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INTRODUCERE
Excelența este o artă dobândită prin exercițiu și obișnu-
ință. Nu acționăm așa cum trebuie pentru că avem virtute 
sau excelență, ci mai degrabă le avem fiindcă acționăm 
așa cum trebuie. Suntem ceea ce facem în mod repetat. 

Așadar, excelența nu este un act, ci o obișnuință. 

– Aristotel



― De ce ești îngrozită de ideea că îți dorești mai mult?
Un birou masiv din stejar mă desparte de Lynn. Ea se 

as�ază din nou pe scaun, s�i pentru o clipă se uită pe fereastră. 
E dimineat�ă. Ne aflăm la etajul 42, aproape la acelas� i nivel 
cu ceat�a care plutes�te deasupra oceanului. 

Chiar î�nainte să-i pun î�ntrebarea, s�tiu că nu o să-i placă.
Lynn este o persoană foarte eficientă. Are o mare capa-

citate de concentrare, î�s� i duce toate proiectele s� i sarcinile 
la bun sfârs� it, are o gândire critică s� i manifestă abilităt�i de 
lider. La serviciu, a fost promovată de trei ori î�n decursul 
a cinci ani. Oamenii o admiră s� i spun despre ea că se află 
pe drumul cel bun. Că are toate calităt�ile necesare pentru 
a reus� i î�n viat�ă. 

Prin urmare, „î�ngrozită” nu e cuvântul pe care lumea î�l 
foloses�te de obicei pentru a o descrie pe Lynn. Dar eu s�tiu. 

Ea se uită din nou la mine, s� i î�mi răspunde:
― Păi, n-as�  zice că sunt...
Mă aplec s� i scutur din cap.
Lynn se abt�ine să mai spună ceva s� i î�ncuviint�ează din 

cap, netezindu-s� i părul castaniu deja aranjat. Acum s�tie că 
nu poate scăpa cu o minciună.

― Bine, zice Lynn. Poate că ai dreptate. Mi-e frică să trec 
la nivelul următor.
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O î�ntreb de ce.
― Pentru că de abia supraviet�uiesc la nivelul ăsta.

#

Această carte explică modul î�n care unii oameni devin 
extraordinari. Totodată, ea expune motivele pentru care alt�i 
oameni se sabotează singuri s� i nu pot evolua. Cartea arată 
clar de ce unii excelează, alt�ii es�uează, iar cei mai mult�i nici 
măcar nu î�ncearcă.

Sunt consultant pentru profesionis�tii de top, iar î�n aceas-
tă calitate, am avut posibilitatea să lucrez cu o mult�ime de 
persoane ca Lynn. Oamenii de succes muncesc din greu pen-
tru a reus� i, progresând datorită perseverent�ei s� i tăriei de 
caracter de care dau dovadă. Apoi, î�ntr-un moment pe care 
nu l-ar fi putut anticipa, se plafonează ori ajung la epuizare. 
Sau pasiunea lor dispare. Î�n acel moment, cei care se află 
î�n anturajul unui om de succes pot avea impresia că acea 
persoană continuă să lucreze neabătută. Î�nsă realitatea este 
alta: î�n adâncul sufletului lor, mult�i oameni de succes simt 
adesea că se zbat, pierdut�i î�ntr-un ocean de priorităt�i s�i de 
oportunităt�i. Se simt nesiguri, nes�tiind î�ncotro să-s�i î�ndrep-
te atent�ia sau cum să-s� i valorifice succesele. Aces�ti oameni 
au ajuns departe î�n viat�ă, dar nu au descoperit î�ncă regulile 
pe care trebuie să le pună î�n practică pentru a păstra suc-
cesul. Des� i sunt foarte capabili, mult�i dintre ei trăiesc cu 
teama constantă că vor rămâne î�n urmă sau că vor es�ua î�n 
mod lamentabil, atunci când vor î�ncerca să facă fat�ă exigen-
t�elor asociate unui nivel superior de succes. 

De unde această teamă sau această dificultate? S� i, pe de 
altă parte, de ce alt�ii scapă de această capcană, continuând 
să urce tot mai sus, având o evidentă stare de bine s� i 
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bucurându-se de un succes tot mai mare – lucruri pe care 
cei din jurul lor le invidiază sau le consideră inaccesibile?

Pentru a explica acest fenomen, cartea pune laolaltă 
rezultatele a douăzeci de ani de cercetare, experient�a do-
bândită prin intermediul cursurilor t�inute timp de zece ani 
pentru formarea la un nivel de performant�ă superior î�n di-
verse domenii de activitate precum s� i o vastă bază de date 
alcătuită prin chestionare, prin interviuri structurate s�i prin 
instrumente profesionale de evaluare. 

Astfel, cartea î�t�i va dezvălui ce lucruri sunt necesare 
pentru a deveni nu doar un om de succes, ci un profesionist 
de top – o persoană care, î�n decursul viet�ii, ajunge la un 
nivel tot mai mare de bunăstare, bucurându-se succes pe 
termen lung.

Pe parcursul acestei călătorii, pe care o vom face î�mpre-
ună, voi aduce î�n discut�ie miturile foarte răspândite cu pri-
vire la „succes”. Î�t�i voi arăta de ce tăria de caracter, voint�a, 
practica, abilităt�ile s�i talentele native nu sunt suficiente pen-
tru a te duce la următorul nivel, î�ntr-o lume care î�t�i cere să 
fii un lider, să adaugi valoare s� i să gestionezi proiecte com-
plexe, sau conflictele î�ntre priorităt�i diverse. Pentru a atinge 
un grad î�nalt de performant�ă, trebuie să faci uneori abstrac-
t�ie de lucrurile care te pasionează, de domeniile profesionale 
î�n care î�t�i pot�i manifesta pe deplin abilităt�ile s�i de proiectele 
î�n care, anterior, ai investit eforturi. Asta se î�ntâmplă deoa-
rece, la drept vorbind, lumii î�i pasă mai put�in de personali-
tatea s� i de abilităt�ile tale. Mai importante sunt ajutorul pe 
care î�l acorzi altor oameni s� i binele pe care î�l vei aduce î�n 
viat�a celor din jurul tău.

După ce vei parcurge această carte, nu te vei mai î�ntreba 
niciodată ce e cu adevărat necesar pentru a reus�i atunci când 
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î�ncepi un proiect la locul de muncă sau când urmăres�ti un 
obiectiv nou s� i î�ndrăznet�. Vei deprinde un ansamblu de 
obis�nuint�e eficiente, care generează rezultate extraordina-
re pe termen lung s� i pe care s� i le pot î�nsus� i oameni cu per-
sonalităt�i diverse, î�n cele mai variate situat�ii. Te vei simt�i 
puternic s� i î�ncrezător, deoarece vei s�ti asupra căror lucruri 
trebuie să te concentrezi s� i cum să lucrezi eficient. Odată 
ce te-ai bucurat de succes, vei î�nt�elege cum te pot�i dezvolta 
î�n continuare. Dacă vei fi vreodată nevoit să lucrezi sau să 
concurezi cu alt�ii la cel mai î�nalt nivel, vei s�ti exact ce tre-
buie să faci s� i cum să gândes�ti.

Toate acestea nu î�nseamnă că trebuie să fii supraom. 
Ai anumite defecte; cu tot�ii avem. Î�nsă, la finalul acestei 
cărt�i, î�t�i vei spune: „Acum, s�tiu exact ce trebuie să fac pen-
tru a mă situa mereu la cel mai î�nalt nivel. Am î�ncredere î�n 
puterea mea de î�nt�elegere, s� i sunt pe deplin capabil să de-
păs�esc obstacolele care stau î�n calea succesului meu, pentru 
tot restul viet�ii”. Vei avea o mentalitate diferită s�i vei act�iona 
î�n conformitate cu un ansamblu de obis�nuint�e testate, care 
te vor duce î�n mod negres�it la succes pe termen lung, î�n di-
verse situat�ii s� i î�n diferite sfere ale existent�ei. Î�n calitate de 
consultant pentru profesionis�tii de top, am constatat că aces-
te obis�nuint�e au eficientizat munca unor persoane din toate 
categoriile sociale – de la CEO din Fortune 50 la artis�ti, de 
la sportivi olimpici la familis�ti, de la intelectuali sau savant�i 
de renume mondial la elevi de liceu. Dacă, î�n î�ncercarea de 
a-t�i î�mbunătăt�i viat�a, ai căutat vreodată o metodă testată 
î�n mod temeinic s�i bazată pe dovezi s�tiint�ifice, o vei găsi chiar 
acum, î�n prezenta carte. 

Î�narmat cu informat�iile găsite aici, î�t�i vei realiza poten-
t�ialul, vei avea un sentiment de bunăstare, vei fi capabil să-i 
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conduci pe alt�ii spre excelent�ă s� i te vei simt�i î�mplinit. Dacă 
vei pune î�n aplicare ansamblul de obis�nuint�e necesare atin-
gerii unui grad î�nalt de performant�ă, atunci vei avea parte 
de multe transformări î�n viat�a s�i î�n cariera ta. Vei deveni un 
om extraordinar.

DE CE ACEASTĂ CARTE? DE CE ACUM?

Am avut privilegiul să instruiesc milioane de oameni din î�n-
treaga lume s� i să-i ajut să se dezvolte atât î�n plan profesio-
nal, cât s� i î�n plan personal. As�adar, pot afirma cu certitudine 
că, pretutindeni, oamenii sunt foarte nesiguri cu privire la 
direct�ia pe care trebuie să o urmeze î�n viat�ă s� i la deciziile 
pe care trebuie să le ia pentru ei sau pentru familia lor. 
Oamenii vor să evolueze, dar nu reus�esc. Muncesc din răs-
puteri, dar nu răzbat. Sunt motivat�i, dar nu î�ntotdeauna s�tiu 
cu exactitate ce vor. Vor să-s� i urmeze visurile, dar se tem că 
vor fi judecat�i prea aspru sau că vor es�ua.

La acestea se adaugă stresul provocat de sarcinile obis�-
nuite de serviciu, de feluritele obligat�ii, de î�ndoielile pe care 
le au cu privire la alegerile făcute. Toate aceste lucruri ar 
epuiza pe oricine. Foarte multe persoane au senzat�ia că lu-
crurile nu se vor î�mbunătăt�i niciodată s� i că mereu vor î�no-
ta î�ntr-o mare î�nvolburată de distrageri s� i de dezamăgiri. 
Dacă acest lucru sună cumplit, să s�tii că as�a este. Oamenii 
sunt plini de sperant�ă s� i pregătit�i să facă o schimbare, î�nsă 
duc o viat�ă plictisitoare s� i se simt neî�mplinit�i, fiindcă nu au 
o direct�ie clară î�n viat�ă s� i nu aplică tehnicile care să î�i ajute 
să obt�ină o performant�ă superioară. 

Desigur, mult�i oameni au o existent�ă fericită. Î�nsă con-
stant�a este o problemă. Poate că respectivele persoane se 
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consideră foarte capabile – ba chiar simt uneori că au ajuns 
la „apogeul performant�ei” –, dar î�ntotdeauna vor avea de 
escaladat alte s�i alte stânci abrupte. Prin urmare, aceste per-
soane sunt sătule de sentimentul de nesigurant�ă pe care î�l 
î�ncearcă atunci când ating un grad î�nalt de performant�ă. 
Aces� ti oameni se î�ntreabă cum pot evolua s� i cum se pot 
bucura de succes constant. Ei nu au nevoie numai de tru-
curi noi prin care să atingă o stare s� i o dispozit�ie mai bună; 
au nevoie să-s� i creeze abilităt�i s� i să deprindă tehnici care 
să-i ajute să progreseze permanent, atât î�n carieră, cât s� i î�n 
viat�a personală. 

Acest scop nu este us�or de atins. Des�i toată lumea spu-
ne că vrea să progreseze î�n fiecare sferă a existent�ei, mult�i 
oameni, asemenea lui Lynn, se tem că, î�n cazul î�n care î�s� i 
urmează visurile, vor provoca pagube colaterale: relat�iile 
lor personale vor fi compromise, vor fi ridiculizat�i î�n plan 
social sau vor fi nevoit�i să facă fat�ă unui grad insuportabil 
de stres. Poate că, î�ntr-o anumită etapă a viet�ii, pe tot�i ne 
î�ngrijorează astfel de lucruri. Nu e adevărat că s�tii cum să 
te descurci î�n viat�ă, î�nsă uneori î�t�i limitezi viziunea s� i pla-
nurile de viitor deoarece es�ti deja prea ocupat, prea stresat, 
prea solicitat?

Nu că ai fi incapabil de o performant�ă optimă. Es�ti con-
s�tient că uneori excelezi î�n anumite proiecte profesionale, 
dar te chinui cu alte proiecte similare. S� tii că străluces�ti î�n 
anumite î�mprejurări, î�nsă nu s� i î�n altele. Chiar dacă î�t�i gă-
ses� ti motivat�ia necesară î�ndeplinirii obiectivelor, uneori, 
la sfârs� itul zilei, te detes� ti fiindcă n-ai dus nimic la bun 
sfârs�it s� i pentru că nu ai făcut decât să te uit�i la trei sezoa-
ne dintr-un serial difuzat pe Netflix. 
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Poate ai observat s�i tu că alt�i oameni progresează î�ntr-un 
ritm mai alert. Poate că t�i-ai văzut unii colegi trecând cu 
abilitate de la un proiect la altul s� i bucurându-se mereu 
de succes, indiferent de obstacolele care le stau î�n cale. 
Plasează-i î�n orice context, î�n orice echipă, î�n orice compa-
nie s� i î�n orice domeniu de activitate, iar ei vor reuși pur s� i 
simplu!

Cine sunt aceste persoane s� i care e secretul lor? Sunt 
oameni care au atins un grad î�nalt de performant�ă, iar se-
cretul constă î�n obis�nuint�ele lor. Vestea bună este că s� i tu 
pot�i deveni unul dintre ei s� i că pot�i deprinde aceleas� i obis�-
nuint�e, indiferent de formarea ta intelectuală, de experient�a 
profesională, de domeniul î�n care activezi, de personalitate 
sau de punctele tale slabe. Cu pregătirea s� i cu obis�nuint�ele 
potrivite, oricine poate atinge un grad î�nalt de performant�ă. 
Îar î�n cartea de fat�ă, pe care am scris-o pentru tine, pot do-
vedi acest lucru!

SCHIMBAREA PRINCIPIULUI

Mult�i oameni simt că există un contrast î�ntre existent�a lor 
obis�nuită s� i viat�a extraordinară pe care s� i-ar dori să o aibă. 
Poate că, î�n urmă cu cincizeci de ani, era mai us�or să explo-
rezi lumea s� i să progresezi. Principiul succesului era mai 
simplu: „Munces� te din greu. Joacă după reguli. T� ine capul 
plecat. Nu pune prea multe î�ntrebări. Urmează-t�i liderul. 
Excelează î�ntr-un domeniu î�n care va fi nevoie de tine”.

Apoi, î�n urmă cu douăzeci de ani, principiul a î�nceput 
să sufere modificări, iar acum sună astfel: „Î�ncalcă regulile. 
T� ine capul sus: optimis�tii î�nving. Pune î�ntrebări specialis�tilor. 
Es�ti un lider. Grăbes�te-te s� i dă-t�i seama ce trebuie făcut”.
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Î�n prezent, mult�i oameni simt că succesul este un con-
cept vag, î�ndepărtat, aproape necunoscut. Au apus vremu-
rile î�n care sarcinile noastre de serviciu erau predictibile, iar 
as�teptările celor din jurul nostru erau „î�ndeplinite”. Acum, 
totul pare haotic s� i î�n permanentă schimbare. S� eful, parte-
nerul de cuplu s� i clientul tău vor mereu ceva nou, acum. 
Munca ta nu mai e nici simplă, nici individuală, ca î�n trecut. 
Sau, dacă este î�n continuare as�a, e foarte posibil să fii î�n 
curând î�nlocuit de către calculator. Î�n zilele noastre, toate 
lucrurile sunt interconectate, iar asta generează s�i mai mult 
stres, deoarece, î�n cazul î�n care gres�es�ti ceva, dai peste cap 
o î�ntreagă ret�ea. Gres�elile nu mai sunt personale sau izola-
te. Sunt imediat vizibile, iar uneori au consecint�e la scară 
globală.

Trăim î�ntr-o lume nouă. Avem foarte put�ine certitudini, 
dar trebuie să facem fat�ă unor as�teptări foarte mari. Sloga-
nurile care făceau anterior referire la munca asiduă, la res-
pectarea normelor, la capul t�inut sus ori la capul plecat, 
toate acestea au fost eliminate î�n favoarea unei reguli ne-
rostite, dar larg acceptate: „Prefă-te că nu munces�ti din greu, 
astfel î�ncât prietenii tăi să fie impresionat�i de pozele tale 
de la micul dejun sau de tonul relaxat al postărilor tale pe 
ret�elele de socializare. Dar, î�n realitate, munces�te din greu. 
Nu te as�tepta să primes�ti indicat�ii, fiindcă nu există reguli. 
Fii calm, deoarece totul î�n jurul tău e o nebunie. Pune î�n-
trebări, dar nu te as�tepta ca altcineva să î�t�i dea răspunsuri-
le. Nu există lideri, î�ntrucât tot�i conducem. Adaptează-te 
situat�iilor care apar î�n prezent s�i adaugă valoare. Niciodată 
nu vei descoperi nimic – tu doar adaptează-te în permanență, 
pentru că mâine totul se va schimba din nou”.
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Această perspectivă nu e doar tulburătoare. Să mergi î�na-
inte prin haos e ca s� i cum ai î�ncerca să alergi î�n timp ce te 
scufunzi î�n noroi. Nu vezi î�ncotro te î�ndrept�i. Te mis�ti fără 
să î�naintezi. Caut�i un ajutor, un punct de sprijin, orice, dar 
nu găses� ti nicio cale pentru a ies� i la suprafat�ă. Es� ti bine 
intent�ionat s�i ai etică profesională, dar nu s�tii î�n ce domeniu 
î�t�i pot�i pune î�n valoare aceste calităt�i. Ai oameni care se ba-
zează pe tine, dar nu es�ti sigur ce direct�ie să le indici.

Chiar dacă nu simt�i că te î�neci, s-ar putea să simt�i că te 
plafonezi. Sau să ai sentimentul că te scufunzi s� i că vei fi 
abandonat. Cu sigurant�ă, ai ajuns atât de departe, fiindcă 
es�ti curajos, muncitor, s� i pui pasiune î�n tot ceea ce faci. 
Până acum, ai escaladat cât�iva munt�i, î�nsă următoarele î�n-
trebări te nedumeresc cu totul: Încotro să mă îndrept acum? 
Cum să ajung mai sus? De ce alții urcă mai repede decât mine? 
Oare voi putea vreodată să mă relaxez și să prind rădăcini? 
Voi simți mereu că totul e o corvoadă? Am cu adevărat o viață 
foarte bună? 

Pentru a-t�i pune î�n valoare aptitudinile, ai nevoie de un 
ansamblu de obis�nuint�e eficiente. Uită-te la oamenii care 
ating un grad î�nalt de performant�ă, s� i vei vedea că, î�n viat�a 
de zi cu zi, aceste persoane urmează nis�te metode care le 
asigură succesul. Metodele fac diferent�a î�ntre profesionis�ti 
s� i novici sau î�ntre s�tiint�ă s� i filosofia de fotoliu. Î�n absent�a 
metodelor, nu pot�i testa ipoteze, nu pot�i î�nregistra progresul 
s� i nu pot�i obt�ine rezultate except�ionale î�n mod constant. 
Î�n dezvoltarea personală s� i profesională, aceste metode s� i 
proceduri sunt, î�n realitate, obișnuințe. Dar care dintre ele 
funct�ionează?
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CE NU FUNCȚIONEAZĂ

Atunci când î�ncercăm să facem fat�ă presiunilor momentu-
lui, ce sfaturi primim? Sfaturi care ne-au fost transmise de 
sute de ani, poate cu mici modificări:

• Munces�te din greu. 
• Pune pasiune î�n ceea ce faci.
• Profită de punctele tale forte.
• Exersează mult.
• T� ine-te de treabă.
• Fii recunoscător.

Fără î�ndoială, acestea sunt sfaturi arhicunoscute s�i utile. 
Sunt expresii care te conving s� i care nu vor cădea niciodată 
î�n desuetudine. Dacă adopt�i acest mod de a gândi, nu ai cum 
să dai gres� . S� i, cu sigurant�ă, e un discurs al naibii de bun 
pentru un proaspăt absolvent.

Dar aceste sfaturi sunt ele potrivite?
Cunos�ti oameni muncitori, care urmează toate aceste 

indicat�ii, dar care nu se simt încă î�mplinit�i sau nu se bucură 
nici pe departe de succesul pe care s� i l-ar dori? Nu există 
miliarde de oameni muncitori, care se situează pe ultimele 
locuri? Î�n localitatea ta de bas�tină, nu cunos�ti o mult�ime de 
persoane care lucrau cu pasiune, s�i care î�ntre timp s-au pla-
fonat? Nu ai cunoscut o mult�ime de oameni cons�tient�i de 
abilităt�ile lor, î�nsă care nu s�i-au fixat t�eluri precise? Sau per-
soane care nu s�tiu cum să î�nceapă un proiect nou s�i care 
sunt frecvent surclasate de oameni cu mai put�ine abilităt�i?
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Poate că tot�i aces�tia ar trebui să exerseze mai mult, nu-i 
as�a? Să muncească zece mii de ore?* Î�nsă chiar s� i as�a, tot e 
posibil să es�ueze. Poate că atitudinea lor este de vină? Poate 
că ar trebui să fie mai atent�i ori să arate mai multă recu-
nos�tint�ă? Totus�i, mult�i oameni sunt recunoscători că au o 
relat�ie sau o slujbă, chiar dacă acestea sunt fără viitor. 

Care e problema?

ÎN CĂUTAREA UNEI CĂI MAI BUNE

Eu am fost unul dintre acei oameni. Î�n tineret�e, eu eram cel 
care se î�neca. Pe când aveam nouăsprezece ani, după des-
părt�irea de prima femeie pe care am iubit-o î�n viat�a mea, 
am trecut printr-o depresie s� i am avut tendint�e suicidale. 
Am traversat o perioadă foarte sumbră. Îronia sort�ii a fost 
că un accident de mas�ină m-a ajutat să ies din această sta-
re. Prietenul meu se afla la volan s� i conducea cu aproape 
140 de kilometri pe oră, atunci când am „zburat” de pe 
autostradă. Amândoi sângeram s� i eram î�ngrozit�i, dar scă-
paserăm cu viat�ă. Accidentul mi-a schimbat felul de a gândi, 
oferindu-mi ceea ce eu numesc „motivat�ia mortalităt�ii”.

Î�n celelalte cărt�i ale mele, am relatat această î�ntâmplare, 
iar acum vă voi spune s� i ce î�nvăt�ăminte am tras. Î�n primul 
rând, nu există suficiente cuvinte care să exprime cât de pre-
t�ioasă este viat�a. De aceea, atunci când t�i se oferă o a doua 
s�ansă, acordă-t�i un moment pentru a-t�i da seama cine anu-
me es�ti s� i ce î�t�i dores�ti cu adevărat. Eu mi-am dat seama că 
nu voiam să-mi iau viat�a; voiam să trăiesc. Orice zi pe care 
o î�ncepi, sau orice decizie pe care o iei, poate fi o a doua 

* Referire la „ regula celor zece mii de ore” – principiu care accentuează 
importanța productivității și a muncii asidue (n. ed.)
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s�ansă. Da, inima î�mi fusese frântă, dar voiam î�n continuare 
să iubesc. Am simt�it că mi s-a acordat a doua s�ansă, prin 
urmare voiam ca acest moment să conteze, să se î�ntâmple 
ceva diferit. Trăiește. Iubește. Contează! Aceasta a devenit 
deviza mea. Atunci m-am hotărât să mă schimb. Atunci am 
î�nceput să caut răspunsuri, ca să trăiesc o viat�ă mai bogată, 
mai plină de sens.

Am făcut toate lucrurile la care te-ai fi as�teptat: am citit 
toate cărt�ile de dezvoltare personală. Am urmat cursuri de 
psihologie. Am ascultat programe audio motivat�ionale. Am 
mers la seminare de dezvoltare personală. Am pus î�n prac-
tică solut�iile propuse de toate aceste cărt�i s� i programe. Am 
muncit din greu. Am pus pasiune î�n tot ce am făcut. Mi-am 
valorificat aptitudinile. Am exersat. M-am t�inut de treabă. 
Mi-am exprimat recunos�tint�a î�n tot acest timp.

S� i s� tii ce? A funcționat.
Toate aceste sfaturi mi-au schimbat viat�a. Î�n cât�iva ani, 

am ajuns să am o slujbă bună, o parteneră potrivită, prie-
teni buni s� i o locuint�ă decentă. Eram recunoscător pentru 
toate aceste lucruri.

Î�nsă ulterior, chiar dacă am continuat să pun î�n practică 
toate aceste sfaturi utile, m-am plafonat. Î�n următorii s�ase 
sau s�apte ani, nu am mai făcut progrese notabile. Simt�eam 
că î�nnebunesc. Dacă lucrezi din greu, pui pasiune î�n ceea 
ce faci, es� ti recunoscător, dar tot nu avansezi sau tot nu 
simt�i că realizezi ceva, devii frustrat. Îar acest lucru te se-
cătuies�te de puteri. Uneori excelezi, î�nsă mult prea adesea, 
te simt�i epuizat. Es�ti o persoană curajoasă s�i es�ti remunerat 
pentru munca pe care o faci, dar nu simt�i că es�ti răsplătit 
suficient de mult. Es�ti motivat, î�nsă nu î�ndeajuns, s� i nici nu 
î�i motivezi, la rândul tău, pe ceilalt�i. Stabiles� ti anumite 
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raporturi sociale, dar nu legături profunde. Adaugi valoa-
re, dar nu produci o schimbare. Nu aceasta este viat�a pe care 
ne-o dorim.

Treptat, mi-am dat seama că avusesem succes î�ntr-o oa-
recare măsură, des� i nu puteam preciza de ce. Nu fusesem 
atât de disciplinat pe cât as�  fi vrut, nu devenisem cunoscut 
î�n î�ntreaga lume, iar pe plan social, nu aveam impactul pe 
care mi l-as�  fi dorit. Pentru a putea î�nvăt�a mai repede s� i 
pentru a mă putea bucura mai mult de această călătorie 
numită „viat�ă”, î�mi doream un plan exact, care să detalieze 
ce trebuia să fac î�n fiecare zi s� i î�n orice situat�ie nouă. 

Am realizat că problema cu vechea formulă a succesu-
lui: − Munces� te din greu. Pune pasiune î�n ceea ce faci. 
Profită de punctele tale forte. Exersează mult. T� ine-te de 
treabă. Fii recunoscător. − este că ea se referă mai ales la 
rezultatele individuale s� i la succesul pe care î�l dobândes�ti 
î�ntr-o primă fază. Aceste lucruri te fac să intri s� i să rămâi 
î�n joc. Dar ce se î�ntâmplă după primele câs�tiguri? Ce se î�n-
tâmplă după ce te-ai î�ndrăgostit, după ce ai obt�inut notele 
dorite, după ce t�i-ai dat seama care sunt pasiunile tale, 
după ce ai primit jobul la care visai s� i ai î�nceput să lucrezi 
la î�ndeplinirea obiectivelor tale? Ce se î�ntâmplă după ce ai 
dobândit experient�ă, după ce ai economisit ceva bani s� i 
după ce ai prins elan? Cum procedezi î�n cazul î�n care vrei 
să devii un lider, să fii cunoscut pe tot mapamondul s� i să ai 
un cuvânt de spus pe termen lung? S� i, tot pe termen lung, 
cum pot�i menține succesul cu entuziasm? Cum pot�i deveni 
suficient de î�ncrezător î�n propriile tale fort�e, astfel î�ncât să 
ajungi la următorul nivel de succes? Cum î�i pot�i inspira s� i 
î�ncuraja pe alt�ii să facă acelas� i lucru?

Răspunsul la aceste î�ntrebări a devenit obsesia s�i, î�n cele 
din urmă, profesia mea.
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CÂTEVA LECȚII PENTRU O PERFORMANȚĂ ÎNALTĂ

Această carte este î�ncununarea a douăzeci de ani de eforturi. 
Î�n aceste două decenii, am căutat răspunsuri la trei î�ntrebări 
fundamentale:

1. De ce unele persoane s�i unele echipe î�s� i ating obiec-
tivele mai rapid decât altele s�i î�s� i mențin rezultatele 
pe termen lung?

2. De ce unii oameni de succes sunt nefericiți, iar alt�ii 
sunt fericiți?

3. Ce î�i determină pe oameni să progreseze s�i să obt�ină 
mai mult succes? Ce tip de formare s� i ce tipuri de 
obis�nuint�e î�i ajută pe indivizi să evolueze mai rapid?

Î�n munca mea de cercetare, am intervievat, am oferit 
consiliere s� i am instruit multe persoane care se numără 
printre cei mai de succes s�i cei mai fericit�i oameni din lume: 
de la CEO la celebrităt�i, de la antreprenori de top la artis�ti 
precum Oprah s� i Usher, de la părint�i la profesionis�ti din 
zeci de domenii de activitate. Totodată, mai mult de 1.6 mili-
oane de cursant�i din 195 de t�ări au participat la sesiunile 
mele de formare online.

Această aventură m-a purtat prin săli de consiliu î�n 
care tensiunea era la cote maxime, î�n vestiarele de la Super 
Bowl*, pe pistele olimpice, î�n avioanele private ale miliar-
darilor, la mese din toată lumea, unde am discutat cu cei 
care participau la cursurile mele, dar s� i cu alt�i oameni care 
î�ncercau să-s� i facă o viat�ă mai bună.

* Super Bowl este meciul de campionat al Ligii Naționale de Fotbal a 
SUA. (n. ed.)
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Grat�ie muncii mele de cercetare, am creat cel mai po-
pular curs online despre performant�ă, cel mai citit buletin 
informativ pe această temă s� i cea mai mare bază de date, 
care enumeră trăsăturile de caracter ale profesionis�tilor 
de top. De asemenea, am fondat High Performance Înstitu-
te (Înstitutul pentru Performant�ă Î�naltă), î�n cadrul căruia 
studiez, î�mpreună cu o echipă de cercetători, modul î�n care 
aceste persoane gândesc, se comportă, î�i influent�ează pe 
cei din jurul lor s� i reus�esc să-s� i atingă obiectivele. Am creat 
singura metodă validată de evaluare a î�naltei performan-
t�e, precum s� i primul program de acreditare profesională 
din acest domeniu: Certified High Performance Coaching™ 
(Consiliere acreditată î�n domeniul î�naltei performant�e). 
Am avut s�ansa să instruiesc, să consiliez s� i să evaluez mai 
mult�i oameni de succes decât orice altă organizat�ie din 
lume, iar eu personal acreditez, î�n fiecare an, peste două 
sute de formatori de elită, care predau cursuri despre î�nal-
ta performant�ă.

Cunos�tint�ele dobândite grat�ie tuturor acestor eforturi 
sunt cuprinse î�n paginile acestei cărt�i. Munca mea de cer-
cetare se î�ntinde pe un interval de două decenii, î�n care am 
pus î�n aplicare principiile dezvoltării personale s� i î�n care 
am luat parte la sesiuni de formare cu mii de client�i. Am 
participat, de asemenea, la evaluări detaliate de tip „î�nain-
te s�i după”, î�mpreună cu mii de participant�i la workshop-uri 
desfăs�urate î�n direct. Am discutat, î�n cadrul unor interviuri, 
cu sute de oameni care atinseseră un nivel extraordinar de 
performant�ă, î�n domeniile lor profesionale. Totodată, am 
extras informat�ii din literatura de specialitate s� i am anali-
zat sute de mii de comentarii (atât comentarii provenite de 
la cursant�ii mei, cât s� i comentarii lăsate la filmulet�ele pe 
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care le-am postat pe internet, s�i care au adunat peste o sută 
de milioane de vizualizări).

Î�n această vastă bază de date s� i î�n douăzeci de ani de 
muncă, am identificat anumite obis�nuint�e, care au fost tes-
tate s� i a căror valoare a fost confirmată atât î�n sfera perso-
nală, cât s� i î�n context profesional. Îată ce am aflat:

Prin metodele potrivite, oricine își poate îmbunătăți 
semnificativ rezultatele și poate atinge performanța  
în aproape orice domeniu de activitate.

Performant�a nu depinde de vârstă, de sex, de gradul de edu-
cat�ie, de situat�ia materială, ori de apartenent�a la un anu-
mit grup etnic sau rasial. Acest lucru î�nseamnă că multe 
dintre scuzele pe care le folosim pentru a ne justifica es�ecul 
sunt pur s� i simplu false. Nu atingi un grad î�nalt de perfor-
mant�ă având un anumit tip de personalitate, ci având un 
ansamblu specific de obișnuințe, pe care eu le numesc obiș-
nuințe pentru o performanță înaltă. Orice om poate deprinde 
aceste obis�nuint�e, indiferent de personalitatea s� i de statu-
tul său material, de experient�a pe care a acumulat-o î�n tre-
cut sau de calităt�ile cu care a fost î�nzestrat. Oamenii care 
î�ncearcă să evolueze pot folosi această carte pentru a-s� i 
reî�nnoi viat�a, pentru a progresa s� i pentru a-s� i atinge po-
tent�ialul. Îar cei care au obt�inut deja succesul pot trece la 
nivelul următor.

Nu toate obișnuințele sunt la fel

Obis�nuint�ele pe care le-ai deprins pentru a-t�i atinge poten-
t�ialul î�n carieră s� i î�n viat�a personală pot fi: ineficiente, efi-
ciente, mai eficiente s� i cele mai eficiente. Practicile pe care 
le punem î�n aplicare sunt importante, iar maniera î�n care 
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î�t�i structurezi aceste practici pentru a crea obis�nuint�e efi-
ciente contează de asemenea. Echipa noastră de cercetători 
a avut o realizare aparte: grat�ie studiilor pe care le-am î�ntre-
prins, am aflat care sunt cele mai importante obișnuințe s� i 
cum pot�i implementa practici care să consolideze s� i să sus-
t�ină aceste obis�nuint�e. Da, pot�i î�ncepe să t�ii un jurnal î�n care 
să notezi lucrurile bune din viat�a ta, pentru care es�ti recu-
noscător. Acest lucru te va face mai fericit, dar e suficient 
ca să progresezi cu adevărat î�n toate aspectele viet�ii tale? 
Da, î�t�i pot�i crea o nouă rutină de dimineat�ă, dar acest lucru 
te va face mai fericit s�i î�t�i va î�mbunătăt�i performant�a? (Apro-
po, răspunsul este „nu”.) 

As�adar, pe ce să ne concentrăm? Am descoperit că există 
s�ase obis�nuint�e care generează mari schimbări, s� i care fa-
cilitează atingerea unui grad î�nalt de performant�ă, î�n mai 
multe sfere ale existent�ei. De asemenea, am descoperit că 
există atât obis�nuint�e care te ajută să progresezi, cât s�i obis�-
nuint�e strategice, care te ajută să te bucuri de viat�ă. Citind 
această carte, vei descoperi ambele tipuri de obis�nuint�e.

Nu reușitele sunt problema ta, ci direcția

Dacă cites�ti aceste rânduri, este posibil ca problema ta să 
nu fie capacitatea de a-t�i atinge obiectivele. S� tii deja cum 
să-t�i stabiles�ti anumite t�eluri, cum să faci liste cu sarcinile 
pe care trebuie să le î�ndeplines�ti s�i cum să duci respectivele 
sarcini la î�ndeplinire. Vrei să excelezi î�n activitatea profesio-
nală, dar este posibil să te simt�i stresat s� i suprasolicitat. 
Pot�i avea rezultate, desigur, î�nsă vei î�nvăt�a un lucru pe care 
tot�i oamenii de succes trebuie să î�l descopere: chiar dacă 
es�ti o persoană foarte capabilă, iar ceilalt�i î�t�i î�ncredint�ează 
o mult�ime de sarcini, nu ar trebui să le permit�i celor din jur 
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să abuzeze de timpul tău. Ce e realizabil nu e mereu impor-
tant. Există o mult�ime de lucruri pe care le poți face. As�adar, 
î�ntrebarea esent�ială nu este „Cum pot să obt�in mai mult?”, 
ci „Cum mi-ar plăcea să trăiesc?”. Această carte te va ajuta 
să scapi de dorint�a păguboasă de a obt�ine succesul doar de 
dragul de a-l obt�ine. Te voi î�ndruma, astfel î�ncât să î�t�i ajus-
tezi gândirea s� i comportamentul, s� i, evoluând, să te simt�i 
realizat s� i î�mplinit. 

Certitudinile reprezintă dușmanul evoluției  
și al performanței înalte

Î�n mijlocul haosului ce caracterizează această lume, foarte 
mult�i oameni vor certitudini. Î�nsă certitudinea este visul 
nerodului, s� i astfel metoda de manipulare a escrocilor. Î�n 
cele din urmă, certitudinile te vor orbi s� i î�t�i vor crea o per-
spectivă deformată asupra aptitudinilor s� i a limitelor tale. 
Certitudinile generează î�n mod automat obis�nuint�e eronate, 
aceste obis�nuint�e te vor face să dezvolt�i un mod de gândire 
gres� it, iar astfel adversarilor tăi le va fi us�or să te î�ntreacă. 
Persoana care vrea certitudini nu este aproape deloc des-
chisă spre î�nvăt�are, are o gândire dogmatică, iar inovatorii 
o pot surprinde ori surclasa cu us�urint�ă. Parcurgând aceas-
tă carte, vei î�nvăt�a că profesionis�tii de top nu caută î�n mod 
pueril certitudini, ci au î�ncredere î�n propriile lor fort�e s� i 
vor să acumuleze mereu cunos�tint�e noi.

Tehnologia nu ne va salva

Ni se tot vorbes�te despre o lume î�n care noile invent�ii ne vor 
face mai des�tept�i, mai rapizi s�i mai buni. Totus�i, mult�i dintre 
noi î�ncep să î�s� i dea seama că această perspectivă este erona-
tă. Mas�inăriile nu pot î�nlocui î�nt�elepciunea. Pot�i să ai toate 
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dispozitivele din lume, s�i să devii un „ins cuantificat”, fiecare 
clipă de somn, fiecare bătaie a inimii, fiecare pas fiindu-t�i 
monitorizat s� i evaluat. Numai că foarte mult�i oameni astfel 
monitorizat�i se simt singuri s�i anxios�i. Prea multe persoane 
î�s� i verifică neî�ncetat telefoanele s� i aplicat�iile, dar nu mai 
acordă important�ă laturii lor spirituale sau nu se mai con-
centrează pe scopurile lor. Chiar dacă mult�i oameni sunt 
fericit�i că tehnologia le î�mbunătăt�es�te viat�a, se pare că obis�-
nuint�ele care ne ajută cel mai mult să atingem un grad î�nalt 
de performant�ă sunt obis�nuint�ele simple, care nu implică 
utilizarea tehnologiei.

CE ESTE PERFORMANȚA ÎNALTĂ?

Î�n această carte, am ales să definesc performant�a î�naltă ca 
obținerea, în mod constant și pe termen lung, a succesului 
dincolo de normele standard.

Îndiferent de felul î�n care definim succesul î�ntr-un anu-
mit domeniu de activitate, un profesionist de top – fie el o 
persoană, o echipă, sau o companie cu o anumită cultură 
organizat�ională– î�s� i execută sarcinile mai bine, pe perioade 
mai lungi de timp. Performant�a î�naltă nu î�nseamnă, î�nsă, 
numai evolut�ie continuă. O evolut�ie continuă, dar î�n para-
metri modes�ti, nu duce î�ntotdeauna la performant�ă î�naltă. 
Foarte mult�i oameni evoluează î�n bine, î�nsă nu dau cu 
adevărat lovitura. Foarte mult�i oameni progresează, dar 
nu ajung să influent�eze mersul lucrurilor. Î�n schimb, pro-
fesionis� tii de top ies din tipare. Ei depăs�esc permanent 
as� teptările s�i au rezultate mult mai bune decât alt�i oameni.

Totodată, există o mare diferent�ă î�ntre performant�a î�nal-
tă s� i simpla dobândire a unei competent�e. Pentru a atinge 
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un grad î�nalt de performant�ă, nu este suficient să î�nvet�i o 
limbă străină, să dobândes�ti o nouă aptitudine ori să devii 
un maestru al s�ahului, un pianist de talie mondială sau un 
CEO. Un profesionist de top nu este î�nzestrat cu o singură 
abilitate, ci deprinde competent�e adit�ionale, ce completea-
ză o anumită specializare. Un profesionist de top nu este 
un miracol de o zi, ci are o serie de aptitudini care î�i permit 
să reus�ească pe termen lung s� i să î�ndrume s� i alt�i oameni. 
Profesionis�tii de top implementează practici care î�i ajută să 
exceleze î�n mai multe domenii. Un fundas� , membru al unei 
echipe de fotbal care a câs�tigat Super Bowl, nu s�tie doar să 
arunce mingea. Un asemenea sportiv de performant�ă tre-
buie să acumuleze cunos�tint�e despre nutrit�ie, să fie puter-
nic, să practice autodisciplina, să devină o persoană tenace 
s� i un adevărat lider de echipă. De asemenea, el trebuie să 
s�tie să negocieze contracte s� i să î�s� i construiască un brand 
personal. O persoană care atinge un grad î�nalt de perfor-
mant�ă î�ntr-un anumit domeniu trebuie să aibă competent�e 
î�n multe domenii conexe.

Î�n definit�ia pe care am dat-o performanței înalte, alătura-
rea sintagmelor „î�n mod constant” s�i „pe termen lung” poate 
părea redundantă. Dar, î�n realitate, cele două expresii au 
semnificat�ii diferite. De exemplu, profesionis�tii de top nu 
„ajung” să aibă succes î�n ultimul moment, după zeci de ani 
de eforturi. S� i nici nu se prăbus�esc brusc, odată ajuns�i la 
finalul unei curse. Profesionis� tii de top sunt constanți. 
Depăs�esc mereu as�teptările celorlalt�i. Sunt mai perseverent�i 
s� i mai consecvent�i decât semenii lor. De aceea, atunci când 
analizezi cauzele succesului lor, î�t�i dai seama că profesio-
nis�tii de top nu sunt câs�tigători-surpriză. 
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As�a cum vei afla citind această carte, dacă î�t�i dores�ti să 
„obt�ii succes dincolo de normele standard, î�n mod constant 
s� i pe termen lung”, trebuie să î�t�i î�nsus�es�ti obis�nuint�e care 
î�t�i protejează bunăstarea, care te ajută să ment�ii relat�ii po-
zitive cu persoanele din anturajul tău s� i care î�t�i dau posibi-
litatea de a-i ajuta s� i pe ceilalt�i, pe măsură ce urci tot mai 
mult pe scara succesului. Nu poți ieși din tipare, dacă mun-
cești până la epuizare. S-a dovedit că profesionis�tii de top se 
bucură de succes constant, deoarece abordează viat�a î�ntr-o 
manieră echilibrată. Un profesionist de top nu se limitează 
la realizări brute, ci este un om fericit, î�ncrezător, implicat, 
care tinde mereu să fie cât se poate de bun. De aceea, pen-
tru a obt�ine un grad î�nalt de performant�ă, nu este suficient 
să urmezi sfaturi standard, precum: „Concentrează-te pe 
abilităt�ile tale” s� i „Munces�te zece mii de ore”. Mult�i oameni 
sunt î�nzestrat�i cu aptitudini remarcabile, dar ajung să î�s� i 
distrugă sănătatea, î�n goana după succes. Prin urmare, ei nu 
vor putea avea î�n mod constant o performant�ă î�naltă. Dacă 
munces�ti î�n exces, î�t�i vei submina relat�iile de care ai nevoie 
pentru a-t�i sust�ine dezvoltarea continuă. Î�l vei î�ndepărta 
pe consultantul care te ajuta să progresezi, î�t�i vei distruge 
relat�ia cu partenerul de cuplu (iar consecint�ele, pe plan 
emot�ional, ale unei astfel de rupturi vor cauza o scădere a 
performant�ei), î�i vei supăra pe cei care investesc î�n proiec-
tele tale, s� i din această cauză nu vei mai primi fondurile 
necesare pentru dezvoltarea ta profesională.

Vreau să reușești pe plan profesional și să duci  
o viață sănătoasă, în care să prevaleze gândurile  

și relațiile pozitive.
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Performant�a î�naltă, as�a cum o definesc eu, s� i as�a cum 
confirmă s� i datele statistice, nu î�nseamnă să progresezi cu 
orice pret�. Î�nseamnă să-t�i formezi practici care să te ajute 
să excelezi s� i să îți îmbogățești î�ntreaga existent�ă. 

Unele organizat�ii ating un grad î�nalt de performant�ă, 
î�nsă ulterior intră î�n declin. Astăzi, mai mult ca niciodată, 
organizat�iile din toată lumea î�ncearcă să rămână mereu 
î�n vârf. Mult�i lideri cu experient�ă se străduiesc să schimbe 
culturi organizat�ionale neperformante. Vor cu disperare să 
implementeze viziuni î�ndrăznet�e s�i să-s�i motiveze mai mult 
angajat�ii, dar î�s�i dau seama că aces�tia sunt epuizat�i. De aceea, 
persoanele cu funct�ii executive vor î�ndrăgi această carte. 
Aceste persoane vor fi fericite să descopere că organizat�iile 
pe care le conduc pot funct�iona bine s� i pot atinge un grad 
î�nalt de performant�ă. Obis�nuint�ele prezentate î�n această 
carte vor funct�iona nu numai pentru indivizi, ci s� i pentru 
echipe sau pentru organizat�ii.

Am un sfat pentru profesionis�tii de top s� i pentru liderii 
care vor să î�s� i ajute organizat�iile să exceleze: avet�i î�ncrede-
re că putet�i atinge următorul nivel de succes mai rapid s� i 
cu mai mult curaj decât ultima oară când at�i î�ncercat acest 
lucru. Putet�i avea o viat�ă bună s� i, î�n acelas� i timp, putet�i 
fi lideri buni, iar obis�nuint�ele pe care această carte le de-
scrie, s� i care vă vor ajuta să atinget�i un grad î�nalt de perfor-
mant�ă, sunt obis�nuint�e precise, măsurabile s� i sustenabile. 

CE ȘTIM DESPRE PROFESIONIȘTII DE TOP?

Ce s�tim despre oamenii care obt�in succes î�n mod constant 
s� i pe termen lung, dincolo de normele standard?
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Profesioniștii de top au mai mult succes decât semenii 
lor, dar sunt mai puțin stresați.

Nu este adevărat că, î�n drumul nostru spre succes, trebuie 
să suportăm, cu zâmbetul pe buze, tot mai multe greutăt�i s� i 
să fim tot mai anxios� i. Chiar dacă te străduies�ti să devii un 
om de succes, pot�i avea o existent�ă fericită s� i armonioasă. 
Nu trebuie să simt�i că es�ti î�ntr-un permanent conflict, că 
lupt�i pentru supraviet�uire s� i că vei reus�i î�n viat�ă doar dacă 
ai un comportament agresiv sau dacă ajungi să te surmenezi. 
Asta nu î�nseamnă că un profesionist de top nu cunoas�te de-
loc stresul. Î�nsă el rezistă mai bine la stres, î�s� i gestionează 
mai eficient stările emot�ionale negative s� i rareori î�ngăduie 
ca oboseala s� i suprasolicitarea să î�i afecteze performant�a.

Profesioniștilor de top le plac provocările și sunt 
mai încrezători că-și vor atinge scopurile, în pofida 
obstacolelor cu care se confruntă.

Prea mult�i oameni evită greutăt�ile î�n viat�ă. Se tem că nu vor 
face fat�ă provocărilor, sau că, î�n cazul î�n care dau gres� , vor 
fi judecat�i ori respins� i. Dar profesionis�tii de top sunt dife-
rit�i. Asta nu î�nseamnă că le lipses�te spiritul autocritic. Î�nsă 
ei î�ncearcă î�n permanent�ă lucruri noi s� i sunt î�ncrezători î�n 
propriile fort�e. Nu cedează î�n fat�a greutăt�ilor, iar acest lucru 
î�i ajută să progreseze î�n viat�ă s�i î�i inspiră pe cei din jurul lor.

Profesioniștii de top sunt mai sănătoși decât semenii lor.

Profesionis�tii de top au o alimentat�ie mai sănătoasă. Fac 
mai multă mis�care. De obicei, cei mai buni 5% dintre pro-
fesionis�tii de top au cu 40% mai multe s�anse să facă exer-
cit�ii fizice de trei ori pe săptămână. Toată lumea dores� te 
să aibă un stil de viat�ă sănătos, dar unii oameni cred că 
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sănătatea trebuie sacrificată î�n favoarea succesului. Fals! 
Studiind rezultatele extrase din multe chestionare, desco-
perim că profesionis�tii de top au mai multă energie fizică 
s� i mentală decât semenii lor.

Profesioniștii de top sunt oameni fericiți.

Cu tot�ii vrem să fim fericit�i. Î�nsă mult�i oameni de succes nu 
se simt î�mplinit�i, chiar dacă se pot mândri cu numeroase 
realizări. Totus�i, această constatare nu este valabilă s�i î�n ca-
zul profesionis�tilor de top. Studiile arată că toate cele s�ase 
obis�nuint�e despre care voi vorbi î�n această carte s� i care te 
vor ajuta să devii un profesionist de top î�t�i vor spori ferici-
rea. Aceste obis�nuint�e generează stări emot�ionale pozitive 
s� i te ajută să devii o persoană activă s� i î�ncrezătoare.

Profesioniștii de top sunt admirați.

Chiar dacă profesionis�tii de top lucrează mai eficient decât 
semenii lor s� i chiar dacă au o viat�ă mai fericită, ei nu atrag 
sentimente de invidie, ci de admirat�ie. Acest lucru se î�ntâm-
plă deoarece profesionis�tii de top nu sunt persoane î�nfumu-
rate. Ei î�s� i exercită influent�a asupra celor din jur, făcându-i 
totodată pe aces�tia să se simtă respectat�i, pret�uit�i s� i apre-
ciat�i. Astfel, oamenii din anturajul unui profesionist de top 
au mai multe s�anse să ajungă s�i ei profesionis�ti de top.

Profesioniștii de top obțin rezultate mai bune  
și ajung în poziții mai înalte.

Din punct de vedere statistic, performant�a î�naltă este core-
lată cu notele mari obt�inute î�n s�coală. Î�ntr-un studiu la care 
au luat parte două sute de atlet�i care urmau studii univer-
sitare, am descoperit că cei care aveau rezultate foarte 
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bune la î�nvăt�ătură, aveau s� i punctaje mari pe Îndicatorul 
de Performant�ă Î�naltă. De asemenea, profesionis�tii de top 
au mai multe s�anse să devină CEO sau membri ai unor co-
mitete executive, deoarece, grat�ie obis�nuint�elor s� i stilului 
lor de lucru, î�s� i pot ajuta colegii să avanseze pe scara ierar-
hică a unei firme. 

Profesioniștii de top muncesc cu pasiune, indiferent 
de recompensele financiare pe care le primesc.

Performant�a î�naltă nu este direct proport�ională cu recom-
pensele financiare primite. Prin urmare, î�n cazul profesio-
nis�tilor de top, plata pe care ei o primesc nu le influent�ează 
performant�a. Profesionis�tii de top nu lucrează din greu pen-
tru bani, pentru trofee, pentru premii sau pentru bonusuri. 
Ei muncesc pentru ceea ce se numes�te necesitate – concept 
pe care î�l voi explica î�n curând. De aceea, î�n sondajele de 
opinie, profesionis�tii de top afirmă aproape î�ntotdeauna că 
sunt mult�umit�i de câs�tigurile lor – chiar dacă, uneori, aceste 
câs�tiguri pot părea modeste. De asemenea, profesionis�tii 
de top se simt rareori subapreciat�i la locul de muncă. Acest 
lucru nu î�nseamnă că ei au î�ntotdeauna jobul visat. Î�n rea-
litate, profesionis�tii de top se raportează la muncă î�ntr-o 
manieră care î�i face să se simtă mai implicat�i, mai compe-
tent�i s� i mai î�mplinit�i.

Profesioniștii de top sunt persoane cu spirit de inițiativă. 

Profesionis�tii de top î�ncearcă experient�e noi s� i muncesc nu 
pentru a „cuceri” ceva sau pentru a concura cu cineva anu-
me. Ei manifestă spirit de init�iativă, init�iază discut�ii pro-
funde, î�s� i î�mpărtăs�esc ideile altor oameni, spun ceea ce 
gândesc s� i se pricep să î�s� i sust�ină cauza. Cercetările arată 
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că profesionis�tii de top iau mai des apărarea altor oameni 
s� i promovează mai frecvent init�iativele altora. Adică sunt 
persoane directe s� i deschise, as�a cum trebuie să fie adevă-
rat�ii lideri.

Profesioniștii de top nu se bazează doar pe talentele 
lor native.

Î�nainte, exista ideea potrivit căreia ar trebui să ne concen-
trăm doar pe aptitudinile noastre î�nnăscute. Î�nsă acum, 
această perspectivă egocentrică este perimată. Trebuie să 
ies� im din zona noastră de confort s� i să descoperim ce tre-
buie să facem pentru a evolua, pentru a fi î�n slujba celorlalt�i 
s� i pentru a deveni adevărat�i lideri. Un profesionist de top 
î�nt�elege acest lucru. El nu este foarte interesat să î�s� i iden-
tifice abilităt�ile native. Vrea mai degrabă să î�s� i dea seama 
ce probleme necesită rezolvare s� i să se perfect�ioneze pen-
tru a le putea rezolva. Un profesionist de top se î�ntreabă 
mai put�in: „Cine sunt eu, s� i la ce mă pricep?” s� i mai mult: 
„Cum pot fi eu de folos î�n această situat�ie s� i cum mă pot 
dezvolta astfel î�ncât să reus�esc sau să-i ajut pe alt�ii să reu-
s�ească?”. Profesionis�tii de top nu spun că lucrează la apti-
tudinile lor mai mult decât o fac alt�i oameni. Prin urmare, 
nu această preocupare î�i face superiori celorlalt�i.

Munca profesioniștilor de top este întotdeauna  
de calitate.

Îndiferent de domeniul î�n care activează, munca unui pro-
fesionist de top generează mai multe rezultate notabile. 
Profesionis�tii de top nu sunt neapărat persoane extrem de 
productive; de fapt, este posibil ca mult�i dintre colegii lor 
să ducă la capăt mai multe sarcini. Î�nsă profesionis�tii de 
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top realizează mai multe lucruri extrem de apreciate î�n do-
meniul lor de interes, deoarece se concentrează pe ceea ce 
este esent�ial, iar asta î�i ajută să exceleze.

Profesioniștii de top sunt lideri devotați și adaptabili.

Studiul meu asupra î�naltei performant�e se deosebes� te de 
studii similare, care au ca subiect�i expert�i ori savant�i de 
renume mondial. Î�n munca mea de cercetare, eu nu m-am 
axat pe cazuri particulare. Profesionis�tii de top nu gândesc, 
nu trăiesc s� i nu lucrează î�n vid, ci î�i influent�ează î�n bine pe 
cei din anturajul lor. Nu î�ncearcă doar să câs�tige concursuri 
de cultură generală sau meciuri de s�ah, ci sunt lideri care 
se pot adapta î�n î�mprejurări adverse s� i care î�i ajută s� i pe 
alt�ii să aibă succes. Profesionis�tii de top pot trece de la un 
proiect la altul s� i au succes î�n tot ce î�ntreprind. Î�n orice 
context, echipă, companie sau domeniu profesional i-ai plasa, 
ei vor reus�i – nu pentru că sunt genii sau lupi singuratici, ci 
pentru că î�i ajută pe alt�ii să evolueze. Ei nu formează apti-
tudini; ei formează oameni. 

Citind toate cele scrise mai sus, ai putea concluziona că 
profesionistul de top este un făcător de minuni infailibil. 
Nici vorbă de as�a ceva! Expunerea de mai sus reprezintă 
o descriere bună a profesionis�tilor de top, î�nsă desigur că 
există s� i variat�ii. Spre exemplu, unii profesionis�ti de top 
poate că nu au un stil de viat�ă la fel de sănătos ca al celor-
lalt�i. Alt�ii pot fi mai productivi. Unii pot fi fericit�i s� i sănă-
tos� i, dar nu la fel de admirat�i. Cu alte cuvinte, caracterizarea 
de mai sus nu este î�n î�ntregime valabilă pentru tot�i profe-
sionis�tii de top. Î�nsă, cel mai probabil, dacă î�t�i vei î�nsus� i 
obis�nuint�ele unui profesionist de top descrise î�n această 
carte, î�t�i vei forma s� i calitățile unui profesionist de top, s� i 
vei deveni un om extraordinar.
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Dacă nu te regăses�ti î�ncă î�n descrierea de mai sus, nu-
t�i face griji: nimeni nu se nas�te profesionist de top. După ce 
am instruit peste un milion de persoane, î�t�i pot spune că 
nu există supraoameni. Profesionis�tii de top nu sunt dife-
rit�i de restul oamenilor datorită unui talent special, al unui 
miracol genetic sau al unei transformări de personalitate. 
Performant�a î�naltă nu este o aptitudine î�nnăscută, ci este 
produsul unui ansamblu specific de obis�nuint�e, pe care tre-
buie să t�i le î�nsus�es�ti. Pot�i deprinde aceste obis�nuint�e, iar 
astfel vei atinge un grad î�nalt de performant�ă î�n aproape 
orice domeniu de activitate. Acest lucru poate fi măsurat s� i 
demonstrat.

OBIȘNUINȚE PENTRU O PERFORMANȚĂ ÎNALTĂ 

Concluzia principală a cercetărilor mele este că anumite 
obis�nuint�e oferă un avantaj competitiv, transformând un 
profesionist mediocru î�ntr-unul de top. Profesionis�tii de top 
au perfect�ionat – intent�ionat sau nu – s�ase obis�nuint�e, care 
sunt extrem de importante pentru obt�inerea s�i pentru men-
t�inerea succesului pe termen lung.

Numim aceste s�ase obis�nuint�e PÎ6*. Ele sunt: claritatea, 
energia, necesitatea, productivitatea, influent�a s� i curajul. 
Ele reflectă lucrurile pe care profesionis�tii de top le fac î�n 
permanent�ă, pentru fiecare proiect profesional s� i pentru 
fiecare echipă î�n cadrul căreia lucrează. Î�t�i pot�i î�nsus� i ori-
care dintre aceste s�ase obis�nuint�e, o pot�i perfect�iona, iar 
apoi o pot�i aplica î�n orice situat�ie de viat�ă. Pot�i î�ncepe să 
faci acest lucru chiar de astăzi, iar astfel vei deveni un om 

* HP6, în original; abreviere de la High Performance (performanță înaltă). 
(n. ed.)
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mai bun. Î�n următoarele capitole, vom discuta despre toate 
aceste obis�nuint�e s� i î�t�i voi spune cum t�i le pot�i î�nsus� i.

Dar, î�nainte de a discuta î�n detaliu despre PÎ6, să vorbim 
despre obis�nuint�e, î�n general. Obis�nuint�ele sunt act�iuni 
repetitive – sunt aproape automatisme. Înit�iază o act�iune 
simplă, us�or de ret�inut, apoi repet-o s� i acceptă o răsplată 
pentru acest lucru. Astfel, î�t�i vei î�nsus� i o obis�nuint�ă, iar î�n 
curând ea va deveni a doua ta natură. De exemplu, după ce 
vei exersa de câteva ori, î�t�i va veni us�or să-t�i legi s� ireturile 
la pantofi, să conduci o mas�ină sau să foloses�ti o tastatură. 
Î�n momentul de fat�ă, pot�i face toate aceste lucruri fără un 
efort intelectual prea mare. Le-ai făcut deja de atâtea ori, 
î�ncât au devenit o rutină.

Această carte nu descrie astfel de obis�nuint�e. Nu vreau 
să te ajut să î�t�i î�nsus�es�ti comportamente simple, ce pot fi 
deprinse cu foarte put�in efort. Î�mi doresc, î�n schimb, să fii 
pe deplin conștient atunci când te vei confrunta cu cele mai 
mari provocări din viat�a ta, atunci când vei munci pentru a 
ajunge pe culmi s� i atunci când î�i vei î�ndruma pe ceilalt�i. 
Asta deoarece obis�nuint�ele care te ajută cu adevărat să î�t�i 
î�mbunătăt�es�ti performant�a nu fac parte din categoria auto-
matismelor. Pe măsură ce vei progresa, viat�a ta va deveni tot 
mai complicată. De aceea, nu te pot�i baza pe automatisme, 
ci trebuie să ai grijă unde î�t�i as�ezi piciorul, î�n timp ce te 
cat�ări tot mai sus. 

As�adar, obis�uint�ele despre care vei î�nvăt�a î�n cartea de 
fat�ă sunt deliberate. Trebuie să t�i le î�nsus�es�ti î�n mod con-
s�tient s� i să le aplici î�ntotdeauna. Astfel, ele î�t�i vor forma 
caracterul s� i î�t�i vor spori s�ansele de reus�ită. 

În general, astfel de obișnuințe nu pot fi deprinse cu ușurin-
ță. Trebuie să le exersezi mai ales atunci când te confrunt�i 
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cu anumite schimbări. De fiecare dată când te simt�i blocat, 
de fiecare dată când î�ncepi un proiect nou, de fiecare dată 
când î�t�i evaluezi progresul sau de fiecare dată când î�ncerci 
să-i î�ndrumi pe alt�ii, trebuie să ai î�n vedere obis�nuint�ele 
care te ajută să atingi un grad î�nalt de performant�ă. Va tre-
bui să le incluzi î�ntr-o listă similară listei pe care o consultă 
pilotul unui avion î�nainte să decoleze. 

Cred că acesta e un lucru bun. Nu vreau să act�ionezi 
fără să gândes�ti. Dimpotrivă, î�mi doresc să știi ce act�iuni 
trebuie să î�ntreprinzi pentru a câs�tiga. Î�n acest fel, nu vei fi 
un sclav al impulsurilor, ci vei fi stăpânul propriului tău 
destin. Vreau ca tu să fii la cârmă, cons�tient s� i sigur de ceea 
ce faci, ca să observi cum performant�a ta se î�mbunătăt�es�te 
î�n permanent�ă. Astfel, î�i vei putea ajuta s� i pe ceilalt�i să evo-
lueze tot mai mult.

Vei avea mult de lucru, pentru a deprinde obis�nuint�ele 
care favorizează atingerea unui nivel î�nalt de performant�ă. 
Te î�ndemn să nu precupet�es�ti niciun efort.

Când bați la ușa oportunității,  
să nu fii surprins că-ți răspunde Munca.

Unii vor spune că as�  fi putut recomanda obis�nuint�e pe 
care să le putem deprinde mai us�or s� i că, î�n felul acesta, as�  
fi putut vinde mai multe cărt�i. Î�nsă, atunci când vrei să-t�i 
î�mbunătăt�es�ti viat�a, nu contează ușurința cu care parcurgi 
un anumit proces, ci felul în care evoluezi. Îar cercetările de-
monstrează clar că aceste s�ase obis�nuint�e te vor ajuta foarte 
mult, chiar dacă deprinderea lor necesită atent�ie s� i efor-
turi consistente. Dacă scopul tău este să atingi un grad 
î�nalt de performant�ă, atunci va trebui să lucrăm pentru a 
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pune î�n aplicare s� i pentru a dezvolta aceste obis�nuint�e î�n 
fiecare context al viet�ii tale s� i pentru tot restul viet�ii tale.

La fel cum atlet�ii se antrenează constant, profesionis�tii 
de top î�s� i rafinează mereu obis�nuint�ele. 

Dacă vrei să te bucuri de succes real, pe termen lung, î�n 
toate sferele viet�ii tale, nu trebuie să implementezi numai 
practici fires�ti, sigure, convenabile, care devin aproape nis�-
te automatisme. Adesea, călătoria spre excelent�ă î�ncepe î�n 
momentul î�n care ne depăs�im dorint�a de confort sau prefe-
rint�a pentru certitudini, s�i ne fixăm un scop mai important, 
care constituie o provocare s� i a cărui î�ndeplinire necesită 
multe eforturi.

Aptitudinile pe care le-ai deprins până î�n prezent, s� i 
actualele tale puncte forte, sunt probabil insuficiente pen-
tru atingerea următorului nivel de succes. Prin urmare, 
este absurd să crezi că nu va trebui să-t�i dezvolt�i noi apti-
tudini, să deprinzi noi obis�nuint�e sau să prives�ti dincolo de 
limitele tale. Îar eu nu mă aflu aici pentru a-t�i vinde solut�ii 
facile, ori pentru a te î�ndemna să te concentrezi pe lucruri 
care t�i se par deja us�oare.

Ca să fie clar: ne as�teaptă multă muncă.

PERMISIUNE ACORDATĂ

Î�n afară de obis�nuint�e s�i de practici, care sunt ceilalt�i factori 
care î�i î�mpiedică pe oameni să progreseze? Am descoperit 
că multe persoane simt că pur s� i simplu nu sunt pregătite 
să treacă la nivelul următor sau că nu merită să avanseze. 
Nu sunt cons�tiente de valoarea lor sau as�teaptă o validare 
din exterior – o promovare, o certificare, un premiu –, î�na-
inte să intre î�ntr-o competit�ie mai importantă. Desigur, o 
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astfel abordare este gres� ită. Î�n realitate, s� i tu merit�i să te 
bucuri de un succes extraordinar, la fel ca oricine altcineva. 
Pentru a realiza lucrurile pe care t�i le dores�ti î�n viat�ă, nu ai 
nevoie de permisiunea cuiva. Ai nevoie doar de un plan, pe 
care î�t�i promit că-l vei găsi î�n această carte. 

Unii oameni nu î�ncearcă să obt�ină mai mult succes, de-
oarece sunt î�nconjurat�i de persoane care le spun: „De ce nu 
te mult�umes�ti cu ce ai?”. Cei care adresează astfel de î�n-
trebări retorice nu î�nt�eleg mentalitatea unui profesionist 
de top. Pot�i fi extrem de mult�umit de lucrurile pe care le-ai 
realizat până acum s�i, î�n acelas�i timp, te pot�i strădui să evo-
luezi s� i să fii cu atât mai de folos celor din jurul tău. Prin 
urmare, nu lăsa pe nimeni să î�t�i pună la î�ndoială dorint�a de 
a avea o viat�ă mai bună. Nu te subestima s� i nu î�t�i subestima 
nici visurile, pentru nimic î�n lume. E firesc să îți dorești mai 
mult. Nu te teme de propriile tale ambit�ii! Nu trebuie decât 
să î�nt�elegi cum să î�t�i atingi scopurile, concentrându-te mai 
mult, lucrând mai bine s� i fiind mai mult�umit de tine î�nsut�i. 
Nu trebuie decât să urmezi calea descrisă î�n această carte.

Următorul capitol î�t�i va prezenta cele s�ase obis�nuint�e 
care te vor ajuta să ajungi la un nivel î�nalt de performant�ă. 
Totodată, î�t�i voi oferi mai multe detalii cu privire la modul 
î�n care am identificat aceste obis�nuint�e. Cunoscând infor-
mat�iile s�tiint�ifice care se află î�n spatele acestor descoperiri, 
vei î�nt�elege valoarea acestei abordări. 

Apoi, vom analiza toate cele s�ase obis�nuint�e. Fiecare ca-
pitol al cărt�ii corespunde unei obis�nuint�e, iar î�n fiecare î�t�i 
voi prezenta trei practici, pe care va trebui să t�i le î�nsus�es�ti 
pentru a deprinde acea obis�nuint�ă. 

Î�n cele din urmă, î�t�i voi spune ce capcane trebuie să 
evit�i pentru a nu te plafona sau pentru a nu da gres� , s� i î�t�i 


