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Dedic această carte părinților mei, cu adânc  
respect și cu multă dragoste. 

Nu mi-ați dăruit doar viața, mi-ați dăruit  
de asemenea și pasiunea nestinsă de a o trăi  

din plin. Vă sunt profund recunoscător. 



„Viața este aventură pură și, cu cât ne dăm  
mai repede seama de asta, cu atât mai repede  

vom putea să o tratăm drept o artă.”

Maya Angelou 

„Credeam că într-o bună zi voi putea să pun capăt  
diferitelor impulsuri pe care le am și care mă trag în  

direcții diferite, tensiunilor dintre diferitele persoane  
din care sunt alcătuit. Acum îmi dau seama că asta sunt.  
Am impresia că mă apropii de cântecul din mintea mea. 

Nu eram în căutarea harului. Dar, din fericire,  
harul era în căutarea mea.” 

Bono, solistul U2, citat în revista Rolling Stone 
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1

Eu nu sunt un guru

Uneori, mass-media mă numes�te un „guru” î�n domeniul 
leadershipului (sau al dezvoltării personale). Eu nu sunt 
un guru. Sunt doar un tip obis�nuit care a deprins î�ntâm-
plător idei s� i instrumente ce au ajutat o mult�ime de oa-
meni să ajungă să trăiască cele mai bune viet�i pe care le 
puteau trăi s� i a ajutat numeroase organizat�ii să ajungă 
de talie mondială. 

Dar trebuie să fiu foarte clar: eu nu sunt diferit de 
tine. Am s� i eu propriile conflicte interioare, propriile 
frustrări s� i temeri — s� i de asemenea sperant�e, obiective 
s� i visuri. Am avut perioade bune s� i perioade incredibil 
de dureroase. Am luat câteva decizii spectaculos de bune 
s� i am comis câteva gres�eli scandalos de grave. Sunt foar-
te uman — sunt un proiect î�n desfăs�urare. Dacă am idei 
care t�i se par profunde, te rog să î�nt�elegi că singura ex-
plicat�ie este că î�mi petrec pur s� i simplu timpul concen-
trându-mă asupra cunoas� terii pe care urmează să o 
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experimentezi. Mă gândesc la modalităt�i practice care să 
te ajute să dai tot ce ai mai bun din tine ca fiint�ă umană 
s� i să obt�ii măret�ia. Meditez la felul î�n care pot ajuta 
companiile să ajungă să fie extraordinare. Dacă faci ori-
ce lucru suficient de mult timp, ajungi să dezvolt�i o per-
spectivă s� i o î�nt�elegere î�n profunzime referitoare la el. 
S� i apoi primes�ti eticheta de guru. 

Pe când mă aflam î�ntr-o librărie din Bangalore, 
India, î�n timpul unei sesiuni de autografe, cineva m-a 
auzit spunând că „eu nu sunt un guru”. A venit la mine s� i 
mi-a zis: „De ce te simt�i atât de stânjenit atunci când es�ti 
numit guru? «Gu» î�nseamnă «î�ntuneric» î�n sanscrită s� i 
«ru» î�nseamnă «a risipi». S� i atunci, cuvântul «guru» se 
referă la o persoană care risipes�te î�ntunericul s� i aduce 
mai multă î�nt�elegere s� i lumină.” O nuant�ă interesantă. 
M-a pus pe gânduri. 

Am avut perioade bune și perioade 
incredibil de dureroase. Am luat câteva 

decizii spectaculos de bune și am comis 
câteva greșeli scandalos de grave.  

Sunt foarte uman — sunt un proiect  
în desfășurare. 

Cred că sursa stânjenelii mele stă î�n faptul că dacă tu 
crezi că sunt diferit de tine, s-ar putea să-t�i spui: „Păi eu 
nu pot să fac lucrurile despre care vorbes�te Robin pen-
tru că el are talente s� i abilităt�i pe care eu nu le am. Lui î�i 
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vine us�or să facă toate lucrurile astea despre care vor-
bes�te. El e un guru.” Nu. I�mi pare rău să te dezamăgesc. 
Sunt doar un tip care se străduies�te să profite cât mai 
mult de fiecare zi, s� i care, ca părinte singur, î�ncearcă să 
fie un tată grozav pentru cei doi copii minunat�i ai săi s� i 
speră că reus�es�te — î�ntr-o oarecare măsură — să facă o 
diferent�ă î�n viet�ile oamenilor. Nu-i vorba de niciun fel de 
guru aici. Dar î�mi place ideea de „resipire a î�ntunericu-
lui”. Trebuie să aflu mai multe despre asta. Poate găsesc 
vreun guru care să mă ajute.
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2

Harvey Keitel și intervalele  
de oportunitate 

Nu am î�ntotdeauna dreptate (t�i-am spus că eu nu sunt 
un guru). Dar află că î�ncerc din răsputeri să fac ce spun 
s� i î�ncerc să mă asigur că, î�n videoclipurile mele, imagi-
nea se sincronizează perfect cu partea audio. Cu toate 
acestea, sunt om s� i asta î�nseamnă că uneori mai gres�esc 
(î�ncă nu am î�ntâlnit pe nimeni care să fie perfect). Iată la 
ce mă refer. 

I�mi petrec mult timp î�ncurajându-i pe cititorii cărt�ilor 
mele s� i pe participant�ii la atelierele mele de leadership 
personal s� i organizat�ional să „alerge î�n î�ntâmpinarea 
propriilor temeri” s� i să profite de put�inii „centimetri 
cubi de noroc” (de oportunităt�i) atunci când apar. I�mi 
provoc client�ii să viseze, să strălucească s� i să î�ndrăz-
nească, pentru că, după părerea mea, o viat�ă este bine 
trăită dacă î�ncerci să ajungi la cel mai î�nalt nivel s� i să fii 
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cât de bun pot�i. S� i, cred eu, persoana care experimentea-
ză cele mai multe lucruri câs�tigă. I�n cea mai mare parte 
a timpului, eu sunt cel mai bun exemplu de om care vizi-
tează locurile ce-l sperie s� i face lucruri ce î�l pun î�n situa-
t�ii inconfortabile. Dar de curând n-am făcut asta. I�mi 
pare rău. 

Eram î�n centrul oras�ului Toronto, la Four Seasons, î�n 
holul hotelului, mă pregăteam pentru o cuvântare pe 
care urma să o sust�in pentru o companie numită 
Advanced Medical Optics, aceasta fiind unul dintre cli-
ent�ii nos�tri vechi cu care făceam coaching de leadership 
s� i o organizat�ie impresionantă. I�mi ridic ochii s� i ghici pe 
cine văd? Pe Harvey Keitel. Da, chiar pe Harvey Keitel, 
măret�ul star de cinema care a jucat î�n Reservoir Dogs 
(Profesioniștii crimei). S� i ce face omul care a scris cartea 
The Monk Who Sold His Ferrari (Călugărul care și-a vân-
dut Ferrari-ul*)? Dă î�napoi din fat�a măret�iei. 

În fiecare zi, viața îți va trimite mici 
intervale de oportunitate. În ultimă instanță, 

destinul tău va fi definit de felul  
în care reacționezi la aceste intervale  

 de oportunitate. 

*  Robin S. Sharma, Călugărul care și-a vândut Ferrari-ul: O fabu-
lă spirituală despre împlinirea visurilor și a destinului propriu, 
Ed. Vidia, București, 2010 (n.red.)
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Nu s�tiu de ce nu m-am ridicat î�n picioare s� i nu m-am 
dus la el ca să-mi fac un prieten nou. As�a am procedat cu 
Pete Rose, o legendă a baseballului, î�n aeroportul din 
Chicago (am ajuns să stăm unul lângă altul tot drumul 
până la Phoenix). Asta am făcut vara trecută cu Henry 
Kravis, unul dintre cei mai mari finant�is�ti de pe planetă, 
î�n holul unui hotel din Roma (eram cu copiii, iar lui 
Colby, fiul meu de unsprezece ani, i s-a părut un tip foar-
te cool). Asta am făcut cu senatorul Edward Kennedy, 
când l-am văzut î�n Boston. Ba am făcut asta chiar s� i cu 
extraordinarul chitarist Eddie Van Halen, când eram mic 
s� i locuiam î�n Halifax, Nova Scotia. Dar am ratat s�ansa să 
relat�ionez cu Harvey Keitel. 

I�n fiecare zi, viat�a î�t�i va trimite mici intervale de 
oportunitate. I�n ultimă instant�ă, destinul tău va fi definit 
de felul î�n care react�ionezi la aceste intervale de oportu-
nitate. Dacă te feres�ti de ele, vei avea o viat�ă măruntă. 
Dacă simt�i frică, dar te grăbes�ti oricum să le vii î�n î�ntâm-
pinare, vei avea o viat�ă măreat�ă. Viat�a este pur s� i simplu 
prea scurtă ca să joci pe mize mici. Chiar s� i î�n cazul copi-
ilor tăi, ai un interval minuscul î�n care să-i cres�ti s� i să le 
fructifici potent�ialul maxim. S� i să-i faci să vadă cum arată 
dragostea necondit�ionată. Când intervalul acela se î�nchide, 
sunt s�anse mici să î�l mai redeschizi vreodată. 

Dacă am să î�l mai văd pe Harvey Keitel vreodată, 
promit că o să fug spre el cât mă t�in picioarele. S-ar pu-
tea să creadă că sunt unul dintre oamenii aceia care hăr-
t�uiesc celebrităt�ile, asta până vom antama o conversat�ie. 
S� i atunci va descoperi adevărul: sunt doar un om care 
profită de darurile pe care i le oferă viat�a. 
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Nimic nu te conduce mai 
rapid spre eșec ca succesul

Richard Carrion, CEO-ul celei mai importante bănci din 
Puerto Rico, mi-a spus la un moment dat ceva ce n-am să 
uit niciodată: „Robin, nimic nu te conduce mai rapid spre 
es�ec ca succesul.” O idee puternică. Tu, precum s� i organi-
zat�ia ta, suntet�i î�n cel mai vulnerabil punct atunci când 
vă bucurat�i de cel mai mare succes. Succesul generează 
efectiv autosuficient�ă, ineficient�ă s� i — lucrul cel mai rău 
dintre toate — arogant�ă. Atunci când oamenii s� i afaceri-
le au realmente succes, ele ajung de multe ori să se î�n-
drăgostească de sine. Nu mai inovează, î�ncetează să 
muncească din greu, să-s� i asume riscuri s� i se culcă pe 
laurii triumfului. Trec î�n defensivă s� i î�s� i utilizează ener-
gia apărându-s� i succesul î�n loc să rămână fideli lucruri-
lor care i-au propulsat spre vârf. De fiecare dată când 
prezint ideea aceasta unei î�ncăperi pline de manageri 
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generali, tot�i mă aprobă din cap. Dă-mi voie să-t�i prezint 
un exemplu din lumea reală, din viat�a mea. 

Weekendul trecut am mers cu copiii la restaurantul 
nostru italienesc preferat. Mâncarea de acolo este incre-
dibilă. Cea mai bună bresaola* din afara granit�elor Italiei. 
Paste dumnezeies� ti. Latte-uri cu atât de multă spumă 
î�ncât î�mi vine să mă las de munca mea s� i să mă fac bar-
man. Dar servirea este proastă. Foarte, foarte, foarte 
proastă (as�a cum este î�n majoritatea restaurantelor). De 
ce? Pentru că restaurantul este aproape mereu plin. S� i 
din moment ce afacerile le merg atât de bine, au î�nceput 
să creadă că lumea va face mereu coadă la intrare. S� i ce 
să vezi? Este î�nceputul sfârs� itului pentru ei. 

I�mi place să fac fotografii. Tata m-a î�nvăt�at să imor-
talizez î�n fotografii călătoria viet�ii mele. As�a că port de 
obicei cu mine un mic aparat de fotografiat. Am î�ntre-
bat-o pe femeia care ne servea dacă poate să ne facă mie 
s� i copiilor o fotografie atunci când î�ncepem să mâncăm 
spaghetele. „Nu am timp”, ne-a răspuns ea scurt. 
Incredibil. Era prea ocupată să-i acorde cinci secunde 
unui client ca să nu-l nemult�umească. Era prea ocupată 
să ne ajute un pic. Era prea ocupată să arate put�ină 
omenie. 

*  Varietate de șuncă sărată, uscată la aer și lăsată la maturat timp 
de două-trei luni (n.red.)
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Cu cât tu și organizația ta aveți mai mult 
succes, cu atât trebuie să deveniți mai 

modești și mai devotați clienților voștri. 

„Nimic nu te conduce mai rapid spre es�ec ca succe-
sul.” Richard Carrion î�nt�elege. S� i David Neeleman, CEO-ul 
de la JetBlue, î�nt�elege ideea, observând că: „Atunci când 
câs�tigi bani s� i ai o rată bună a profitului, î�ncepi să fii ne-
glijent.” Numeros�i CEO nu î�nt�eleg lucrul acesta. Cu cât tu 
s� i organizat�ia ta avet�i mai mult succes, cu atât trebuie să 
devenit�i mai modes�ti s� i mai devotat�i client�ilor vos�tri. Cu 
atât trebuie să crească angajamentul tău fat�ă de eficien-
t�ă s� i perfect�ionare neobosită. Cu atât trebuie să joci mai 
repede. Cu atât mai multă valoare trebuie să aduci. 
Pentru că momentul î�n care î�ncetezi să mai faci lucrurile 
care te-au adus î�n vârful muntelui este tocmai momen-
tul î�n care î�ncepi să aluneci î�napoi la vale. 
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Fii un star rock la muncă 

Tocmai ce am terminat de citit un articol din Fortune 
despre tipii de la Google s� i despre tot succesul lor econo-
mic. Mi-a inspirat un torent de idei (lectura are efectul 
acesta, nu-i as�a?). M-a făcut să mă gândesc la cât de im-
portant este să fii complet prezent la serviciu — să dai 
dovadă de toată genialitatea de care es�ti î�n stare s� i să te 
implici sută la sută. Să fii foarte pasionat de Răspunderile 
care-t�i revin. Să fii incredibil de angajat î�n marile tale 
proiecte s� i î�n cele mai bune oportunităt�i. Să fii un star 
rock î�n munca din care-t�i câs�tigi pâinea de zi cu zi. 

Munca dă sens viet�ilor noastre. Ne influent�ează sti-
ma de sine s� i locul pe care î�l ocupăm pe acest pământ. 
Faptul că es�ti foarte bun î�n domeniul tău nu este doar un 
lucru pe care î�l faci pentru organizat�ia ta — este un dar 
pe care t�i-l oferi t�ie î�nsut�i. Fiind spectaculos de bun la 
ceea ce faci, î�t�i alimentezi respectul de sine, entuziasmul 
s� i î�t�i faci viat�a mult mai interesantă. Lucrurile bune li se 
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î�ntâmplă celor care fac lucruri bune. S� i atunci când in-
vestes�ti cele mai bune talente s� i cea mai profundă dedi-
care î�n munca pe care o realizezi, nu faci altceva decât să 
pui bazele pentru o experient�ă de viat�ă mai bogată, mai 
fericită s� i mai satisfăcătoare. 

Cum te simt�i după o zi superproductivă? Cum te 
simt�i când ai făcut totul cât mai bine cu putint�ă, te-ai 
simt�it bine cu colegii s� i ai depus efortul acela suplimen-
tar pentru client�i? Cum te simt�i după ce ai pus mai mult 
suflet î�n activitatea din care-t�i câs�tigi traiul? Cum te simt�i 
atunci când î�ntinzi mâna spre cele mai importante t�eluri 
s� i le atingi? Te simt�i destul de bine, nu-i as�a? S� i nu trebu-
ie să ai cea mai importantă titulatură pentru a face cea 
mai bună treabă. Observat�ia aceasta mă duce cu gândul 
la cuvintele dr. Martin Luther King, Jr. — unul dintre ero-
ii mei — care a remarcat la un moment dat: „Dacă cineva 
simte că chemarea lui este să fie măturător de stradă, ar 
trebui să măture strada as�a cum a pictat Michelangelo, 
cum a compus Beethoven muzică sau cum a scris 
Shakespeare poezie. Ar trebui să măture străzile atât de 
bine î�ncât toate cetele de î�ngeri din ceruri s� i de pe pă-
mânt să se oprească s� i să spună: «Aici a trăit un mătură-
tor de stradă grozav, care s� i-a făcut bine treaba.»” 

Și nu trebuie să ai cea mai importantă 
titulatură pentru a face cea mai bună 

treabă. 
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As�a că, astăzi, fii un star rock la serviciu. Fă-t�i apari-
t�ia pe scena acestei zile s� i cântă din tot sufletul. Oferă 
cea mai bună reprezentat�ie din viat�a ta. Uluies�te-t�i pu-
blicul s� i fă-l să te aclame. Fii un Bono al vânzării de cap-
satoare. Fii un Keith Richards al contabilităt�ii. Fii un Jimi 
Hendrix al resurselor umane. S� i când vei ajunge faimos 
s� i oamenii de pretutindeni î�t�i vor cere un autograf, dă-mi 
un semn. As�  fi î�ncântat să stau de vorbă cu tine. 
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Zilele tale îți definesc viața

O idee măreat�ă: zilele tale sunt viat�a ta î�n miniatură. 
Felul î�n care-t�i trăies�ti orele se reflectă î�n felul î�n care-t�i 
duci anii. Felul î�n care-t�i trăies�ti zilele se reflectă î�n felul 
î�n care-t�i croies�ti viat�a. Lucrurile pe care le faci astăzi î�t�i 
creează efectiv viitorul. Vorbele pe care le rostes�ti, gân-
durile pe care le gândes�ti, hrana pe care o consumi s� i 
act�iunile pe care le î�ntreprinzi î�t�i definesc destinul — 
modelează persoana î�n care te transformi s� i semnifica-
t�ia pe care o va avea viat�a ta. I�n timp, alegerile mici au 
consecint�e urias�e. Nu există zile neimportante. 

Felul în care-ți trăiești zilele se reflectă  
în felul în care-ți croiești viața. 

Fiecăruia dintre noi î�i este lansat un apel la măret�ie. 
Fiecare dintre noi are î�n interior o putere specială. 
Fiecare dintre noi poate avea un impact semnificativ 
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asupra lumii din jur — dacă facem această alegere. Dar 
dacă ne dorim să dezvoltăm această putere care există 
î�n noi, trebuie să o utilizăm. S� i cu cât o exersezi mai mult, 
cu atât ea devine mai puternică. Cu cât vom accesa mai 
mult această putere, cu atât vom deveni mai î�ncrezători. 
La asta se referea David Thoreau atunci când scria că: 
„Nu cunosc nimic mai î�ncurajator decât capacitatea ne-
î�ndoielnică a omului de a-s� i î�nnobila viat�a prin eforturi 
cons� tiente.” S� i Donny Deutsch, un guru î�n domeniul 
advertisingului, a adus ideea mai aproape de timpurile 
noastre scriind î�n cartea sa Often Wrong, Never in Doubt 
(Adesea am greșit, niciodată nu m-am îndoit): „I�n ceea 
ce-i prives�te pe cei î�nzestrat�i, un om dintr-o sută ajunge 
î�ntr-un loc rarefiat s� i poate să se î�ntrebe «De ce să nu fiu 
eu?», pentru ca după aceea să treacă la fapte.” 

Cei mai buni dintre noi nu sunt mai î�nzestrat�i decât 
ceilalt�i. Ei doar fac pas� i mici î�n fiecare zi, parcurgând 
drumul spre cea mai î�mplinită versiune a viet�ii lor. S� i zi-
lele se transformă î�n săptămâni, săptămânile î�n luni s� i, 
fără să-s� i dea seama, ajung î�ntr-un loc numit Extraordinar. 
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Bea cafea cu Gandhi 

Cititul este una dintre cele mai bune discipline pe care le 
cunosc pentru a „rămâne î�n priză” s� i la parametri op-
timi. Atunci când cites�ti dintr-o carte foarte bună, port�i 
de fapt o conversat�ie cu autorul. Iar noi devenim conver-
sat�iile noastre. Gândes�te-te — dacă cites�ti autobiografia 
lui Mahatma Gandhi, The Story of My Experiments with 
Truth (Povestea experimentelor mele cu adevărul), cu o 
ceas�că de cafea lângă tine — î�n seara asta pot�i privi lu-
mea prin ochii acestui om ilustru s� i pot�i afla ce-l mâna să 
meargă î�nainte. Mâine vrei să-t�i petreci timpul cu 
Madonna? Cumpără-i cartea. Lucrul acesta este valabil 
s� i pentru Jack Welch, Maica Tereza, Bill Gates, Salvador 
Dali sau Dalai Lama. S� i atunci când cites�ti o carte scrisă 
de o persoană pe care o respect�i, asimilezi o parte din 
geniul său. Mâna care lasă jos o carte minunată nu va 
mai fi niciodată la fel. As�a cum remarca Oliver Wendell 
Holmes: „O minte odată î�mbogăt�ită de o idee nouă nu 
mai poate să revină niciodată la starea sa init�ială.” 
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Odată, î�n copilărie, tata mi-a spus: „Pot�i să cheltu-
ies�ti mai put�in pe chirie sau să cheltuies�ti mai put�in pe 
mâncare, dar să nu-t�i faci niciodată griji când vine vorba 
să investes�ti î�ntr-o carte bună.” Această idee puternică 
m-a î�nsot�it prin viat�ă. El avea filozofia aceasta cum că o 
singură idee, descoperită î�ntr-o carte, te poate ridica la 
un nivel complet nou s� i poate revolut�iona felul î�n care 
vezi lumea. As�a că noi aveam o casă plină cu cărt�i. S� i azi 
î�ncerc să pun deoparte cel put�in o oră pe zi pentru citit. 
Obiceiul acesta m-a transformat. I�t�i mult�umesc, tată. 

Poate cel mai mare dar pe care î�l voi lăsa copiilor 
mei după ce mor va fi biblioteca mea. I�n ea se găsesc 
cărt�i pe teme de leadership, relat�ii, afaceri, filozofie, 
ment�inerea unei stări de bine, spiritualitate, viet�i mă-
ret�e s� i numeroase alte subiecte care mă interesează. Pe 
multe dintre ele le-am din librării din î�ntreaga lume, î�n 
călătoriile mele de afaceri. Cărt�ile acestea mi-au mode-
lat gândirea. Ele mi-au format filozofia personală. Ele 
m-au transformat î�n omul care sunt astăzi. Pentru mine, 
cărt�ile mele sunt nepret�uite. 

Atunci când citești o carte scrisă  
de o persoană pe care o respecți,  
asimilezi o parte din geniul său. 

Vechea zicală rămâne valabilă: „Dacă s�tii să cites�ti, 
dar n-o faci, nu te deosebes�ti cu nimic de cel care nu s�tie 
să citească.” Fă-t�i timp să cites�ti ceva bun î�n fiecare zi. 
Umple-t�i mintea cu idei măret�e s� i cu gânduri fascinante. 
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Foloses�te cărt�ile pentru a-t�i umple sufletul de sperant�ă 
s� i inspirat�ie. S� i amintes�te-t�i că dacă vrei să fii un lider, 
trebuie să cites�ti. A, s� i dacă s� i tu ai obiceiul — pe care î�l 
am s� i eu — de a cumpăra mai multe cărt�i decât ai putea 
să cites�ti vreodată, nu te î�nvinovăt�i — î�t�i clădes�ti o biblio-
tecă. S� i acesta este un lucru minunat. 
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Pune-ți pielea la bătaie

Eu dau gres�  mai mult decât majoritatea oamenilor. Dau 
gres�  tot timpul. Am avut es�ecuri î�n afaceri. Am avut es�e-
curi î�n relat�ii. Am avut es�ecuri î�n viat�ă. I�nainte mă î�ntre-
bam de ce se î�ntâmplă asta. Aveam obiceiul să mă joc 
de-a „Vai, bietul de mine” s� i să sufăr de î�nfiorătoarea 
boală a victimizării infinite. Dar acum î�nt�eleg. Mă î�n-
dreptam, î�mpleticindu-mă, spre cea mai bună viat�ă pe 
care o pot avea. Es�ecul este pret�ul măret�iei. As�a cum 
scrie David Kelley, un guru al inovării: „Es�uează mai re-
pede. Vei reus�i mai curând.” Nu ai cum să câs�tigi dacă nu 
ies� i din zona ta de sigurant�ă s� i dacă nu-t�i asumi unele 
riscuri calculate. Zero riscuri, zero câs�tiguri. S� i cu cât î�t�i 
asumi mai multe riscuri atunci când î�t�i urmăres�ti visurile, 
cu atât va cres�te numărul es�ecurilor. 

Suntem prea mult�i cei care trăim adăpostit�i î�n por-
tul linis� tit al lucrurilor cunoscute. De douăzeci de ani, 
acelas� i mic dejun. De douăzeci de ani, acelas� i drum cu 
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mas� ina până la serviciu. De douăzeci de ani, aceleas� i 
conversat�ii. De douăzeci de ani, aceeas�i gândire. Nu ju-
dec î�n niciun fel genul acesta de viat�ă. E grozav dacă te 
face fericit. Dar eu nu cunosc pe nimeni care să trăiască 
î�n felul acesta s� i să fie fericit. Dacă vei continua să faci ce 
ai făcut s�i până acum, vei obt�ine î�n continuare ce ai obt�inut 
s� i până acum. Einstein definea nebunia prin faptul că 
faci aceleas� i lucruri as�teptându-te la rezultate diferite. S� i 
totus� i, majoritatea oamenilor î�s� i conduc viet�ile î�n felul 
acesta. Adevărata bucurie apare atunci când î�t�i pui pie-
lea la bătaie s� i î�t�i asumi câteva riscuri. Da, e adevărat, vei 
î�ncepe să experimentezi mai multe es�ecuri. Dar ghici ce 
altceva se î�ntâmplă? Succesul î�ncepe să te viziteze s� i el 
mai des. 

Es�ecul face pur s� i simplu parte din procesul evolut�i-
ei spre a deveni except�ional. „Rateurile sunt emblema 
excelent�ei”, spune consultantul de management Tom 
Peters. Cele mai bune companii de pe planetă au avut 
mai multe es�ecuri decât companiile obis�nuite. Oamenii 
care se bucură de cel mai mare succes au avut parte de 
mai multe es�ecuri decât oamenii obis�nuit�i. După mine, 
adevăratul es�ec apare numai atunci când nu reus�es�ti să 
î�ncerci, să visezi s� i să î�ndrăznes�ti. Adevăratul risc este 
acela de a duce o viat�ă fără riscuri. Mark Twain a subli-
niat perfect ideea aceasta atunci când a spus: „Peste do-
uăzeci de ani vei fi mai dezamăgit de lucrurile pe care nu 
le-ai făcut decât de lucrurile pe care le-ai făcut.” 
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Adevăratul risc este acela de a duce  
o viață fără riscuri. 

As�a că treci la treabă, expune-te astăzi. Cere cea mai 
bună masă din restaurantul tău preferat. Cere să fii mu-
tat la clasa î�ntâi data viitoare când mergi cu avionul 
(mult noroc cu asta). Cere-i colegului de echipă de la ser-
viciu să fie mai î�nt�elegător. Acasă, cere-i iubitei tale mai 
multă dragoste. Fă-o. Te provoc. S� i nu uita, nu ai cum să 
câs�tigi un joc pe care nici măcar nu vrei să-l joci. 
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Bucură-te de adierea vântului

Recent, eram la clubul de tenis unde sunt î�nscris î�mpre-
ună cu copiii mei, care sunt jucători foarte buni. I�n cel 
mai fericit caz, eu sunt doar un băiat de mingi foarte 
bun. Un bărbat care cred că avea put�in peste s�aptezeci 
de ani a venit la mine s� i am î�nceput o conversat�ie. O per-
soană interesantă. Avusese parte de o viat�ă bogată până 
atunci. După câteva clipe, el a î�nchis ochii s� i a zâmbit. 
L-am î�ntrebat: „Ce s-a î�ntâmplat?” Răspunsul său a fost 
de neuitat: „O, nimic important. Pur s� i simplu î�mi place 
foarte mult adierea vântului.” Perfect. 

Câteva dintre cele mai bune plăceri  
ale vieții sunt și cele mai simple. 

Îmbogățește-ți viața cu cât mai multe  
și inima-ți va fi fericită. 
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I�n această epocă î�n care toată lumea vrea mai mult, 
are nevoie de mai mult s� i dispune de mai mult, a fost 
foarte î�nviorător să aud pe cineva vorbind despre plăce-
rile simple ale viet�ii. Trebuie să fiu limpede: nu am nimic 
î�mpotriva bunurilor materiale. I�n ciuda opiniei popula-
re, The Monk Who Sold His Ferrari (Călugărul care și-a 
vândut Ferrari-ul) nu este un manifest î�mpotriva câs�ti-
gării banilor sau î�mpotriva satisfact�iei pe care t�i-o dă un 
trai bun. Principalul meu mesaj de acolo a fost doar „să 
nu uit�i ce contează cel mai mult pentru a avea o viat�ă 
grozavă”. Condu un BMW, î�mbracă-te de la Prada, stai 
doar î�n hoteluri Four Seasons s� i câs�tigă o cărut�ă de bani, 
dacă lucrurile acestea chiar te fac fericit. Viat�a este, fără 
î�ndoială, plină de plăceri materiale care chiar fac călăto-
ria mai î�ncântătoare. Nu trebuie să te simt�i vinovat 
atunci când te bucuri de ele. Dar te rog să nu uit�i de acele 
comori elementare, dar frumoase, pe care le pot�i gusta 
pe parcurs. Cum ar fi relat�iile umane profunde, faptul că 
î�t�i î�mplines�ti potent�ialul maxim prin muncă satisfăcă-
toare, explorezi lumea s� i simt�i măret�ia naturii — cum ar 
fi un apus senzat�ional care î�t�i umple sufletul de bucurie 
sau o lună plină pe un cer î�nstelat. 

Câteva dintre cele mai bune plăceri ale viet�ii sunt s� i 
cele mai simple. I�mbogăt�es�te-t�i viat�a cu cât mai multe s� i 
inima-t�i va fi fericită. S� i pot�i să î�ncepi cu adierea delicată 
a vântului. 
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Fă-ți timp de gândire 

Sunt binecuvântat pentru că, mult�umită activităt�ii pe 
care o desfăs�or, pot să î�ntâlnesc î�n mod regulat oameni 
interesant�i din toate categoriile. I�ntâlnesc producători 
de film, poet�i, student�i geniali, profesori î�nt�elept�i s� i an-
treprenori vizionari. Am î�nvăt�at câte ceva de la fiecare 
dintre aceste î�ntâlniri s�i toate mi-au modelat perspectiva. 
Am luat de curând cina cu unul dintre cei mai important�i 
CEO din Asia. L-am î�ntrebat care este secretul succesului 
său scandalos. A zâmbit s� i mi-a zis: „I�mi fac timp de gân-
dire.” I�n fiecare dimineat�ă petrece 45 de minute cu ochii 
î�nchis� i, adâncit î�n gânduri. Nu meditează. Nu se roagă. 
Se gândes�te. 

Uneori analizează provocările din afaceri. Alteori se 
gândes�te la noile piet�e. Alteori face o introspect�ie s� i re-
flectă la sensul viet�ii sale s� i la lucrurile pe care vrea ca 
viat�a sa să le reprezinte. De multe ori, nu face decât să-s� i 
imagineze noi modalităt�i de a se dezvolta personal s� i 
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profesional. Din când î�n când î�s� i petrece î�ntre s�ase s� i opt 
ore făcând acest lucru. Stă î�n linis�te. Nemis�cat. Cu ochii 
î�nchis� i. Se gândes�te. 

Să-t�i faci timp de gândire este o strategie splendidă 
de obt�inere a succesului î�n leadership s� i î�n viat�ă. Prea 
mult�i oameni î�s� i petrec cele mai fertile ore din cursul 
zilei preocupat�i doar să facă anumite lucruri, prins� i î�n 
aspectul executiv al lucrurilor. De curând, un client mi-a 
mărturisit: „Robin, uneori sunt atât de ocupat, î�ncât nici 
nu mai s�tiu ce fac de sunt atât de ocupat.” Dar dacă este 
ocupat cu ce nu trebuie? Sunt put�ine lucrurile care să te 
dezamăgească mai rău decât efortul de a-t�i investi tot 
timpul, energia s� i potent�ialul pentru a escalada un mun-
te doar ca să descoperi — după ce ai ajuns î�n vârf — că 
ai escaladat muntele gres� it. Gândirea s� i reflect�ia î�t�i ga-
rantează că te afli pe muntele potrivit. Expertul î�n mana-
gement Peter Drucker a exprimat foarte bine această 
idee: „Nu există nimic mai inutil decât realizarea eficien-
tă a unui lucru care nu ar trebui făcut deloc.” 

Expertul în management Peter Drucker  
a exprimat foarte bine această idee:  

„Nu există nimic mai inutil decât 
realizarea eficientă a unui lucru  
care nu ar trebui făcut deloc.” 
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Gândirea atentă s�i strategică este primul pas pe care-l 
faci pe drumul spre măret�ie. Claritatea vine î�naintea 
succesului. Dacă vei reflecta mai mult, î�t�i vei forma o 
idee mai bună despre priorităt�ile tale s� i despre lucrurile 
pe care ar trebui să te axezi. Act�iunile tale vor fi mai cla-
re, mai gândite s� i mai intent�ionate. Vei lua decizii mai 
bune s� i vei face alegeri mai î�nt�elepte. Dacă î�t�i petreci mai 
mult timp gândind, vei react�iona mai put�in. Vei putea să 
vezi limpede care ar fi cele mai bune utilizări ale timpu-
lui tău (lucru care te va ajuta la rândul său să economi-
ses�ti timp). S� i „timpul tău de gândire” va genera câteva 
idei uimitoare s� i î�t�i va inspira câteva visuri măret�e. Lewis 
Carroll a abordat minunat acest aspect î�n Alice în Țara 
Minunilor: 

„«Nu are niciun rost să î�ncerci», zise Alice. «Nu pot�i 
să crezi lucruri imposibile.» «As�  spune că î�t�i lipses� te 
exercit�iul», spuse Regina. «Când eram de vârsta ta, făceam 
mereu asta timp de o jumătate de oră î�n fiecare zi. Ba 
uneori am reus�it să cred chiar s� i s�ase lucruri imposibile 
î�nainte de micul dejun.»” 
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Leadershipul începe  
în timp ce depui acel efort 

suplimentar

Tocmai î�i lăsasem pe Colby s� i pe Bianca la s�coală s� i mă 
î�ndreptam spre birou când am avut o revelat�ie care m-a 
făcut să trag pe dreapta. As�a că am stat acolo, cu lumi-
nile de avarie aprinse, tastând rândurile de fat�ă pe 
BlackBerry-ul meu, pentru că voiam să vă î�mpărtăs�esc 
gândul acesta. Ideea principală: leadershipul — la fel 
ca s� i succesul — î�ncepe î�n timp ce depui acel efort 
suplimentar. 

Oamenii obișnuiți nu-și petrec mult timp 
depunând acel efort suplimentar. 

 Dar cine a zis că tu ai fi un om obișnuit? 
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Omul care se ocupă de vânzări î�s� i demonstrează 
leadershipul atunci când dă câteva telefoane î�n plus la 
finele unei zile extenuante — nu pentru că ar fi cel mai 
us�or lucru de făcut, ci pentru că este ceea ce trebuie. 
Managerul care a terminat un raport la care a lucrat 
folosindu-s� i toate talentele la maximum dă dovadă de 
leadership atunci când revine asupra lui mai târziu, pen-
tru a-l finisa s� i pentru a-l face s� i mai bun. Echipa care î�i 
livrează clientului valoarea pe care i-a promis-o dă do-
vadă de leadership atunci când face s� i mai mult pentru 
a-i impresiona. S� i omul care se luptă cu impulsul de a 
rămâne î�n pat î�ntr-o zi friguroasă î�s� i dovedes�te leader-
shipul atunci când î�s� i î�ncalt�ă pantofii de alergat pentru a 
merge la alergat. S� i nu face asta pentru că s-ar distra 
alergând kilometri î�ntregi î�ntr-o dimineat�ă geroasă. O 
face pentru că este un lucru î�nt�elept. 

Te rog să te gândes�ti la ideea aceasta. Eu cred că este 
extrem de importantă. Aceia dintre noi care î�s� i petrec 
mare parte din timp dedicându-se din tot sufletul acelui 
efort suplimentar sunt tocmai cei care î�s� i croiesc cariere 
extraordinare s� i viet�i spectaculoase. Oamenii obis�nuit�i 
nu-s� i petrec mult timp depunând acel efort suplimentar. 
Dar cine a zis că tu ai fi un om obis�nuit? 
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Mick Jagger  
și punctele de reper 

Luni seara am văzut un tip de s�aizeci s� i doi de ani sust�i-
nând un concert rock de zile mari, timp de mai bine de 
două ore, î�n fat�a a 30 000 de fani î�nfocat�i. Da, Mick are 
s�aizeci s� i doi de ani, s� i solistul cândva tânăr al celor de la 
Rolling Stones î�mbătrânes�te. Dar are s� i acum charisma 
aceea. S� tie s� i acum să se mis�te. S� i î�s� i păstrează s� i acum 
tineret�ea. 

I�n timp ce-l priveam, m-am gândit la o sintagmă pe 
care am prezentat-o la seminarele mele din ultima vre-
me: „Puncte de reper.” Acum o săptămână, am auzit pe 
cineva zicând: „Am trecut de s�aizeci de ani — mă apropii 
de sfârs� itul viet�ii.” Ideea nu t�ine dacă î�l iei pe Mick Jagger 
ca punct de reper. 

Punctele pozitive de reper te vor atrage spre un nou 
mod de a vedea lucrurile s� i î�t�i vor prezenta un set nou de 
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posibilităt�i. Vor î�ncepe să t�i se deschidă us� i despre care 
nici măcar nu s�tiai că există. Tatăl meu este un reper gro-
zav î�n materie de integritate. Mama mea este un exce-
lent reper î�n materie de bunătate. Copiii mei sunt 
repere minunate pentru felul î�n care dau dovadă de 
dragoste necondit�ionată s� i de curiozitate nemărginită. 
Richard Branson este un reper spectaculos pentru ce 
î�nseamnă o viat�ă trăită din plin. Madonna este un reper 
grozav pentru reinventare. Peter Drucker a fost un 
reper minunat pentru important�a î�nvăt�ării continue 
de-a lungul î�ntregii viet�i. Nelson Mandela este un re-
per strălucit pentru semnificat� ia curajului s� i a 
umanitarismului. 

Punctele pozitive de reper te vor atrage 
spre un nou mod de a vedea lucrurile și îți 

vor prezenta un set nou de posibilități. 
Vor începe să ți se deschidă uși despre care 

nici măcar nu știai că există. 

De multe ori avem puncte de reper slabe, as�a că ve-
dem carent�ele unui scenariu, s� i nu oportunităt�ile. Dacă 
ai puncte de reper de talie mondială, vei valorifica o 
parte s� i mai mare a potent�ialului pe care î�l ai, s� i viat�a va 
fi mai minunată. Ca om, vei juca un joc cu mize mai mari 
dacă alegi oamenii potrivit�i drept modele. Cu tot�ii sun-
tem făcut�i din acelas� i material. Suntem cu tot�ii făcut�i din 
carne s� i oase. Dacă ceilalt�i pot să ajungă la măret�ie 
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— atunci s� i tu pot�i. Nu trebuie decât să faci lucruri 
asemănătoare cu cele pe care le-au făcut reperele tale 
pentru a ajunge la excelent�ă. 

S� i să-t�i spun ceva: când voi ajunge la s�aizeci s� i doi de 
ani, vreau să fiu ca Mick. Pentru că el abia acum î�ncepe. 
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Afacerile înseamnă relații 

I�n timp ce scriu acest capitol, sunt la bordul unui avion, 
î�n Frankfurt. Mi-am petrecut ziua de ieri î�ntâlnindu-mă 
cu editorii care au distribuit î�n î�ntreaga lume seria The 
Monk Who Sold His Ferrari (Călugărul care și-a vândut 
Ferrari-ul). I�n fiecare toamnă, oras�ul Frankfurt se tre-
zes�te la viat�ă î�n timp ce este luat cu asalt de 250 000 de 
oameni din domeniul editării de carte, care vin la acel 
mai mare târg de carte din lume. Pentru mine, ziua de 
azi este ultima dintr-un turneu de lecturi s� i de promova-
re de carte care m-a purtat prin India (una dintre t�ările 
pe care-mi place cel mai mult să le vizitez), Istanbul (un 
loc fantastic) s� i, la sfârs� it, î�n acest orăs�el german. Am 
î�nvăt�at foarte multe î�n aceste ultime trei săptămâni. Am 
cunoscut foarte multe persoane uimitoare care m-au bi-
necuvântat cu bunătatea lor. Am fost mis�cat de schimba-
rea de mentalitate a oamenilor care vor să ajungă la cea 
mai minunată viat�ă pe care o pot avea s� i să conducă prin 
exemplu personal. S� i probabil cel mai important lucru 
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dintre toate, mi-am amintit că există put�ine lucruri mai 
importante decât crearea relat�iilor. 

Nu este prea greu să uit�i că, î�n ultimă instant�ă, aface-
rile s� i viat�a se rezumă la crearea de relat�ii interumane. 
I�n timpul acestui turneu de promovare de carte, am râs 
cu cititorii mei î�n timpul sesiunilor de autografe. Am luat 
masa cu client�ii pentru care desfăs�urăm activităt�ile de 
dezvoltare de leadership. Am băut o cafea cu editorii 
mei. Am avut ocazia să cunosc oamenii din această co-
munitate care s-a dezvoltat î�n jurul mesajului meu. S� i ei 
au avut la rândul lor ocazia să mă cunoască pe mine. 

Ideea principală: oamenii vor să s�tie că es�ti autentic. 
Că es�ti cumsecade, bun s� i demn de î�ncredere. Vor să te 
simtă, să te citească s� i să privească î�n ochii tăi ca să vadă 
din ce material es�ti făcut. Vor să vadă pasiunea pe care o 
ai pentru lucrurile pe care le reprezint�i, oricare ar fi 
acestea. S� i când î�s� i vor da seama că es�ti autentic, se vor 
deschide î�n fat�a ta. Când vor vedea că te preocupă inte-
resele lor, vor avea î�ncredere î�n tine — s� i se vor preocu-
pa de interesele tale. După ce vor î�nt�elege că es�ti bun, 
vor fi buni cu tine. Iar cariera (precum s�i viat�a) ta va ajun-
ge î�ntr-un loc al elitei mondiale sprijinindu-se pe aceste 
legături bazate pe î�ncredere. E us�or să uit�i că oamenii 
fac afaceri cu oamenii pe care-i plac — s� i care-i fac să se 
simtă bine. Observat�ii elementare — s� tiu. S� i cu toate 
acestea, majoritatea nu ajungem să stăpânim la perfec-
t�ie lucrurile elementare. Succesul î�nseamnă consecven-
t�ă î�n jurul fundamentelor. Nu este vorba de cine s�tie ce 
filozofie complicată. 
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E ușor să uiți că oamenii fac afaceri cu 
oamenii pe care-i plac. 

As�a că te invit să ies� i din birou s� i să pleci la drum. 
Atunci când te mis�ti printre oameni, se î�ntâmplă lucruri 
bune. N-o să se î�ntâmple mare lucru dacă nu te pui î�n 
mis�care. Dă mâna cu oamenii. Participă la dineuri. Arată 
că es�ti realmente interesat. Răspândes�te-t�i bunăvoint�a. 
Dă mai departe vestea cea bună a mesajului tău. 
Amintes�te-t�i că trebuie să atingi inimile oamenilor î�na-
inte ca ei să-t�i dea o mână de ajutor. S� i că toate afacerile 
î�nseamnă relat�ii. 
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Lecții de viață de la  
SpongeBob-Pantaloni Pătrați

SpongeBob-Pantaloni Pătrat�i este eroul meu. Eu s� i copiii 
luam micul dejun azi-dimineat�ă, când Bianca, fiica mea 
î�n vârstă de doar nouă ani, a adus î�n discut�ie subiectul 
acestui mic personaj nebunatic de desene animate. „Tati, 
SpongeBob e o persoană reală?” M-a făcut să râd. Apoi 
m-a pus pe gânduri. Dacă SpongeBob ar fi o fiint�ă uma-
nă, am trăi î�ntr-o lume mai bună. Vorbesc serios. Iată 
patru lect�ii pe care le putem deprinde de la SpongeBob 
pentru a î�nvăt�a să avem parte de mai multă bucurie î�n 
viat�ă: 

FII ETERNUL OPTIMIST. Tipul (sau, mai degrabă, bure-
tele) vede întotdeauna tot ce-i mai bun din fiecare situa-
ție. Felul în care gândești îți modelează efectiv realitatea. 
Și cum Sponge Bob caută tot ce-i mai bun, asta și găsește. 
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PREȚUIEȘTE OAMENII. SpongeBob știe ce înseamnă 
prietenia. Îi iubește pe amicii săi din Bikini Bottom, chiar 
și pe Squidword „care e mereu supărat”, ca să folosesc cu-
vintele fiului meu. SpongeBob știe că să-i respecți pe oa-
meni și să-i pui întotdeauna pe primul loc sunt două dintre 
cele mai importante elemente ale relațiilor puternice. 

FII ORIGINAL. SpongeBob este unic. Mult prea mulți din-
tre noi ne temem să fim noi înșine. Așa că ne abandonăm 
visurile pentru a urma gloata. Tragic. „Nu te minți pe tine 
însuți”, scria Shakespeare. Ai curajul să fii cât de autentic — 
și de măreț — poți fi. (Warren Buffett, președintele Berkshire 
Hathaway, a spus odată: „Nu pot să existe doi tu.”) 

Mult prea mulți dintre noi ne temem  
să fim noi înșine. Așa că ne abandonăm 

visurile pentru a urma gloata. 

RÂZI ȘI DISTREAZĂ-TE. Nu are niciun rost să ai succes, 
dar să fii trist. Este o absurditate. Da, urcă până în vârful 
muntelui. Dar bucură-te și de ascensiune. Viața n-ar tre-
bui să fie un chin. Ar trebui să fie o sărbătoare. Așa că 
distrează-te pe cinste în timp ce-ți urmezi — și-ți împli-
nești — cele mai frumoase visuri. 


