiile de succes 
nu mai sunt un secret, dar majoritatea oamenilor le ignoră. 
Crezi că s�tii secretul succesului? Toată lumea î�l s� tie. Dar 
cele s�ase strategii din această carte, aplicate succesiv, î�t�i vor 
impulsiona venitul, viat�a − succesul − ca nimic altceva.

Ca director al revistei SUCCESS, le-am văzut pe toate. 
Nimic nu funct�ionează mai bine ca efectul compus al 
act�iunilor simple efectuate corespunzător, la momentul 
oportun.

Asta-i tot ce ai nevoie pentru a avea un succes enorm 
î�n viat�ă. Orice vis, dorint�ă sau t�el ai avea, planul pentru 
atingerea lor se găses� te î�n cartea pe care o t�ii î�n mână. 
Cites� te-o s� i permite-i să-t�i revolut�ioneze existent�a.
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MULȚUMIRI

I�mi î�ndrept mult�umirile s� i recunos�tint�a către echipa de la 
SUCCESS Media s� i către revista SUCCESS, care m-au sust�i-
nut pe parcursul efortului scrierii acestei cărt�i, udate cu 
sânge, sudoare s� i aproape lacrimi, î�n special către bunii 
mei prieteni s� i colegi Reed Bilbray s� i Stuart Johnson.

Colaboratoarei s� i muzei mele î�n ale scrisului, Linda 
Sivertsen, care m-a ajutat să extrag poves�ti s� i referint�e din 
trecutul meu s� i să mă exprim logic s� i coerent.

Măiestriei editoriale a lui Erin Casey, influent�ei mereu 
geniale a Lisei Ocker, editoarea revistei noastre SUCCESS, 
s� i redactorului-s�ef, Deborah Heisz.

Numeros�ilor strălucit�i expert�i î�n dezvoltare personală 
cu care am lucrat s� i de la care am î�nvăt�at de-a lungul ulti-
melor două decenii: tuturor directorilor de companii, î�ntre-
prinzătorilor revolut�ionari s� i oamenilor de mare succes pe 
care am avut s�ansa să-i intervievez s� i de la care am aflat 
perspective noi, idei s� i cuvinte de duh.

Tuturor cititorilor revistei SUCCESS, blogului s� i celor-
lalte lucrări ale mele. Entuziasmul s� i react�iile lor pozitive 
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m-au inspirat să continui să urmăresc să-mi ating apogeul, 
pentru a-i ajuta s� i pe alt�ii să î�l descopere pe al lor.

S� i, î�n fine, mai presus de toate, frumoasei s� i minunatei 
mele sot�ii, Georgia, care s-a sacrificat s� i a petrecut multe 
nopt�i s� i weekenduri fără mine î�n perioada î�n care am lu-
crat la finalizarea acestui manuscris.



Nu contează ce ai învățat,
ce strategie sau tactică ai adoptat,

succesul este rezultatul
efectului compus.





UN MESAJ SPECIAL DIN PARTEA LUI 
ANTHONY ROBBINS

I�n ultimele trei decenii, am avut privilegiul să ajut peste 
4 milioane de oameni să-s� i schimbe viat�a. Am lucrat cu tot 
felul de oameni: de la pres�edint�i de t�ară la det�inut�i, de la 
sportivi olimpici la actori câs�tigători de Oscar, de la antre-
prenori miliardari la persoane care se chinuiau să porneas-
că o afacere. Fie că am lucrat cu sot�i care se luptau să-s� i 
păstreze familia unită sau cu det�inut�i care î�ncercau să-s� i 
schimbe viat�a î�ncepând cu cea lăuntrică, m-am străduit 
î�ntotdeauna să ajut oamenii să obt�ină rezultate reale s� i 
durabile. Acest lucru nu poate fi obt�inut prin magie ori 
printr-o formulă secretă, ci doar prin î�nt�elegerea uneltelor, 
strategiilor s�i s�tiint�ei reale care sust�in cele necesare pentru 
spargerea acelor tipare care î�i î�mpiedică pe atât de mult�i 
oameni să aibă o viat�ă plină de î�nsemnătate. 

Darren s�i cu mine am decis să ne luăm viat�a î�n propriile 
mâini la o vârstă fragedă. Am căutat răspunsuri, î�ncercând 
să găsim oameni care trăiau as�a cum ne doream s�i noi. Apoi, 
am pus î�n practică cele î�nvăt�ate. Nu este deloc surprinzător 
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că amândoi î�l considerăm pe Jim Rohn mentorul nostru. 
Jim a fost un maestru î�n a-i ajuta pe oameni să î�nt�eleagă 
adevărurile, legile s�i tehnicile care conduc la un succes real, 
de durată. Jim ne-a î�nvăt�at că reus�ita nu t�ine de noroc; este, 
de fapt, o s�tiint�ă. Bineî�nt�eles, oamenii sunt diferit�i, dar re-
gulile succesului sunt î�ntotdeauna aceleas� i. Culegi ceea ce 
semeni; nu pot�i obt�ine de la viat�ă ceva ce nu es�ti dispus să 
investes�ti. Dacă vrei mai multă iubire, dăruies�te mai multă 
iubire. Dacă vrei să ai parte de mai mult succes, ajută-i s� i 
pe alt�ii să-l obt�ină. Studiind s� i stăpânind s�tiint�a reus�itei, 
vei descoperi succesul pe care t�i-l dores�ti.

Darren Hardy este dovada vie a acestei filozofii de viat�ă. 
El face ce spune. Cele spuse de el î�n această carte sunt baza-
te pe lucrurile care au dat rezultate î�n viat�a lui; s� i î�n a mea.

Darren s-a slujit de fundamentele simple dar profunde 
ale esent�ei succesului, pe care le-a folosit pentru a câs�tiga 
peste un milion de dolari anual, până la vârsta de douăzeci 
s� i patru de ani, s� i pentru a construi, până la douăzeci s� i 
s�apte de ani, o companie de peste 50 de milioane de dolari. 
I�n ultimii douăzeci de ani, viat�a lui a fost un laborator de 
studiu s� i cercetare î�n domeniul succesului. A fost propriul 
său cobai, testând pe pielea sa mii de idei, resurse s�i instru-
mente diferite s� i, grat�ie es�ecurilor s� i triumfurilor, a desco-
perit care idei s� i strategii sunt meritorii s� i care sunt doar 
aiureli.

Timp de s�aisprezece ani, drumul meu s-a intersectat 
cu cel al lui Darren, care, î�n calitate de lider î�n domeniul 
dezvoltării personale, a colaborat î�ndeaproape cu sute de 
scriitori, speakeri s� i gânditori de top. A instruit zeci de mii 
de antreprenori, a consiliat numeroase companii mari s� i a 
î�ndrumat personal zeci de oameni de succes s� i directori 
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generali de top, sintetizând pentru ei ceea ce contează s� i 
funct�ionează cu adevărat s� i ceea ce nu. I�n calitate de direc-
tor editorial al revistei SUCCESS, Darren se află î�n centrul 
domeniului de dezvoltare personală. A intervievat lideri 
important�i, printre care Richard Branson, generalul Colin 
Powell sau Lance Armstrong, cu care a discutat despre o 
multitudine de subiecte legate de succes, detaliind s� i re-
dactând ideile lor cele mai bune: ba chiar s� i câteva de-ale 
mele. Este o adevărată enciclopedie de informat�ii despre 
î�mplinirea personală, obt�inute prin select�ie, filtrare, asi-
milare, analizare, rezumare, sistematizare s� i clasificare. 
A făcut ordine î�n aglomerat�ia de informat�ii s� i s-a concen-
trat pe elementele fundamentale ale problemei: elemente 
pe care le pot�i adăuga î�n propria-ți viat�ă, pentru a obt�ine 
rezultate măsurabile s� i de durată.

Efectul compus este manualul practic care te î�nvat�ă 
cum să-t�i î�nsus�es�ti sistemul, să-l controlezi, să-l stăpânes�ti 
s� i să-l modelezi după nevoile s� i dorint�ele tale. Odată ce vei 
reus�i acest lucru, nu-t�i va mai sta nimic î�n cale.

Efectul compus se bazează pe un principiu pe care l-am 
folosit s� i eu î�n viat�ă s� i î�n cursurile mele; s� i anume, că deci-
ziile tale î�t�i modelează destinul. Viitorul este as�a cum t�i-l 
faci. Deciziile mărunte, de zi cu zi, te vor conduce, î�n mod 
implicit, fie spre viat�a pe care t�i-o dores�ti, fie spre dezas-
tru. De fapt, tocmai deciziile cele mai mărunte sunt cele 
care î�t�i modelează viat�a. Dacă te abat�i de la traseu fie s� i 
numai doi milimetri, traiectoria t�i se va schimba; o decizie 
din trecut aparent măruntă, insignifiantă, poate căpăta î�n 
prezent proport�ii monstruoase. Hrana pe care o mănânci, 
slujba pe care o ai, oamenii cu care te î�nsot�es�ti, modul î�n 
care î�t�i petreci după-amiaza etc., toate aceste decizii î�t�i 
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modelează viat�a pe care o duci î�n prezent s� i, mai presus de 
toate, felul î�n care î�t�i vei petrece restul existent�ei. I�nsă ves-
tea bună este că schimbarea stă î�n puterea ta. La fel cum un 
calcul gres� it cu doi milimetri î�t�i poate afecta î�ntreg cursul 
viet�ii, o corect�ie de doi milimetri te poate ajuta să-t�i regă-
ses�ti drumul spre casă. Secretul este să găses�ti un plan, un 
ghid, o hartă care să-t�i arate unde t�i-e casa. Cum să ajungi 
acolo. Cum să î�t�i ment�ii traseul.

Această carte reprezintă un plan de act�iune detaliat s� i 
tangibil. I�ngăduie-i să-t�i revolut�ioneze as�teptările, să te scape 
de prejudecăt�i, să-t�i stârnească curiozitatea s� i să aducă 
valoare viet�ii tale, î�ncepând chiar de acum. Profită de acest 
instrument. Foloses� te-l ca ghid pentru a obt�ine viat�a s� i 
succesul dorite. Dacă faci asta, s� i alte lucruri asemenea, re-
petându-le zi de zi, s�tiu că vei avea parte de tot ce are viat�a 
mai bun de oferit.

Trăies�te cu pasiune!

Anthony Robbins
antreprenor, autor și strateg al succesului
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Această carte este despre succes s� i despre pret�ul acestuia. 
Este cazul ca cineva să-t�i spună cum stă treaba verde-n fat�ă. 
Ai fost dus cu zăhărelul prea mult timp. Nu există nici glont� 
magic de argint, nici formulă secretă sau rezolvare rapidă. 
Nu pot�i câs�tiga 200.000 de dolari pe an petrecând pe inter-
net două ore pe zi, nu pot�i slăbi 15 kilograme î�ntr-o săptă-
mână, nu pot�i s� terge 20 de ani de pe fat�ă cu ajutorul unei 
creme, nu-t�i pot�i rezolva problemele amoroase cu o pastilă 
s� i nici nu pot�i descoperi succesul de durată cu ajutorul 
unei scheme care pare prea bună ca să fie adevărată. Ar fi 
grozav dacă ai putea să-t�i cumperi succesul, celebritatea, 
relat�iile, sănătatea s� i bunăstarea frumos î�mpachetate de la 
supermarket. Dar nu as�a funct�ionează lucrurile.

Suntem bombardat�i constant cu tot felul de afirmat�ii 
senzat�ionale despre cum să devenim mai bogat�i, mai supli, 
mai tineri, mai atrăgători… peste noapte, cu put�in efort s� i 
î�n schimbul a doar trei rate de câte 39,95 de dolari. Aceste 
mesaje repetitive de marketing ne-au denaturat ideea cu 
privire la cele necesare pentru a reus�i. Am pierdut din 
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vedere esent�a simplă, dar profundă, a ceea ce î�nseamnă să 
ai succes.

M-am săturat! N-am de gând să stau s�i să urmăresc cum 
aceste mesaje nesăbuite î�i derutează s�i mai mult pe oameni. 
Am scris această carte pentru a reveni la miezul problemei. 
Te voi ajuta să-t�i limpezes�ti mintea s� i să te concentrezi pe 
componentele fundamentale ale acestei chestiuni. Vei putea 
introduce imediat î�n propria-ți viat�ă exercit�iile s�i principiile 
de succes testate î�n timp, pe care le cont�ine această carte, 
obt�inând rezultate măsurabile s�i durabile. Te voi î�nvăt�a cum 
să valorifici puterea Efectului compus, sistemul de operare 
care î�t�i gestionează viat�a, la bine s� i la rău. Dacă vei folosi 
acest sistem spre avantajul tău, î�t�i vei putea revolut�iona cu 
adevărat viat�a. Ai auzit că pot�i reus�i orice dacă î�t�i propui 
asta, nu-i as�a? Ei bine, da, dar numai dacă s�tii cum. Efectul 
compus este manualul practic care te î�nvat�ă cum să stăpâ-
nes�ti sistemul. Iar după ce o vei face, nu-t�i va mai sta nimic 
î�n cale.

De unde s�tiu că Efectul compus este singurul proces de 
care ai nevoie pentru succesul absolut? I�n primul rând, am 
aplicat aceste principii î�n propria-mi viat�ă. Trebuie să î�nt�e-
legi că-i urăsc pe autorii care se bat cu pumnii-n piept când 
vorbesc despre faima s�i averea lor, dar este important să s�tii 
că vorbesc din experient�ă personală: eu î�t�i ofer un exem-
plu viu, nu o teorie de care mi s-a luat. După cum a amintit 
Anthony Robbins, m-am bucurat de un mare succes î�n 
eforturile mele legate de afaceri, deoarece mi-am impus să 
trăiesc î�n conformitate cu principiile ment�ionate î�n această 
carte. I�n ultimii douăzeci de ani, am studiat intens succesul 
s� i î�mplinirea umană. Am cheltuit sute de mii de dolari tes-
tând mii de idei, resurse s� i filosofii diferite. Experient�a 
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mea personală a dovedit că, indiferent ce î�nvet�i sau ce stra-
tegie ori tactică foloses�ti, succesul vine ca rezultat al siste-
mului de operare al Efectului compus.

I�n al doilea rând, î�n ultimii s�aisprezece ani am fost lider 
î�n domeniul dezvoltării personale. Am colaborat cu lideri 
de opinie, speakeri s�i autori influent�i. I�n calitate de speaker 
s� i consultant, am instruit zeci de mii de antreprenori. Am 
î�ndrumat lideri de afaceri, directori de companii s� i nenu-
mărate persoane cu venituri foarte mari. Din miile de studii 
de caz, am extras ce funct�ionează s� i ce nu.

I�n al treilea rând, î�n calitate de editor al revistei SUCCESS, 
analizez mii de propuneri de articole s� i cărt�i, contribui la 
alegerea expert�ilor pe care î�i prezentăm î�n revistă s� i revi-
zuiesc î�ntregul lor material. I�n fiecare lună, intervievez 
s�ase expert�i de top pe o multitudine de subiecte legate de 
succes s� i extrag ideile lor cele mai bune. Zi de zi, citesc s� i 
filtrez un ocean de informat�ii despre realizări personale.

Uite care-i ideea. Când ai o perspectivă atât de largă asu-
pra acestui domeniu s� i te foloses�ti de î�nt�elepciunea dobân-
dită prin studiul concluziilor s� i a celor mai bune practici 
folosite de cei mai de succes oameni din lume, lucrurile se 
limpezesc: adevărurile fundamentale devin uimitor de cla-
re. După ce le-am văzut, auzit s� i citit aproape pe toate, nu 
mă mai pot lăsa păcălit de cea mai recentă mis�care sau de 
vreun profet autoproclamat care vine cu ultima „descope-
rire s�tiint�ifică”. Nu mă las momit de niciun fel de trucuri. 
Am prea multe puncte de referint�ă. Am trecut prin multe s� i 
am î�nvăt�at adevărul pe propria-mi piele. După cum spunea 
mentorul meu, marele filosof de afaceri Jim Rohn: „Nu 
există elemente fundamentale noi. Adevărul nu este o nou-
tate; e vechi. Trebuie să-l prives�ti cu suspiciune pe cel care 
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te î�mbie: «Hei, vino să-t�i arăt ce antichităt�i am fabricat!» 
Nu, antichităt�ile nu pot fi fabricate î�n prezent”.

Cartea aceasta vorbes�te despre ceea ce contează cu 
adevărat, fără zgomot, î�nflorituri s� i sofisticării inutile. Ce 
funct�ionează cu adevărat? Care sunt cele s�ase principii de 
bază care, odată î�nsus� ite s� i stăpânite, reprezintă sistemul 
de operare ce te poate conduce spre obiectivul dorit s� i te 
ajută să trăies�ti as�a cum t�i-a fost scris? Cartea de fat�ă con-
t�ine aceste s�ase principii de bază; ele alcătuiesc sistemul 
de operare numit Efectul compus.

I�nainte să î�ncepem, trebuie să te avertizez: nu e us�or 
să atingi succesul! Procesul este unul laborios, obositor, ba 
chiar plictisitor uneori. Ca să devii bogat, influent s� i expert 
î�n domeniul tău trebuie să străbat�i un drum lent s� i anevo-
ios. Nu mă î�nt�elege gres� it; dacă urmezi aces�ti pas� i, vei con-
stata aproape pe loc rezultatele. Dar dacă ai aversiune fat�ă 
de muncă, disciplină s� i dăruire, atunci te rog să deschizi 
televizorul s� i să î�t�i pui nădejdea î�ntr-o reclamă: una care î�t�i 
promite obt�inerea succesului peste noapte, dacă ai acces la 
un card de credit baban.

Uite care-i ideea: s�tii deja care este pret�ul succesului. 
Nu trebuie să î�nvet�i nimic nou. Dacă tot ce ne-ar lipsi ar fi 
mai multă informat�ie, orice om cu acces la internet ar trăi 
î�ntr-un conac, ar avea un abdomen lucrat s� i ar radia de 
fericire. Nu de informat�ii noi sau suplimentare ai nevoie, ci 
de un plan nou de acțiune. E momentul să î�t�i creezi noi 
comportamente s� i obiceiuri care să te ajute pe drumul tău 
către succes. E chiar foarte simplu.

Pe parcursul cărt�ii, fac referire la unele resurse dispo-
nibile pe site-ul TheCompoundEffect.com. Accesează-le, te 

http://TheCompoundEffect.com/
http://TheCompoundEffect.com/
http://TheCompoundEffect.com/
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rog! Foloses�te-le! Cartea de fat�ă s� i instrumentele care vin 
î�n sprijinul tău î�t�i oferă tot ce-i mai bun din cele văzute, 
studiate s� i testate de mine. Tot ce-i mai bun din articolele 
publicate lună de lună î�n revista SUCCESS, î�ntr-o singură 
carte care î�t�i va schimba viat�a. S� i e simplu!

Să î�ncepem!





Capitolul 1

Efectul compus în acțiune

Cunos�ti expresia: „Cine merge î�ncet s� i constant ajunge de-
parte”? Ai auzit vreodată povestea cu t�estoasa s� i iepurele 
de câmp? Doamnelor s� i domnilor, eu sunt t�estoasa. Acor-
dat�i-mi suficient timp s� i voi î�nvinge practic pe oricine, ori-
când, î�n orice competit�ie. De ce? Nu pentru că sunt cel mai 
bun, cel mai inteligent sau cel mai rapid. Voi câs�tiga datorită 
obiceiurilor pozitive pe care le-am dobândit s� i a consec-
vent�ei cu care practic aceste obiceiuri. Am cea mai mare 
î�ncredere î�n consecvent�ă dintre tot�i oamenii din lume. 
Sunt dovada vie că aceasta este cheia supremă a succesu-
lui, des� i este una dintre cele mai mari capcane pentru cei 
care se străduiesc să reus�ească. Majoritatea oamenilor nu 
s�tiu cum să-s� i sust�ină eforturile. Eu s�tiu. Trebuie să-i mul-
t�umesc tatălui meu pentru asta. I�n fond, el a fost primul 
meu instructor care mi-a arătat cât de puternic este Efectul 
compus.
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Părint�ii mei au divort�at când aveam un an s� i jumătate 
s� i am fost crescut doar de tatăl meu. Nu a fost un părinte 
tocmai blând s� i protector. Era antrenor de fotbal american 
la universitate s� i m-a programat pentru succes.

Din cauza lui, mă trezeam î�n fiecare dimineat�ă la ora 
s�ase. S� i nu cu o bătaie iubitoare pe umăr sau măcar cu alar-
ma unui ceas cu radio. Nu, mă trezeam zi de zi din cauza 
bătăilor metalice repetate î�n podeaua de ciment a garaju-
lui situat lângă dormitorul meu. Era ca s� i cum as�  fi locuit la 
patru metri distant�ă de un s�antier. Pe peretele garajului, 
scrisese cu litere urias�e mesajul „Nu există câs�tig fără efort” 
s� i se holba la el î�n timp ce făcea o grămadă de ridicări, 
î�mpingeri, fandări s� i genuflexiuni, as�a cum se făceau pe 
vremuri. Fie ploaie, caniculă sau ninsoare, tata era mereu 
acolo î�n pantaloni scurt�i s� i cu tricoul lui zdrent�uit. Nu a 
lipsit nicio zi. Puteai să-t�i potrives�ti ceasul după el.

Aveam mai multe obligat�ii casnice decât o menajeră s� i 
un grădinar la un loc. La î�ntoarcerea de la s�coală, mă as�tep-
ta î�ntotdeauna o listă cu instruct�iuni: plives�te buruienile, 
adună frunzele cu grebla, fă curat î�n garaj, s�terge praful, 
aspiră, spală vasele, s� i as�a mai departe. S� i nu trebuia să 
rămân î�n urmă nici cu lect�iile. As�a stăteau lucrurile.

Tata era exact tipul de om care „nu accepta scuze”. I�n 
timpul s�colii, când eram bolnavi, nu aveam nicidecum voie 
să rămânem acasă decât dacă vomitam, sângeram sau 
aveam o „fractură deschisă”. Termenul de „fractură deschi-
să” se trăgea din trecutul lui de antrenor; jucătorii lui s�tiau 
că nu li se î�ngăduia să iasă de pe teren decât dacă erau 
accidentat�i grav. O dată, unul dintre fundas�i a cerut să fie 
î�nlocuit. Tata i-a spus: „Doar dacă ai fractură deschisă”. 
Omul s� i-a scos apărătorile pentru umeri s� i, î�ntr-adevăr, i se 
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vedea clavicula. Abia atunci i-a permis tata să iasă de pe 
teren.

Una dintre filosofiile de bază ale tatei era: „Nu contează 
cât de des�tept es�ti, trebuie să compensezi prin efort ceea 
ce î�t�i lipses�te la capitolul experient�ă, abilitate, inteligent�ă 
sau talent. Dacă adversarul tău este mai inteligent, mai ta-
lentat sau mai experimentat, tot ce trebuie să faci este să 
munces�ti de trei sau de patru ori mai mult decât el. As�a î�l 
pot�i î�nvinge!” Indiferent de provocare, el m-a î�nvăt�at să 
compensez orice dezavantaj prin efort. Ratezi trei aruncări 
î�ntr-un joc? Fă o mie de aruncări pe zi la antrenament, timp 
de o lună. Nu s�tii să driblezi prea bine cu mâna stângă? 
Leagă-t�i mâna dreaptă la spate s� i driblează trei ore pe zi. Ai 
rămas corigent la matematică? Pune-te cu burta pe carte, 
fă meditat�ii s� i lucrează toată vara până-t�i intră î�n cap. Fără 
scuze. Dacă nu es�ti bun la un lucru, munces�te mai mult, 
munces�te mai inteligent. Iar tata era primul care punea î�n 
practică cele sust�inute de el. A devenit din antrenor de fot-
bal agent de vânzări de top. Apoi a ajuns s�ef s� i, î�n cele din 
urmă, s� i-a î�nfiint�at propria companie.

Totodată, nici nu primeam prea multe instruct�iuni. De 
la bun î�nceput, tata ne-a lăsat să ne prindem singuri cum 
stă treaba. Era adeptul asumării responsabilităt�ii. Nu ne 
bătea la cap î�n fiecare seară cu temele; trebuia doar să 
avem rezultate. S� i, când le aveam, ne felicita. Dacă luam note 
bune, tata ne ducea la Prings, o gelaterie unde se serveau 
nis�te deserturi cu banane de dimensiuni regale: s�ase lin-
guri de î�nghet�ată cu tot felul de glazuri! De multe ori, când 
frat�ii mei nu aveau rezultate prea bune la s�coală, nu mer-
geau cu noi. Aceste ies� iri erau un mare eveniment, as�a că 
munceam din răsputeri ca să le merităm.
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Disciplina tatei a fost un exemplu pentru mine. Tata era 
idolul meu s� i voiam să fie mândru de mine. Totodată, tră-
iam cu teama să nu-l dezamăgesc. Unul dintre principiile 
lui de viat�ă era: „Fii genul de persoană care spune «nu». Nu 
e nicio scofală să faci ce face turma. Fii special, fii extraor-
dinar”. De asta nu m-am drogat niciodată − nu mi-a t�inut 
niciodată prelegeri pe acest subiect, î�nsă pur s� i simplu 
n-am vrut să mă las dus de val s� i să mă droghez doar pen-
tru că o făcea toată lumea. S� i nici nu voiam să-l dezamăgesc 
pe tata.

Datorită tatei, până la vârsta de doisprezece ani, mi-am 
făcut un program demn de cel mai eficient director de com-
panie. Uneori, plângeam s� i bombăneam (eram copil!), dar 
chiar s� i atunci î�mi plăcea, î�n secret, să s�tiu că sunt un pic 
mai presus de ceilalt�i colegi de clasă. Tata m-a ajutat serios 
să fur startul î�n privint�a disciplinei s� i mentalităt�ii necesare 
pentru a fi dedicat s� i responsabil, pentru a realiza orice î�mi 
propun. (Nu e o î�ntâmplare că sloganul revistei SUCCESS 
este: „Revista oamenilor realizați”.)

I�n prezent, eu s� i tata glumim despre faptul că m-a î�nvă-
t�at să fiu ultradependent de rezultate. La optsprezece ani, 
aveam un venit rezultat din afacerea proprie de peste o 
sută de mii de dolari. La douăzeci de ani, aveam propria 
casă î�ntr-un cartier de lux. La douăzeci s� i patru de ani, ve-
nitul meu depăs�ea 1 milion de dolari pe an, iar la douăzeci 
s� i s�apte de ani, eram oficial milionar prin mijloace proprii, 
cu o afacere care î�nregistra venituri de peste 50 de milioa-
ne de dolari. S� i as�a am ajuns î�n momentul de fat�ă, când, 
des� i nu am î�ncă patruzeci de ani, am destui bani s� i bunuri 
î�ncât să-mi î�ntret�in familia pentru tot restul viet�ii.



39Efectul compus în acțiune

„Există multe moduri î�n care pot�i strica un copil”, spu-
ne tata. „I�n cele din urmă, modul meu a fost unul destul de 
inspirat! Se pare că te-ai descurcat binis�or î�n viat�ă.”

As�adar, des� i recunosc că am fost nevoit să învăț cum să 
stau cu mâinile î�n sân s� i să mă bucur de lucrurile care mă 
î�nconjoară sau cum să mă relaxez din când î�n când pe un 
s�ezlong la plajă (fără să iau cu mine un teanc de cărt�i ori 
CD-uri despre afaceri sau dezvoltare personală), sunt recu-
noscător pentru abilităt�ile de succes î�nvăt�ate pe parcursul 
viet�ii de la tata s� i de la ceilalt�i mentori ai mei.

Efectul compus dezvăluie „secretul” din spatele reus�i-
tei mele. Cred cu tărie î�n Efectul compus pentru că tata s-a 
asigurat că mi-l î�nsus�esc, zi de zi, până devin incapabil să 
trăiesc altfel.

Dar dacă es�ti la fel ca ceilalt�i oameni, nu ai cum să crezi 
cu tărie. S� i există o sumedenie de motive î�ntemeiate pen-
tru asta. Nu ai beneficiat de aceeas�i instruire s� i exemplu 
personal care să-t�i arate ce să faci. Nu te-ai bucurat de roa-
dele Efectului compus. Noi, ca societate, am fost î�ns�elat�i. 
Am fost hipnotizat�i de marketingul comercial, care ne con-
vinge că avem probleme pe care nu le avem, vânzându-ne 
ideea unor solut�ii imediate prin care să ne „lecuim” de ele. 
Societatea ne-a făcut să credem î�n acele finaluri de poveste 
pe care le vedem î�n filme sau romane. Am scăpat din vede-
re avantajele consistente, demodate ale efortului sust�inut.

Hai să examinăm aceste obstacole rând pe rând.
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Nu te-ai bucurat de roadele  
Efectului compus

Efectul compus reprezintă principiul prin care pot�i obt�ine 
rezultate urias�e printr-o serie de alegeri mici s� i inteligen-
te. Cel mai interesant aspect pentru mine î�n acest proces 
este că, des� i rezultatele sunt urias�e, pe moment, etapele 
par lipsite de important�ă. Fie că foloses�ti această strategie 
pentru a-t�i î�mbunătăt�i starea de sănătate, relat�iile, situat�ia 
financiară sau orice altceva, schimbările sunt atât de subtile 
î�ncât sunt aproape imperceptibile. Aceste mici schimbări 
nu oferă rezultate prea mari, imediate, nici vreun câs�tig 
urias�  sau recompense evidente. As�a că de ce t�i-ai bate 
capul?

Majoritatea oamenilor se lasă păcălit�i de simplitatea 
Efectului compus. De exemplu, des� i sunt supraponderali, 
renunt�ă la alergări după numai opt zile. Ori î�ntrerup orele 
de pian după o jumătate de an, fiindcă n-au î�nvăt�at să cânte 
altceva decât „Melc, melc, codobelc”. Ori î�ncetează să mai 
contribuie la fondul de pensii pentru că le-ar prinde bine 
nis�te bani î�n plus − s� i oricum, nu păreau să se adune prea 
mult�i.

Ce nu realizează ei este că aceste etape mărunte, apa-
rent nesemnificative, repetate de-a lungul timpului vor crea 
o diferent�ă radicală. Permite-mi să-t�i dau câteva exemple 
mai sugestive.

Alegeri mici, inteligente + Consecvență + Timp = O DIFERENȚĂ 
RADICALĂ
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Bănuțul fermecat

Dacă ar fi să alegi î�ntre a î�ncasa 3 milioane de dolari cash 
chiar î�n momentul ăsta s� i a primi un singur bănut� care î�s� i 
dublează valoarea zilnic timp de 31 de zile, ce ai alege? 
Dacă t�i s-a mai dat exemplul acesta î�nainte, atunci s�tii că 
trebuie să alegi bănut�ul − s�tii că acesta este drumul care te 
va duce spre o mai mare bunăstare. Cu toate acestea, de ce 
este atât de greu de crezut că alegerea bănut�ului se va 
solda cu un câs�tig mai mare î�n final? Pentru că este nevoie 
de mult mai mult timp pentru a vedea rezultatele. Hai să 
privim mai atent aceste lucruri.

Să presupunem că alegi varianta rece s� i solidă a purco-
iului de bani, iar un prieten alege calea bănut�ului. I�n ziua 5, 
amicul tău are s�aisprezece cent�i. Tu, pe de altă parte, ai 
3 milioane. I�n ziua 10, el are 5,12 dolari, care nici nu se 
compară cu grămada ta de bani. Cum crezi că se simte el î�n 
privint�a alegerii făcute? Tu î�t�i cheltui milioanele, te bucuri 
din plin de ele s� i te felicit�i pentru decizia luată.

După 20 de zile, când au mai rămas doar 11 zile, Ghit�ă 
Bănut� are doar 5.243 de dolari. Cum crezi că se simte î�n 
acel moment? I�n ciuda sacrificiului s� i comportamentului 
pozitiv, n-a reus� it să adune decât un pic peste 5.000 de 
dolari. Tu, pe de altă parte, ai 3 milioane. Dar abia acum 
î�ncepe să se î�ntrevadă magia invizibilă a Efectului compus. 
Cres� terea matematică mică, repetată zi de zi, face ca î�n 
ziua 31 valoarea compusă a bănut�ului să atingă suma de 
10.737.418,24 dolari, adică triplu fat�ă de cele 3 milioane 
de dolari ale tale.

Prin acest exemplu aflăm de ce este importantă con-
secvent�a. I�n ziua 29, tu ai 3 milioane; Ghit�ă Bănut� are 
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aproximativ 2,7 milioane. Abia î�n ziua 30 a cursei sale de 
treizeci s� i una de zile va reus�i să te depăs�ească, ajungând la 
5,3 milioane de dolari. S� i abia î�n ultima zi a acestui ultra-
maraton de o lună, prietenul tău va reus�i să te facă praf; la 
final, se va alege cu 10.737.418,24, iar tu vei rămâne cu 
cele 3 milioane.

Foarte put�ine lucruri sunt atât de impresionante pre-
cum „magia” acumulării bănut�ilor. I�n mod uimitor, această 
„fort�ă” este la fel de puternică î�n fiecare domeniu al viet�ii 
tale.

Iată un alt exemplu…

Trei prieteni

Hai să luăm exemplul a trei prieteni care au crescut î�mpreu-
nă. Locuiesc î�n acelas� i cartier s� i au interese foarte asemă-
nătoare. Fiecare dintre ei câs�tigă î�n jur de 50.000 de dolari 
pe an. Tot�i sunt căsătorit�i, au o sănătate s� i o greutate me-
die, plus mult temuta „burtă de oameni î�nsurat�i”.

Primul prieten, să-i spunem Larry, trudes� te din greu, 
as�a cum a făcut dintotdeauna. Este fericit, sau cel put�in 
as�a crede, dar se plânge din când î�n când că nimic nu se 
schimbă. 

Al doilea prieten, Scott, î�ncepe să facă nis�te schimbări 
mărunte, aparent lipsite de important�ă. I�ncepe să citească 
zilnic 10 pagini dintr-o carte bună s� i să asculte 30 de minu-
te de prelegeri instructive sau motivat�ionale, î�n drum spre 
serviciu. Scott î�s� i dores�te să vadă nis�te schimbări î�n viat�a 
lui, dar nu vrea să facă mare caz din asta. A citit de curând 
un interviu cu dr. Mehmet Oz î�n revista SUCCESS s� i a ales să 
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introducă o idee din articol î�n viat�a lui: va renunt�a zilnic la 
125 de calorii din alimentat�ie. Nu e mare lucru. E vorba 
doar de renunt�area la o ceas�că de cereale, de î�nlocuirea 
cutiei de suc acidulat cu o sticlă de sifon, de trecerea de la 
maioneză la mus�tar, când vine vorba de sandvis�ul zilnic. 
Realizabil. A î�nceput totodată să meargă zilnic pe jos câteva 
mii de pas� i î�n plus (mai put�in de un kilometru s� i jumătate). 
Nu e niciun act de bravură sau vreun mare efort. E la î�nde-
mâna oricui. Dar Scott este hotărât să se t�ină de aceste ale-
geri, cons�tient fiind că, des� i banale, tentat�ia de a renunt�a la 
ele este mare.

Al treilea prieten, Brad, face o serie de alegeri neinspi-
rate. S� i-a cumpărat de curând un televizor nou cu ecran mare, 
ca să urmărească programele sale preferate s�i mai mult timp. 
A î�ncercat ret�etele pe care le-a văzut pe Food Channel: 
pateurile cu brânză s� i deserturile sunt preferatele lui. Aha, 
s� i s� i-a instalat un bar î�n sufragerie, adăugând la dietă o bă-
utură alcoolică pe săptămână. Nimic ies� it din comun; Brad 
nu vrea decât să se distreze put�in.

După cinci luni, nu există nicio diferent�ă evidentă î�ntre 
Larry, Scott s� i Brad. Scott continuă să citească câteva pa-
gini î�n fiecare seară s�i să asculte audiobookuri î�n drum spre 
serviciu; Brad se „bucură” de viat�ă s� i face tot mai put�ine 
lucruri. Larry continuă să se comporte ca s� i până acum. 
Chiar dacă fiecare om are propriul lui tip de comportament, 
cinci luni nu este un interval suficient de mare pentru a 
observa un declin sau un progres real î�n viat�a lor. De fapt, 
dacă le-am î�nregistra greutatea î�ntr-un tabel, am observa 
că diferent�ele sunt infinitezimale. Cei trei ar arăta exact la 
fel.
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După zece luni, tot n-am putea remarca schimbări vizi-
bile î�n viat�a lor. Abia după optsprezece luni, am putea 
observa unele diferent�e î�n aspectul celor trei prieteni.

I�nsă, după aproximativ douăzeci s� i cinci de luni, dife-
rent�ele vor î�ncepe să fie cu adevărat măsurabile s� i vizibile. 
I�n a douăzeci s� i s�aptea lună vom observa o diferent�ă sem-
nificativă. Iar î�n a treizeci s�i una, schimbarea va fi uluitoare. 
Brad va fi gras, iar Scott suplu. Renunt�ând, pur s� i simplu, la 
125 de calorii pe zi, după treizeci s� i una de luni, Scott va 
slăbi peste s�aisprezece kilograme!

31 luni = 940 zile

940 zile x 125 calorii / zi = 117.500 calorii

117.500 calorii împărțite la 7.000 calorii pe kilogram = 16,7 
kilograme!

I�n acelas� i interval, Brad a consumat î�n plus doar 125 
de calorii pe zi s� i s-a î�ngrăs�at cu 16,7 kilograme. Acum, 
cântăres�te cu 33,5 kilograme mai mult decât Scott! Dar di-
ferent�ele dintre ei nu se rezumă doar la greutatea corpora-
lă. Scott a investit aproape o mie de ore î�n citirea unor cărt�i 
de calitate s� i î�n ascultarea unor audiobookuri de dezvolta-
re personală; punând î�n practică cunos�tint�ele dobândite 
de curând, a obt�inut o promovare s� i o cres�tere salarială. 
Mai presus de toate, căsnicia lui este î�nfloritoare. Brad? Este 
nemult�umit la serviciu, iar căsnicia lui este pe ducă. Iar Larry? 
Larry este cam la acelas� i nivel la care se găsea s� i acum doi 
ani s� i jumătate, doar că acum este un pic mai amărât din 
cauza asta.
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Puterea fenomenală a Efectului compus este foarte sim-
plu de obt�inut. Diferent�a dintre persoanele care recurg la 
Efectul compus î�n beneficiul lor, prin comparat�ie cu cele 
care permit aceluias� i efect să act�ioneze î�mpotriva lor, este 
aproape incredibilă. Pare de-a dreptul miraculos! Ca un 
truc magic sau un salt cuantic. După treizeci s� i unu de luni 
(sau treizeci s� i unu de ani) persoana care foloses�te latura 
pozitivă a Efectului compus pare că a avut „succes peste 
noapte”. I�n realitate, succesul ei a fost rezultatul unor 
alegeri simple, inteligente, efectuate constant de-a lungul 
timpului.

Efectul de undă

Rezultatele din exemplul de mai sus par spectaculoase, s�tiu. 
Dar implicat�iile sunt s� i mai profunde. Realitatea este că o 
schimbare, chiar s� i cea mai măruntă, poate avea un impact 
semnificativ, provocând un efect de undă neas�teptat s� i ne-
intent�ionat. Să analizăm unul dintre năravurile lui Brad: 
consumul frecvent de alimente nesănătoase, pentru a î�nt�e-
lege mai bine modul î�n care Efectul compus poate avea 
consecint�e negative s� i poate crea un efect de undă cu re-
percusiuni pe tot parcursul viet�ii.

Brad pregătes� te câteva brios�e după o ret�etă î�nvăt�ată 
de pe Food Channel. Este mândru de el, familia lui adoră 
desertul s� i, aparent, toată lumea are de câs�tigat din asta. 
I�ncepe să pregătească frecvent acest fel de mâncare (s� i alte 
dulciuri). I�i place să gătească s� i mănâncă mai mult decât o 
port�ie, dar nu atât de mult î�ncât să se observe. I�nsă, noap-
tea, simte că mâncarea consumată i-a căzut greu la stomac. 
Se trezes�te put�in năuc, lucru care î�l face irascibil. Starea de 
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iritare s� i lipsa de somn î�ncep să-s� i facă simt�ite efectul asu-
pra performant�ei la lucru. Este mai put�in productiv s� i, î�n 
consecint�ă, primes�te o evaluare descurajantă din partea 
s�efului. La sfârs� itul zilei, se simte nemult�umit de slujba lui 
s� i energia î�i scade. Drumul spre casă pare mai lung s� i mai 
stresant ca niciodată. Toate acestea î�l determină să caute 
consolare î�n mâncare − as�a funct�ionează stresul.

Lipsa generală de energie î�l face pe Brad să fie mai re-
t�inut î�n privint�a plimbărilor cu sot�ia sa. Pur s� i simplu, nu 
mai are chef. Ei î�i lipses�te timpul petrecut î�mpreună s� i se 
simte jignită de ret�inerea lui. Având mai put�ine activităt�i 
comune cu sot�ia s�i din cauza lipsei de aer curat s�i a mis�cării, 
Brad nu mai beneficiază de endorfinele care î�l ajută să fie 
optimist s� i entuziast. Nemaifiind la fel de fericit, î�ncepe să 
caute nod î�n papură atât celorlalt�i cât s� i lui î�nsus� i s� i î�nce-
tează să-s�i mai complimenteze sot�ia. Pe măsură ce î�s� i simte 
corpul tot mai slăbit, î�s� i pierde î�ncrederea î�n sine, se simte 
mai neatrăgător s� i devine mai put�in romantic.

Brad nu-s� i dă seama că lipsa lui de energie s� i tandret�e 
î�i afectează sot�ia. Nu s�tie decât că se simte deprimat. I�nce-
pe să piardă nopt�ile, uitându-se la televizor, fiindcă e o ac-
tivitate us�oară s� i distractivă. Percepând distant�area dintre 
ei, sot�ia lui Brad î�ncepe să se plângă, apoi să ceară atent�ie. 
Când asta nu funct�ionează, se î�nchide î�n sine ca mijloc de a 
se proteja. Se simte singură. I�s� i investes�te energia î�n muncă 
s� i petrece mai mult timp cu prietenele ei pentru a compen-
sa lipsa de companie. Bărbat�ii î�ncep să flirteze cu ea, ceea 
ce o face să se simtă din nou dorită. Nu l-ar î�ns�ela niciodată 
pe Brad, dar el simte că ceva nu este î�n regulă. I�n loc să î�n-
t�eleagă că alegerile s� i comportamentele lui nefericite stau 
la baza problemelor lor, î�ncepe să-s� i acuze sot�ia.
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Să crezi că cealaltă persoană este de vină î�n loc să pri-
ves�ti î�n sufletul tău s� i să faci efortul de a-t�i pune ordine î�n 
lucruri este o chestiune de psihologie de bază. I�n cazul lui 
Brad, este vorba despre faptul că nu s�tie să se autoanalize-
ze − la Chefi la cuțite s� i î�n serialele lui polit�iste preferate nu 
se dau sfaturi despre relat�ii s� i dezvoltarea personală. Cu 
toate acestea, i-ar fi putut trece prin cap că, dacă ar fi citit 
cărt�ile de autoperfect�ionare ale amicului său Scott, ar fi pu-
tut descoperi solut�ii pentru a-s� i schimba obiceiurile nega-
tive. Din păcate pentru Brad, micile alegeri făcute de el zi 
de zi i-au indus o stare de letargie care a provocat ravagii 
î�n toate aspectele viet�ii sale.

Sigur că numărarea caloriilor s�i stimulentele intelectua-
le au avut un efect opus î�n cazul lui Scott, care acum culege 
roadele pozitive ale efortului său. I�n The Slight Edge (Micul 
avantaj), Jeff Olson (un alt protejat al lui Jim Rohn), descrie 
acest proces ca fiind o repetare a obiceiurilor zilnice prin 
opozit�ie cu erorile simple de judecată. Este cât se poate 
de simplu. După un anumit timp s� i cu ajutorul consec-
vent�ei, rezultatele devin vizibile. Mai mult, devin absolut 
previzibile.

Efectul compus este predictibil s� i cuantificabil − asta 
este o veste grozavă! Nu-i as�a că este reconfortant să s�tii că 
nu trebuie să faci decât o serie de pas� i minusculi, constant, 
î�n timp, pentru a-t�i î�mbunătăt�i radical viat�a? Nu t�i se pare 
mai us�or decât să-t�i aduni fort�ele pentru o desfăs�urare mă-
reat�ă de curaj s� i tărie eroică, doar ca să te epuizezi s� i să-t�i 
aduni din nou fort�ele pentru o nouă î�ncercare (care va fi, 
probabil, sortită es�ecului)? Mă simt epuizat numai gândin-
du-mă la asta. Dar as�a procedează oamenii. Am fost con-
dit�ionat�i social să credem î�n eficient�a desfăs�urării unor 
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eforturi urias�e. La naiba, este aproape un specific nat�ional 
american să faci asta! 

Vezi Figura 1.

Frumusețea Efectului compus constă în simplitatea 
sa. Observă că, în partea stângă a diagramei, rezulta-
tele sunt intangibile, dar cât de mult diferă ulterior. Pe 
parcurs, comportamentele sunt identice, dar, în cele 
din urmă, magia Efectului compus conduce la diferen-
țe uriașe în ceea ce privește rezultatul.

Succes ca pe timpuri

Cel mai provocator aspect al Efectului compus este acela că, 
o vreme, trebuie să continuăm să depunem eforturi, con-
stant s� i eficient, î�nainte să vedem rezultatele. Bunicii nos�-
tri s�tiau acest lucru, des� i nu-s� i petreceau serile cu ochii 
lipit�i de televizor, urmărind reclamele despre cum să obt�ii 
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o talie mai subt�ire î�n treizeci de zile sau un regat imobiliar 
î�n s�ase luni. Pun pariu că bunicii tăi lucrau s�ase zile pe săp-
tămână, de la răsăritul până la apusul soarelui, folosindu-se 
de abilităt�ile pe care le-au dobândit î�n tineret�e s� i practi-
cându-le pe parcursul î�ntregii viet�i. Ei s� tiau că secretul 
î�nseamnă muncă grea, disciplină s� i obiceiuri sănătoase.

Este interesant că, de obicei, avut�ia sare peste o gene-
rat�ie. Excesul de abundent�ă dă nas�tere adesea unei apatii 
generalizate, care conduce la un stil de viat�ă sedentar. Cu 
precădere, copiii oamenilor bogat�i sunt predispus�i să re-
simtă acest efect. I�ntrucât ei nu s� i-au dezvoltat disciplina s� i 
caracterul necesare pentru a dobândi acea avere, e logic să 
le lipsească sentimentul de pret�uire a banilor s� i să nu î�nt�e-
leagă ce calităt�i sunt necesare pentru a-i obt�ine. I�ntâlnim 
des această mentalitate de a se considera î�ndreptăt�it�i la 
copiii din familiile regale, la cei ai vedetelor de cinema sau 
ai directorilor de companii, s� i, î�ntr-o măsură mai mică, la 
copiii s� i adult�ii de pretutindeni.

La nivel nat�ional, î�ntreaga populat�ie pare să fi pierdut 
capacitatea de a aprecia valoarea unei etici de muncă soli-
de. Am avut două, poate chiar trei, generat�ii de americani 
care au cunoscut prosperitatea, bogăt�ia s�i tihna. As�teptările 
noastre cu privire la ceea ce presupune cu adevărat să ob-
t�ii succesul de durată − chestiuni precum tăria de caracter, 
munca pe brânci s�i stăpânirea de sine − nu sunt atrăgătoare, 
as�a că, î�n mare parte, au fost uitate. Ne-am pierdut res-
pectul fat�ă de străduint�a s� i î�ncercările strămos�ilor nos�tri. 
Efortul urias�  pe care l-au depus a generat autodisciplină, 
le-a î�ntărit caracterul s� i le-a fortificat spiritul, calităt�i nece-
sare pentru a scruta noi orizonturi.



50 Efectul compus

Adevărul este că automult�umirea a afectat toate impe-
riile mari, inclusiv, dar fără ne limităm la ele, pe cel egiptean, 
grec, roman, spaniol, portughez, francez s� i englez. De ce? 
Pentru că nimic nu conduce mai sigur la es�ec decât succe-
sul. Imperiile care au condus cândva lumea au es�uat tocmai 
din acest motiv. Oamenii ating un anumit nivel al succesu-
lui s� i apoi devin prea comozi.

După ce am avut perioade î�ndelungate de prosperitate, 
sănătate s� i bogăt�ie, ne coples�es�te un sentiment de satisfac-
t�ie. Nu mai facem ceea ce am făcut pentru a ajunge acolo. 
I�ncepem să semănăm cu o broască pusă la fiert, care nu sare 
să scape din apă, fiindcă apa se î�ncălzes�te treptat s� i atât de 
subtil î�ncât nu sesizează că urmează să fiarbă!

Dacă dorim să reus�im, trebuie să ne î�ntoarcem la etica 
de lucru a bunicilor nos�tri.

Este timpul să ne recăpătăm tăria de caracter, dacă nu 
de dragul salvării Americii, atunci măcar pentru î�mplinirea 
s� i succesul proprii. Nu te î�ncrede î�n existent�a unei lămpi 
fermecate. Pot�i să stai pe canapea, as�teptând să-t�i sosească 
cecurile prin pos�tă, pot�i să freci cristale î�ntre ele, pot�i să 
mergi prin foc, pot�i să comunici cu un guru de acum 2.000 
de ani sau să faci incantat�ii, dacă asta î�t�i dores�ti, dar mare 
parte dintre acestea sunt doar nis�te reclame hocus-pocus 
care î�ncearcă să-t�i speculeze slăbiciunile. Succesul real s� i 
de durată presupune muncă: multă muncă!

Am să-t�i spun o poveste scurtă, reală, prin care vreau 
să ilustrez acest concept potrivit căruia nimic nu conduce 
mai sigur la es�ec decât succesul: Pe plaja din San Diego, î�n 
apropierea casei mele, s-a deschis un restaurant excelent. 
La î�nceput, locul era imaculat tot timpul, gazda î�ntâmpina 


