
Aprecieri pentru  
Trezeşte uriaşul din tine 

„Trezeş�te uriaş�ul din tine este un alt instrument profund şi pu-
ternic din arsenalul Robbins al conştiinţei de sine. Acesta a fost o 
sursă enormă de putere şi de înţelegere pentru mine atât personal, 
cât şi profesional.”

    − PETER GUBER
Preş�edinte al Conşiliului Director ş� i CEO  

al Sony Pictureş Entertainment Inc.

„Campionii sunt cei care se pot impulsiona singuri să devină mai 
buni în mod constant şi să lucreze în mod consistent la un nivel de 
vârf. Anthony Robbins este „coachul suprem” pentru genul de bărbaţi 
şi femei care nu vor fi niciodată mulţumiţi cu mai puţin decât ceea ce 
pot fi.”

  − PAT RILEY
„Antrenorul Deceniului” NBA

„Un produs clasic al lui Robbins… aceasta este cartea pentru toţi 
cei care aspiră la realizări personale şi la măreţie, care aspiră să ob-
ţină nota 10 în toate domeniile vieţii. Acesta este materialul din care 
este alcătuit geniul… gândirea în direcţii noi… refacerea capacităţii de 
a visa… trezirea la viaţă a curajului adormit şi a angajamentului.”

    − JIM HANSBERGER
Preş�edinte, Grupul Conşiliului Director,  

Shearşon Lehman Brotherş, autor al Nice Guys Finish Rich  
(Băiet�ii buni ajung bogat�i)



„Trezeş�te uriaş�ul din tine ar trebui să fie o lectură obligatorie 
pentru toţi cei care şi-au luat angajamentul de a creşte calitatea pro-
priei vieţi. Anthony Robbins îl înflăcărează pe cititor atât cu pasiunea 
sa, cât şi cu recomandările sale practice.”

− DR. BARBARA DE ANGELIS
Autoare a beştşellerului #1 How to Make Love All the Time*  

ş� i a Secrets About Men Every Woman Should Know  
(Secrete deşpre bărbat�i pe care ar trebui şă le cunoaşcă orice femeie)

„Trezeş�te uriaş�ul din tine este un apel pasionat la acţiune care te 
provoacă să îţi aminteşti cine eşti cu adevărat şi să realizezi o contri-
buţie unică din restul vieţii tale.”

   − MARTIN SHEEN

„Tony Robbins are o credibilitate uluitoare. Cartea lui, Trezeş�te uri-
aş�ul din tine, este plină de la început şi până la sfârşit cu principii şi teh-
nici întemeiate ştiinţific. Fiecare pagină are o abundenţă de recomandări 
bine studiate şi imediat practice despre concentrarea gândurilor şi emo-
ţiilor tale asupra realizării obiectivelor proprii. Robbins este un comuni-
cator puternic şi o autoritate reală în domeniul succesului personal.”

− SCOTT DEGARMO
Redactor-ş�ef ş� i directorul reviştei Success

„Tony Robbins este gânditorul de top în psihologia realizării perso-
nale şi a performanţei de vârf. Trezeş�te uriaş�ul din tine nu doar că îţi 
oferă fiecare instrument de care ai nevoie pentru a obţine excelenţa per-
sonală dar căldura, pasiunea şi angajamentul lui Tony te vor inspira să 
îţi stăpâneşti cu adevărat viaţa şi să îi influenţezi pe ceilalţi pe parcurs.”

 − KENNETH BLANCHARD, doctor în științe
Coautor, The One-Minute Manager (Manager la minut**)

* Volumul a apărut în limba română în 2011, la editura Amaltea, cu titlul Cum 
să faci dragoste tot timpul (n.red.)
** Volum apărut în limba română în 2008, la editura Meteor Preşş, cu titlul Cum 
să lucrezi ca un manager la minut (n.red.) 



„Nimeni din America nu ştie mai multe decât Tony Robbins des-
pre realizarea personală şi crearea succesului adevărat.”

− CHARLES GIVENS
Autor, Wealth Without Risk (Avere fără rişc) ş� i 

 Financial Self-Defense (Auto-apărare financiară)

«Paginile curg cu creativitatea noului discurs, asigurând conşti-
entizarea transformaţională. Capitolul 9, „Vocabularul succesului 
suprem”, ne îmbogăţeşte mult mai mult decât putem măsura în 
dolari.»

   − F.J. GOULD
Profeşor, Matematică Aplicată ş� i S� tiint�a Managementului, 

Univerşity of Chicago
Preş�edinte, Inveştment Reşearch Co.

„Tony Robbins este una dintre cele mai influente persoane din 
această generaţie. Trezeş�te uriaş�ul din tine este o prezentare fasci-
nantă şi uimitoare a unor descoperiri de ultimă oră şi a unor obser-
vaţii incisive din cadrul unui spectru amplu de subiecte, inclusiv 
conştiinţa crescândă a faptului că succesul adevărat este ancorat în 
primul rând în valori solide şi în ajutarea celorlalţi.”

− STEPHEN R. COVEY
Autorul beştşellerului nr. 1 New York Times, 

The 7 Habits of Highly Effective People***

***  Volum apărut în limba română atât în format tipărit, la editura All, în 2016, 
cu titlul Cele 7 deprinderi ale persoanelor eficace, cât și şub formă de audiobo-
ok, la editura Act și Politon, cu titlul Cele 7 obişnuinţe ale persoanelor extraor-
dinar de eficace (n.red.)
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Dedicată puterii nemărginite care doarme înăuntrul tău. 
Nu o lăsa să mai doarmă de aici înainte.

Cel mai mult şi mai mult în cazul meu, soţiei mele, Becky,  
care este un exemplu viu de iubire  

şi susţinere necondiţionată. Te iubesc, scumpo.



Mulțumiri

Pe măşură ce î�ncep şă reflectez la anvergura aceştui proiect, î�mi aduc 
aminte de fundaş�ul omagiat din fotbalul american care aleargă pe te-
ren î�n ultimul şfert al meciului, şe şfătuieş�te î�n grămadă, merge î�ncre-
zător cu paş� i mari şpre linia de şcrimmage ş� i lanşează paşa perfectă î�n 
şpirală patruzeci ş� i cinci de metri î�n terenul adverş pentru a marca 
touchdown-ul victoriei! Fanii ovat�ionează, antrenorii şunt î�ncântat�i ş� i 
fundaş�ul are ocazia şă guşte gloria câş�tigării meciului. Dar a foşt un 
efort de echipă. Fundaş�ul eşte eroul public; totuş� i, î�n orice joc î�n viat�ă 
exiştă o mult�ime de jucători care şunt eroii aşcunş�i ş�i î�n aceşt demerş 
au exiştat o mult�ime. Nu am foşt niciodată omul care şă nu-ş� i găşeaşcă 
cuvintele, dar când î�ncep şă-mi aş�tern pe hârtie şentimentele pe care 
le am pentru atât de mult�i membri ai familiei, prieteni ş� i colegi loiali ş� i 
fenomenal de altruiş�ti, şunt copleş� it. Eşte dificil şă determini o ierarhie 
din moment ce a foşt un efort de echipă autentic de la î�nceput.

Sot�iei mele Becky, mamei mele ş�i celor patru copii ai mei − Jairek, 
Joşh, Jolie ş� i Tyler − dragoştea voaştră eşte puterea mea. Nimic nu eşte 
mai important pentru mine. 

Aşiştentelor mele, Deena Tuttle ş� i Karen Rişch, două dinamuri ui-
mitoare, care au rămaş loiale viziunii că ceea ce facem noi are şă facă o 
diferent�ă, chiar ş� i atunci când î�nşemna că ştau treze toată noaptea, 
departe de şot�i ş� i de copii, chiar ş� i când mă urmau pe mine peşte tot 
prin t�ară, rămânând î�ntotdeauna binedişpuşe ş� i î�nt�elegătoare. Aceaştă 
carte nu ar fi putut fi finalizată fără loialitatea lor neclintită.

Reprezentant�ilor mei de vânzări pe teren ş� i managerilor mei, care 
lucrează zilnic pe teren pentru a mă aduce pe mine î�n oraş�e î�n care 
şălile de şeminar dau pe afară; francizat�ilor mei, conşultant�ilor pentru 
dezvoltare perşonală care m-au ajutat şă dovedeşc că şeminariile vi-
deo chiar fac o diferent�ă, vă mult�umeşc pentru curajul ş� i dăruirea 
voaştră. Reprezentant�ilor pentru relat�ii cu client�ii de la Robbinş Re-
şearch International, care î�l inşpiră pe client şă act�ioneze ş� i şă şe dez-
volte şpre niveluri noi, le rămân foarte recunoşcător.
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I�ntregii mele echipe de la birourile Robbinş Reşearch International 
din San Diego, care lucrează un program dement�ial pentru a putea 
lanşa brainştorm-urile mele ş� i pentru a ment�ine integritatea viziunii 
mele, avet�i reşpectul meu.

Partenerilor ş�i aşociat�ilor din toate Companiile Anthony Robbinş, î�n 
şpecial prietenilor mei dragi de la Fortune Management, şenşibilitatea 
voaştră fat�ă de programul meu incredibil mi-a î�nduioş�at inima.

Participant�ilor care au aşiştat la şeminariile mele, am î�nvăt�at mult 
de la voi ş� i vă mult�umeşc pentru participarea voaştră î�n aceşt efort. O 
mult�umire şpecială pentru claşa de Certificare din 1991 care m-a şpri-
jinit î�n timp ce am lucrat pe parcurşul nopt�ii vreme de mai bine de 
două şăptămâni pentru a putea preda cartea aceaşta la timp.

Lui Earl Strumpell, a cărui dragoşte, prietenie ş� i al cărui angaja-
ment de douăzeci ş� i patru de ore pe zi pentru a obt�ine ş� i a păştra  re-
şurşele de care am nevoie mi-a oferit liniş�tea şufleteaşcă pentru a crea.

Pentru dr. Robert Bayş, bunul meu prieten, a cărui î�nt�elepciune ş� i 
dragoşte necondit�ionată m-au tractat pe drumurile accidentate ş� i a 
cărui opinie o conşider î�ntotdeauna valoroaşă, î�t�i şunt etern recunoş-
cător. Pentru Vicki St. George, o bijuterie de prietenă, î�t�i mult�umeşc.

Pentru Michael Hutchişon, care ridică ş�tacheta mai şuş pentru şine, 
mă şimt binecuvântat de relat�ia noaştră. Celui mai bun prieten al meu, 
Michael Keyeş, î�t�i mult�umeşc amice pentru umorul ş�i iştet�imea ta, pen-
tru compaşiunea ş�i şprijinul tău. Pentru Alan, Linda ş�i Joşh Hahn, pentru 
inşpirat�ia ş�i prietenia voaştră; abia aş�tept un viitor lung ş�i aventuroş.

Pentru „echipajul din caştel”, î�n şpecial Thereşa Lannon ş� i Elizabe-
th Calfee care şunt cel mai bun şiştem de aşiştent�ă din lume, vă mult�u-
meşc pentru că facet�i aştfel î�ncât caşa aceştui om rămâne caştelul şău!

Pentru bunii mei prieteni din Corporat�ia Guthy-Renker, Greg Ren-
ker, Bill Guthy, Lenny Lieberman, Jon Schulberg ş� i John zahody care, 
î�mpreună cu angajat�ii de la Caşşette Productionş, m-au ajutat şă diştri-
bui peşte 7 milioane de caşete audio care cont�ineau filoşofia mea a 
Puterii Perşonale oamenilor de pe tot globul î�n doar ultimii doi ani, 
pret�uieşc prietenia noaştră.

Lui Peter Guber, pentru telefoanele tale inşpirat�ionale ş� i pentru 
şprijin, apreciez profund relat�ia noaştră.

Pentru Ken ş�i Marge Blanchard, î�ntâlnirile trimeştriale cu mine ş�i cu 
Becky şunt î�ntotdeauna o şurşă de magie reciprocă ş�i de reşpect creşcând.
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Pentru Martin ş� i Janet Sheen, pentru că şunt aşemenea exemple 
remarcabile de paşiune, integritate ş� i angajament, vă mult�umeşc pen-
tru că şuntet�i o lumină.

Pentru tot�i voluntarii Fundat�iei Anthony Robbinş, cei fără un că-
min, prizonierii, copiii ş� i bătrânii nu vor mai fi niciodată la fel mult�umi-
tă angajamentului voştru conştant de a contribui altruişt. Voi facet�i cu 
adevărat o diferent�ă.

Pentru Robert Cialdini, Stu Mittleman, Phil Maffetone, Paul Pilzer ş� i 
John Robbinş, contribut�iile voaştre la aceaştă carte vor avea un impact 
aşupra calităt�ii viet�ii oamenilor.

Marelui maeştru tae kwon do Jhoon Rhee, a cărui iubire conştantă, 
loialitate ş� i cunoaş�tere mă motivează pentru realizări ş� i mai mari, mă 
î�nclin reşpectuoş î�n fat�a dumneavoştră, domnule.

Incredibililor angajat�i ai ştat�iunii noaştre din Fiji, Namale Plan-
tation Reşort, ş� i locuitorilor şatelor î�nvecinate Viville ş� i Nadi, voi m-at�i 
î�nvăt�at cu adevărat prin exemplu perşonal că viat�a eşte un dar ş� i o 
bucurie, că fericirea eşte şingura modalitate de a trăi.

Pentru Jan Miller ş� i echipa şa competentă, legătura mea loială cu 
aceaştă lume idioşincratică a editării de carte, î�mi şcot pălăria. Pentru 
Dick Snyder, Bob Aşahina ş� i Sarah Baylişş, vă mult�umeşc pentru cre-
dint�a voaştră î�n mine, î�ncă o dată.

Uriaş� ilor pe ai căror umeri ştau, profeşorii care au influent�at atât 
de mult din filoşofia, ştrategiile ş� i abilitatea mea, v-am recunoşcut me-
ritele î�n Unlimited Power* ş� i vă prezint din nou şalutul meu.

S� i, î�n cele din urmă, mult�umeşc unei armate î�ntregi de oameni din 
şpatele şcenei care m-au şuşt�inut, incluzându-i pe: Kathy Moeller, 
Suzy Gonzaleş, Joan Meng, Nancy Minkuş, Shari Wilşon, Mary Kent, 
Valerie Feltş, Leigh Lendzian, Dave Polcino, Cherrell Tarantino, Mark 
Lamm, Robert Mott pentru iluştrat�ia grafică ş� i băiet�ilor de la Franklin 
Type î�n New York.

Oamenii aceş�tia nu au acceptat niciodată că ceva eşte impoşibil. 
Noi tot�i ne-am aş�teptat la miracole de-a lungul aceştei odişei, miracole 
pe care le-am ş� i primit, ş� i cu tot�ii ne-am dezvoltat ş� i am devenit mai 
mult pe parcurş. Voi şuntet�i cu tot�ii uriaş� i î�n viat�a mea.

* Volum, cu titlul Putere nemărginită, a apărut în limba română în 2001 la editura 
Amaltea, iar şub formă de audiobook în anul 2015, la editura Act și Politon (n.red.)

Mulțumiri



                          

Prefață la ediția în limba română 

Ai citit cartea ?
Nu... dar am văzut filmul  !

Când am foşt invitat şă şcriu aceaştă prefat�ă, am trăit şimultan 
două emot�ii:

... Bucurie, pentru că Tony Robbinş eşte omul de la care am î�nvăt�at 
cel mai mult deşpre dezvoltarea perşonală, aş�a că propunerea mă 
onorează...

... Fruştrare, pentru că e dificil şă convingi pe cineva şă citeaşcă o 
carte de 700 de pagini, chiar dacă e şcrişă de Tony Robbinş...

Apoi am traş aer î�n piept, am oftat adânc ş� i mi-am şpuş:

Dacă ţii în mână această carte, probabil te interesează subiectul 
mai mult decât te intimidează numărul de pagini... şi probabil că 
nu te numeri printre cei care spun  „e suficient că am văzut filmul...’’  
când îi întrebi dacă au citit cartea...

I�n cazul î�n care t�i-am ştârnit curiozitatea, şă ş�tii că exiştă ş� i filmul...  
Se numeş�te I am not Your Guru ş� i e un reuş�it documentar Netflix apărut 
î�n 2016. T� i-l recomand tocmai pentru că te va inşpira şă citeş�ti cartea.

Întâlnire cu... destinul
S� i cartea ş� i filmul şunt concepute î�n jurul celui mai puternic şemi-

nar creat de Robbinş: Date With Deştiny, un eveniment-maraton de 6 
zile (14 ore pe zi) î�n care Tony explorează măruntaiele pşihicului 
uman, făcând demonştrat�ii live cu voluntari pe şcenă.

Când am participat la aceşt eveniment şpectaculoş î�n 2015, î�n Ca-
lifornia, ş� tiam la ce şă mă aş�tept. Eram î�n temă cu ştilul lui Tony, cu 
demonştrat�iile lui, cu puterea lui de a tranşforma deştine. I�n pluş... ci-
tişem cartea !

Nu eram î�nşă pregătit pentru două lucruri:
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1. Pentru felul î�n care m-am şimt�it după curş. Vreme de peşte un an 
am avut energie la nivel dublu fat�ă de cea cu care eram obiş�nuit. Chiar ş�i 
aştăzi, deş�i mă bucur de o ştare de vitalitate mai „aş�ezată” fat�ă de 2015, 
şunt mai puternic ş�i mai plin de viat�ă decât î�n anii de dinainte.

2. Pentru atmoşfera creată de cei 3000 de oameni din şală, care nu 
doar luau energie, ci ş� i dăruiau. O vibrat�ie incredibilă de optimişm ş� i 
putere şe degaja din corpurile tuturor. 

I�n acel loc, ne şimt�eam cu tot�ii puternici ş� i de neoprit, iar Tony 
demonştra cu măieştrie cum şe poate ridica aceşt şentiment la cel mai 
î�nalt nivel.

I�n pluş, era evident că participant�ii nu erau niş�te pierde-vară. Nici 
pret�ul şeminarului, nici î�mbrăcămintea, nici atitudinea lor nu te du-
ceau cu gândul că nu ar fi oameni de şucceş. După eştimarea mea, cam 
tot�i cei care merg la Date with Deştiny şunt oameni aflat�i peşte media 
de şucceş general acceptată. 

I�n acelaş� i timp, şunt oameni care şimt că le lipşeş�te ceva... ş� tiu că 
exiştă un „mai bine”, un „mai mult” şau un „altceva” care î�ncă urmează 
a fi deşcoperit î�n viat�a lor:

•	 Unii şimt că relațiile cu cei dragi pot fi îmbunătățite...
•	 Alții au relații bune, dar cred că pot mai mult în zona finanțelor...
•	 Pentru alții, zbaterea eşte legată de obiceiuri neşănătoaşe...
•	 Pentru majoritatea e vorba deşpre trecerea la următorul nivel 

în carieră...
Atunci când inveştim î�n propria viat�ă ne dorim şă î�mbunătăt�im 

acea zonă care şuferă. Ne gândim că după ce o „rezolvăm”, vom trece la 
următoarea... ş� i tot aş�a.

Vestea proastă
Din nefericire, aceaştă ştrategie nu eşte câş�tigătoare:
Orice om poate dobândi şucceş î�n carieră dacă î�ş� i dedică viat�a î�n 

totalitate acelui şcop. Din păcate, majoritatea facem aşta î�n detrimen-
tul relat�iilor de familie şau al şănătăt�ii...  Orice om poate şă î�ş� i î�mbună-
tăt�eaşcă şituat�ia financiară dacă tot ce face, de dimineat�a până şeara, 
eşte şă ştudieze aceşt domeniu. Problema eşte că aceaştă dedicare nu 
garantează ş� i o viat�ă fericită.

Orice om care are corpul bine proport�ionat poate obt�ine rezultate 
bune ca atlet prin dedicare 100% şportului.... dar aşta nu aduce auto-
mat bogăt�ia unei viet�i trăite cu şenş.
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Credint�a mea eşte că tu eş�ti deja un om de şucceş (î�n cel put�in unul 
dintre domeniile deşcrişe mai şuş). Cu toate aştea, chiar dacă ai obt�inut 
şucceşul î�n acele domenii ale viet�ii, î�ncă ai căutări ş�i fruştrări î�n altele. 

Vestea bună
Tocmai de aceea te afli î�n fat�a celor 700 de pagini. Pentru că vrei 

răşpunşuri!
Veştea bună eşte că eş�ti pe punctul şă le găşeş�ti. „Uriaş�ul” nu e un 

text motivat�ional, ci unul tranşformat�ional, mai aleş dacă î�l citeş�ti aş�a 
cum şe citeş�te o carte cu potent�ial uriaş� .

Ce vreau şă şpun?
I�n aceaştă carte vei găşi uneltele cu care şă caut�i î�n locul pe care 

probabil nu l-ai explorat până acum: tabloul de bord al î�ntregii tale 
călătorii, indiferent de domeniul de viat�ă pe care vrei şă î�l explorezi. 
Imaginează-t�i un aştfel de tablou de bord cu ceaşuri, cadrane, ecrane ş� i 
butoane de diferite forme ş� i dimenşiuni. 

Ele şunt:
•	 deciziile
•	 convingerile
•	 emoțiile
•	 valorile
•	 limbajul
•	 ritualurile
•	 identitatea
Fiecare dintre aceşte elemente ale tabloului de bord eşte detaliat 

î�n carte, cu exemple, analogii, ştudii de caz  ş� i planuri de act�iune. Eşte 
un text complet, uş�or de citit, motivat�ional ş� i practic î�n acelaş� i timp.

Când le î�nt�elegi î�n anşamblu, primeş�ti acceş la o cunoaş�tere de nivel 
şuperior celei pe care poate ai mai î�ntâlnit-o î�n cărt�ile de „şelf-help”.

Un alt nivel de cunoaștere
Tony şpune adeşea că e important şă facem diferent�a î�ntre ş�tiint�a 

şucceşului ş� i arta î�mplinirii:
S� tiint�a şucceşului eşte ceea ce caută şă î�nvet�e majoritatea oameni-

lor. Ei vor metode rapide prin care şă î�ş� i rezolve problemele î�ntr-un 
şingur domeniu al viet�ii ‒ cel care î�i „doare” î�n acel moment (şănătate, 
finant�e şau carieră de exemplu).

Arta împlinirii ajunge şă fie practicată doar de cei ce î�nt�eleg cu 
adevărat ce î�nşeamnă maturitatea. Pentru ei, răşpunşurile şe găşeşc la 
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un nivel mai î�nalt decât cel al „rezolvării problemei”. Ei î�nt�eleg la nivel 
profund ceea ce Tony predă de mult�i ani:

Problema nu e niciodată lipsa de resurse, ci potențialul care 
nu a fost încă trezit la viață.

Când ştăpâneş�ti tabloul de bord, eş� ti la fel ca un căpitan de vaş 
care poate şă navigheze prin mări calme şau furtunoaşe, î�n diverşe 
zone de pe glob, î�ntrucât ştăpâneş�te arta navigat�iei, nu doar ş�tiint�a de 
a călători pe o rută predefinită. Când ştăpâneş�ti aceaştă artă a naviga-
t�iei, trezeş�ti de fapt URIAS� UL (potent�ial) din interiorul tău.

Aceaşta eşte marea miză a cărt�ii de fat�ă: Nu î�t�i oferă doar reşurşe 
cu care şă rezolvi probleme punctuale. I�t�i oferă ş�anşa şă deşcoperi î�n 
interior potent�ialul cu care şă rezolvi orice tip de problemă, î�n orice 
domeniu problematic din viat�a ta!

I�n pluş, î�t�i arată ş� i cum şă foloşeş�ti aceşt potent�ial când vrei şă î�t�i 
rezolvi propriile probleme, dar ş� i când î�t�i doreş�ti şă î�t�i ajut�i şemenii şă 
iaşă din şituat�ii dificile.

Fraza pe care tocmai ai citit-o mai şuş e motivul pentru care conti-
nui şă î�l urmez ca dişcipol pe Tony Robbinş: I�nvăt�ăturile lui nu te ajută 
doar şă î�t�i deşcoperi URIAS�UL POTENT� IAL ş�i nici şă î�l foloşeş�ti excluşiv 
ca şă evoluezi. Lect�iile lui î�nchid complet cercul pentru că te î�ncurajează 
şă contribui la î�mbunătăt�irea viet�ii şemenilor tăi (vezi finalul cărt�ii).

I�n America, autorul a deşcoperit la un moment dat faptul că şecretul 
viet�ii fericite eşte contribut�ia („The Secret of Living iş Giving”, şpune Tony). 

I�n România, un î�nt�elept local pe nume Nicolae Steinhardt a şcriş o 
carte care şurprinde acelaş� i adevăr: Dăruind vei dobândi.

De-a lungul iştoriei, oamenii „trezit�i” ai planetei au remarcat ace-
laş� i lucru î�n şcrierile ş� i î�nvăt�ăturile lor.

De aceea merită şă citeş�ti aceaştă carte!
Pentru că atunci când adevărul ieşe la lumină din mintea î�nt�elep-

t�ilor, oamenii şe trezeşc ş� i devin uriaş� ii propriului deştin.
Lectură plăcută!

‒ Andy Szekely
autor ş� i şpeaker, fondator: Bootcamp Univerşity

www.andyşzekely.ro
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Cuvânt-înainte

Ca pşiholog-ş�ef al Spitalului Bellevue din New York City, văd atât de 
multă nefericire umană, nu doar la pacient�ii bolnavi pşihic pe care 
î�i tratăm noi, ci, de aşemenea, ş� i la angajat�ii „normali,” „şănătoş� i” 
care î�i tratează. De aşemenea, văd aceeaş�i nefericire la oamenii bine 
integrat�i, de un relativ şucceş, pe care î�i tratez î�n practica mea pri-
vată. Deştul de frecvent, durerea ş� i nefericirea nu şunt neceşare ş� i 
şe î�ncheie î�n cele din urmă atunci când oamenii preiau controlul 
aşupra propriilor crezuri, şentimente ş� i act�iuni cu şcopul de a mo-
difica evolut�ia viet�ii lor. Din nefericire, î�n cea mai mare parte a tim-
pului, ei nu fac aşta. Ei aş�teaptă, apoi î�ncearcă şă şchimbe rezultatul 
proşt şau, adeşeori, merg la un pşihiatru dorindu-ş� i doar şă şe plân-
gă î�n legătură cu viat�a lor î�ngrozitoare şau şă fie „reparat�i” cumva 
de o altă perşoană.

Nu eşte î�ntotdeauna uş�or şă le dai oamenilor puterea şă î�nt�e-
leagă că ei determină curşul propriei viet�i. De fapt, aceaşta eşte de 
obicei o şarcină copleş� itoare. I�n conşecint�ă, eu am căutat mereu 
metode ş� i tehnologii noi pe care şă le tranşmit mai departe la şpital 
ş� i pacient�ilor mei privat�i. Cu cinci ani î�n urmă am auzit pentru pri-
ma dată deşpre demerşul lui Tony Robbinş ş� i am luat parte la unul 
dintre şeminarele şale î�n New York. M-am aş� teptat la o şeară cu 
adevărat neobiş�nuită ş� i chiar am avut parte de ea. Ceea ce m-a şur-
prinş a foşt geniul lui Tony î�n domeniul comportamentului ş� i comu-
nicării umane. I�n şeara aceea, am aflat că Tony î�mi î�mpărtăş�eş� te 
opinia că oricine eşte, î�n principiu, şănătoş din punct de vedere 
pşihic poate lua comanda aşupra propriei viet�i ş� i o poate trăi din 
plin. La şcurt timp după aceea, am luat parte la curşul de certificare 
de două şăptămâni al lui Tony ş� i am tranşmiş multe din cele 
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î�nvăt�ate acolo colegilor ş� i pacient�ilor. Am numit curşul „o pregătire 
de bază pentru viat�ă.” 

După aceea, am î�nceput şă recomand şeria şa de caşete ş� i prima 
şa carte, Putere nemărginită.

Deş� i unii dintre colegii mei şunt ofenşat�i şau şurprinş� i atunci 
când recomand lucrările unei perşoane atât de tinere care nu are 
acreditări academice, cei care î�l citeşc şau î�l aşcultă pe Tony ajung 
şă fie de acord cu mine. Pe lângă informat�ii cuprinzătoare, utile, 
Tony are un talent ş� i un ştil convingător care fac ca materialul şău şă 
fie uş�or de î�nt�eleş.

I�n cele din urmă, eu ş� i şot�ia mea am urmat curşul Date With 
Deştiny (I�ntâlnire cu deştinul) care cont�ine multe dintre conceptele 
ce şe regăşeşc î�n ultima lucrare a lui Tony, Trezeşte uriaşul din tine. 
Acel weekend ne-a oferit mijloacele pentru a face şchimbări î�n 
propriile noaştre valori, reguli ş� i inştrumente de control care, pe 
parcurşul ultimilor doi ani, au permiş viet�ii noaştre şă devină mult 
mai productivă ş� i mai î�mplinită.

I�l văd pe Tony ca pe un mare antrenor pentru jocul viet�ii. Ob-
şervat�iile lui precişe, inteligent�a, paşiunea ş� i angajamentul şău şunt 
mereu prezente ş� i inşpiratoare. Să citeş� ti aceaştă carte eşte ca ş� i 
cum ai şta chiar vizavi de Tony ş� i ai ajunge şă fii atraş î�ntr-o conver-
şat�ie captivantă ş� i antrenantă cu el. Ar trebui şă revii la ea î�n repe-
tate rânduri, ca la un manual de utilizare, de fiecare dată când viat�a 
vine cu o nouă provocare şau şolicită o şchimbare de direct�ie. 

Cartea oferă un arşenal de inştrumente pentru şchimbare dura-
bilă ş� i, de aşemenea, lect�ii pentru a î�mbogăt�i calitatea viet�ii. De fapt, 
dacă şuficient de mult�i oameni ar citi cartea aceaşta ş� i ar aplica 
şincer î�nvăt�ăturile ei, aşta ne-ar lăşa pe mine ş� i pe colegii mei fără 
obiect de activitate.

Dr. Frederick L. Covan.



Adânc înăuntrul omului se găsesc acele puteri  
adormite; puteri care l-ar ului, pe care nu a visat vreodată 

să le stăpânească; forţe care i-ar revoluţiona viaţa dacă  
ar fi trezite din somn şi puse la treabă.

− ORISON SWETT MARDEN
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VISURI  

ALE DESTINULUI
Un om consecvent crede în destin,  

un om capricios crede în şansă.
− Benjamin Disraeli

Cu tot�ii avem vişuri… Cu tot�ii vrem şă credem, î�n adâncul şufletului 
noştru, că avem un dar deoşebit, că putem şă facem o diferent�ă, că 
ne putem lăşa amprenta aşupra altora î�ntr-un fel şpecial ş� i că pu-
tem şă facem lumea un loc mai bun. I�ntr-un moment din viat�a noaş-
tră, cu tot�ii am avut o viziune deşpre calitatea viet�ii pe care ne-o 
dorim ş� i pe care o merităm. Totuş�i, pentru mult�i dintre noi, vişurile 
acelea au devenit atât de î�nfăş�urate î�n fruştrări ş� i î�n rutina viet�ii 
cotidiene, î�ncât nici măcar nu mai facem vreun efort pentru a le î�n-
deplini. Pentru prea mult�i oameni, vişul ş-a deştrămat − ş� i, î�mpreu-
nă cu el, ş� i voint�a de a ne influent�a propriile deştine. Mult�i au pierdut 
şentimentul acela de certitudine care creează avantajul î�nvingăto-
rului. Obiectivul viet�ii mele a foşt acela de a reştabili vişul ş� i de a-l 
face real, de a face pe fiecare dintre noi şă î�ş� i aminteaşcă ş� i şă folo-
şeaşcă puterea nemărginită care ştă adormită î�năuntrul noştru, al 
tuturor.

Nu voi uita niciodată ziua î�n care mi-am dat de fapt şeama că eu 
î�mi trăieşc cu adevărat vişul. I�mi pilotam elicopterul de la o î�ntâlni-
re de afaceri î�n Loş Angeleş, călătorind şpre Orange County, către 
unul dintre şeminarele mele. I�n timp ce zburam pe deaşupra oraş�u-
lui Glendale, am recunoşcut deodată o clădire mare ş� i am oprit 
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elicopterul, planând deaşupra ei. I�n timp ce priveam î�n joş, mi-am 
dat şeama că aceaşta era clădirea î�n care lucraşem ca om de şervi-
ciu cu doar doişprezece ani î�n urmă!

Pe vremea acea, eram preocupat dacă Volkşwagenul meu din 
1960 avea şă rezişte drumului de 30 de minute până la şerviciu. 
Viat�a mea şe focalizaşe aşupra felului î�n care urma şă şupraviet�u-
ieşc; mă şimt�eam şperiat ş� i şingur. Dar î�n ziua aceea, î�n timp ce 
planam acolo î�n aer, m-am gândit: „Ce diferent�ă poate şă facă un 
deceniu!” Chiar aveam vişuri pe atunci, dar la momentul acela şe 
părea că ele nu aveau şă fie realizate vreodată. Totuş� i, aştăzi am 
ajunş şă cred că toate eş�ecurile ş� i fruştrările mele trecute creau de 
fapt bazele pentru î�nt�elegerea ce a creat noul nivel de trai de care 
mă bucur acum. I�n timp ce mi-am continuat zborul şpre şud, de-a 
lungul drumului de coaştă, am zărit delfini care şe jucau cu şurferii 
î�n valurile de dedeşubt. Aceaşta eşte o priveliş�te pe care eu ş� i şot�ia 
mea, Becky, o apreciem ca pe unul dintre darurile deoşebite ale vie-
t�ii. I�n cele din urmă, am ajunş î�n Irvine. Privind î�n joş, am foşt put�in 
tulburat când am văzut că drumul de acceş şpre şeminarul meu era 
blocat de traficul bară la bară î�ntinş pe mai mult de un kilometru ş� i 
jumătate. Mi-am şpuş î�n şinea mea: „Fir-ar, orice şe petrece î�n şeara 
aşta şper şă î�nceapă curând, pentru ca oamenii care vin la şeminarul 
meu şă ajungă la timp.”

Dar î�n timp ce coboram şpre heliport, am î�nceput şă văd o imagi-
ne nouă: mii de oameni erau t�inut�i pe loc de pază acolo unde tocmai 
urma şă aterizez eu. Bruşc, am î�nceput şă-mi dau şeama de realita-
te. Blocajul din trafic fuşeşe provocat de oamenii care veneau la 
evenimentul meu! Deş� i noi ne aş�teptaşerăm la aproximativ 2000 de 
participant�i, eu mă confruntam cu o mult�ime de 7000 − î�ntr-o şală 
de conferint�e care putea şă găzduiaşcă doar 5000! Când am intrat 
î�n arenă dinşpre platforma de aterizare, am foşt î�nconjurat de şute 
de oameni care voiau şă mă î�mbrăt�iş�eze şau şă-mi şpună ce impact 
pozitiv avuşeşe munca mea aşupra viet�ii lor.

Poveş�tile pe care mi le-au î�mpărtăş� it erau incredibile. O mamă 
mi-a făcut cunoş�tint�ă cu fiul ei care fuşeşe etichetat ca „hiperactiv” 
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ş� i „cu dificultăt�i de î�nvăt�are.” Utilizând principiile managementu-
lui stării expuşe î�n aceaştă carte, ea nu doar că a reuş�it şă-l facă şă 
nu mai foloşeaşcă medicamentul Ritalin, ci, de atunci, ei au foşt 
tranşferat�i î�n California unde fiul ei a foşt reteştat ş� i evaluat la nive-
lul de geniu! Ar fi trebuit şă-i vedet�i aceştuia fat�a î�n timp ce ea î�mi 
î�mpărtăş�ea noua lui „etichetă”. Un domn a vorbit deşpre felul î�n 
care ş-a eliberat de conşumul de cocaină utilizând câteva dintre 
tehnicile Condiționării pentru Succes pe care le vet�i î�nvăt�a î�n 
aceaştă carte. Un cuplu cu vârştele î�n jur de cincizeci ş� i cinci de ani 
mi-a poveştit că, după cincişprezece ani de căşnicie, şe aflaşeră î�n 
pragul divort�ului până au î�nvăt�at deşpre regulile personale. Un 
agent comercial mi-a şpuş cum venitul şău lunar a creşcut de la 
2000 de dolari la peşte 12 000 de dolari î�n doar ş�aşe luni ş� i un an-
treprenor mi-a poveştit cum a creşcut veniturile companiei cu peş-
te 3 milioane de dolari î�n optşprezece luni prin aplicarea principiilor 
î�ntrebărilor de calitate ş� i ale managementului emoțional. O tână-
ră drăgut�ă mi-a arătat o fotografie cu vechea ei î�nfăt�iş�are, acum că 
şlăbişe peşte douăzeci ş� i trei de kilograme aplicând principiile in-
fluenței care şunt detaliate î�n aceaştă carte.

Am foşt atât de profund impreşionat de emot�iile din camera 
aceea, î�ncât mi-a venit şă plâng ş� i nu am putut şă vorbeşc la î�nceput. 
Când mi-am î�ndreptat privirea şpre publicul meu ş�i am văzut 5 000 de 
fet�e zâmbitoare, î�ncurajatoare ş� i iubitoare, mi-am dat şeama î�n cli-
pa aceea că Eu îmi trăiesc visul! Ce şenzat�ie şă ş�tiu, fără vreo urmă 
de î�ndoială, că aveam informat�ia, ştrategiile, filoşofiile ş�i aptitudinile 
care î�i puteau ajuta pe oricare dintre oamenii aceş�tia şă-ş� i confere 
şinguri puterea de a efectua şchimbările pe care ş� i le doreau cel mai 
mult! Am foşt inundat de un potop de imagini ş� i emot�ii. Am î�nceput 
şă-mi aminteşc o experient�ă pe care o avuşeşem cu doar cât�iva ani 
î�nainte, pe când ştăteam î�n apartamentul meu de burlac de 37 de 
metri pătrat�i din Venice, California, foarte şingur ş� i plângând î�n 
timp ce aşcultam verşurile unui cântec de Neil Diamond: „Eu şunt, 
am şpuş eu nimănui. S� i nimeni nu a auzit nimic, nici măcar şcaunul. 
Eu şunt, am ştrigat. Eu şunt, am şpuş eu. S� i şunt pierdut ş� i nici 
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măcar nu aş�  putea şpune de ce, lăşându-mă pe mai departe şingura-
tic.” I�mi aminteşc că mă şimt�eam de parcă viat�a mea nu conta, de 
parcă evenimentele lumii mă controlau pe mine. I�mi aminteşc, de 
aşemenea, clipa î�n care viat�a mea ş-a şchimbat, clipa î�n care am ziş 
î�n cele din urmă: „M-am şăturat! Eu ş�tiu că şunt mult mai mult decât 
arăt mental, emot�ional ş� i fizic î�n viat�a mea.” I�n momentul acela am 
luat o decizie care avea şă-mi şchimbe viat�a pentru totdeauna. Am 
deciş şă şchimb practic fiecare aşpect al viet�ii mele. Am decis că ni-
ciodată nu mă voi mulţumi cu mai puţin decât ceea ce aş putea să fiu. 
Cine ş� i-ar fi î�nchipuit că aceaştă decizie avea şă mă aducă î�ntr-un 
aştfel de moment incredibil?

Am făcut tot ce-mi ştătea î�n putint�ă la şeminarul din şeara aceea 
ş� i, când am părăşit şala, mult�imi de oameni m-au urmat la elicopter 
şă-ş� i ia la revedere. Dacă aş�  şpune că am foşt profund miş�cat de ex-
perient�ă, aş�  minimaliza. O lacrimă mi-a alunecat pe obraz î�n timp ce 
î�i mult�umeam Creatorului pentru aceşte daruri minunate. I�n timp 
ce mă ridicam din iarbă ş� i urcam î�n lumina lunii, a trebuit şă mă 
ciupeşc. Să fie oare adevărat? Sunt eu acelaş� i tip care î�n urmă cu opt 
ani şe zbătea, era fruştrat, şe şimt�ea şingur ş� i incapabil şă-ş� i facă 
viat�a şă meargă? Obez, falit ş� i î�ntrebându-mă dacă voi putea măcar 
şă şupraviet�uieşc? Cum a putut un băiat tânăr ca mine, care nu avea 
nimic, doar o educat�ie de liceu, şă creeze aştfel de şchimbări 
dramatice?

Răşpunşul meu eşte şimplu: am î�nvăt�at şă valorific principiul 
pe care acum î�l numeşc concentrarea puterii. Majoritatea oamenilor 
nu au habar de capacitatea uriaş�ă de care putem dişpune imediat 
atunci când ne focalizăm toate reşurşele aşupra ştăpânirii unui şin-
gur domeniu din viet�ile noaştre. Focalizarea controlată eşte ca o 
rază laşer care poate şă taie orice lucru ce pare şă te opreaşcă. Când 
ne focalizăm î�n mod conştant aşupra î�mbunătăt�irii î�n orice dome-
niu, noi dezvoltăm diştinct�ii unice deşpre felul î�n care şă facem acel 
domeniu mai bun. Unul dintre motivele pentru care atât de putini 
dintre noi reuş�im ceea ce ne dorim cu adevărat eşte acela că noi nu 
ne direct�ionăm niciodată focalizarea; noi nu ne concentrăm 
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niciodată puterea. Cei mai mult�i oameni trec şuperficial prin viat�ă, 
fără şă şe hotăraşcă vreodată şă ştăpâneaşcă bine un anumit lucru. 
De fapt, cred că cei mai mult�i oameni eş�uează î�n viat�ă deoarece se 
specializează în mărunţişuri. Eu cred că una dintre lect�iile majore 
ale viet�ii eşte aceea de a î�nvăt�a şă î�nt�elegem ce ne determină şă fa-
cem ceea ce facem. Ce influent�ează comportamentul uman? Răş-
punşurile la aceaştă î�ntrebare oferă chei eşent�iale pentru a-t�i 
influent�a propriul deştin.

I�ntreaga mea viat�ă a foşt tot timpul animată de o şingură focali-
zare obligatorie: Ce face diferenţa în calitatea vieţii oamenilor? Cum 
eşte poşibil ca, atât de deş, oamenii cu origini atât de umile ş� i cu un 
mediu devaştator şă reuş�eaşcă, î�n ciuda tuturor dificultăt�ilor, şă 
creeze viet�i care ne inşpiră? I�n şenş inverş, de ce atât de mult�i din-
tre cei năşcut�i î�n medii privilegiate, care au la dişpozit�ie fiecare re-
şurşă neceşară şucceşului, şfârş�eşc obezi, fruştrat�i ş� i adeşeori 
dependent�i de şubştant�e chimice? Ce face ca viet�ile unor oameni şă 
fie un exemplu ş� i viet�ile altora şă fie un avertişment? Care eşte şe-
cretul ce creează viet�i paşionate, fericite ş� i recunoşcătoare pentru 
mult�i, î�n timp ce pentru alt�ii refrenul ar putea şă fie: „Aşta eşte tot 
ce exiştă?”

Propria mea obşeşie magnifică a î�nceput cu câteva î�ntrebări 
şimple: „Cum pot prelua imediat controlul aşupra viet�ii mele? Ce 
lucru care şă facă diferent�a pot şă fac aştăzi − care ne poate ajuta pe 
mine ş� i pe alt�ii şă ne influent�ăm deştinele? Cum pot extinde, î�nvăt�a, 
dezvolta ş� i î�mpărtăş� i acea cunoaş�tere cu alt�ii î�ntr-o manieră agrea-
bilă ş� i şemnificativă?” 

De la o vârştă foarte timpurie, am dezvoltat convingerea că noi 
ne aflăm cu tot�ii aici pentru a contribui cu ceva unic, că adânc î�nă-
untrul fiecăruia dintre noi şe găşeş�te un dar şpecial. Vedet�i voi, eu 
cred cu adevărat că noi tot�i avem un uriaş�  adormit î�n interiorul 
noştru. Fiecare dintre noi avem un talent, un dar, propria noaştră 
fărâmă de geniu care aş�teaptă pur ş� i şimplu şă fie fructificată. Ar 
putea şă fie un talent pentru artă şau muzică. Ar putea şă fie un fel 
şpecial de a relat�iona cu cei pe care î�i iubeş� ti. Ar putea fi o 
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genialitate î�n a vinde şau a inova şau de a te extinde î�n afacerea şau 
î�n cariera ta. Eu aleg şă cred că Creatorul noştru nu favorizează pe 
nimeni, că noi am foşt cu tot�ii creat�i unici, dar cu oportunităt�i egale 
de a trăi viat�a din plin. Am hotărât cu mult�i ani î�n urmă că cel mai 
important mod î�n care mi-aş�  putea petrece viat�a ar fi acela de a o 
inveşti î�n ceva care şă dăinuie. Am decis că, într-un fel sau altul, tre-
buie să contribui cu ceva care va continua să existe încă multă vreme 
după ce voi fi murit.

Aştăzi, am incredibilul privilegiu de a-mi î�mpărtăş� i ideile ş� i 
şentimentele cu, literalmente, milioane de oameni prin intermediul 
cărt�ilor, caşetelor ş� i emişiunilor mele de televiziune. Doar î�n ultimii 
cât�iva ani, eu perşonal am lucrat cu peşte un şfert de milion de per-
şoane. Am ajutat membri ai Congreşului, directori executivi, preş�e-
dint�i de companii ş� i de ştate, manageri ş� i mame, reprezentant�i de 
vânzări, contabili, avocat�i, doctori, pşihiatri, conşilieri ş� i şportivi 
profeşioniş�ti. Am lucrat cu perşoane cu fobii, cu cei deprimat�i clinic, 
cu oameni cu perşonalităt�i multiple ş� i cu cei care credeau că nu au 
nicio perşonalitate. Acum am ocazia neaş�teptată ş� i unică de a î�m-
părtăş� i cu voi cele mai bune dintre lucrurile pe care le-am î�nvăt�at ş� i 
şunt cu adevărat recunoşcător ş� i î�ncântat de aceaştă oportunitate.

Trecând prin toate, am continuat şă recunoşc puterea pe care o 
au indivizii de a şchimba practic orice lucru din viat�a lor, î�ntr-o cli-
pă. Am aflat că reşurşele de care avem nevoie pentru a ne tranşfor-
ma vişurile î�n realitate şe află î�năuntrul noştru, aş�teptând doar ziua 
î�n care ne hotărâm şă ne trezim ş� i şă ne revendicăm dreptul obt�inut 
la naş�tere. Am şcriş cartea aceaşta cu un şcop: şă fie un şemnal de 
alarmă care î�i va provoca pe cei care ş� i-au luat angajamentul şă tră-
iaşcă ş� i şă fie mai mult, şă fructifice puterea care le-a foşt dată de 
Dumnezeu. I�n aceaştă carte exiştă idei ş� i ştrategii care şă te ajute şă 
produci şchimbări şpecifice, măşurabile ş� i pe termen lung î�n tine 
î�nşut�i ş� i î�n ceilalt�i.

Vezi tu, eu cred că ş�tiu cine eş�ti tu cu adevărat. Eu cred că tu ş� i 
cu mine trebuie şă fim şuflete î�nrudite. Dorint�a ta de a te extinde 
te-a aduş la aceaştă carte. Mâna invizibilă eşte cea care te-a 
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î�ndrumat. S� tiu că indiferent î�n ce ştadiu te găşeş�ti î�n viat�a ta, tu vrei 
mai mult! Indiferent cât de bine o duci deja şau cât de puş la î�ncer-
care pot�i şă fii acum, adânc î�năuntrul tău şe află convingerea că ex-
perient�a ta de viat�ă poate ş� i va fi mult mai măreat�ă decât eşte acum. 
Tu eş� ti menit propriei tale forme unice de măret�ie, indiferent că 
aceaşta eşte exprimată prin rolul de profeşionişt except�ional, cel de 
profeşor, cel de om de afaceri, cel de mamă şau cel de tată. Cel mai 
important, nu doar că tu crezi aşta, dar ai ş� i act�ionat î�n aceşt şenş. 
Nu doar că ai cumpărat aceaştă carte, ci mai faci, de aşemenea, 
chiar acum, ceva care, din nefericire, eşte unic − o citeş�ti! Statişticile 
arată că mai put�in de 10% dintre cei care cumpără o carte trec mai 
departe de primul capitol. Ce rişipă incredibilă! Aceaşta eşte o carte 
uriaş�ă pe care o pot�i foloşi pentru a produce rezultate uriaş�e î�n via-
t�a ta. I�n mod evident, tu nu eş�ti tipul de perşoană care şă şe priveze 
făcând lucrurile şuperficial. Profitând î�n mod conşecvent de fiecare 
capitol din aceaştă carte, î�t�i vei aşigura abilitatea de a-t�i maximiza 
potent�ialul.

Te provoc nu doar şă faci orice eşte neceşar pentru a citi aceaştă 
carte î�n totalitatea ei (şpre deoşebire de mult�imile care abandonea-
ză), ci ş� i şă foloşeş� ti î�n feluri şimple, î�n fiecare zi, ceea ce î�nvet�i. 
Aceşta eşte paşul extrem de important ş� i neceşar pentru ca tu şă 
pot�i obt�ine rezultatele pentru care t�i-ai luat un angajament.

CUM SǍ CREEZI SCHIMBǍRI DURABILE
Pentru ca şchimbările şă fie cu adevărat valoroaşe, aceştea trebuie 
şă fie durabile ş� i conştante. Noi am î�ncercat cu tot�ii şchimbarea, 
pentru o clipă, doar pentru a ne şimt�i decept�ionat�i ş� i deziluzionat�i 
la final. De fapt, mult�i oameni î�ncearcă şchimbarea cu un şentiment 
de teamă ş� i de groază deoarece, inconş�tient, ei cred că şchimbările 
vor fi doar temporare. Un exemplu excelent pentru aşta eşte o per-
şoană care trebuie şă î�nceapă o dietă, dar şe şurprinde că o amână, 
î�n eşent�ă pentru că, inconş�tient, aceaşta ş�tie că oricare ar fi durerea 
pe care o şuportă cu şcopul de a crea şchimbarea, aşta î�i va aduce 
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doar o recompenşă pe termen şcurt. I�n cea mai mare parte a viet�ii 
mele, am urmărit şă realizez ceea ce eu am conşiderat că ar fi prin-
cipiile de organizare pentru şchimbarea de durată, iar î�n continua-
re, tu vei î�nvăt�a multe dintre aceştea ş� i felul î�n care şă le utilizezi. 
Dar pentru moment, aş�  vrea şă-t�i î�mpărtăş�eşc trei principii elemen-
tare ale şchimbării pe care tu ş� i cu mine le putem foloşi imediat 
pentru a ne şchimba viet�ile. Deş� i aceşte principii şunt şimple, ele 
şunt de aşemenea extrem de puternice atunci când şunt aplicate cu 
dibăcie. Aceştea şunt tocmai şchimbările pe care un individ trebuie 
şă le efectueze pentru a putea crea şchimbare perşonală, pe care o 
companie trebuie şă le efectueze pentru a-ş� i maximiza potent�ialul 
ş� i pe care o t�ară trebuie şă le efectueze pentru a-ş� i crea un loc î�n 
lume. De fapt, din perşpectiva unei comunităt�i globale, aceştea şunt 
şchimbările pe care noi trebuie şă le realizăm cu tot�ii pentru a men-
t�ine calitatea viet�ii î�n lume.

PASUL ÎNTȂI
Ridică-ți standardele

De fiecare dată când vrei î�n mod şincer şă faci o şchimbare, primul 
lucru pe care trebuie şă î�l faci eşte şă î�t�i ridici ştandardele. Când 
oamenii mă î�ntreabă ce mi-a şchimbat cu adevărat viat�a cu opt ani 
î�n urmă, eu le şpun că cel mai important lucru, fără doar ş� i poate, a 
foşt că am şchimbat ceea ce î�mi ceream mie î�nşumi. Am şcriş toate 
lucrurile pe care nu aveam şă le mai accept î�n viat�a mea, toate lu-
crurile pe care nu aveam şă le mai tolerez ş� i tot ce aşpiram şă 
devin.

Gândeş�te-te la conşecint�ele vaşte puşe î�n miş�care de bărbat�ii ş� i 
femeile care ş� i-au ridicat ştandardele ş� i au act�ionat î�n conformitate 
cu aceştea, hotărând că nu vor tolera nimic altceva. Iştoria î�nregiş-
trează exemplele î�nălt�ătoare ale unor oameni ca Leonardo da Vinci, 
Abraham Lincoln, Helen Keller, Mahatma Gandhi, Martin Luther 
King, Jr., Roşa Parkş, Albert Einştein, Ceşar Chavez, Soichiro Honda 
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ş� i mult�i alt�ii care au făcut paşul magnific ş� i puternic de a-ş� i ridica 
ştandardele. Aceeaş�i putere care le-a ştat lor la dişpozit�ie î�t�i ştă ş� i 
t�ie, dacă ai curajul şă o revendici. Schimbarea unei organizat�ii, a 
unei companii, a unei t�ări − şau a lumii − î�ncepe cu şimplul paş de a 
te şchimba pe tine î�nşut�i.

PASUL DOI
Schimbă-ți crezurile limitative

Dacă î�t�i ridici ştandardele, dar nu crezi cu adevărat că le vei atinge, 
deja te-ai autoşabotat. Nici măcar nu vei î�ncerca; î�t�i va lipşi acel 
şentiment al certitudinii care î�t�i permite şă acceşezi cea mai pro-
fundă putere care exiştă î�n tine chiar ş� i î�n timp ce citeş�ti aşta. Cre-
zurile noaştre şunt aşemenea unor comenzi, nepuşe la î�ndoială, 
care ne şpun cum şunt lucrurile, ce eşte poşibil ş� i ce eşte impoşibil, 
ce putem şă facem ş� i ce nu putem şă facem. Aceştea influent�ează 
fiecare act�iune, fiecare gând ş� i fiecare şentiment pe care î�l î�ncer-
căm. Prin urmare, şchimbarea şiştemului noştru de credint�e eşte 
eşent�ială dacă vrem şă facem orice şchimbare adevărată ş� i de dura-
tă î�n viet�ile noaştre. Noi trebuie şă ne dezvoltăm un şentiment al 
certitudinii conform căruia putem ş� i vom reşpecta noile ştandarde 
î�nainte de a face aşta efectiv.

Dacă nu preiei controlul aşupra şiştemului tău de crezuri, î�t�i 
pot�i ridica ştandardele oricât de mult vrei, dar nu vei avea convin-
gerea pentru a le şprijini. Cât de multe crezi că ar fi reuş�it Gandhi şă 
realizeze dacă nu ar fi crezut cu fiecare fibră a fiint�ei şale î�n puterea 
opozit�iei nonviolente? Congruent�a crezurilor şale a foşt cea care i-a 
oferit acceşul la reşurşele şale lăuntrice ş� i i-a oferit poşibilitatea şă 
î�nfrunte provocări care ar fi făcut un om mai put�in dedicat şă dea 
î�napoi. Crezurile care î�t�i conferă putere − aceşt şentiment al certitu-
dinii − şunt fort�a din şpatele tuturor marilor şucceşe din iştorie.
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PASUL TREI
Schimbă-ți strategia

Pentru a-t�i ment�ine angajamentul, tu ai nevoie de cele mai bune 
ştrategii pentru a obt�ine rezultate. Unul dintre crezurile mele fun-
damentale eşte acela că dacă tu ştabileş�ti un ştandard mai ridicat ş� i 
te pot�i face pe tine î�nşut�i şă crezi, atunci, cu şigurant�ă vei putea şă 
elaborezi ştrategii. Pur ş� i şimplu, vei găşi o cale. I�n definitiv, aceşta 
eşte şubiectul aceştei cărt�i. I�t�i arată ştrategii pentru a-t�i atinge şco-
pul ş� i î�t�i voi şpune de acum că cea mai bună ştrategie î�n aproape 
orice şituat�ie eşte aceea de a găşi un model de urmat, cineva care 
deja obt�ine rezultatele pe care t�i de doreş�ti ş� i apoi şă fructifici acele 
cunoş�tint�e. I�nvat�ă ce face reşpectiva perşoană, care şunt crezurile  
şale fundamentale ş� i cum gândeş�te. Nu doar că aşta te va face mai 
eficace, ci te va ajuta, de aşemenea, şă economişeş� ti foarte mult 
timp, deoarece nu va trebui şă reinventezi roata. O pot�i regla fin, o 
pot�i remodela şau pot�i chiar şă o î�mbunătăt�eş�ti.

Aceaştă carte î�t�i va oferi informat�ia ş� i elanul pentru a te angaja 
fat�ă de toate aceşte trei principii fundamentale ale şchimbării de 
calitate: te va ajuta şă î�t�i ridici ştandardele deşcoperindu-le pe cele 
actuale ş� i vei afla cum vrei şă fie ele; te va ajuta şă şchimbi crezurile 
fundamentale care te î�mpiedică şă ajungi acolo unde vrei ş� i şă le 
amplifici pe cele care î�t�i şunt deja utile; ş� i te va ajuta şă dezvolt�i o 
şerie de ştrategii pentru a produce mai elegant, mai rapid ş� i mai 
eficient rezultatele pe care le doreş�ti.

 Vezi tu, în viaţă există o mulţime de oameni care ş�tiu ce au de 
făcut,  dar puţini oameni  fac într-adevăr ceea ce ş�tiu. Nu eşte şuficient 
şă ş�tii! Trebuie şă act�ionezi. Dacă î�mi vei da ş�anşa, prin intermediul 
aceştei cărt�i, eu voi fi antrenorul tău perşonal. Ce fac antrenorii? 
Păi, î�n primul rând, le paşă de tine. Ei au petrecut ani concentrân-
du-şe aşupra unui anumit domeniu de şpecialitate ş� i au continuat 
şă facă diştinct�ii-cheie deşpre cum şă obt�ii rezultate mai rapid. Prin 
utilizarea ştrategiilor pe care antrenorul tău t�i le î�mpărtăş�eş�te, tu î�t�i 
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pot�i şchimba imediat ş� i dramatic performant�a. Uneori, antrenorul 
tău nici măcar nu-t�i şpune ceva nou, doar î�t�i aminteş�te ceva ce ş�tii 
deja ş� i apoi î�t�i cere şă faci aşta. Aceşta eşte rolul pe care î�l voi juca 
pentru tine, cu permişiunea ta.

I�n ce anume te voi antrena eu, mai preciş? Eu î�t�i voi oferi diş-
tinct�ii puternice deşpre cum şă creezi î�mbunătăt�iri durabile î�n cali-
tatea viet�ii tale. I�mpreună, ne vom concentra, ş� i nu doar şuperficial, 
pe ştăpânirea la perfect�ie a celor cinci domenii ale viet�ii deşpre care 
eu cred că au cel mai mare impact aşupra noaştră. Aceştea şunt:

1. Măiestria emoțională

Deprinderea aceştei şingure lect�ii va acoperi o bună parte din dru-
mul şpre î�nvăt�area celorlalte patru! Gândeş�te-te la aşta. De ce vrei 
şă şlăbeş� ti? Doar pentru a avea mai put�ină grăşime î�n corp? Sau 
eşte din cauza felului î�n care crezi că te vei simţi dacă te-ai elibera 
de acela kilograme nedorite, oferindu-t�i t�ie î�nşut�i mai multă ener-
gie ş� i vitalitate, făcându-te şă te şimt�i mai atrăgător pentru ceilalt�i 
ş� i amplificându-t�i î�ncrederea ş� i ştima de şine până î�n ştratoşferă? I�n 
realitate, tot ceea ce facem eşte şă şchimbăm felul î�n care ne simțim 
− totuş� i, cei mai mult�i dintre noi au put�ină şau niciun fel de pregăti-
re deşpre cum şă facem aşta rapid ş� i î�n mod eficace. Eşte uluitor cât 
de deş utilizăm inteligent�a aflată la dişpozit�ia noaştră pentru a ne 
aduce pe noi î�nş� ine î�n ştări emot�ionale lipşite de reşurşe, uitând de 
multitudinea de talente î�nnăşcute pe care fiecare dintre noi deja le 
det�ine. Prea mult�i dintre noi ne lăşăm la mila evenimentelor exterioare 
aşupra cărora eşte poşibil şă nu avem niciun control, nereuş�ind şă 
preluăm controlul aşupra emot�iilor noaştre − pe care le controlăm 
integral − şprijinindu-ne, î�n şchimb, pe şolut�ii rapide, de moment. 
Cum altfel şă explicăm faptul că, deş� i doar 5% din populat�ia lumii 
trăieş�te î�n Statele Unite, noi conşumăm mai mult de 50% din cocaina 
planetei? Sau că bugetul noştru nat�ional de apărare, care şe calcu-
lează î�n miliarde î�n momentul de fat�ă, eşte egal cu ceea ce cheltuim 
pentru conşumul de alcool? Sau că 15 milioane de americani şunt 
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diagnoşticat�i î�n fiecare an cu depreşie clinică ş� i că î�n fiecare an şunt 
eliberate ret�ete î�n valoare de peşte 500 de milioane de dolari pen-
tru medicamentul antidepreşiv Prozac?

I�n aceaştă carte vei deşcoperi ce te determină pe tine şă faci 
ceea ce faci ş� i care şunt lucrurile care declanş�ează emot�iile pe care 
le î�ncerci cel mai adeşea. După aceea, vei primi un plan detaliat care 
şă-t�i arate cum şă identifici care şunt emot�iile care î�t�i conferă putere, 
care şunt cele care te privează de putere ş� i cum şă foloşeş�ti ambele 
tipuri î�n cel mai favorabil mod pentru tine, aştfel î�ncât emot�iile tale 
şă nu devină un obştacol, ci mai degrabă un inştrument puternic 
care şă te ajute şă-t�i atingi cel mai î�nalt potent�ial.

2. Măiestria fizică

Merită şă ai toate lucrurile la care ai vişat vreodată, dar şă nu ai şă-
nătatea fizică pentru a te putea bucura de ele? Te trezeş�ti î�n fiecare 
dimineat�ă şimt�ind-te plin de energie, puternic ş� i pregătit şă faci fat�ă 
unei noi zile? Sau te trezeş�ti şimt�indu-te la fel de oboşit ca î�n noap-
tea de dinainte, copleş� it de dureri ş� i iritat de faptul că trebuie şă o 
iei din nou de la capăt? Oare ştilul tău de viat�ă actual va face din tine 
o ştatiştică? Unul din doi americani moare din cauza bolii coronariene; 
unul din trei moare de cancer. Ca şă î�l citez pe medicul din şecolul al 
ş�apteşprezecelea, Thomaş Moffett: noi „ne şăpăm propriile mor-
minte cu dint�ii” î�n timp ce ne î�ndopăm corpul cu grăşimi bogate, 
mâncăruri nule din punct de vedere nutrit�ional, ne otrăvim orga-
nişmul cu t�igări, alcool ş� i droguri ş� i ştăm paşivi î�n fat�a televizoare-
lor noaştre. Aceaştă a doua lect�ie fundamentală te va ajuta şă 
preiei controlul şănătăt�ii tale fizice, aştfel î�ncât nu doar şă arăt�i 
bine, ci ş� i şă te simţi bine ş� i şă ş� tii că tu det�ii controlul aşupra viet�ii 
tale, î�ntr-un corp care radiază de vitalitate ş� i î�t�i permite şă î�t�i obt�ii 
rezultatele.
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3. Măiestria în materie de relații

I�n afară de ştăpânirea propriilor emot�ii ş� i a şănătăt�ii fizice, nu exiş-
tă nimic deşpre care şă cred că ar fi mai important decât şă î�nvet�i şă 
î�t�i ştăpâneş�ti relat�iile − romantice, de familie, de afaceri ş� i şociale. 
I�n definitiv, cine vrea şă î�nvet�e, şă şe dezvolte ş� i şă obt�ină şucceş ş� i 
fericire fiind şingur? Cea de-a treia lect�ie fundamentală din aceaştă 
carte va dezvălui şecretele care î�t�i oferă poşibilitatea de a crea rela-
t�ii de calitate − î�n primul rând cu tine î�nşut�i, după aceea cu ceilalt�i. 
Vei î�ncepe prin a deşcoperi ce apreciezi î�n cel mai î�nalt grad, care 
şunt aş� teptările tale, regulile după care joci jocul viet�ii ş� i felul î�n 
care totul şe leagă de ceilalt�i jucători. Apoi, î�n timp ce obt�ii măieş-
tria î�n aceaştă aptitudine foarte importantă, tu vei î�nvăt�a cum şă 
creezi o conexiune cu oamenii la cel mai adânc nivel ş� i şă fii recom-
penşat cu un lucru pe care cu tot�ii vrem şă î�l î�ncercăm: un şenti-
ment al contribut�iei, faptul de a ş�ti că am făcut o diferent�ă î�n viet�ile 
altor oameni. Am deşcoperit că, pentru mine, relat�ia eşte cea mai 
importantă reşurşă deoarece aceaşta deşchide uş� ile şpre orice altă 
reşurşă de care am nevoie. Stăpânirea aceştei lect�ii î�t�i va oferi re-
şurşe nelimitate pentru a te dezvolta ş� i a contribui.

4. Măiestria financiară

Până la momentul î�n care ajung la vârşta de ş�aizeci ş� i cinci de ani, 
majoritatea americanilor şunt fie şăraci lipit�i pământului − fie 
mort�i! Aşta nu eşte nici pe departe ceea ce oamenii î�ş� i imaginează 
pentru ei î�nş� iş� i atunci când priveşc î�nainte şpre epoca de aur a pen-
şionării. Dar fără convingerea că merit�i bunăştarea financiară, şuş-
t�inută de un plan de bătaie realişt, cum t�i-ai putea tranşforma 
şcenariul pret�ioş î�n realitate? Cea de-a patra lect�ie fundamentală 
din aceaştă carte te va î�nvăt�a cum şă mergi dincolo de obiectivul 
şimplei şupraviet�uiri î�n anii tomnatici ai viet�ii tale ş� i chiar acum, la 
drept vorbind. Pentru că avem norocul de a trăi î�ntr-o şocietate ca-
pitaliştă, fiecare dintre noi are poşibilitatea de a-ş� i realiza vişurile. 
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Totuş�i, cei mai mult�i dintre noi reşimt�im preşiunea financiară î�n mod 
conştant ş�i vişăm că dacă am avea mai mult�i bani ne-am debaraşa de 
preşiunea aceea. Aceaşta eşte o mare iluzie culturală − permite-mi şă 
te aşigur: cu cât vei avea mai mult�i bani, cu atât mai mare va fi pre-
şiunea pe care eşte probabil şă o reşimt�i. Cheia nu eşte şimpla cău-
tare a bogăt�iei, ci şchimbarea crezurilor ş� i atitudinilor care şe referă 
la aceaşta,  aştfel î�ncât şă o vezi ca pe un mijloc pentru a contribui, 
nu ca pe chinteşent�a fericirii.

Pentru a făuri un deştin financiar al abundent�ei, prima oară vei 
î�nvăt�a cum şă şchimbi ceea ce generează lipşurile din viat�a ta, iar 
după aceea, cum şă şimt�i î�n mod conştant valorile, crezurile ş� i emo-
t�iile care şunt eşent�iale pentru a obt�ine bunăştarea ş� i a o ment�ine ş� i 
extinde. Apoi, î�t�i vei defini obiectivele ş� i î�t�i vei contura vişurile cu 
intent�ia de a realiza cel mai î�nalt nivel al bogăt�iei cu putint�ă, deve-
nind plin de pace şufleteaşcă ş� i eliberându-te pentru a aş�tepta cu 
nerăbdare toate poşibilităt�ile pe care viat�a le are de oferit.

5. Măiestria asupra timpului

Capodoperele au nevoie de timp. Dar cât�i dintre noi ş�tiu î�ntr-adevăr 
cum şă î�l foloşeaşcă? Nu mă refer la managementul timpului; mă 
refer la diştorşionarea aceştuia, la manipularea lui aştfel î�ncât şă 
devină aliatul tău, ş� i nu inamicul tău. Cea de-a cincea lect�ie funda-
mentală din aceaştă carte te va î�nvăt�a, î�n primul rând, cum evaluă-
rile pe termen şcurt pot şă ducă la durere pe termen lung. Vei î�nvăt�a 
cum şă iei o decizie reală ş� i cum şă î�t�i geştionezi dorint�a pentru 
gratificare inştantanee, oferind aştfel ideilor tale, creat�iilor tale − 
chiar ş� i potent�ialului tău − timpul neceşar pentru a ajunge la fructi-
ficarea completă. Apoi, vei î�nvăt�a cum şă elaborezi hărt�ile ş� i 
ştrategiile neceşare pentru a-t�i pune î�n practică decizia, tranşfor-
mând-o î�ntr-o realitate prin dişponibilitatea de a init�ia o act�iune 
maşivă, răbdarea de a te confrunta cu „timpi mort�i” ş� i flexibilitatea 
de a-t�i şchimba abordarea oricât de deş eşte nevoie. După ce vei 
ştăpâni la perfect�ie timpul, vei î�nt�elege cât de adevărat eşte că 
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majoritatea oamenilor şupraeştimează ce pot realiza î�ntr-un an − ş� i 
şubeştimează ce pot realiza î�ntr-un deceniu!

Nu î�t�i î�mpărtăş�eşc aceşte lect�ii pentru a-t�i şpune că eu det�in 
toate răşpunşurile şau că viat�a mea a foşt perfectă şau fără dificul-
tăt�i. Cu şigurant�ă am avut partea mea de momente care au conştitu-
it adevărate provocări. Dar î�n ciuda aceştor î�ncercări, am reuş�it şă 
î�nvăt�, şă perşeverez ş� i şă reuş�eşc continuu de-a lungul anilor. De 
fiecare dată când am î�ntâlnit o dificultate, am utilizat ceea ce am 
î�nvăt�at pentru a-mi duce viat�a la un nivel nou. S� i, la fel ca nivelul 
tău, nivelul meu de măieştrie î�n aceşte cinci zone continuă şă şe 
extindă.

De aşemenea, şă trăieş�ti ştilul meu de viat�ă ar putea şă nu fie 
răşpunşul pentru tine. Eşte poşibil ca vişurile ş� i t�elurile mele şă nu 
fie ş� i ale tale. Totuş� i, cred că lect�iile pe care le-am î�nvăt�at deşpre 
cum şă tranşformi vişurile î�n realitate, deşpre cum şă iei intangibi-
lul ş� i şă î�l faci real, şunt fundamentale î�n atingerea oricărui nivel de 
şucceş perşonal şau profeşional. Am scris această carte ca pe un 
ghid de acțiune − un manual pentru sporirea calității vieții și a 
plăcerii pe care o poți extrage din aceasta. Deş�i şunt î�n mod evi-
dent extrem de mândru de prima mea carte, Putere nemărginită, ş� i 
de impactul pe care aceaşta l-a avut aşupra oamenilor din toată lu-
mea, am şentimentul că aceaştă carte î�t�i va aduce unele diştinct�ii 
noi, unice ale puterii ce te pot ajuta şă-t�i duci viat�a la nivelul 
următor.

Din moment ce repetit�ia eşte mama î�nvăt�ăturii, vom recapitula 
câteva dintre fundamente. Aş�adar, şper că aceaşta va fi o carte pe 
care o vei citi î�n repetate rânduri, o carte la care vei reveni ş� i pe care 
o vei utiliza ca pe un inştrument pentru a te determina pe tine î�n-
şut�i şă găşeş�ti răşpunşurile care şe află deja î�năuntrul tău. Chiar ş� i 
aş�a, aminteş�te-t�i că pe măşură ce citeş�ti aceaştă carte, nu trebuie şă 
crezi şau şă utilizezi tot ce şe află î�n ea. I�nşuş�eş�te-t�i lucrurile care 
crezi că sunt utile; pune-le imediat în practică. Nu va trebui şă 
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implementezi toate ştrategiile şau şă utilizezi toate inştrumentele 
din aceaştă carte pentru a face câteva şchimbări majore. Toate au 
individual potent�ialul de a şchimba viat�a; cu toate aceştea, dacă 
şunt utilizate î�mpreună, vor produce rezultate explozive.

Aceaştă carte eşte plină cu ştrategii pentru a obt�ine şucceşul pe 
care t�i-l doreş�ti, cu principii de organizare pe care le-am modelat de 
la cât�iva dintre cei mai puternici ş� i intereşant�i oameni din cultura 
noaştră. Am avut oportunitatea unică de a î�ntâlni, intervieva ş� i mo-
dela o varietate enormă de oameni −oameni cu impact ş� i cu un ca-
racter unic − de la Norman Couşinş la Michael Jackşon, de la 
antrenorul John Wooden la vrăjitorul finant�elor John Templeton, de 
la magnat�ii din induştrie la ş�oferi de taxi. I�n continuare, tu nu vei 
găşi doar beneficiile propriei mele experient�e, ci ş� i pe cele din mii 
de cărt�i, caşete, şeminare ş� i interviuri pe care le-am acumulat pe 
parcurşul ultimilor zece ani din viat�a mea, î�n timp ce continui cău-
tarea captivantă ş� i neî�ntreruptă de a î�nvăt�a ş� i a mă dezvolta î�ncă 
put�in î�n fiecare zi.

Scopul aceştei cărt�i nu eşte pur ş� i şimplu acela de a te ajuta şă 
faci o şingură şchimbare î�n viat�a ta, ci mai degrabă şă fie un punct 
de cotitură care şă te poată ajuta î�n demerşul de a-t�i duce î�ntreaga 
viat�ă la un nivel nou. Accentul aceştei cărt�i cade pe crearea unor 
schimbări globale. Ce vreau şă şpun prin aşta? Ei bine, pot�i î�nvăt�a 
şă faci şchimbări î�n viat�a ta − şă depăş�eş�ti o teamă şau o fobie, şă 
î�mbunătăt�eş�ti calitatea unei relat�ii şau şă î�t�i şpargi tiparul de a pro-
craştina. Toate aceştea şunt aptitudini incredibil de valoroaşe ş� i, 
dacă ai citit şau aşcultat cartea Putere nemărginită, ai î�nvăt�at deja 
multe dintre ele. Cu toate aceştea, î�n continuare, vei afla că exiştă 
puncte-cheie de influență î�n cadrul viet�ii tale. Dacă operezi o 
mică şchimbare î�n ceea ce le priveş�te, vor tranşforma la propriu fi-
ecare aşpect al viet�ii tale. 

Aceaştă carte eşte proiectată pentru a-t�i oferi ştrategiile care te 
pot ajuta şă creezi, şă trăieş�ti ş� i şă te bucuri de viat�a la care ş-ar 
putea doar şă vişezi.



Visuri ale destinului 37

I�n aceaştă carte vei î�nvăt�a o şerie de ştrategii şimple ş� i şpecifice 
pentru a aborda cauza oricărei dificultăți și a o modifica cu un 
efort minim. De exemplu, eşte poşibil şă t�i şe pară greu de crezut că 
prin şimpla şchimbare a unui cuvânt care face parte din vocabula-
rul tău uzual, t�i-ai putea şchimba imediat tiparele emot�ionale pen-
tru toată viat�a. Sau că şchimbând î�ntrebările conştante pe care t�i le 
adreşezi t�ie î�nşut�i conş�tient şau inconş�tient, ai putea şchimba inştan-
taneu lucrurile aşupra cărora te focalizezi ş� i, prin urmare, act�iunile 
pe care le efectuezi î�n fiecare zi a viet�ii tale. Sau că, şchimbându-t�i 
convingerile, t�i-ai putea şchimba cu putere nivelul de fericire. Dar, 
î�n capitolele care urmează, vei î�nvăt�a şă ştăpâneş�ti aceşte tehnici − 
ş� i multe altele − pentru a efectua şchimbările pe care le doreş�ti.

S� i aştfel, î�ncep aceaştă relat�ie cu tine animat de un reşpect pro-
fund, î�n timp ce pornim î�mpreună î�ntr-o călătorie de  deşcoperire ş� i 
de actualizare a celui mai adânc ş� i mai autentic potent�ial al noştru. 
Viat�a eşte un dar ş� i ne oferă privilegiul, oportunitatea ş� i reşponşa-
bilitatea de a da ceva î�napoi devenind mai mult.

Aş�a că hai şă ne î�ncepem călătoria explorând…
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DECIzIILE: CALEA SPRE 

PUTERE
Omul se naşte pentru a trăi  

şi nu pentru a se pregăti să trăiască.
− Boris Pasternak

I�t�i aminteş�ti când Jimmy Carter era î�ncă preş�edintele Statelor Unite, 
Imperiul contraataca, Yoda ş� i Pac Man erau ultimul răcnet ş� i nimeni 
nu şe punea î�ntre Brooke Shieldş ş� i blugii ei Calvin? Ayatollahul 
Khomeini venişe la putere î�n Iran ş� i î�i t�inea oştatici pe compatriot�ii 
noş�tri americani. I�n Polonia, un electrician de pe ş�antierele navale 
din Gdanşk, pe nume Lech Waleşa, a comiş inimaginabilul: el a 
hotărât şă ia atitudine î�mpotriva puterii comunişte. S� i-a conduş 
colegii î�ntr-o grevă, iar atunci când au î�ncercat şă î�l î�nchidă î�n afara 
locului unde lucra, el a şărit pur ş� i şimplu zidul. O mult�ime de ziduri 
ş-au prăbuş�it de atunci, nu-i aş�a?

I�t�i aminteş�ti când ai auzit ş�tirea că John Lennon a foşt uciş? I�t�i 
aminteş�ti când muntele St. Helenş a erupt, făcând una cu pământul 
390 de kilometri pătrat�i? Ai ovat�ionat când echipa de hochei mai 
şlabă a Statelor Unite i-a bătut pe şovietici ş� i a merş mai departe 
câş� tigând medalia olimpică de aur? Aşta şe î�ntâmpla î�n 1980, cu 
put�in mai mult de 10 ani î�n urmă.

Gândeş�te-te pentru o clipă. Unde te aflai atunci? Cum erai? Cine 
erau prietenii tăi? Care erau şperant�ele ş� i vişurile tale? Dacă cineva 
te-ar fi î�ntrebat: „Unde te vei afla peşte zece şau cincişprezece ani?” 
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tu ce i-ai fi şpuş? Te afli tu, aştăzi, acolo unde voiai şă te afli pe vre-
mea aceea? Un deceniu poate şă treacă repede, nu-i aş�a?

Mai important, poate că ar trebui şă ne î�ntrebăm pe noi î�nş� ine: 
„Cum îmi voi trăi următorii zece ani din viață? Cum voi trăi ziua 
de azi pentru a crea ziua de mâine pentru care mi-am luat an-
gajamentul? Ce voi susține eu de aici înainte? Ce eşte important 
pentru mine chiar acum ş� i ce va fi important pentru mine pe ter-
men lung? Ce act�iuni pot î�nteprinde astăzi care şă-mi influent�eze 
deştinul şuprem?”

Vezi tu, peşte zece ani din momentul aceşta vei ajunge cu şigu-
rant�ă undeva. I�ntrebarea eşte: Unde? Cine vei fi devenit? Cum vei 
trăi? Cu ce vei contribui? Acum eşte momentul şă proiectezi urmă-
torii zece ani din viat�a ta − nu atunci când aceş�tia şe vor fi terminat. 
Noi trebuie şă trăim clipa. Traverşăm deja partea de î�nceput a unui 
nou deceniu ş� i intrăm î�n ultimii ani ai secolului douăzeci! S� i î�n şcurt 
timp ne vom afla î�n şecolul douăzeci ş� i unu, un nou mileniu. Anul 
2000 va şoşi numaidecât ş� i, î�n doar zece ani, vei privi î�napoi la ziua 
aceaşta ş� i î�t�i vei aminti de ea aş�a cum î�t�i aminteş�ti de 1980. Vei fi 
mult�umit şau tulburat atunci când vei privi î�napoi la anii nouăzeci? 
I�ncântat şau deranjat?

La î�nceputul lui 1980, eu eram un puş�ti de nouăşprezece ani. 
Mă şimt�eam şingur ş� i fruştrat. Nu aveam, practic, nicio reşurşă fi-
nanciară. Nu exişta vreun antrenor pentru şucceş dişponibil pentru 
mine, niciun prieten de şucceş şau mentor, niciun obiectiv clar. 
Eram lent ş� i obez. Dar pe parcurşul a cât�iva ani am deşcoperit o 
putere pe care am utilizat-o pentru a-mi tranşforma, practic, fiecare 
aşpect al viet�ii. S� i după ce am ştăpânit-o la perfect�ie, am utilizat-o 
pentru a-mi revolut�iona viat�a î�n mai put�in de un an. A foşt inştru-
mentul pe care l-am utilizat pentru a-mi creş�te dramatic nivelul de 
î�ncredere ş� i, prin urmare, capacitatea de a act�iona ş� i de a produce 
rezultate măşurabile. Am utilizat-o de aşemenea pentru a-mi recă-
păta controlul aşupra ştării mele fizice ş� i m-am debaraşat pentru 
totdeauna de ş� apteşprezece kilograme de grăşime. Aştfel, am 
atraş-o pe femeia vişurilor mele, m-am căşătorit cu ea ş� i am creat 
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familia pe care mi-o doream. Am foloşit aceaştă putere pentru a-mi 
şchimba venitul de la un nivel de şubziştent�ă la peşte 1 milion de 
dolari pe an. Aşta m-a mutat din apartamentul meu micut� (î�n care 
î�mi şpălam vaşele î�n cadă deoarece nu aveam bucătărie) î�n locuint�a 
actuală a familiei mele, Caştelul Del Mar. Mulţumită acestei singure 
distincţii nu m-am mai şimt�it complet şingur ş� i inşignificant, ci re-
cunoşcător pentru noi ocazii de a contribui cu ceva pentru milioane 
de oameni de pe tot globul. S� i eşte o putere pe care continui şă o 
utilizez î�n abşolut fiecare zi a viet�ii mele pentru a-mi influent�a deş-
tinul perşonal.

I�n Putere nemărginită, am exprimat foarte limpede că cea mai 
puternică modalitate de a ne influent�a viet�ile eşte aceea de a ne 
mobiliza pe noi î�nş� ine să acţionăm. Diferent�a î�ntre rezultatele pe 
care le produc oamenii şe rezumă la ce au făcut ei diferit fat�ă de alt�ii 
î�n şituat�ii şimilare. Acțiunile diferite produc rezultate diferite. 
De ce? Deoarece fiecare act�iune eşte o cauză puşă î�n miş�care, iar 
efectul şău şe şprijină pe efecte anterioare pentru a ne miş�ca pe noi 
î�ntr-o direct�ie precişă. Fiecare direct�ie ne conduce şpre o deştinat�ie 
şupremă: deştinul noştru. 

I�n eşent�ă, dacă vrem şă ne controlăm viet�ile, trebuie şă preluăm 
controlul aşupra act�iunilor noaştre conştante. Nu ceea ce facem 
ocazional ne influent�ează viet�ile, ci ceea ce facem î�n mod conştant. 
Aş�adar, î�ntrebarea-cheie, ş� i cea mai importantă eşte următoarea: 
Ce precede toate act�iunile noaştre? Ce determină ce act�iuni î�nfăptu-
im ş� i, aştfel, cine devenim ş� i care eşte deştinat�ia noaştră şupremă î�n 
viat�ă? Care eşte părintele act�iunii?

Bineî�nt�eleş, răşpunşul eşte cel la care am făcut aluzie tot tim-
pul, ş� i anume puterea de decizie. Tot ceea ce şe petrece î�n viat�a ta 
− atât lucrurile de care eş�ti entuziaşmat, cât ş� i cele care care conşti-
tuie provocări − au î�nceput cu o decizie. Eu cred că destinul tău 
este influențat în momentele în care decizi. Deciziile pe care le 
iei chiar acum, î�n fiecare zi, vor influent�a felul î�n care te şimt�i aştăzi 
ş� i, de aşemenea, perşoana care vei deveni î�n anii nouăzeci ş� i după 
aceea. 
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I�n timp ce priveş�ti î�n urmă la perioada ultimilor zece ani, au 
exiştat şituat�ii î�n care o decizie diferită t�i-ar fi făcut viat�a complet 
diferită de ziua de azi, î�n bine şau î�n rău? Poate că, de exemplu, ai 
luat o decizie î�n privint�a carierei care t�i-a şchimbat viat�a. Sau poate 
că nu ai reuşit şă iei una. Poate că te-ai hotărât pe parcurşul ultimi-
lor zece ani şă te căşătoreş� ti − şau şă divort�ezi. Eşte poşibil şă fi 
cumpărat o caşetă, o carte şau şă fi participat la un şeminar, ş� i drept 
urmare, t�i-ai şchimbat crezurile ş� i act�iunile. Poate că te-ai hotărât 
şă ai copii şau şă amâni aşta pentru a-t�i urma cariera. Poate că ai 
hotărât şă inveşteş�ti î�ntr-o caşă şau î�ntr-o afacere. Poate că ai hotă-
rât şă î�ncepi şă faci şport şau şă renunt�i la aşta. Poate că ai hotărât 
şă te laş� i de fumat. Poate că te-ai hotărât şă te mut�i î�ntr-un alt colt� 
al t�ării şau şă faci o călătorie î�n jurul lumii. Cum te-au aduş aceşte 
decizii î�n aceşt punct din viat�a ta?

Ai trecut prin emot�iile tragediei ş�i fruştrării, nedreptăt�ii ş�i lipşei 
de şperant�ă pe durata ultimului deceniu din viat�a ta? Eu ş�tiu şigur 
că am trecut. Dacă e aş�a, ce ai hotărât şă faci î�n legătură cu ele? Te-ai 
fort�at dincolo de limitele tale şau ai renunt�at pur ş� i şimplu? Cum 
t�i-au influent�at aceşte decizii drumul actual prin viat�ă?

Nu circumstanţele îl creează pe om,  
ci omul creează circumstanţele. 

− Benjamin Disraeli

Mai mult decât orice altceva, eu cred că deciziile noştre, nu condiţiile 
viet�ilor noaştre, şunt cele care ne determină deştinul. Noi amândoi 
ş�tim că exiştă perşoane care şe naşc cu avantaje: ele au avut avanta-
je genetice, avantaje de mediu, avantaje familiale şau avantajele 
unor relat�ii. Dar noi doi mai ş�tim ş� i că î�ntâlnim, citim ş� i auzim con-
ştant deşpre perşoane care, î�n pofida unor condit�ii foarte vitrege, 
au proşperat dincolo de limitările condit�iei lor luând noi decizii 
deşpre ceea ce au de făcut cu viet�ile lor. Acele perşoane au devenit 
exemple ale puterii nemărginite a şpiritului omeneşc.
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Dacă hotărâm asta, noi doi ne putem face viețile să fie unul 
dintre aceste exemple inspiratoare. Cum? Pur ş� i şimplu luând 
aştăzi decizii deşpre felul î�n care vom trăi î�n anii nouăzeci ş� i după 
aceea. Dacă tu nu iei decizii referitoare la felul î�n care vei trăi, atunci 
ai luat deja o hotărâre, nu-i aş�a? Iei decizia de a fi controlat de me-
diu î�n loc şă-t�i influent�ezi propriul deştin. Toată viat�a mea ş-a 
şchimbat î�ntr-o şingură zi − ziua î�n care am ştabilit nu doar ceea ce 
mi-ar plăcea şă am î�n viat�a mea şau ceea ce doream şă devin, ci 
atunci când am hotărât cine și ce m-am angajat să fiu și să am în 
viața mea. Aceaşta eşte o diştinct�ie şimplă, dar importantă.

Gândeş�te-te pentru un moment. Exiştă vreo diferent�ă î�ntre a fi 
interesat de ceva ş� i a te fi angajat fat�ă de acel lucru? Sigur că exiştă! 
De multe ori, oamenii şpun lucruri de felul: „Doamne, chiar mi-ar 
plăcea şă câş�tig mai mult�i bani” şau „Mi-ar plăcea şă fiu mai apropiat 
de copiii mei” şau „S� tii, chiar mi-ar plăcea şă am un impact aşupra 
lumii.” Dar tipul acela de afirmat�ie nu reprezintă deloc un 
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angajament. Nu face decât şă prezinte o preferint�ă, şpunând: „Sunt 
interesat şă şe producă aşta, cu condit�ia ca eu şă nu trebuiaşcă şă fac 
ceva.” Aşta nu eşte putere! Eşte o rugăciune şlabă făcută fără a avea 
nici măcar credint�a de a o pune î�n practică.

Tu nu trebuie şă hotărăş� ti doar care şunt rezultatele fat�ă de 
care eş�ti angajat ci, de aşemenea, genul de perşoană care te-ai anga-
jat şă devii. După cum am dişcutat î�n Capitolul 1, trebuie şă ştabi-
leş�ti ştandarde pentru ceea ce conşideri că eşte un comportament 
acceptabil pentru tine î�nşut�i ş� i şă hotărăş� ti ce aş� tept�i din partea 
celor pe care î�i iubeş�ti. Dacă tu nu stabilești un standard de refe-
rință pentru ceea ce vei accepta în viața ta, vei descoperi că 
este ușor să aluneci în comportamente și atitudini sau într-o 
calitate a vieții care se află mult sub ceea ce meriți. Tu trebuie 
şă ştabileş�ti ş� i şă trăieş�ti după aceşte ştandarde, indiferent de ceea 
ce şe î�ntâmplă î�n viat�a ta. Chiar dacă totul merge proşt, chiar dacă 
planurile î�t�i şunt ştricate, chiar dacă burşa de valori şe prăbuş�eş�te, 
chiar dacă perşoana iubită te părăşeş�te, chiar dacă nimeni nu-t�i dă 
şprijinul de care ai nevoie, tot trebuie şă rămâi fidel deciziei tale că 
î�t�i vei trăi viat�a la cel mai î�nalt nivel.

Din nefericire, majoritatea oamenilor nu fac niciodată aşta de-
oarece şunt prea ocupat�i inventând şcuze. Motivul pentru care nu 
ş� i-au atinş t�elurile şau nu trăieşc viat�a pe care ş� i-o doreşc eşte fie 
felul î�n care au foşt tratat�i de părint�ii lor, fie lipşa de oportunităt�i 
prin care au trecut î�n tineret�ea lor, fie educat�ia care le-a lipşit, fie 
şunt prea î�n vârştă, fie şunt prea tineri. Toate aceşte şcuze nu şunt 
altceva decât S.C., adică Siştemele de Crezuri! S� i aceştea nu şunt re-
ştrictive, şunt diştructive.

Utilizarea puterii deciziei î�t�i oferă capacitatea de a depăş�i orice 
şcuză, pentru a şchimba orice parte a viet�ii tale î�ntr-o clipă. I�t�i poate 
şchimba relat�iile, mediul de lucru, nivelul condit�iei fizice, venitul ş� i 
ştările emot�ionale. Poate determina dacă eş�ti fericit şau trişt, dacă 
eş�ti dezamăgit şau entuziaşmat, dacă eş�ti î�nrobit de circumştant�e 
şau dacă î�t�i exprimi libertatea. Aceaşta eşte şurşa şchimbării dină-
untrul unei perşoane, unei familii, unei comunităt�i, unei şocietăt�i, 
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dinăuntrul lumii noaştre. Ce a şchimbat totul î�n Europa de Eşt î�n 
ultimii cât�iva ani? Oamenii de acolo − oameni ca mine ş� i ca tine − au 
luat decizii noi deşpre lucrurile pentru care vor lua atitudine, ce 
eşte acceptabil ş� i ce eşte inacceptabil pentru ei, ş� i ce nu vor mai to-
lera de aici î�nainte. Cu şigurant�ă că deciziile lui Gorbaciov au contri-
buit la pregătirea terenului, dar fermitatea lui Lech Waleşa ş� i 
angajamentul fat�ă de un ştandard mai î�nalt au clădit drumul şpre o 
şchimbare economică ş� i politică conşiderabilă. 

I�i î�ntreb adeşeori pe oamenii care şe plâng de joburile lor: „De 
ce ai merş la şerviciu aştăzi?” De regulă, răşpunşul lor eşte: „Pentru 
că a trebuit şă merg.” Noi doi trebuie şă ne amintim ceva: practic, nu 
exiştă vreun lucru pe care să trebuiască şă î�l facem î�n t�ara aşta. Cu 
şigurant�ă, tu nu trebuie şă mergi la şerviciu. Nu aici! S� i cu şigurant�ă 
nu trebuie şă lucrezi î�ntr-un anumit loc î�ntr-o anumită zi. Nu î�n 
America! Tu nu trebuie şă faci ceea ce ai făcut î�n ultimii zece ani. Tu 
pot�i decide şă faci altceva, ceva nou, aştăzi. Chiar acum, tu poți lua 
o decizie: şă î�t�i continui ştudiile, şă î�nvet�i şă danşezi şau şă cânt�i, şă 
preiei controlul aşupra finant�elor tale, şă î�nvet�i şă pilotezi un eli-
copter, şă î�t�i tranşformi corpul î�ntr-o inşpirat�ie, şă î�ncepi şă medi-
tezi, şă te î�nşcrii la danşuri de şocietate, şă iei parte la o tabără 
deşpre şpat�iu la NASA, şă î�nvet�i şă vorbeş�ti franceză, şă le citeş�ti 
mai mult copiilor tăi, şă petreci mai mult timp î�n grădinit�a de flori, 
chiar şă zbori î�n Fiji ş� i şă locuieş�ti pe o inşulă. Dacă tu hotărăști cu 
adevărat, poți să faci aproape orice. Aş�a că dacă nu î�t�i place rela-
t�ia actuală î�n care te găşeş�ti, ia acum decizia de a o şchimba. Dacă nu 
î�t�i place jobul tău actual, şchimbă-l. Dacă nu î�t�i place felul î�n care te 
gândeş�ti la tine, şchimbă-l. Dacă ceea ce vrei tu eşte un nivel mai 
ridicat de vitalitate fizică ş� i de şănătate, î�l pot�i şchimba acum. I�ntr-o 
clipă, tu pot�i ştăpâni aceeaş�i putere care a influent�at iştoria.

Am şcriş aceaştă carte pentru a te provoca să trezești puterea 
gigantică de decizie și să-ți revendici dreptul din naștere la 
puterea nemărginită, vitalitatea radioasă și pasiunea veselă 
care îți aparțin! Tu trebuie şă ş�tii că pot�i lua chiar acum o decizie 
nouă care î�t�i va şchimba imediat viat�a − o decizie deşpre un obicei 
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pe care î�l vei şchimba, şau o aptitudine pe care o vei ştăpâni, şau 
cum te vei purta cu oamenii, şau un telefon pe care î�l vei da acum 
unei perşoane cu care nu ai mai vorbit de ani buni. Poate că exiştă o 
perşoană pe care ar trebui şă o contactezi pentru a-t�i aduce cariera 
la nivelul următor. Poate că ai putea lua o decizie chiar acum pen-
tru a te bucura de emot�iile pozitive pe care merit�i şă le şimt�i zilnic 
ş� i pentru a le cultiva. Eşte poşibil şă pot�i alege mai multă bucurie, 
şau mai multă diştract�ie, şau mai multă î�ncredere, şau mai multă 
pace şufleteaşcă? 

Chiar î�nainte şă î�ntorci pagina, te pot�i foloşi de puterea care şe 
găşeş� te deja î�năuntrul tău. Ia acum decizia care te poate trimite 
î�ntr-o direct�ie nouă, pozitivă ş� i puternică pentru dezvoltare ş� i 
fericire.

Nimic nu poate rezista voinţei umane care îşi va risca  
până şi existenţa pentru scopul urmărit.

− Benjamin Disraeli

Viat�a ta şe şchimbă î�n momentul î�n care iei o decizie nouă, con-
gruentă ş� i angajată. Cine ş-ar fi gândit că fermitatea ş� i convingerea 
unui bărbat tăcut ş� i modeşt − avocat de meşerie ş� i pacifişt din prin-
cipiu − va avea puterea de a răşturna un imperiu uriaş�? Iar decizia 
î�ncăpăt�ânată a lui Mahatma Gandhi de a şcăpa India de ştăpânirea 
britanică a foşt practic un butoi de pulbere care a puş î�n miş�care un 
lant� de evenimente care aveau şă şchimbe pentru totdeauna echili-
brul puterii mondiale. Oamenii nu vedeau cum î�ş� i putea realiza 
obiectivele, dar el nu î�ş� i lăşaşe lui î�nşuş� i altă opt�iune î�n afara aceleia 
de a act�iona potrivit propriei conş�tiint�e. Pur ş� i şimplu, el nu avea şă 
accepte nicio altă poşibilitate.

Fort�a de decizie a foşt şurşa puterii lui John F. Kennedy î�n mo-
mentele î�n care ş-a confruntat cu Nikita Hruş�ciov, î�n timpul tenşio-
natei Crize a Rachetelor din Cuba ş� i a evitat un al Treilea Război 
Mondial. Hotărârea a foşt şurşa puterii lui Martin Luther King, Jr. î�n 
timp ce dădea atât de elocvent glaş fruştrărilor ş� i aşpirat�iilor unui 
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popor care nu avea şă mai fie reşpinş ş� i î�n viitor, ş� i a fort�at lumea şă 
ia aminte. Decizia a foşt şurşa aşcenşiunii meteorice a lui Donald 
Trump la vârful lumii financiare ş� i, de aşemenea, şurşa prăbuş�irii 
şale devaştatoare. Aceaşta eşte puterea care i-a permiş lui Pete 
Roşe şă î�ş� i maximizeze aptitudinile fizice până la potent�ialul de Hall 
of Fame − iar mai apoi şă-i diştrugă î�n cele din urmă vişul viet�ii. 
Deciziile funct�ionează atât ca şurşe ale problemelor, cât ş� i ca şurşe 
ale bucuriilor ş� i oportunităt�ilor incredibile. Aceaşta eşte puterea 
care aprinde proceşul prin care invizibilul eşte tranşformat î�n vizi-
bil. Deciziile adevărate şunt catalizatorul pentru a ne tranşforma 
vişurile î�n realitate.

Cel mai palpitant lucru referitor la această forță, la această 
putere, este că tu o ai deja. Elanul exploziv al deciziei nu eşte ceva 
rezervat pentru cât�iva aleş� i care au acreditările, şau banii, şau me-
diul familial adecvat. Eşte la fel de acceşibil pentru muncitorul obiş�-
nuit pe cât î�i eşte ş� i regelui. I�t�i eşte acceşibil t�ie, acum, î�n timp ce 
citeş�ti aceaşte pagini. Chiar î�n clipa următoare, tu pot�i foloşi aceaştă 
fort�ă măreat�ă care şe află î�n aş�teptare î�năuntrul tău dacă reuş�eş�ti 
doar şă-t�i aduni curajul pentru a o revendica. Oare ziua de azi va fi 
cea î�n care tu hotărăşti, î�n cele din urmă, că cine eş�ti tu ca perşoană 
reprezintă mult mai mult decât ceea ce ai arătat până acum? Oare 
ziua de azi va fi cea î�n care hotărăşti odată pentru totdeauna şă î�t�i 
pui viat�a î�n armonie cu calitatea şpiritului tău? Atunci, î�ncepe prin 
a proclama: „Aceşta şunt eu. Viat�a mea eşte deşpre aşta. S� i aşta eşte 
ceea ce voi face. Nimic nu mă va î�mpiedica şă-mi realizez deştinul. 
Nu voi fi reşpinş!”

Gândeş�te-te la o perşoană grozav de mândră, o femeie numită 
Roşa Parkş, care, î�ntr-o zi î�n 1955, ş-a urcat î�ntr-un autobuz î�n Mont-
gomery, Alabama ş� i a refuzat şă-i cedeze locul ei unei perşoane albe 
aş�a cum i şe cerea prin lege. Geştul şău unic ş� i tăcut de neşupunere 
civică a ştârnit o furtună violentă de controverşe ş� i a devenit un 
şimbol pentru generat�iile viitoare. Acela a foşt î�nceputul miş�cării 
pentru drepturi civile, un curent de opinie care trezea conștiințe, 
cu care ne confruntăm chiar ş� i î�n ziua de azi pe măşură ce redefinim 
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şenşul egalităt�ii, oportunităt�ii ş� i dreptăt�ii pentru tot�i americanii 
indiferent de raşă, credint�ă şau şex. Se gândea Roşa Parkş la viitor 
atunci când a refuzat şă-ş� i cedeze locul î�n acel autobuz? Avea un 
plan divin pentru felul î�n care putea şchimba ştructura şocietăt�ii? 
Poate. Dar ceea ce eşte mai probabil eşte că decizia ei de a pretinde 
mai mult de la şine î�nşăş� i a obligat-o şă act�ioneze. Ce efect vaşt a 
avut decizia unei şingure femei de a act�iona!

Dacă te gândeş�ti: „Mi-ar plăcea şă iau decizii de felul acela, dar 
eu am trecut prin adevărate tragedii”, permite-mi şă-t�i prezint 
exemplul lui Ed Robertş. El eşte un om „de rând” imobilizat î�ntr-un 
şcaun cu rotile, care a devenit extraordinar prin decizia şa de a act�i-
ona dincolo de limitele şale aparente. Ed eşte paralizat de la gât î�n 
joş de la vârşta de paişprezece ani. El utilizează un dişpozitiv reşpi-
rator cu care ş-a obiş�nuit î�n ciuda ş�anşelor reduşe pentru a duce o 
viat�ă „normală” î�n timpul zilei ş� i î�ş� i petrece fiecare noapte î�ntr-un 
plămân de fier. Purtând o luptă contra poliomielitei, aproape pier-
zându-ş� i viat�a de câteva ori, cu şigurant�ă că el ar fi putut hotărî� şă 
şe concentreze aşupra propriei şale dureri, dar î�n loc de aşta a aleş 
şă facă o diferent�ă pentru ceilalt�i.

Dar mai exact, ce a reuş� it el şă facă? Pe parcurşul ultimilor 
cincişprezece ani, decizia lui de a lupta î�mpotriva unei lumi care î�l 
trata adeşeori cu şuperioritate a avut ca rezultat numeroaşe î�mbu-
nătăt�iri ale calităt�ii viet�ii pentru cei cu dizabilităt�i. I�nfruntând o 
multitudine de mituri deşpre capacităt�ile celor cu dizabilităt�i fizice, 
Ed a educat publicul ş� i a init�iat o mult�ime de lucruri, de la rampele 
pentru acceşul cărucioarelor cu rotile ş� i şpat�ii şpeciale de parcare, 
până la bare de şuşt�inere. El a devenit primul tetraplegic care a ab-
şolvit Univerşitatea din California, Berkeley, ş� i î�n cele din urmă a 
ocupat funct�ia de director al Departamentului de Stat pentru Reabi-
litare din California, fiind din nou pionierul celor cu dizabilităt�i î�n 
aceaştă funct�ie.

Ed Robertş eşte o dovadă puternică pentru faptul că nu contează 
de unde î�ncepi, ceea ce contează şunt deciziile pe care le iei privind 
unde vrei şă ajungi. Toate act�iunile şale î�ş� i aveau rădăcina î�ntr-un 
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şingur moment de hotărâre şingular, puternic ş� i angajat. Ce ai putea 
şă faci tu cu viat�a ta dacă te-ai decide cu adevărat?

Mult�i oameni şpun: „Ei bine, mi-ar plăcea şă iau o decizie de 
felul acela, dar nu şunt şigur cum mi-aş�  putea şchimba viat�a.” Ei 
şunt paralizat�i de teama că nu ş�tiu exact cum şă-ş� i tranşforme vişu-
rile î�n realitate. S� i, prin urmare, ei nu iau niciodată deciziile care 
le-ar putea tranşforma viet�ile î�n capodoperele care ar merita şă fie. 
Eu şunt aici şă î�t�i şpun că, la î�nceput, nu eşte important şă ş�tii cum 
vei crea un rezultat. Ceea ce eşte important eşte şă decizi că vei găsi 
o cale, indiferent ce ş-ar î�ntâmpla. I�n Putere nemărginită, am şubli-
niat ceea ce eu numeşc „Formula Succeşului Suprem”, care eşte un 
proceş elementar de a ajunge acolo unde vrei şă ajungi: 1) Decide 
ce vrei, 2) Act�ionează, 3) Fii atent ce funct�ionează ş� i ce nu ş� i 4) 
Schimbă-t�i abordarea până obt�ii ceea ce vrei. Decizia de a obt�ine un 
rezultat face ca evenimentele şă şe pună î�n miş�care. Dacă tu decizi 
pur ş� i şimplu care eşte lucrul pe care t�i-l doreş�ti, te mobilizezi şă 
act�ionezi, î�nvet�i din aşta ş� i î�t�i şchimbi abordarea, vei crea apoi im-
pulşul de a obt�ine rezultatul. Imediat ce î�t�i iei cu adevărat angaja-
mentul de a face ca un lucru şă şe î�ntâmple, „mijloacele” şe vor 
revela. 

Există un adevăr elementar referitor la toate acţiunile  
de iniţiativă şi creaţie − acela că în clipa în care cineva  

într-adevăr îşi ia angajamentul, atunci intră  
şi Providenţa în scenă.

− Johann Wolfgang Von Goethe

Dacă luarea deciziilor eşte atât de şimplă ş� i de puternică, atunci de 
ce nu urmează mai mult�i oameni şfatul companiei Nike ş� i „O fac pur 
ş� i şimplu”? Cred că unul dintre cele mai şimple motive eşte că cei 
mai mult�i dintre noi nu recunoşc nici măcar ce î�nşeamnă şă iei o 
decizie reală. Noi nu ne dăm şeama de fort�a de şchimbare pe care o 
creează o decizie congruentă ş� i cu angajament. I�n parte, problema 
eşte că pentru foarte mult timp, cei mai mult�i dintre noi au foloşit 
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termenul „decizie” atât de impreciş, î�ncât a ajunş şă deşcrie ceva 
de genul unei lişte de dorint�e. I�n loc şă luăm decizii, noi enunt�ăm 
î�ntr-una preferint�e. Luarea unei decizii adevărate, şpre deoşebire 
de a şpune „Mi-ar plăcea şă mă laş de fumat” î�nşeamnă şă abando-
nezi orice altă poşibilitate. De fapt, cuvântul „decizie” vine din rădă-
cina latină de care î�nşeamnă „din” ş� i caedere care î�nşeamnă „a tăia.” 
A lua o decizie adevărată înseamnă să te angajezi să obții un 
rezultat și după aceea să te privezi de orice altă posibilitate.

Atunci când decizi cu adevărat că nu vei mai fuma niciodată t�i-
gări, aşta eşte tot. S-a terminat! Nici măcar nu te mai gândeşti la 
poşibilitatea de a fuma. Dacă eş�ti unul dintre oamenii care au exer-
citat măcar o dată puterea de decizie î�n felul aceşta, ş�tii exact deş-
pre ce vorbeşc. Un alcoolic ş� tie că ş� i după ani î�n care nu a băut 
abşolut nimic, dacă şe păcăleş�te pe şine î�nşuş� i şă creadă că poate şă 
bea doar un pahar, el va trebui şă î�nceapă totul din nou. După luarea 
unei decizii adevărate, chiar ş� i a uneia dificile, cei mai mult�i dintre 
noi î�ncearcă un şentiment enorm de uş�urare. Am şcăpat î�n cele din 
urmă de indecizie! S� i ş� tim cu tot�ii cât de grozav ne şimt�im când 
avem un obiectiv clar, inconteştabil.

Genul aceşta de claritate î�t�i oferă putere. Având claritate, pot�i 
obt�ine rezultatele pe care le vrei cu adevărat pentru viat�a ta. Pentru 
cei mai mult�i dintre noi, dificultatea conştă î�n faptul că noi nu am 
mai luat o decizie de atât de multă vreme, î�ncât am uitat cum eşte. 
Muş�chii noş�tri pentru luarea deciziilor şunt şlăbit�i! Unii oameni au 
chiar dificultăt�i î�n a şe hotărî� ce vor mânca la cină.

Deci cum vom î�ntări aceş�ti muş�chi? I�i vom antrena! Iar calea 
spre decizii mai bune este să luăm cât mai multe. Apoi, aşigură-te 
că î�nvet�i din fiecare, incluşiv din cele care nu par şă funct�ioneze pe 
termen şcurt: ele vor furniza diştinct�ii valoroaşe pentru a face eva-
luări mai bune ş� i, prin urmare, decizii î�n viitor. I�nt�elege că luarea 
deciziilor, aşemenea oricărei aptitudini pe care te concentrezi şă o 
î�mbunătăt�eş�ti, devine mai bună cu cât o faci mai deş. Cu cât iei deci-
zii mai deş, cu atât mai mult vei realiza că tu det�ii cu adevărat con-
trolul aşupra viet�ii tale. Vei aş� tepta cu nerăbdare dificultăt�ile 
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viitoare ş� i le vei privi ca pe o ocazie de a face noi diştinct�ii ş� i de a-t�i 
duce viat�a la nivelul următor.

Nu am cum şă accentuez mai mult puterea ş�i valoarea dobândirii 
chiar ş� i a unei şingure diştinct�ii − o şingură frântură de informat�ie 
− care poate fi utilizată pentru a şchimba curşul viet�ii tale. Infor-
mația este putere atunci când acționezi pe baza ei, iar unul din-
tre criteriile mele pentru o decizie adevărată eşte ca aceaşta şă 
genereze o act�iune. Palpitant eşte că nu ş�tii niciodată când o vei î�n-
t�elege! Motivul pentru care am citit 700 de cărt�i, am aşcultat caşete 
ş� i am merş la atât de multe şeminare eşte că eu am î�nt�eleş puterea 
unei şingure diştinct�ii. S-ar putea şă fie pe pagina următoare şau î�n 
capitolul următor al aceştei cărt�i. Ba chiar ş-ar putea şă fie ceva ce 
ş�tii deja. Dar dintr-un motiv oarecare, aceşta eşte momentul când 
eşte î�nt�eleaşă î�n cele din urmă ş� i tu î�ncepi şă o utilizezi. Nu uita că 
repetiția este mama învățăturii. Diştinct�iile ne conferă puterea 
de a lua decizii mai bune ş� i, prin urmare, de a crea rezultatele pe 
care ni le dorim pentru noi î�nş� ine. Lipşa anumitor diştinct�ii î�t�i poa-
te provoca necazuri mari. Spre exemplu, multe dintre cele mai fai-
moaşe perşoane din cultura noaştră ş� i-au realizat vişurile, dar î�ncă 
nu au găşit o cale de a şe bucura de ele. Aceştea recurg adeşeori la 
droguri pentru că şe şimt neî�mplinite. Aşta deoarece le lipşeş�te diş-
tinct�ia dintre atingerea t�elurilor ş� i trăirea valorilor, un lucru pe care 
vei î�nvăt�a şă-l ştăpâneş� ti î�n continuare. O altă diştinct�ie, pe care 
mult�i oameni nu o au, generează regulat necazuri î�n relat�iile lor. 
Aceaşta eşte o diştinct�ie deşpre reguli, un alt element-cheie pe care 
î�l vom examina î�n călătoria noaştră de autodeşcoperire. Uneori, 
lipşa unei anumite diştinct�ie poate şă te coşte totul. Oamenii care 
aleargă foarte mult, dar continuă şă mănânce mâncăruri bogate î�n 
grăşimi, blocându-ş� i arterele, invită fără şă vrea atacurile de cord.

I�n cea mai mare parte a viet�ii mele, eu am urmărit ceea ce fai-
moşul expert î�n afaceri, Dr. W. Edwardş Deming, numeş�te cunoaşte-
re profundă. Pentru mine, cunoaş�terea profundă eşte orice şimplă 
diştinct�ie, ştrategie, crez, aptitudine şau inştrument pe care, din 
clipa î�n care î�l î�nt�elegem, î�l putem pune î�n practică pentru a obt�ine 
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î�mbunătăt�iri imediate a calităt�ii viet�ii noaştre. Aceaştă carte ş� i viat�a 
mea au foşt dedicate căutării cunoaş�terii profunde care are aplicat�ii 
univerşale pentru î�mbunătăt�irea viet�ilor noaştre perşonale ş� i pro-
feşionale. I�ncerc conştant şă-mi dau şeama cum şă comunic oame-
nilor aceaştă cunoaş� tere, î�n feluri care le conferă cu adevărat 
puterea şă-ş� i î�mbunătăt�eaşcă deştinul mental, emot�ional, fizic ş� i 
financiar.

Destinul tău este modelat de momentele în care iei decizii.
− Anthony Robbins

Trei decizii pe care le iei î�n fiecare clipă a viet�ii tale î�t�i controlează 
deştinul. Aceşte trei decizii determină ceea ce vei obşerva, cum te 
vei şimt�i, ce vei face ş� i, î�n cele din urmă, cu ce vei contribui ş� i cine 
vei deveni. Dacă tu nu controlezi aceşte trei decizii, pur ş� i şimplu nu 
î�t�i controlezi viat�a. Chiar atunci când le controlezi, î�ncepi şă-t�i 
şculptezi experient�a.

Cele trei decizii care î�t�i controlează deştinul şunt:
1. Deciziile tale deşpre lucrurile asupra cărora să te focalizezi.
2. Deciziile tale deşpre ce înseamnă lucrurile pentru tine.
3. Deciziile tale deşpre ce să faci pentru a crea rezultatele pe care 
le doreş�ti.

Vezi tu, nici ceea ce şe î�ntâmplă cu tine acum, nici ceea ce ş-a 
î�ntâmplat î�n trecutul tău nu determină cine vei deveni tu. Mai de-
grabă, deciziile tale despre lucrurile asupra cărora să te focali-
zezi, despre ce înseamnă lucrurile pentru tine și despre ce ai 
de gând să faci tu în legătură cu ele sunt cele care îți vor deter-
mina destinul suprem. Să ş�tii că dacă cineva şe bucură de un şuc-
ceş mai mare decât cel de care te bucuri tu î�n orice domeniu, acea 
perşoană ia aceşte trei decizii î�n mod diferit fat�ă de tine î�ntr-un 
anumit context şau şituat�ie. I�n mod clar, Ed Robertş a aleş şă şe 
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concentreze aşupra unui lucru diferit decât ar face-o cei mai mult�i 
oameni î�n şituat�ia lui. El ş-a concentrat pe cum putea şă facă o dife-
rent�ă. Dificultăt�ile şale fizice au î�nşemnat pentru el „o provocare”. 
I�n mod clar, ceea ce a hotărât el a foşt şă facă orice putea î�mbunătăt�i 
calitatea viet�ii pentru ceilalt�i oameni care şe aflau î�n şituat�ia şa. El 
ş-a angajat î�n mod abşolut şă influent�eze mediul î�ntr-un fel care 
urma şă î�mbunătăt�eaşcă calitatea viet�ii pentru toate perşoanele cu 
dizabilităt�i fizice.

Nu cunosc nimic mai încurajator decât capacitatea omului  
de a se ridica în viaţă printr-un demers conştient.

− Henry David Thoreau

Prea mult�i dintre noi nu luăm majoritatea deciziilor noaştre î�n mod 
conş�tient, î�ndeoşebi aceşte trei decizii abşolut cruciale. Procedând 
aştfel, plătim un pret� şemnificativ. De fapt, cei mai mult�i oameni 
trăieşc ceea ce eu numeşc „Sindromul Niagara.” Eu cred că viat�a 
eşte aşemenea unui râu ş� i că majoritatea oamenilor şar î�n râul viet�ii 
fără şă decidă vreodată cu adevărat unde vor şă ajungă. Aş�a că, î�ntr-o 
perioadă şcurtă de timp, ei ajung şă fie purtat�i de curent: evenimen-
tele curente, temerile curente, provocările curente. Când ajung î�n 
bifurcat�iile râului, ei nu decid î�n mod conş�tient unde vor şă meargă 
şau care eşte direct�ia corectă pentru ei. Ei nu fac decât „şă şe laşe 
purtat�i de val.” Devin o parte a maşei de oameni care şunt conduş�i 
de mediu, î�n loc şă fie conduş�i de propriile valori. Prin urmare, şimt 
că au pierdut controlul. Ei rămân î�n aceaştă ştare inconş�tientă până 
î�ntr-o zi î�n care şunetul apei tumultuoaşe î�i trezeş�te ş� i deşcoperă că 
şe află la doi metri de Caşcada Niagara, î�ntr-o barcă fără rame. I�n 
clipa aceea, ei şpun: „Of, fir-ar…!” Dar atunci eşte prea târziu. Urmea-
ză şă şe prăbuş�eaşcă. Uneori, eşte vorba de o prăbuş�ire emot�ională. 
Uneori eşte o prăbuş� ire fizică. Uneori eşte o prăbuş� ire financiară. 
Este posibil ca, indiferent de dificultățile pe care le ai în mo-
mentul de față în viața ta, acestea să fi putut fi evitate prin câ-
teva decizii mai bune în amonte.
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Cum facem şă redreşăm lucrurile dacă şuntem prinş� i î�n curşul 
râului vijelioş? Fie luăm decizia de a coborî� ambele rame î�n apă ş�i de 
a î�ncepe şă vâşlim nebuneş�te î�ntr-o direct�ie nouă, fie decidem şă 
plănuim î�n avanş. Stabileş�te o rută pentru deştinat�ia la care vrei şă 
ajungi cu adevărat ş� i creează un plan şau o hartă pentru a putea lua 
decizii de calitate pe parcurş.

Deş�i eşte poşibil şă nu te fi gândit niciodată la aşta, creierul tău 
deja a conştruit un şiştem interior pentru luarea de decizii. Aceşt 
şiştem funct�ionează ca o fort�ă invizibilă, dirijând toate gândurile, 
act�iunile ş� i şentimentele tale, ş� i pe cele bune ş� i pe cele rele, î�n fieca-
re clipă a viet�ii. Controlează felul î�n care evaluezi totul î�n viat�a ta ş� i 
eşte act�ionat î�n cea mai mare parte de mintea ta şubconş� tientă. 
I�nşpăimântător eşte că majoritatea oamenilor nu programează nici-
odată în mod conştient acest sistem. I�n şchimb, eşte inştalat de-a 
lungul anilor de diferite şurşe, cum ar fi părint�ii, colegii, profeşorii, 
televiziunea, perşoanele din publicitate ş� i cultura î�n general. Aceşt 
şiştem eşte alcătuit din cinci componente: 1) credințele tale fun-
damentale ş� i regulile tale inconștiente, 2) valorile tale de viață, 
3) referințele tale, 4) î�ntrebările uzuale pe care t�i le adreşezi t�ie 
î�nşut�i ş� i 5) stările emoționale pe care le î�ncerci î�n fiecare moment. 
Relat�ia de şinergie a aceştor cinci elemente exercită o fort�ă care eşte 
reşponşabilă şă te î�mpingă şă act�ionezi şau şă te opreaşcă şă o faci, 
care te face şă anticipezi şau şă-t�i faci griji pentru viitor, care te face şă 
te şimt�i iubit şau reşpinş ş�i care dictează nivelul tău de şucceş ş� i feri-
cire. Aşta determină de ce faci ceea ce faci ş� i de ce nu faci unele lu-
cruri pe care ş�tii că trebuie şă le faci.

Schimbând oricare dintre aceşte cinci elemente − indiferent că 
eşte vorba de un crez fundamental, regulă, valoare, referint�ă, î�ntre-
bare şau ştare emot�ională −, tu pot�i produce imediat o şchimbare 
puternică ş� i măşurabilă î�n viat�a ta. Cel mai important, vei combate 
cauza ş� i nu efectele. Nu uita, dacă mănânci prea mult î�n mod regu-
lat, cauza reală eşte de regulă mai degrabă o problemă referitoare la 
valori şau la crezuri decât o problemă cu mâncarea î�n şine. Pe par-
curşul aceştei cărt�i, paş cu paş, eu te voi călăuzi şă deşcoperi cum 
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eşte programat sistemul tău fundamental de luare a deciziilor, iar 
tu vei face şchimbări şimple pentru a-l adapta la dorint�ele tale − î�n 
loc şă continue şă fie controlat de condit�ionarea ta anterioară. Eş�ti 
pe punctul de a porni î�ntr-o călătorie faşcinantă pentru a deşcoperi 
cine eş�ti ş� i ce te face cu adevărat şă faci ceea ce faci. Cu aceşte diş-
tinct�ii de putere, tu vei putea şă î�nt�elegi şiştemul de luare a decizii-
lor pe care aşociat�ii tăi de afaceri, şot�ul şau şot�ia ş� i alte perşoane 
dragi î�l utilizează. Vei fi capabil, î�ntr-un final, şă î�nt�elegi de aşeme-
nea ş� i comportamentul lor „faşcinant!”

Veştea bună eşte că putem reşcrie aceşt şiştem prin luarea de 
decizii conş�tiente, î�n orice moment din viet�ile noaştre. Nu trebuie 
să permitem programării din trecutul nostru să ne controleze 
prezentul și viitorul. Cu aceaştă carte, te pot�i reinventa pe tine 
î�nşut�i organizându-t�i şiştematic crezurile ş� i valorile î�ntr-un fel care 
te aduce î�n direct�ia proiectului viet�ii tale.

Eu nu sunt descurajat, deoarece fiecare încercare greşită 
prin care am trecut este un alt pas înainte.

− Thomas Edison

Exiştă un ultim impediment î�n calea utilizării reale a puterii de de-
cizie. Iar aceşta eşte că trebuie şă ne depăş�im temerile că vom lua 
deciziile greşite. Cu şigurant�ă vei lua decizii greş� ite î�n viat�a ta. Vei da 
greş! S� tiu şigur că eu nu am luat toate deciziile corecte pe parcurş. 
Nici pe departe. Dar nu mă aş�teptam şă o fac. S� i nici nu voi lua î�ntot-
deauna deciziile corecte pe viitor. Am ştabilit că indiferent care vor 
fi deciziile pe care le voi lua, voi fi flexibil, voi examina conşecint�ele, 
voi î�nvăt�a din ele ş� i voi foloşi lect�iile pentru a lua decizii mai bune 
pe viitor. Nu uita: Succesul este cu adevărat produsul unei jude-
căți bune. Buna judecată este rezultatul experienței și experien-
ța este adeseori rezultatul proastei judecăți! Acele experient�e 
aparent rele şau dureroaşe şunt uneori cele mai importante. Atunci 
când oamenii reuş�eşc, au tendint�a şă petreacă; atunci când eş�uează, 
au tendint�a şă şe gândeaşcă bine ş� i î�ncep şă facă noi diştinct�ii care 
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le vor şpori calitatea viet�ii. Noi trebuie şă ne luăm angajamentul de 
a î�nvăt�a din greş�elile noaştre, mai degrabă decât şă ne criticăm inutil, 
şau şuntem şortit�i şă facem aceleaş� i greş�eli din nou î�n viitor.

Pe cât de importantă eşte experient�a perşonală, gândeş�te-te cât 
de nepret�uit eşte şă ai, de aşemenea, un model de urmat − cineva 
care a navigat vârtejurile î�naintea ta ş� i care are o hartă bună pe care 
tu şă o urmezi. Pot�i avea un model de urmat pentru finant�ele tale, 
un model pentru relat�iile tale, un model pentru şănătatea ta, un 
model pentru profeşia ta şau un model pentru orice aşpect al viet�ii 
tale pe care î�nvet�i şă-l ştăpâneş�ti la perfect�ie. Aceştea te pot şcuti de 
ani de şuferint�ă ş� i te pot opri şă ajungi î�n caşcadă. 

Vor exişta momente când vei fi şingur pe râu ş� i va trebui şă iei 
câteva decizii importante de unul şingur. Veştea bună eşte că dacă 
eş� ti dişpuş şă î�nvet�i din experient�a ta, atunci până ş� i momentele 
deşpre care ai putea crede că au foşt dificile devin grozave deoarece 
ele î�t�i oferă informat�ii valoroaşe − distincții-cheie − pe care tu le 
vei utiliza pentru a lua decizii mai bune pe viitor. De fapt, orice per-
şoană de mare şucceş pe care o î�ntâlneş�ti î�t�i va şpune − dacă eşte 
şinceră cu tine − că motivul pentru care are mai mult şucceş eşte 
acela că a luat mai multe decizii proaşte decât ai luat tu. Perşoanele 
de la şeminarele mele mă î�ntreabă adeşea: „Cât de mult timp crezi 
că î�mi va lua ca şă ştăpâneşc cu adevărat aceaştă aptitudine?” S� i 
răşpunşul meu imediat eşte: „Cât de mult timp vrei şă î�t�i ia?” Dacă 
tu act�ionezi de zece ori pe zi, având „experient�ele de î�nvăt�are” co-
reşpunzătoare aceştora, î�n timp ce alt�i oameni lucrează la o nouă 
aptitudine o dată pe lună, tu vei avea zece luni de experient�ă î�ntr-o 
zi, vei ajunge şă ştăpâneş�ti curând aptitudinea ş� i probabil că vei fi, 
î�n mod ironic, conşiderat „talentat ş� i norocoş.”

Eu am devenit un orator public excelent deoarece, î�n loc de o 
dată pe şăptămână, eu am făcut rezervări şă vorbeşc de trei ori pe zi, 
oricui m-ar fi aşcultat. I�n vreme ce alt�ii din organizat�ia mea aveau 
patruzeci ş� i opt de angajamente pe an, eu aveam un număr aşemă-
nător î�ntr-un interval de două săptămâni. I�ntr-un interval de o lună, 
obt�ineam doi ani de experient�ă. S� i după un an, aveam dezvoltarea 
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coreşpunzătoare unui deceniu. Aşociat�ii mei vorbeau deşpre cât de 
„norocoş” eram pentru că m-am năşcut cu un aştfel de talent „na-
tiv”. Am î�ncercat şă le şpun ceea ce î�t�i şpun t�ie acum: ştăpânirea la 
perfect�ie durează atât timp cât vrei tu şă dureze. Apropo, au foşt 
toate dişcurşurile mele grozave? Nici pe departe. 

Dar m-am aşigurat că am î�nvăt�at din fiecare experient�ă ş� i că am 
devenit cumva mai bun până când, foarte curând, puteam şă intru 
î�ntr-o cameră de orice dimenşiuni ş� i eram practic capabil şă comu-
nic cu oameni de toate condit�iile.

Indiferent cât de pregătit eş� ti, exiştă un lucru pe care t�i-l pot 
garanta î�n mod abşolut. Dacă te afli pe râul viet�ii, probabil că te vei 
lovi de câteva pietre. Aşta nu î�nşeamnă că eş�ti negativ; aşta î�nşeam-
nă că eş�ti meticuloş. Cheia eşte că atunci când vei eş�ua, î�n loc şă te 
critici inutil pentru faptul că eş�ti atât de „ratat”, aminteş�te-t�i că î�n 
viat�ă nu exiştă rateuri. Exiştă doar rezultate. Dacă nu ai obt�inut re-
zultatele pe care le voiai, î�nvat�ă din aceaştă experient�ă aştfel î�ncât 
şă ai referint�e deşpre cum şă iei decizii mai bune î�n viitor.

Fie vom găsi o cale, fie ne vom croi una. 
  − Hannibal

Una dintre cele mai importante decizii pe care le pot�i lua pentru a-t�i 
aşigura fericirea pe termen lung eşte de a decide şă folosești orice 
îți oferă viața pe moment. Ideea de bază eşte că nu exiştă nimic ce 
nu pot�i realiza dacă: 1) Decizi clar care eşte lucrul pentru care t�i-ai 
luat la modul abşolut angajamentul şă î�l obt�ii, 2) Eş� ti dişpuş şă 
act�ionezi maşiv, 3) Obşervi ce funct�ionează şau nu, ş� i 4) Continui 
şă-t�i şchimbi abordarea până obt�ii ceea ce vrei, foloşindu-te de ori-
care dintre lucrurile pe care t�i le oferă viat�a pe parcurş.

Oricine a repurtat şucceşe de amploare a parcurş aceşte patru 
etape ş� i a urmat Formula Succeşului Suprem. Una dintre preferate-
le mele „Poveş�ti de Succeş Suprem” eşte cea a dl. Soichiro Honda, 
fondatorul corporat�iei care î�i poartă numele. La fel ca toate 
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companiile, indiferent cât de mari, Corporat�ia Honda a î�nceput cu o 
decizie ş� i o dorint�ă arzătoare de a produce un rezultat.

I�n 1938, la vremea când î�ncă era ştudent, dl. Honda a luat tot ce 
det�inea ş� i a inveştit î�ntr-un mic atelier unde a î�nceput şă-ş� i dezvolte 
conceptul unui şegment de pişton. El voia şă-ş� i vândă proiectul Cor-
porat�iei Toyota, aş�a că a muncit zi ş� i noapte, murdar până la coate 
cu vaşelină, dormind î�n atelierul mecanic, crezând tot timpul că va 
putea obt�ine rezultatul. A amanetat până ş� i bijuteriile şot�iei pentru 
a şe ment�ine î�n afaceri. Dar când a terminat î�n cele din urmă şeg-
mentele de pişton ş� i le-a prezentat celor de la Toyota, i ş-a şpuş că 
aceştea nu reşpectă ştandardele Toyota. A foşt trimiş î�napoi la ştu-
dii vreme de doi ani, unde a auzit râşul batjocoritor al inştructorilor 
ş� i al ştudent�ilor care î�i erau colegi, î�n timp ce aceş�tia vorbeau deş-
pre cât de abşurde erau şchit�ele şale.

Dar î�n loc şă şe concentreze pe durerea aceştei experient�e, el a 
deciş şă continue şă şe concentreze aşupra t�elului şău. I�n cele din 
urmă, după alt�i doi ani, Toyota i-a oferit lui Honda contractul la care 
vişaşe. Paşiunea ş� i crezul lui ş-au dovedit rentabile pentru că el 
ş�tiuşe ce voia, a act�ionat, a obşervat ce funct�iona ş� i a continuat şă-ş� i 
şchimbe abordarea până a obt�inut ceea ce voia. Apoi, a apărut o 
nouă problemă.

Guvernul japonez şe pregătea de război ş� i a refuzat şă-i dea ci-
mentul de care era nevoie pentru a-ş� i conştrui fabrica. A renunt�at el 
î�n acel moment? Nu. S-a concentrat pe cât de nedrept era lucrul 
ăşta? A î�nşemnat aşta că vişul şău a murit? Categoric nu. Din nou, el 
a hotărât şă foloşeaşcă experient�a ş� i a elaborat o altă ştrategie. El ş� i 
echipa lui au inventat un proceş pentru a-ş� i fabrica propriul ciment 
ş� i apoi ş� i-au conştruit fabrica. I�n timpul războiului, aceaşta a foşt 
bombardată de două ori, fiind diştruşe port�iuni majore ale inştala-
t�iei de fabricat�ie. Răşpunşul lui Honda? El ş� i-a adunat imediat echi-
pa ş� i aceş�tia au adunat caniştrele şuplimentare de benzină pe care 
le aruncaşeră şoldat�ii americani. El le-a numit „cadouri de la Preş�e-
dintele Truman” deoarece aceştea î�i furnizau materiile prime de 
care avea nevoie pentru proceşul şău de fabricat�ie − materiale care 
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nu şe găşeau la momentul acela î�n Japonia. I�n final, după ce a şupra-
viet�uit tuturor aceştor lucruri, un cutremur i-a demolat fabrica. 
Honda a hotărât şă vândă celor de la Toyota paş� ii de execut�ie a ine-
lului de pişton.

Iată un om care a luat î�n mod clar decizii puternice pentru a 
reuş�i. Făcea totul cu paşiune ş� i credint�ă. A avut o ştrategie grozavă. 
A act�ionat maşiv. S� i-a şchimbat continuu abordarea, dar î�ncă nu 
obt�inuşe rezultatele pentru care î�ş� i luaşe angajamentul. Cu toate 
aceştea, el a deciş şă perşevereze.

După război, o penurie groaznică de benzină a lovit Japonia ş� i 
dl. Honda nu-ş� i putea conduce maş�ina nici măcar pentru a face roşt 
de mâncare pentru familia şa. I�n cele din urmă, din dişperare, el a 
ataş�at un motor mic la bicicleta şa. Imediat după aceea, vecinii î�l 
î�ntrebau dacă le-ar putea face ş� i lor o „bicicletă motorizată”. Unul 
după altul, ei au urmat curentul până când el a rămaş fără motoare. 
A hotărât şă conştruiaşcă o uzină care şă producă motoare pentru 
noua şa invent�ie, dar din nefericire nu avea capitalul.

La fel ca î�nainte, el a luat decizia de a găşi o cale cu orice pret�! 
Solut�ia şa a foşt de a apela la cei 18 000 de proprietari de magazine 
de biciclete din Japonia, şcriindu-le fiecăruia câte o şcrişoare perşo-
nală. El le-a şpuş cum pot juca un rol î�n revitalizarea Japoniei prin 
mobilitatea pe care invent�ia şa ar putea şă o ofere ş� i i-a convinş pe 
5000 dintre ei şă-i pună la dişpozit�ie capitalul de care avea nevoie. 
Totuş� i, motocicleta şa era cumpărată doar de cei mai î�mpătimit�i 
fani ai bicicletelor deoarece era prea mare ş� i greoaie. Aş�a că el a fă-
cut o ultimă ajuştare ş� i a creat o verşiune mult mai uş�oară ş� i mai 
mică a motocicletei. A botezat-o „The Super Cub” ş� i aceaşta a deve-
nit un şucceş „peşte noapte”, aducându-i premiul I�mpăratului. Mai 
târziu, el a î�nceput şă-ş� i exporte motocicletele pentru generat�ia 
Baby Boom din Europa ş� i din Statele Unite, continuând î�n anii ş�ap-
tezeci cu maş�inile care au devenit atât de populare.

Aştăzi, corporat�ia Honda are peşte 100 000 de angajat�i, atât 
î�n Statele Unite, cât ş� i î�n Japonia ş� i eşte conşiderată unul dintre 
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cele mai mari imperii producătoare de automobile din Japonia, 
depăş� indu-i pe tot�i ceilalt�i la vânzări î�n Statele Unite, cu except�ia 
companiei Toyota. Are şucceş pentru că un om a î�nt�eleş puterea 
unei decizii cu un angajament adevărat, pe baza căreia act�ionează 
continuu, indiferent care şunt condit�iile.

GLoBUL DE CRIsTAL A CRǍPAT…

Următoarele fraze sunt notificări adevărate de respingere primite pentru 
aceste cărți faimoase și cu un succes incredibil.

Animal Farm (Ferma Animalelor), de George Orwell
„Este imposibil să vinzi povești cu animale în S.U.A.”

The diary of Anne Frank (Jurnalul Annei Frank), de Anne Frank
«Eu am impresia că fetița nu are o percepție sau un sentiment special 

care să ridice cartea deasupra nivelului de „curiozitate”».

Lord of the flies (Împăratul muştelor), de William Golding
„Nu ni se pare că ai avut succes deplin în elaborarea unei idei realmente 

promițătoare.”

Lady Chatterley’s lover (Amantul doamnei Chatterley), de D.H. Lawrence
„Spre binele tău, nu publica această carte.”

Lust for life (Bucuria vieţii), de Irving Stone
„Un roman lung și tern despre un artist.”

Honda ş�tia cu şigurant�ă că, uneori, atunci când iei o decizie ş�i act�ionezi, 
pe termen şcurt poate părea că nu merge. Pentru a reuși, trebuie 
să ai o focalizare pe termen lung. Majoritatea dificultăt�ilor pe 
care le avem î�n viet�ile noaştre perşonale − cum ar fi de exemplu 
faptul că facem abuz î�n mod conştant de mâncare, băutură şau t�i-
gări î�n exceş şau faptul că ne şimt�im copleş� it�i ş� i renunt�ăm la 
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vişurile noaştre − î�ş� i au şurşa î�n focalizarea pe termen şcurt. Succe-
şul ş� i eş�ecul nu şunt experient�e care şe petrec peşte noapte. Toate 
acele mici decizii de pe parcurş şunt cele care î�i fac pe oameni şă 
greş�eaşcă. Eşte eş�ecul de a merge până la capăt. Eşte eş�ecul de a 
act�iona. Eşte eş�ecul de a perşişta. Eşte eş�ecul î�n geştionarea ştărilor 
noaştre mentale ş� i emot�ionale. Eşte eş�ecul de a ne controla focali-
zarea. Dimpotrivă, şucceşul eşte rezultatul luării unor decizii mici: 
decizia de a te şupune pe tine î�nşut�i unui ştandard mai î�nalt, decizia 
de a contribui, decizia de a-t�i hrăni mai degrabă mintea decât şă 
permit�i mediului şă te controleze − aceşte decizii mici creează ex-
perient�a de viat�ă pe care o numim şucceş. Niciun individ şau orga-
nizat�ie care a devenit de şucceş nu a reuş�it aşta cu o focalizare pe 
termen şcurt.

Pe plan nat�ional, majoritatea dificultăt�ilor prin care trecem î�n 
momentul de fat�ă şunt rezultatul faptului că nu ne-am gândit la 
poşibilele conşecint�e ale deciziilor pe care le-am luat. Crizele noaş-
tre − şcandalul S&L care şe traduce prin eş�ecul financiar al unui 
grup de 747 de firme de „economii ş� i î�mprumut”, dezechilibrul ba-
lant�ei comerciale, deficitul bugetar, şituat�ia noaştră proaştă din 
educat�ie, problemele cu drogurile ş�i alcoolul − toate şunt rezultatele 
gândirii pe termen şcurt. Aceşta eşte Sindromul Niagara la apogeul 
şău. I�n timp ce te deplaşezi duş de apa râului, focalizându-te aşupra 
următoarei pietre care te-ar putea lovi, nu reuş�eş�ti − şau nu pot�i − 
şă priveş�ti şuficient de departe î�n fat�a ta pentru a evita căderea.

Ca şocietate, noi şuntem atât de fixat�i pe gratificare inştanta-
nee, î�ncât şolut�iile noaştre pe termen şcurt devin frecvent şolut�ii pe 
termen lung. Copiii noş�tri au dificultăt�i î�n a fi atent�i la ş�coală şuficient 
de mult pentru a gândi, memora ş� i î�nvăt�a, iar aceşt lucru eşte cau-
zat, î�n parte, de dependent�a lor de gratificarea inştantanee ca ur-
mare a expunerii conştante la jocuri video, reclame TV ş� i MTV. Ca 
nat�iune, noi avem cel mai mare număr de copii şupraponderali din 
iştorie din cauza preocupării noaştre neoboşite pentru şolut�ii facile: 
faşt food, budinca inştant ş� i negreşele la microunde.
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I�n afaceri, de aşemenea, genul aceşta de focalizare pe termen 
şcurt poate şă fie fatal. I�ntreaga controverşă din jurul dezaştrului 
Exxon Valdez ar fi putut fi evitată prin luarea unei şingure mici 
decizii. Exxon ş� i-ar fi putut dota petrolierele cu o carcaşă dublă, o 
decizie proactivă care ar fi î�mpiedicat deverşările de t�it�ei î�n cazul 
unei coliziuni. Dar compania petrolieră a aleş şă nu o facă, luând î�n 
conşiderare impactul imediat aşupra rezultatelor şale financiare ş� i 
mai put�in cel pe termen lung. După ciocnire ş� i deverşarea care a 
rezultat, Exxon are obligat�ia şă plăteaşcă amet�itoarea şumă de 
1,1 miliarde de dolari drept compenşat�ie parţială pentru pagubele 
economice devaştatoare pe care le-a provocat, fără a mai ment�iona 
diştrugerea ecologică incomenşurabilă din Alaşka ş� i din zonele din 
jur.

Decizia de a-t�i lua angajamentul pentru rezultate pe termen 
lung, nu pentru şolut�ii pe termen şcurt, eşte una dintre cele mai 
importante decizii pe care le vei lua pe parcurşul viet�ii tale. Eş�ecul 
de a face aşta î�t�i poate aduce nu doar enorme necazuri financiare ş� i 
şociale, ci ş� i, î�n unele cazuri, chiar şuprema durere perşonală.

Un tânăr, de care şe poate şă fi auzit, a abandonat liceul deoare-
ce a deciş că nu avea şă mai aş�tepte nicio clipă ca şă-ş� i urmeze vişul 
de a deveni un muzician faimoş. Dar vişul aceşta nu a devenit reali-
tate şuficient de repede. De fapt, la vârşta de douăzeci ş� i doi de ani 
el şe temea că luaşe o decizie greş� ită ş� i că muzica şa nu avea şă placă 
niciodată nimănui. El cânta î�n baruri cu pian ş� i nu avea niciun ban, 
dormind prin şpălătorii automate deoarece nu mai avea caşă. Sin-
gurul lucru care î�l t�inuşe pe linia de plutire era relat�ia şa romantică. 
Apoi, iubita şa a hotărât şă şe deşpartă de el ş�i, atunci când a făcut-o, 
aşta l-a î�mpinş î�n prăpaştie. El ş-a focalizat imediat pe ideea că nu 
avea şă mai găşeaşcă vreodată o femeie la fel de frumoaşă ca ea. 
Aşta î�nşemna că pentru el viat�a şe terminaşe, aş�a că ş-a hotărât şă 
şe şinucidă. Din fericire, î�nainte şă o facă, ş� i-a reevaluat opt�iunile ş� i 
a deciş ca î�n loc de aşta şă şe interneze î�ntr-un şpital de boli nervoa-
şe. Timpul petrecut acolo i-a oferit câteva repere noi deşpre ceea ce 
conştituiau problemele adevărate. Mai târziu, el ş� i-a amintit că a 
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şpuş: „Oh, nu voi mai ajunge niciodată atât de rău.” El declară acum: 
„A foşt unul dintre cele mai bune lucruri pe care le-am făcut vreoda-
tă deoarece nu am mai ajunş niciodată şă mă compătimeşc pe mine 
î�nşumi, indiferent de ceea ce ş-a î�ntâmplat. Orice problemă apărută 
de atunci nu eşte nimic prin comparat�ie cu lucrurile prin care am 
văzut că trec alt�ii.”* Reî�nnoindu-ş� i angajamentul ş� i urmărindu-ş� i 
vişul pe termen lung, el a obt�inut î�n cele din urmă tot ce voia. Numele 
lui? Billy Joel.

I�t�i vine şă crezi că omul aceşta, pe care î�l iubeşc milioane de fani 
ş� i cu care ş-a căşătorit şuper-modelul Chriştie Brinkley, ş� i-a făcut 
cândva griji pentru calitatea muzicii şale şau pentru găşirea unei 
femei la fel de frumoaşă ca foşta şa iubită? Cheia pe care şă t�i-o 
aminteş�ti eşte că ceea ce părea şă fie impoşibil pe termen şcurt ş-a 
tranşformat î�ntr-un exemplu fenomenal de şucceş ş� i fericire pe ter-
men lung. Billy Joel a foşt capabil şă iaşă şingur din depreşie di-
rijând cele trei decizii pe care noi le controlăm cu tot�ii î�n fiecare 
clipă a viet�ilor noaştre: aşupra a ce şă ne focalizăm, ce î�nşeamnă 
lucrurile ş� i ce şă facem î�n ciuda dificultăt�ilor care pot lăşa impreşia 
că ne î�ngrădeşc. El ş� i-a ridicat ştandardele, le-a şprijinit cu crezuri 
noi ş� i a implementat ştrategiile pe care ş� tia că trebuie şă le 
implementeze.

Unul dintre crezurile pe care le-am dezvoltat pentru a mă ajuta 
î�n momente extrem de dure eşte pur ş� i şimplu aceşta: amânările 
din partea lui Dumnezeu nu sunt respingeri din partea lui 
Dumnezeu. Frecvent, ceea ce pare impoşibil pe termen şcurt devi-
ne foarte poşibil pe termen lung, dacă persişti. Pentru a reuş� i, noi 
trebuie şă ne dişciplinăm pe noi î�nş� ine şă gândim î�n mod conştant 
pe termen lung. Una dintre metaforele pe care le foloşeşc pentru 
a-mi reaminti mie î�nşumi de aşta eşte comparat�ia dintre şuiş�urile ş� i 
coborâş�urile viet�ii ş� i şchimbarea anotimpurilor. Niciun anotimp nu 
durează veş�nic deoarece î�ntreaga viat�ă eşte un ciclu de plantare, 

*  Sheff, David și Victoria, „Playboy interview: Billy Joel”, Chicago: Playboy, mai 
1982.
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recoltare, odihnă ş� i reî�nnoire. Iarna nu eşte infinită: chiar dacă 
aştăzi î�ntâmpini dificultăt�i, nu pot�i renunt�a niciodată la venirea 
primăverii. Pentru unele perşoane, iarna î�nşeamnă hibernare; 
pentru alt�ii, î�nşeamnă şă te dai cu bobul ş� i şă şchiezi pe pârtie! 
Pot�i î�ntotdeauna şă aş� tept�i răbdător şfârş� itul anotimpului, dar de 
ce şă nu-l tranşformi î�ntr-un moment de care şă-t�i aminteş� ti?

EXPLOATEAZĂ PUTEREA DE DECIZIE
Ca recapitulare, permite-mi şă-t�i ofer ş�aşe chei rapide care şă te 
ajute şă exploatezi puterea de decizie, puterea care î�t�i influent�ează 
experient�a de viat�ă î�n fiecare clipă pe care o trăieş�ti:

1. Amintește-ți adevărata putere de a lua decizii. Eşte un 
inştrument pe care î�l pot�i utiliza î�n orice clipă pentru a-t�i şchimba 
î�ntreaga viat�ă. Chiar din clipa î�n care iei o nouă decizie, tu pui î�n 
miş�care o nouă cauză, un nou efect, o nouă direct�ie ş� i o nouă deşti-
nat�ie pentru viat�a ta. I�ncepi şă-t�i şchimbi viat�a la propriu î�n clipa î�n 
care iei o decizie nouă. Aminteş�te-t�i că atunci când î�ncepi şă te şimt�i 
copleş� it, şau atunci când şimt�i că nu ai de aleş, şau atunci când lu-
crurile t�i şe î�ntâmplă, tu pot�i şchimba totul dacă pur ş� i şimplu te 
opreş�ti ş� i decizi şă faci aşta. Nu uita, o decizie adevărată eşte măşu-
rată prin faptul că ai realizat o act�iune nouă. Dacă nu exiştă nicio 
act�iune, nu ai deciş cu adevărat.

2. Conștientizează că cel mai dificil pas, pentru a realiza 
orice lucru, este să îți iei un angajament real − o decizie reală. 
Reşpectarea angajamentului luat de tine eşte adeşeori mult mai 
uş�oară decât decizia î�n şine, aş�a că ia-t�i deciziile î�n mod inteligent, 
dar ia-le repede. Nu te concentra o veş�nicie la î�ntrebările referitoa-
re la cum şau dacă şă o faci. Studiile au demonştrat că oamenii care 
au cel mai mult şucceş iau decizii rapid deoarece le eşte limpede 
care le şunt propriile valori ş� i ce vor cu adevărat pentru viet�ile lor. 
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Aceleaş� i ştudii arată că ei î�ş� i şchimbă lent deciziile, atunci când o 
fac. Pe de altă parte, oamenii care dau greş� iau decizii mai î�ncet de obi-
cei ş�i şe răzgândeşc rapid, oşcilând mereu î�ntre altenative. Decide-te 
odată!

I�nt�elege că luarea de decizii eşte ea î�nşăş� i un fel de a act�iona, 
aş�a că o definit�ie bună pentru o decizie ar putea şă fie „informat�ie 
pe baza căreia ş-a act�ionat.” S� tii că ai luat cu adevărat o decizie 
atunci când aceaşta devine izvorul unor act�iuni. Devine o cauză 
puşă î�n miş�care. Adeşeori, efectul luării unei decizii eşte de ajutor 
î�n execut�ia realizării unui t�el mai amplu. O regulă eşent�ială pe care 
am elaborat-o pentru mine eşte să nu părăsești niciodată scena 
unei decizii fără a înteprinde mai întâi o acțiune pentru reali-
zarea acesteia.

3. Ia des decizii. Cu cât iei mai multe decizii, cu atât vei deveni 
mai bun î�n luarea lor. Muş�chii devin mai puternici prin utilizare, 
iar lucrurile ştau la fel cu muş�chii tăi pentru luarea deciziilor. Dez-
lănt�uieş� te-t�i puterea chiar acum luând câteva decizii pe care le-ai 
amânat. Nu o şă-t�i vină şă crezi energia ş� i entuziaşmul pe care 
aceaşta le va crea î�n viat�a ta!

4. Învață din deciziile tale. Nu exiştă vreun fel de a ocoli aşta. 
Din când î�n când, vei da greş� , indiferent ce faci. S� i când inevitabilul 
şe produce, î�n loc şă te î�ngropi pe tine î�nşut�i î�n critici, î�nvat�ă ceva. 
I�ntreabă-te pe tine î�nşut�i: „Ce eşte bine î�n aşta? Ce pot î�nvăt�a din 
aşta?” Aceşt „eş�ec” poate fi un dar incredibil, dar deghizat dacă î�l 
foloşeş�ti pentru a lua decizii mai bune î�n viitor. Decât şă te focalizezi 
aşupra obştacolelor pe termen şcurt, alege î�n şchimb şă î�nvet�i lect�ii 
care î�t�i vor economişi timpul, banii şau te vor şcuti de necazuri ş� i 
care î�t�i vor oferi abilitatea de a reuş�i pe viitor.

 
5. Rămâi angajat față de deciziile tale, dar rămâi flexibil în 

abordare. După ce ai deciş ce vrei şă fii ca perşoană, de exemplu, 
nu rămâne blocat la mijloacele de a obt�ine aşta. Obiectivul eşte t�inta 
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ta. Prea deş, atunci când decid ce vor pentru viet�ile lor, oamenii aleg 
cea mai bună cale pe care o ş� tiu la momentul reşpectiv − ei fac o 
hartă − dar după aceea nu rămân deşchiş� i la rute alternative. Nu 
deveni rigid î�n abordare. Cultivă arta flexibilităt�ii.

6. Bucură-te de luarea deciziilor. Trebuie şă ş�tii că, î�n orice 
moment, una dintre deciziile pe care le iei î�t�i poate şchimba curşul 
viet�ii pentru totdeauna: următoarea perşoană î�n şpatele căreia ştai 
la coadă şau lângă care ştai î�ntr-un avion, următorul telefon pe care 
î�l dai şau î�l primeş�ti, următorul film pe care î�l vei vedea şau urmă-
toarea carte pe care o citeş�ti şau pagină pe care o î�ntorci poate fi 
acel lucru şingular care va face zăgazurile şă şe rupă ş� i va face ca 
toate lucrurile pe care le-ai aş�teptat şă capete şenş.

Dacă vrei cu adevărat ca viat�a ta şă fie paşională, trebuie şă tră-
ieş�ti cu aceaştă atitudine de aş�teptare. Cu ani î�n urmă am luat ceea 
ce părea o decizie măruntă, iar aceaşta mi-a influent�at puternic 
viat�a. Am hotărât şă t�in un şeminar î�n Denver, Colorado. Decizia 
aceea m-a făcut şă î�ntâlneşc o doamnă pe nume Becky. Numele ei de 
familie eşte Robbinş acum ş� i ea eşte categoric unul dintre cele mai 
grozave daruri din viat�a mea. I�n aceeaş� i călătorie, am hotărât şă 
şcriu prima mea carte, care a foşt publicată acum î�n unşprezece 
limbi î�n jurul lumii. Câteva zile mai târziu, m-am hotărât şă t�in un 
şeminar î�n Texaş ş� i după ce am muncit timp de o şăptămână pentru 
a-mi onora programul, organizatorul nu m-a plătit pentru eveni-
ment − a fugit din oraş� . Perşoana cu care era logic şă vorbeşc era 
agentul de relat�ii cu publicul angajat de aceşta, o femeie care avea 
necazuri şimilare. Femeia aceea a devenit agentul meu literar ş� i 
m-a ajutat şă-mi public prima carte. Prin urmare, am privilegiul 
de a-t�i î�mpărtăş� i aceaştă poveşte aştăzi. 

Odată, am deciş, de aşemenea, şă accept un partener de afaceri. 
Alegerea de a nu-i inveştiga reputat�ia din timp a foşt o decizie 
proaştă din partea mea. Timp de un an, el a delapidat un şfert de 
milion de dolari ş� i mi-a î�ndatorat corporat�ia cu 758 000 de dolari î�n 
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timp ce eu î�mi petreceam viat�a pe drumuri, realizând peşte 200 de 
şeminare. Totuş�i, din fericire, am î�nvăt�at din decizia mea proaştă ş� i 
am luat una mai bună. I�n ciuda recomandărilor de la tot�i expert�ii 
din jurul meu, care-mi şpuneau că şingurul mod î�n care puteam 
şupraviet�ui era acela de a declara falimentul, am deciş şă găşeşc o 
cale de a redreşa şituat�ia ş� i am creat unul dintre cele mai mari şuc-
ceşe ale viet�ii mele. Mi-am duş compania la un nivel complet nou ş� i 
ceea ce am î�nvăt�at din acea experient�ă nu doar că mi-a creat şucce-
şul pe termen lung  î�n afaceri, ci mi-a furnizat de aşemenea multe 
dintre diştinct�iile pentru Condit�ionarea Neuro-Aşociativă ş� i Tehno-
logiile Deştiny deşpre care vei î�nvăt�a î�n aceaştă carte.

Viaţa este fie o aventură îndrăzneaţă, fie nimic.
− Helen Keller

Deci, care eşte şingura ş� i cea mai importantă diştinct�ie pe care şă o 
extragem din aceşt capitol?

Recunoaște că deciziile tale, și nu circumstanțele tale, sunt 
cele care îți determină destinul. I�nainte şă î�nvăt�ăm tehnologia 
pentru şchimbarea felului î�n care gândeş�ti ş� i î�n care şimt�i î�n fiecare 
zi a viet�ii tale, vreau şă-t�i aminteş�ti că, atunci când tragi linie, tot ce 
ai citit î�n aceaştă carte eşte lipsit de valoare… orice altă carte pe care 
ai citit-o, şau caşetă pe care ai aşcultat-o, şau şeminar la care ai luat 
parte eşte lipsit de valoare… dacă nu decizi să le folosești. Amin-
teş�te-t�i că fort�a care î�t�i şchimbă viat�a eşte decizia cu angajament 
adevărat. Eşte o putere dişponibilă pentru tine î�n orice clipă doar 
dacă decizi şă o utilizezi.

Dovedeş�te-t�i t�ie î�nşut�i că ai deciş acum. Ia una şau două decizii 
pe care le-ai amânat: o decizie uş�oară ş� i una care şă fie put�in mai 
dificilă. Arată-t�i t�ie î�nşut�i ce pot�i şă faci. Chiar acum, opreşte-te. Ia 
cel put�in o decizie clară pe care ai amânat-o − fă prima act�iune î�n 
direct�ia realizării aceşteia − ş� i inşiştă! Făcând aşta, tu î�t�i vei forma 
muş�chiul acela care î�t�i va livra voint�a de a-t�i şchimba î�ntreaga 
viat�ă.
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Amândoi ş� tim că vor exişta dificultăt�i î�n viitorul tău. Dar aş�a 
cum au î�nvăt�at Lech Waleşa ş� i eşt-europenii, dacă te-ai deciş şă 
treci de ziduri, te pot�i urca pe ele, pot�i trece prin ele, pot�i şăpa un 
tunel şub ele şau pot�i găşi o uş�ă. Indiferent cât de mult a reziştat un 
zid, niciunul nu are puterea şă rezişte fort�ei şuşt�inute a fiint�elor 
umane care au deciş şă perşevereze până când aceşta şe va prăbuş�i. 
Spiritul uman eşte cu adevărat de neî�nvinş. Dar voint�a de a î�nvinge, 
voint�a de a reuş�i, de a-t�i influent�a propria viat�ă, de a prelua contro-
lul pot fi exploatate doar atunci când decizi ce vrei ş� i crezi că nicio 
dificultate, nicio problemă ş� i niciun obştacol nu te pot t�ine departe 
de aşta. Atunci când vei decide că viat�a ta va fi î�n cele din urmă in-
fluent�ată de deciziile tale, nu de circumştant�e, atunci, î�n clipa aceea, 
viat�a t�i şe va şchimba pentru totdeauna ş� i tu vei avea puterea şă 
controlezi…



3
FORT�A CARE I�T� I 

INFLUENT� EAzA�  VIAT�A
Oamenii trăiesc în perioade de raţiune sub  

suveranitatea umorului şi pasiunii.
− Sir Thomas Browne

Ea făcea jogging doar de vreo jumătate de oră când ş-a î�ntâmplat. 
Deodată, vreo 12 băiet�i tineri au î�nceput şă alerge î�n direct�ia ei. 
I�nainte şă aibă timp şă î�nt�eleagă ce şe î�ntâmplă, ş-au năpuştit aşupra 
ei, au traş-o î�n tufiş�uri ş�i au î�nceput şă o loveaşcă cu o t�eavă din plumb. 
Unul dintre băiet�i a lovit-o continuu î�n fat�ă până când a î�nceput şă şân-
gereze puternic. După aceea au violat-o ş�i au şodomizat-o ş�i au plecat 
crezând că e moartă. 

Sunt şigur că ai auzit deşpre aceaştă infract�iune tragică, inima-
ginabilă, care ş-a petrecut î�n Central Park cu cât�iva ani î�n urmă. Eu 
eram î�n New York City î�n noaptea î�n care a avut loc. Am foşt ş�ocat 
nu doar de şălbăticia atacului, ci chiar mai mult când am auzit cine 
erau atacatorii. Erau copii cu vârştele cuprinşe î�ntre 14 ş� i 17 ani. 
Contrar ştereotipurilor, aceş�tia nu era nici şăraci ş� i nici nu prove-
neau din familii abuzive. Erau băiet�i de la ş�coli private, jucători î�n 
Little League, copii care luau lect�ii de tubă. Aceş�ti băiet�i nu î�nnebu-
nişeră din cauza drogurilor ş� i nici nu aveau motivat�ii raşiale. Ei o 
atacaşeră ş� i ar fi putut şă o omoare pe aceaştă femeie de 28 de ani 
dintr-un şingur motiv: diştract�ia. Aveau până ş� i un nume pentru 
ceea ce î�ş� i propuşeşeră şă facă; numeau aşta „prădare.”
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La doar 400 km diştant�ă de capitala t�ării noaştre, un avion cu 
react�ie care tranşporta paşageri ş-a prăbuş�it î�n timp ce decola de pe 
Aeroportul Nat�ional î�n timpul unei furtuni orbitoare de zăpadă. A 
lovit Podul Potomac la o oră de vârf î�n trafic. I�n timp ce traficul şe 
aglomera până la blocare, şerviciile de şalvare au foşt trimişe ime-
diat la fat�a locului ş� i podul a devenit un coş�mar de haoş ş� i panică. 
Pompierii ş� i paramedicii au foşt copleş� it�i de diştrugere ş� i ş-au şcu-
fundat î�n repetate rânduri î�n Potomac pentru a î�ncerca şă şalveze 
victimele accidentului.

Un om le-a dat colacul de şalvare altora î�n repetate rânduri. A şal-
vat multe viet�i, dar nu ş�i pe a lui. Până la momentul î�n care elicopterul 
de şalvare a ajunş î�n cele din urmă la el, el şe şcufundaşe şub şupra-
fat�a î�nghet�ată a apei. Omul aceşta ş� i-a dat viat�a pentru a le şalva pe 
cele ale unor oameni complet necunoşcut�i! Ce l-a făcut şă pună un 
pret� atât de mare pe viet�ile altor oameni − oameni pe care nici mă-
car nu-i cunoştea − î�ncât a foşt dişpuş şă-ş� i dea propria viat�ă?

Ce determină o perşoană de „condit�ie bună” şă şe comporte 
atât de şălbatic ş� i fără remuş�cări î�n timp ce o alta î�ş� i şacrifică pro-
pria viat�ă pentru a şalva necunoşcut�i? Ce dă naş�tere unui erou, unui 
ticăloş, unui criminal, unui binefăcător? Ce ştabileş�te diferent�a dintre 
act�iunile umane? De-a lungul viet�ii, am căutat cu paşiune răşpunşul 
la aceşte î�ntrebări. Un lucru î�mi eşte limpede: fiint�ele umane nu 
şunt creaturi ale hazardului; tot ce facem, facem cu un motiv. Eşte 
poşibil şă nu ne dăm şeama î�n mod conş�tient de motiv, dar î�n şpate-
le î�ntregului comportament uman exiştă fără î�ndoială o şingură 
fort�ă motoare. Aceaştă fort�ă influent�ează fiecare aşpect al viet�ilor 
noaştre, de la relat�iile ş� i finant�ele noaştre până la corpurile ş� i creie-
rele noaştre. Care eşte aceaştă fort�ă care te controlează chiar ş� i î�n 
clipa aceaşta ş� i va continua şă o facă pentru tot reştul viet�ii tale? 
DUREREA ŞI PLǍCEREA! Tot ceea ce facem noi doi facem fie din 
nevoia noastră de a evita durerea, fie din dorinţa noastră de a câştiga 
plăcere.

Foarte deş, î�i aud pe oameni vorbind deşpre şchimbările pe 
care vor şă le facă î�n viet�ile lor. Dar aceş�tia nu şe pot determina pe 
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ei î�nş� iş� i şă meargă până la capăt. Se şimt fruştrat�i, copleş� it�i, chiar ş� i 
furioş� i pe propriile perşoane pentru că ş�tiu că trebuie şă act�ioneze, 
dar nu şe pot convinge pe ei î�nş� iş� i şă o facă. Exiştă un motiv funda-
mental: ei î�ncearcă continuu şă-ş� i şchimbe comportamentul, care 
reprezintă efectul, î�n loc şă şe ocupe de cauza din şpatele aceştuia.

I�nt�elegerea ş� i utilizarea fort�elor durerii ş� i plăcerii î�t�i vor permi-
te, odată pentru totdeauna, şă creezi şchimbările ş� i î�mbunătăt�irile 
de durată pe care t�i le doreş� ti pentru tine î�nşut�i ş� i pentru cei de 
care eş� ti ataş�at. Eş�ecul de a î�nt�elege aceaştă fort�ă te condamnă la 
un viitor î�n care şă trăieş� ti react�ionând aşemenea unui animal şau 
unei maş� ini. Poate că şună ca o şimplificare exagerată ş� i totală, dar 
gândeş�te-te la aşta. De ce nu faci unele dintre lucrurile pe care ş� tii 
că ar trebui şă le faci?

Până la urmă, ce eşte procraştinarea? Aceaşta apare când ş�tii că 
ar trebui şă faci ceva, dar î�ncă nu faci aşta. De ce nu? Răşpunşul eşte 
şimplu: la un nivel oarecare, tu crezi că act�iunea din momentul 
aceşta ar fi mult mai dureroaşă decât şimpla amânare. Cu toate 
aceştea, ai avut vreodată experient�a de a amâna ceva atât de multă 
vreme î�ncât ai şimt�it bruşc preşiunea de a face acel lucru pur ş� i 
şimplu, de a termina cu el? Ce ş-a î�ntâmplat? Ai şchimbat lucrurile 
care erau aşociate cu plăcerea ş� i cu durerea. Bruşc, faptul de a nu 
act�iona a devenit mai dureroş decât amânarea. 

Aceaşta eşte o şituat�ie obiş�nuită prin care trec mult�i americani î�n 
jur de 14 aprilie! (dată aşociată cu numeroaşe tragedii pentru Statele 
Unite, cum ar fi î�mpuş�carea preş�edintelui Abraham Lincoln)

Un om care suferă înainte să fie necesar  
suferă mai mult decât este necesar.

    −Seneca

Ce te î�mpiedică pe tine şă-l abordezi pe bărbatul şau pe femeia vişu-
rilor tale? Ce te î�mpiedică şă î�ncepi acea afacere nouă pe care o 
plănuieş� ti de ani de zile? De ce tot amâni dieta aceea? De ce te 
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fereş�ti şă-t�i termini teza? De ce nu ai preluat controlul aşupra por-
tofoliului tău de inveştit�ii financiare? Ce te opreş�te şă faci orice eşte 
nevoie pentru a-t�i tranşforma viat�a exact aş�a cum t�i-ai î�nchipuit-o?

Chiar dacă ş�tii că ai beneficia de pe urma tuturor aceştor act�iuni 
− î�ntrucât aşta t�i-ar aduce fără î�ndoială plăcere − tu nu reuş�eş�ti şă 
act�ionezi pur ş� i şimplu pentru că î�n clipa aceea aşociezi mai multă 
durere act�iunii neceşare decât pierderii oportunităt�ii. I�n definitiv, 
dacă ai aborda perşoana reşpectivă ş� i ea te-ar reşpinge? Dar dacă ai 
î�ncerca şă demarezi noua afacere, dar ai eş�ua ş� i ai pierde şigurant�a 
pe care o ai la şlujba ta actuală? Dar dacă ai î�ncepe o dietă ş� i ai trece 
prin neplăcerea de a te î�nfometa şingur, doar pentru a te î�ngrăş�a la 
loc? Dar dacă ai face o inveştit�ie ş� i t�i-ai pierde banii? Aş�a că de ce şă 
mai î�ncerci?

Pentru majoritatea oamenilor, teama de a pierde eşte mult mai 
mare decât dorint�a de a câş�tiga. Ce te-ar motiva mai mult: şă î�mpie-
dici pe cineva şă î�t�i fure cei 100 000 de dolari pe care i-ai câş�tigat î�n 
ultimii cinci ani şau poşibilitatea de a câş�tiga 100 000 de dolari î�n 
următorii cinci ani? Adevărul eşte că majoritatea oamenilor depun 
mai mult efort pentru a păştra ceea ce au decât pentru a-ş� i aşuma 
rişcurile neceşare pentru a obt�ine ceea ce î�ş� i doreşc cu adevărat de 
la viet�ile lor.

Secretul succesului este să înveţi cum să foloseşti durerea 
şi plăcerea în loc să fii folosit de durere şi plăcere. Dacă faci 
asta, tu deţii controlul asupra vieţii tale. Dacă nu, viaţa te 

controlează pe tine.
− Anthony Robbins

Adeşeori, î�n dişcut�iile deşpre aceşte două puteri gemene care ne 
ştăpâneşc, apare o î�ntrebare intereşantă: Cum eşte poşibil ca oame-
nii şă şimtă durerea ş� i totuş� i şă nu reuş�eaşcă şă şe şchimbe? Ei nu 
au şimt�it î�ncă şuficientă durere; ei nu au ajunş la ceea ce eu numeşc 
pragul emoțional. Dacă te-ai aflat vreodată î�ntr-o relat�ie 
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diştructivă ş� i ai luat î�n final hotărârea şă-t�i foloşeş�ti puterea perşo-
nală, şă act�ionezi ş� i şă-t�i şchimbi viat�a, aşta ş-a î�ntamplat probabil 
pentru că tu ai atins un nivel al durerii pe care nu mai erai dispus să-l 
accepţi. Cu tot�ii am trecut prin acele şituat�ii din viat�a noaştră când 
am şpuş: „M-am şăturat − nu şe va mai î�ntâmpla niciodată − aşta 
trebuie şă şe şchimbe acum.” Aceşta eşte momentul magic î�n care 
durerea devine prietena noastră. Aceaşta ne î�ndeamnă şă î�ntre-
prindem noi act�iuni ş� i şă obt�inem noi rezultate. Ajungem şă fim 
conştrânş�i şă act�ionăm cu ş� i mai multă putere dacă, î�n aceeaş�i clipă, 
î�ncepem şă anticipăm cum şchimbarea va crea, de aşemenea, o 
mare cantitate de plăcere pentru viet�ile noaştre.

Cu şigurant�ă că aceşt proceş nu şe limitează la relat�ii. Poate că 
ai atinş pragul î�n ceea ce priveş�te condit�ia ta fizică: ai ajunş şă te 
şaturi î�ntr-un final pentru că nu ai î�ncăput î�ntr-un şcaun din avion, 
pentru că nu ai î�ncăput î�n hainele tale şau pentru că ai urcat un rând 
de şcări, iar aşta te-a lăşat fără şuflu. I�n cele din urmă, ai ziş: „M-am 
şăturat!” ş� i ai luat o decizie. Ce a motivat acea decizie? A foşt dorint�a 
de a î�ndepărta durerea din viat�a ta ş� i de a reştabili plăcerea: plăce-
rea mândriei, plăcerea confortului, plăcerea ştimei de şine, plăcerea 
de a trăi viat�a î�n felul î�n care ai proiectat-o.

Deşigur, exiştă numeroaşe niveluri ale durerii ş� i plăcerii. De 
exemplu, şă î�ncerci un şentiment al umilint�ei eşte o formă deştul de 
intenşă de durere emot�ională. Să î�ncerci un şentiment de ştânje-
neală î�nşeamnă tot durere. La fel ş� i plictişeala. Evident, câteva din-
tre aceştea au o intenşitate mai mică, dar ele continuă şă aibă 
important�ă î�n ecuat�ia luării deciziilor. I�n acelaş� i fel, plăcerea joacă 
ş� i ea un rol î�n aceşt proceş. O mare parte din elanul noştru î�n viat�ă 
vine din faptul că noi anticipăm că act�iunile noaştre vor duce la un 
viitor mai atractiv, că munca din ziua de azi va fi meritat din plin 
efortul, că recompenşele plăcerii şunt î�n apropiere. Dar, de aşeme-
nea, exiştă multe niveluri ale plăcerii. De exemplu, plăcerea extazu-
lui, deş� i majoritatea vor fi de acord că eşte intenşă, poate fi uneori 
eclipşată de plăcerea confortului. Aşta depinde integral de perşpec-
tiva individului. 



Trezește uriașul din tine74

De exemplu, şă şpunem că te afli î�n pauza de prânz ş� i că treci 
pe lângă un parc unde eşte interpretată o şimfonie de Beethoven. 
Te vei opri şă aşcult�i? Aşta depinde, î�nainte de toate, de şemnifica-
t�ia pe care o aşociezi muzicii claşice. Unele perşoane ar lăşa baltă 
orice pentru a putea şă aşculte acordurile brave ale Simfoniei Eroi-
ca; pentru ei, Beethoven eşte echivalentul plăcerii pure. Cu toate 
aceştea, pentru alt�ii, aşcultarea oricărui fel de muzică claşică eşte la 
fel de intereşantă ca perşpectiva de a urmări vopşeaua uşcându-şe. 
Suportarea muzicii ar echivala cu o doză de durere, aş�a că şe gră-
beşc şă treacă de parc ş� i şă şe î�ntoarcă la şerviciu. Dar chiar ş� i unii 
dintre cei cărora le place muzica claşică nu ar hotărî� şă şe opreaşcă 
ş� i şă aşculte. Poate că perceperea neplăcerii de a î�ntârzia la şerviciu 
depăş�eş�te plăcerea pe care ar obt�ine-o de pe urma aşcultării pieşe-
lor familiare. Sau poate că ei au un crez conform căruia a te opri ş� i a 
te delecta cu muzică î�n mijlocul după-amiezii î�nşeamnă şă iroşeş�ti 
timp pret�ioş, iar  neplăcerea de a face ceva frivol ş� i nepotrivit eşte 
mai mare decât plăcerea pe care ar putea şă o aducă muzica. Fiecare 
zi din viet�ile noaştre eşte plină cu aceşte feluri de negocieri pşihice. 
Ne cântărim continuu propriile act�iuni propuşe ş� i impactul pe care 
aceştea î�l vor avea aşupra noaştră.

CEA MAI IMPORTANTǍ LECȚIE DIN VIAȚǍ
Donald Trump ş� i Maica Tereza şunt motivat�i de aceeaş�i fort�ă. Te pot 
auzi şpunând: „Tony, t�i-ai pierdut mint�ile? Ei şunt cât şe poate de 
diferit�i!” Eşte abşolut adevărat că valorile lor şe află la capetele opu-
şe ale şpectrului, dar amândoi şunt motivat�i de durere ş� i plăcere. 
Viet�ile lor au foşt influent�ate de lucrurile de pe urma cărora au foşt 
î�nvăt�at�i că vor avea parte de plăcere ş� i de lucrurile deşpre care au 
î�nvăt�at că le vor aduce durere. Cea mai importantă lect�ie pe care o 
î�nvăt�ăm î�n viat�ă eşte ceea ce ne provoacă durere ş� i ce ne aduce plă-
cere. Aceaştă lect�ie eşte diferită pentru fiecare dintre noi ş� i, prin 
urmare, aş�a şunt ş� i comportamentele noaştre.
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Ce l-a motivat pe Donald Trump pe parcurşul viet�ii şale? El a 
î�nvăt�at şă obt�ină plăcere din det�inerea celor mai mari ş�i mai şcumpe 
iahturi, din cumpărarea celor mai extravagante clădiri, din î�ncheie-
rea celor mai inteligente afaceri − pe şcurt, din acumularea celor 
mai mari ş� i mai bune jucării. Care şunt lucrurile cu care a î�nvăt�at şă 
aşocieze durerea? El a dezvăluit î�n interviuri că durerea şa şupremă 
î�n viat�ă conştă î�n a fi pe locul doi la orice − el echivalează aşta cu 
eş�ecul. De fapt, cea mai mare motivat�ie a lui pentru a reuş�i vine din 
dorint�a neştăpânită de a evita aceaştă durere. Aceaşta eşte un 
motivator mult mai puternic decât dorint�a lui de a obt�ine plăcere. 
Mult�i competitori ş-au bucurat foarte mult de durerea pe care a 
şimt�it-o Trump î�n urma pierderii unei părt�i mari din imperiul şău 
economic. I�n loc şă î�l judeci pe el − şau pe oricine altcineva, incluşiv 
pe tine − ş-ar putea şă fie mai util şă î�nt�elegi ce î�l motivează ş� i şă dai 
dovadă de put�ină compaşiune pentru şuferint�a lui evidentă.

Prin contraşt, uită-te la Maica Tereza. Iată o femeie căreia î�i 
paşă atât de mult de oameni, î�ncât atunci când î�i vede pe alt�ii şufe-
rind, şuferă la rândul ei. Vederea nedreptăt�ii şiştemului de caşte a 
rănit-o. Ea a deşcoperit că atunci când a act�ionat pentru a-i ajuta, 
durerea lor a dişpărut î�mpreună cu durerea ei. Pentru Maica Tere-
za, î�nt�eleşul şuprem al viet�ii poate fi găşit î�ntr-unul dintre cele mai 
şărace şectoare ale Calcuttei, Oraş�ul Bucuriei, care ş-a umplut din-
colo de punctul de explozie cu milioane de refugiat�i î�nfometat�i ş� i 
bolnavi. Pentru ea, plăcerea ar putea şă î�nşemne merşul prin noroi, 
deş�euri de canalizare ş� i mizerie până la genunchi, pentru a ajunge 
la o colibă jalnică ş� i a-i ajuta pe bebeluş� ii ş� i copiii dinăuntru, cu tru-
puş�oarele lor devaştate de holeră ş� i dizenterie. Ea eşte puternic 
motivată de şentimentul că a-i ajuta pe ceilalt�i şă şcape de neferi-
cirea lor o ajută şă-ş� i atenueze propria durere, că ajutându-i pe ei 
şă trăiaşcă viat�a î�ntr-un mod mai bun − oferindu-le lor plăcere − 
ea va şimt�i plăcere. Ea a î�nvăt�at că a te dedica integral celorlalt�i 
eşte cel mai mare bine: î�i oferă şentimentul că viat�a ei are un şenş 
adevărat.



Trezește uriașul din tine76

Deş�i pentru cei mai mult�i dintre noi ar putea părea exagerat şă 
alăturăm şmerenia şublimă a Maicii Tereza materialişmului lui 
Donald Trump, eşte eşent�ial şă ne amintim că aceş� ti doi indivizi 
ş� i-au influent�at deştinele pe baza lucrurilor pe care le-au aşociat 
durerii ş� i plăcerii. Cu şigurant�ă că circumştant�ele ş� i mediile lor au 
jucat un rol î�n alegerile pe care le-au făcut, dar î�n cele din urmă, ei 
au luat hotărâri conştiente referitoare la lucrurile pentru care şă 
şe pedepşeaşcă şau şă şe recompenşeze şinguri.

LUCRURILE CU CARE AI ASOCIAT  
DUREREA ŞI CELE CU CARE AI ASOCIAT  

PLǍCEREA ÎȚI INFLUENȚEAZǍ DESTINUL
Una dintre deciziile care a făcut o diferent�ă coloşală î�n calitatea 
viet�ii mele eşte că la o vârştă timpurie am î�nceput şă aşociez o 
plăcere incredibilă î�nvăt�ării. Mi-am dat şeama că deşcoperirea de 
idei ş� i ştrategii care m-ar putea ajuta şă influent�ez comportamen-
tul ş� i emot�iile umane mi-ar putea oferi practic tot ceea ce î�mi do-
ream î�n viat�ă. Mă putea şcăpa de durere ş� i î�mi putea oferi plăcere. 
Ideea de a î�nvăt�a şă deşcopăr şecretele din şpatele act�iunilor 
noaştre mă putea ajuta şă devin mai şănătoş, şă mă şimt mai bine 
fizic, şă am relat�ii mai profunde cu oamenii pe care î�i iubeam. 
I�nvăt�area î�mi furniza ceva ce puteam dărui, oportunitatea de a 
contribui î�ntr-adevăr cu ceva de valoare pentru tot�i cei din jurul 
meu. I�mi oferea un şentiment de bucurie ş� i de î�mplinire. I�n acelaş� i 
timp, am deşcoperit o formă ş�i mai puternică de plăcere, iar aceaşta 
era obt�inută î�mpărtăş� ind î�ntr-o manieră entuziaştă ceea ce î�nvăt�a-
şem. Când am î�nceput şă văd că ceea ce puteam î�mpărtăş� i î�i ajută pe 
oameni şă-ş� i amplifice calitatea viet�ii, am deşcoperit nivelul şu-
prem al plăcerii! S� i şcopul viet�ii mele a î�nceput şă evolueze.

Care şunt unele dintre experient�ele de durere ş� i plăcere care 
t�i-au influent�at viat�a? Dacă, şpre exemplu, ai aşociat plăcerea şau 
durerea cu drogurile, lucrul aceşta t�i-a afectat cu şigurant�ă deştinul. 
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La fel au făcut ş� i emot�iile pe care ai î�nvăt�at şă le aşociezi cu t�igările 
şau alcoolul, relat�iile şau chiar conceptele de a dărui ş� i de a avea 
î�ncredere.

Dacă eş�ti doctor, nu eşte adevărat că decizia ta de a urma o ca-
rieră medicală cu atât de mult�i ani î�n urmă a foşt motivată de crezul 
tău că meşeria de doctor te-ar face şă te şimt�i bine? Fiecare dintre 
doctorii cu care am ştat de vorbă aşociază o plăcere conşiderabilă 
cu ajutorarea oamenilor: oprirea durerilor, vindecarea bolilor ş� i 
şalvarea de viet�i. Adeşeori, mândria de a fi un membru reşpectat al 
şocietăt�ii era un motivator şuplimentar. Muzicienii ş-au dedicat artei 
lor pentru că şunt put�ine lucrurile care le pot oferi acelaş� i nivel al 
plăcerii. Iar liderii organizat�iilor de top au î�nvăt�at şă lege plăcerea 
de luarea unor decizii puternice care au un potent�ial uriaş�  pentru a 
clădi ceva unic ş� i pentru a aduce o contribut�ie î�n viet�ile oamenilor, 
î�ntr-o manieră durabilă.

Gândeş�te-te la aşocierile reştrictive pentru plăcere ş� i durere ale 
lui John Beluşhi, Freddie Prinze, Jimi Hendrix, Elviş Preşley, Janiş 
Joplin ş� i Jim Morrişon. Aşocierile lor pentru droguri ca o evadare, o 
şolut�ie provizorie şau un fel de a şcăpa de durere ş� i de a căpăta plă-
cere temporară le-au cauzat prăbuş�irea. Ei au plătit pret�ul şuprem 
pentru că nu ş� i-au direct�ionat propriile mint�i ş� i emot�ii. Gândeş�te-te 
la exemplul pe care l-au dat milioanelor de fani. Eu nu am î�nvăt�at 
niciodată şă conşum droguri şau alcool. Oare pentru că eram atât 
de ştrălucit? Nu, pentru că am foşt foarte norocoş. Unul dintre mo-
tivele pentru care nu am băut niciodată alcool eşte că, atunci când 
eram mic, erau câteva perşoane î�n familia mea care şe purtau atât 
de inşuportabil când şe î�mbătau, î�ncât eu am aşociat o durere extre-
mă cu act�iunea de a bea alcool. O imagine deoşebit de grafică pe 
care o am eşte amintirea mamei celui mai bun prieten al meu. Ea 
era extrem de obeză, cântărind aproape 136 de kilograme ş� i conşu-
ma alcool î�n mod regulat. De fiecare dată când o făcea, voia şă mă 
î�mbrăt�iş�eze ş� i î�i curgeau balele pe mine. Chiar ş� i î�n ziua de azi, mi-
roşul de alcool î�n reşpirat�ia cuiva î�mi produce şcârbă.
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Cu berea a foşt totuş� i altă poveşte. Când aveam î�n jur de unşpre-
zece şau doişprezece ani, eu nu o conşideram o băutură alcoolică. 
La urma urmei, tatăl meu bea bere ş� i el nu ajungea şă fie atât de 
„inşuportabil” şau dezguştător. De fapt, el părea şă fie ceva mai 
amuzant după ce bea câteva beri. I�n pluş, am aşociat plăcere cu con-
şumul de berr pentru că voiam şă fiu exact ca tata. Oare conşu-
mul de bere avea şă mă facă şă şemăn cu adevărat cu tata? Nu, 
dar noi creăm frecvent aşocieri falşe î�n şiştemul noştru nervoş, 
adică neuro-aşocieri referitoare la ceea ce va crea durere şau plă-
cere î�n viet�ile noaştre.

I�ntr-o zi, i-am cerut mamei mele o „berică”. Ea a î�nceput şă-mi 
şpună că nu era bună pentru mine. Dar î�ncercarea ei de a mă con-
vinge când eram deja hotărât, când obşervat�iile mele făcute pe tata 
o contraziceau atât de limpede, nu avea şă meargă. Nu credem ceea 
ce auzim; mai degrabă, şuntem şiguri că percept�iile noaştre şunt 
corecte − ş� i eu eram şigur î�n ziua aceea că băutul berii era paşul 
următor î�n dezvoltarea mea perşonală. I�n cele din urmă, mama ş� i-a 
dat şeama că probabil voi pleca pur ş� i şimplu şă beau î�n altă parte 
dacă nu-mi oferea o experient�ă pe care nu aveam şă o uit. La un 
anumit nivel, ea trebuie şă fi ş�tiut că trebuia şă şchimbe lucrurile pe 
care eu le aşociam cu berea. Aş�a că a ziş: „I�n regulă, vrei şă bei bere 
ş� i şă şemeni cu tata? Atunci chiar trebuie şă bei bere la fel ca tatăl 
tău.” Eu am ziş: „Bine, ce î�nşeamnă aşta?” Ea mi-a răşpunş: „Trebuie 
şă bei un î�ntreg bax de ş�aşe doze.” Eu am ziş: „Nicio problemă.” „Tre-
buie şă î�l bei chiar aici”, a continuat ea. Când am luat prima î�nghit�i-
tură, avea un guşt oribil, nimic aşemănător cu ceea ce anticipaşem. 
Deşigur, nu am recunoşcut la momentul acela deoarece, î�n definitiv, 
mândria mea era puşă î�n joc. Aş�a că am mai luat câteva î�nghit�ituri. 
După ce am terminat o bere, i-am şpuş: „Acum chiar şunt şătul, 
mamă.” Ea a ziş: „Nu, poftim î�ncă una” ş� i a deşfăcut-o. După a treia 
şau a patra doză, am î�nceput şă mă şimt rău la ştomac. Sunt şigur că 
putet�i şă ghicit�i ce ş-a î�ntâmplat mai departe: am vomitat pe mine ş� i 
pe maşa din bucătărie. Era dezguştător ş� i la fel a foşt ş� i curăt�area 
mizeriei! Am aşociat imediat miroşul de bere cu voma ş� i cu şenzat�ii 
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oribile. Nu mai aveam o aşociere intelectuală pentru ceea ce î�nşem-
na conşumul de bere. Acum aveam o aşociere emoţională î�n şişte-
mul meu nervoş, o neuro-asociere la nivel inştinctiv − una care 
avea şă-mi influent�eze î�n mod clar deciziile viitoare. Prin urmare, 
nu am mai luat nicio î�nghit�itură de bere de atunci!

Pot aşocierile noaştre pentru durere ş�i plăcere şă producă un efect 
de şucceşiune î�n viet�ile noaştre? Deşigur. Aceaştă neuro-aşociere 
negativă pentru bere a afectat numeroaşe decizii din viat�a mea. A 
influent�at care erau perşoanele cu care î�mi petreceam timpul la 
ş�coală. A determinat felul î�n care am î�nvăt�at şă obt�in plăcere. Nu am 
foloşit alcoolul: am foloşit î�nvăt�area; am foloşit râşul; am foloşit 
şportul. Am î�nvăt�at, de aşemenea, că te şimt�i incredibil când ajut�i 
alte perşoane, aş�a că î�n ş�coală eu am devenit tipul la care tot�i ve-
neau cu problemele lor ş� i rezolvarea problemelor lor î�i făcea atât pe 
ei, cât ş� i pe mine şă ne şimt�im bine. Unele lucruri nu ş-au şchimbat 
de-a lungul anilor.

De aşemenea, nu am utilizat droguri din cauza unei experient�e 
şimilare: când eram prin claşa a treia şau a patra, departamentul de 
polit�ie a venit la mine la ş�coală ş� i ne-a prezentat filme deşpre con-
şecint�ele intrării î�n lumea drogurilor. Am privit cum oamenii şe in-
jectau, leş� inau, deveneau dezorientat�i ş� i şăreau pe fereaştră. I�n 
copilărie, am aşociat drogurile cu tot ce e urât ş� i cu moartea, aş�a că 
nu le-am î�ncercat niciodată. Norocul meu a foşt că polit�ia m-a ajutat 
şă formez neuro-aşocieri dureroaşe până ş� i pentru şimpla idee a 
foloşirii de droguri. Drept urmare, nici măcar nu am luat vreodată 
î�n conşiderare poşibilitatea. 

Ce putem şă î�nvăt�ăm din aceşt lucru? Pur ş� i şimplu aşta: dacă 
legăm durerea enormă de orice comportament sau tipar emo-
țional, noi vom evita cu orice preț să ne lăsăm în voia acestuia. 
Noi putem folosi această înțelegere pentru a exploata forța 
durerii și a plăcerii pentru a schimba practic orice în viețile 
noastre, de la un tipar al procraştinării până la utilizarea droguri-
lor. Cum facem aşta? De exemplu, şă şpunem că vrei şă-t�i t�ii copiii 
departe de droguri. Momentul î�n care şă-i abordezi eşte î�nainte şă 
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experimenteze ş� i î�nainte ca altcineva şă-i î�nvet�e aşocierea falşă con-
form căreia drogurile şunt echivalentul plăcerii.

Eu ş� i şot�ia mea, Becky, am hotărât că cea mai puternică modali-
tate de a ne aşigura că copiii noş�tri nu vor foloşi niciodată droguri 
eşte aceea de a-i face şă aşocieze o durere enormă cu drogurile. Noi 
am ş�tiut că dacă nu î�i î�nvăt�ăm ce şunt drogurile î�n realitate, altcine-
va i-ar putea convinge că drogurile şunt un fel util de a şcăpa de 
durere.

Pentru aceaştă mişiune, am apelat la un vechi prieten, Căpita-
nul John Rondon de la Armata Salvării. Ani de zile, l-am şprijinit pe 
John î�n South Bronx ş� i Brooklyn şă-i ajute pe oamenii ştrăzii şă facă 
şchimbări î�n viet�ile lor ridicându-ş� i ştandardele, şchimbându-ş� i 
crezurile limitative ş�i dezvoltând aptitudini pentru viat�ă. Eu ş�i Becky 
şuntem foarte mândri de oamenii care au utilizat ceea ce i-am î�nvă-
t�at noi pentru a părăşi ştrada ş� i pentru a î�mbunătăt�i  calitatea pro-
priilor viet�i. Eu mi-am foloşit mereu vizitele acolo ca pe un fel de a 
da ceva î�napoi ş� i ca pe ceva care î�mi aminteş�te cât de norocoş şunt. 
Mă face şă rămân recunoşcător pentru viat�a pe care am privilegiul 
şă o duc. De aşemenea, î�mi oferă perşpectivă ş� i î�mi oferă o viat�ă 
echilibrată.

I-am explicat căpitanului John obiectivele mele ş� i el a aranjat 
şă-mi ducă copiii î�ntr-un tur pe care nu-l vor uita niciodată, unul 
care şă le ofere o experient�ă limpede deşpre efectul drogurilor aşu-
pra şpiritului uman. A î�nceput cu o vizită la fat�a locului î�ntr-o clădi-
re de apartamente dărăpănată ş� i invadată de ş�obolani. I�n clipa î�n 
care am intrat î�năuntru, copiii mei au foşt atacat�i de duhoarea po-
delelor î�mbibate î�n urină, imaginea dependent�ilor care şe injectau 
fără şă le peşe că şunt privit�i, proştituate-copile care abordau trecă-
tori ş� i zgomotele copiilor neglijat�i care plângeau. Devaştarea men-
tală, emot�ională ş� i fizică eşte lucrul pe care copiii mei au î�nvăt�at şă-l 
aşocieze drogurilor. Aşta şe î�ntâmpla cu patru ani ş� i jumătate î�n 
urmă. Deş� i ei au foşt expuş� i drogurilor de multe ori de atunci, nu 
le-au atinş niciodată. Aceşte neuro-aşocieri puternice le-au influen-
t�at î�n mod şemnificativ deştinele.
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Dacă te supără vreun lucru exterior, durerea nu se 
datorează cauzei în sine, ci propriei tale evaluări a acesteia; 

iar pe aceasta ai puterea de a o anula în orice clipă.
− Marcus Aurelius

Noi şuntem şingurele fiint�e de pe planetă care duc viet�i interioare 
atât de bogate, î�ncât nu evenimentele şunt cele care contează cel 
mai mult pentru noi, ci mai degrabă felul î�n care interpretăm acele 
evenimente eşte cel care va determina modul î�n care gândim deş-
pre noi î�nş� ine ş� i felul in care vom act�iona î�n viitor. Unul dintre lu-
crurile care ne face şă fim atât de şpeciali eşte capacitatea noaştră 
minunată de a adapta, de a tranşforma, de a manipula obiecte şau 
idei pentru a produce ceva mai plăcut şau mai util. S� i cel mai impor-
tant dintre talentele noaştre adaptative eşte capacitatea de a lua 
experient�a brută a viet�ilor noaştre, de a o pune î�n relat�ie cu alte 
experient�e ş� i de a crea din ele o tapişerie caleidoşcopică de şenşuri 
care eşte diferită de a oricui altcuiva din lume. Doar fiint�ele umane 
pot, şpre exemplu, şă-ş� i şchimbe aşocierile aştfel î�ncât durerea fizi-
că şă aibă ca rezultat plăcerea şau inverş.

Aminteş�te-t�i de un grevişt al foamei î�nchiş î�n temnit�ă. Poştind 
pentru o cauză, el şupraviet�uieş�te treizeci de zile fără mâncare. Du-
rerea fizică pe care o î�ncearcă eşte conşiderabilă, dar eşte recom-
penşat de plăcerea ş� i validarea de a atrage atent�ia lumii aşupra 
cauzei şale. La un nivel mai perşonal, cotidian, indivizii care reşpec-
tă regimuri fizice intenşe cu şcopul de a-ş� i şculpta corpurile au 
î�nvăt�at şă aşocieze şentimente nemaipomenite de plăcere cu „dure-
rea” efortului fizic. Ei au tranşformat dişconfortul dişciplinei î�n şa-
tişfact�ia dezvoltării perşonale. Aceşta eşte motivul pentru care 
comportamentul lor eşte conştant, aş�a cum şunt ş� i rezultatele lor!

Aş�adar, prin puterea voint�ei noaştre, noi putem pune î�n balant�ă 
ceva precum durerea fizică a î�nfometării contra durerii pşihice de a 
ne abandona idealurile. Noi putem crea un î�nt�eleş mai î�nalt, putem 
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ieş� i din „cutia şkinneriană” ş� i putem prelua controlul.* Așadar, 
dacă nu reușim să ne direcționăm propriile asocieri pentru 
durere și plăcere, noi nu trăim mai bine decât animalele sau 
mașinile, react�ionând continuu la mediul noştru, dând voie urmă-
torului lucru care apare, indiferent care eşte aceşta, şă determine 
direct�ia ş� i calitatea viet�ilor noaştre. Ne-am î�ntorş î�napoi î�n cutie. 
Eşte ca ş� i cum am fi un computer public, cu un acceş facil pentru o 
mult�ime de programatori amatori!

Comportamentele noaştre, atât cele conş�tiente, cât ş� i cele in-
conş�tiente, au foşt măşluite de durerea ş� i plăcerea venite din foar-
te multe şurşe: anturajul din copilărie, mamele ş� i tat�ii, î�nvăt�ătorii, 
antrenorii, eroii din filme ş� i de la televiziune, iar lişta continuă. 
Eşte poşibil şă ş� tii şau şă nu ş� tii când ş-au produş cu exactitate 
programarea ş� i condit�ionarea. Eşte poşibil şă fi foşt un lucru şpuş 
de cineva, o î�ntâmplare de la ş�coală, un eveniment şportiv cu pre-
mii, un moment ştânjenitor, doar note de 10 î�n carnetul tău de 
note − şau poate note care te lăşau corigent. Toate aceştea au con-
tribuit la cine eş� ti tu aştăzi. Nu pot şublinia şuficient de mult fap-
tul că lucrurile pe care le asociezi durerii și plăcerii îți vor 
influența destinul.

I�n timp ce î�t�i analizezi propria viat�ă, î�t�i pot�i aminti experient�ele 
care t�i-au format neuro-aşocierile ş� i î�n felul aceşta au puş î�n miş�ca-
re lant�ul de cauze ş� i efecte care te-a aduş acolo unde te afli aştăzi? 
Ce î�nt�eleşuri ataş�ezi tu lucrurilor? Dacă eş�ti necăşătorit, tu priveş�ti 
căşătoria meditativ, ca pe o aventură fericită cu perechea viet�ii tale 
şau te temi de ea ca de un lant� greu? I�n timp ce vei lua cina î�n şeara 
aceaşta, vei conşuma hrana pur ş� i şimplu ca ocazie de a-t�i realimen-
ta corpul şau o vei devora ca pe unica ta şurşă de plăcere?

*  B.F. Skinner eşte un faimoş pionier al științelor comportamentale, are o re-
putație proaştă pentru cutia de mărimea unui pătuț de copil în care și-a în-
chiş fiica în primele unşprezece luni ale vieții şale. El a făcut aşta în numele 
comodității și științei, alimentându-și teoriile referitoare la comportamentele 
ştimul-răşpunş.
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Bărbaţii, cât şi femeile, sunt mult mai des conduşi  
de inimile decât de judecăţile lor.

− Lord Chesterfield

Deş�i ne-ar plăcea şă negăm aşta, adevărul eşte că ceea ce ne moti-
vează comportamentul este reacția instinctivă la durere și 
plăcere, nu calculul intelectual. Intelectual, noi putem crede că a 
conşuma ciocolată nu eşte bine pentru noi, dar tot vom î�ntinde 
mâna după ea. De ce? Pentru că nu şuntem motivat�i chiar atât de 
mult de ceea ce ş�tim la nivel intelectual, ci mai degrabă de lucrurile 
pe care am î�nvăt�at şă le aşociem cu durerea ş� i plăcerea î�n şiştemele 
noaştre nervoaşe. Neuro-asocierile noaştre − aşocierile pe care 
le-am creat î�n şiştemele noaştre nervoaşe − şunt cele care ştabileşc 
ceea ce vom face. Deşi ne-ar plăcea să credem că intelectul nostru 
este cel care ne motivează cu adevărat, în majoritatea cazurilor emo-
ţiile noastre, adică senzaţiile pe care le asociem cu gândurile noastre, 
sunt ceea ce ne motivează într-adevăr.

De multe ori, noi î�ncercăm şă ignorăm şiştemul. Pentru un 
timp, urmăm o dietă; î�ntr-un final, ne-am î�mpinş pe noi î�nş� ine din-
colo de limită pentru că şimt�im atât de multă durere. Vom fi rezol-
vat problema pentru moment − dar dacă nu am eliminat cauza 
problemei, aceasta va reveni. I�n cele din urmă, dacă vrem ca o 
şchimbare şă dureze, noi trebuie şă aşociem durerea cu vechiul 
noştru comportament ş� i plăcerea cu noul noştru comportament ş� i 
şă condit�ionăm aşta până devine o conştantă. Nu uita, noi vom de-
pune mai mult efort pentru a evita durerea decât pentru a obt�ine 
plăcere. I�nceperea unei diete ş� i ignorarea propriei dureri pe termen 
şcurt prin şimpla putere a voint�ei nu durează niciodată, pur ş� i şim-
plu pentru că noi î�ncă aşociem durerea cu renunt�area la alimentele 
care î�ngraş�ă. Dacă vrem ca aceaştă şchimbare şă fie pe termen lung, 
trebuie ca noi şă aşociem conşumarea acelor mâncăruri cu durerea, 
aştfel î�ncât nici măcar şă nu ni le mai dorim ş� i şă aşociem plăcerea 
cu conşumul mai multor mâncăruri care ne hrănesc. Oamenii care 
şunt şănătoş� i ş� i î�n formă cred că nimic nu are un guşt mai bun decât 
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felul î�n care te şimt�i când eş�ti şuplu! S� i ei iubesc mâncărurile care î�i 
hrăneşc. De fapt, ei aşociază frecvent plăcerea cu datul la o parte al 
farfuriei î�n care î�ncă şe mai află mâncare. Pentru ei, aceşta eşte un 
şimbol al faptului că î�ş� i controlează viat�a.

Adevărul este că putem învăța să ne condiționăm mințile, 
corpurile și emoțiile pentru a asocia durerea și plăcerea cu 
orice lucru ales de noi. Schimbând lucrurile cărora le asociem 
durerea și plăcerea, ne vom schimba imediat comportamente-
le. I�n cazul fumatului, de exemplu, tot ceea ce ai de făcut eşte şă 
aşociezi şufiecientă durere fumatului ş� i şuficientă plăcere renunt�ă-
rii. Tu ai abilitatea de a face aşta chiar acum, dar eşte poşibil ca tu şă 
nu-t�i-o exerşezi deoarece t�i-ai î�nvăt�at corpul şă lege fumatul de 
plăcere şau te temi că ar fi prea dureroş dacă te-ai opri. Cu toate 
aceştea, dacă î�ntâlneş� ti pe cineva care ş-a lăşat, vei deşcoperi că 
aceşt comportament ş-a şchimbat î�ntr-o zi: ziua î�n care au şchimbat 
ceea ce î�nşemna fumatul pentru ei.

DACǍ TU NU AI UN PLAN PENTRU  
VIAȚA TA, ALTCINEVA ARE

Mişiunea Madişon Avenue eşte de a influent�a lucrurile pe care noi 
le aşociem durerii ş� i plăcerii. Perşoanele care şe ocupă de publicita-
te î�nt�eleg limpede că ceea ce ne î�nşuflet�eş�te pe noi nu eşte intelectul 
noştru, cât şenzat�iile pe care noi le aşociem produşelor lor. Prin 
urmare, ei au devenit expert�i î�nvăt�ând cum şă utilizeze muzica exal-
tantă şau pe cea relaxantă, reprezentări rapide şau elegante, culori 
ştrălucitoare şau ş� terşe ş� i o mult�ime de alte elemente care şă ne 
pună î�n anumite ştări emot�ionale; apoi, când emot�iile noaştre şunt 
la apogeu, când şenzat�iile au cea mai mare intenşitate, ei proiectea-
ză o imagine a produşului lor î�n mod continuu până când o aşociem 
acelor şentimente dezirabile.

Pepşi a utilizat î�n mod genial aceaştă ştrategie decupând o cotă 
mai mare din piat�a băuturilor răcoritoare de la competitorul şău 



Forța care îți influențeazǎ viața 85

major, Coca-Cola. Pepşi a remarcat şucceşul fenomenal al lui Michael 
Jackşon, un tânăr care î�ş� i petrecuşe î�ntreaga viat�ă î�nvăt�ând cum şă 
intenşifice emot�iile oamenilor prin felul î�n care î�ş� i foloşea vocea, 
trupul, fat�a ş� i geşturile. Michael cânta ş� i danşa î�ntr-un fel care şti-
mula un număr enorm de oameni şă şe şimtă incredibil de bine − 
î�ntr-atât de bine, î�ncât aceş� tia cumpărau frecvent unul dintre 
albumele şale pentru a recrea şentimentele. Pepşi ş-a î�ntrebat: cum 
putem noi şă tranşferăm acele şenzat�ii produşului nostru? Rat�iona-
mentul lor era că dacă oamenii aşociau Pepşi cu aceleaş� i şenzat�ii 
plăcute pe care le aşociau cu Michael Jackşon, aceş�tia aveau şă cum-
pere Pepşi aş�a cum î�i cumpărau albumele. Proceşul de a ancora 
şentimente noi pentru un produş şau o idee reprezintă tranşferarea 
integrală neceşară pentru condit�ionarea elementară, lucru deşpre 
care vei î�nvăt�a mai multe î�n Capitolul 6, î�n timp ce vom ştudia ş�tiint�a 
Condit�ionării Neuro-Aşociative. Dar, pentru moment, gândeş�te-te la 
aşta: oricând ne găsim într-o stare emoțională intensă, când 
încercăm senzații puternice de durere sau plăcere, orice lucru 
unic care se ivește în mod constant va fi cuplat neurologic. Aş�a-
dar, î�n viitor, ori de câte ori lucrul acela unic şe î�ntâmplă din nou, 
ştarea emot�ională va reveni.

Probabil că ai auzit de Ivan Pavlov, un om de ş�tiint�ă ruş care, la 
şfârş� itul şecolului nouăşprezece, a efectuat experimente deşpre 
răşpunşul condit�ionat. Cel mai faimoş experiment al şău a foşt unul 
î�n care el şuna dintr-un clopot�el î�n timp ce î�i dădea mâncare unui 
câine, ştimulând î�n felul aceşta câinele şă şaliveze ş� i cuplând şenza-
t�iile câinelui la şunetul clopot�elului. După ce a repetat condit�iona-
rea de şuficient de multe ori, Pavlov a deşcoperit că doar şunând 
din clopot�el î�l făcea pe câine şă şaliveze − chiar ş� i atunci când nu i şe 
mai oferea mâncare.

Ce are Pavlov de a face cu Pepşi? I�n primul rând, Pepşi l-a foloşit 
pe Michael Jackşon pentru a ne aduce pe noi î�ntr-o ştare emot�ională 
de vârf. Apoi, exact î�n clipa aceea, ei au băgat produşul. Repetarea 
continuă a aceştui lucru a creat o legătură emot�ională pentru mili-
oane dintre fanii lui Jackşon. Adevărul eşte că Michael Jackşon nici 
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măcar nu bea Pepşi! S� i nici măcar nu t�ine î�n mână o cutie goală de 
Pepşi î�n fat�a camerei! Te-ai putea î�ntreba: „Compania aşta nu eşte 
nebună? Ei au angajat un tip care şă î�i reprezinte pentru 15 milioa-
ne de dolari ş� i aceşta nici măcar nu t�ine î�n mână produşul lor ş� i le 
şpune tuturor că nu va face aşta! Ce fel de purtător de cuvânt mai e 
ş� i ăşta? Ce idee nebuneaşcă!” De fapt, a foşt o idee ştrălucită. Vânză-
rile au explodat − au foşt atât de mari, î�ncât după aceea L.A. Gear 
l-au angajat pe Michael şă reprezinte produşul lor pentru 20 de 
milioane de dolari. S� i î�n ziua de azi, pentru că eşte capabil şă şchim-
be felul î�n care oamenii şimt, adică eşte ceea ce eu numeşc un „in-
ductor de ştări”, el ş� i Sony/CBS tocmai au şemnat un contract de 
î�nregiştrări care şe pare că valorează peşte 1 miliard de dolari. 
Abilitatea lui de a şchimba ştările emot�ionale ale oamenilor î�l face 
de nepreţuit.

Ceea ce trebuie şă realizăm eşte că toate aceştea şe bazează pe 
aşocierea şenzat�iilor plăcute cu comportamente şpecifice. Ideea ar 
fi că dacă foloşim produşul, ne vom trăi fanteziile. Cei din domeniul 
publicitar ne-au î�nvăt�at pe tot�i că dacă conduci un BMW, atunci eş�ti 
o perşoană extraordinară, cu guşturi except�ionale. Dacă conduci un 
Hyundai, eş�ti inteligent ş� i cumpătat. Dacă conduci un Pontiac, vei 
avea parte de diştract�ie. Dacă vei conduce o Toyota, vei avea parte 
de un şentiment deoşebit! Eş�ti î�nvăt�at că dacă foloşeş�ti apă de colo-
nie Obşeşşion, vei fi abşorbit î�n şpaşmele unei orgii androgine. 
Dacă bei Pepşi, vei putea şă improvizezi alături de M.C. Hammer ca 
epitomă a hip-ului. Dacă vrei şă fii o mamă bună, î�t�i hrăneş�ti copiii 
cu plăcintele de fructe ş� i brioş�ele Hoşteşş ş� i cu Twinkieş. 

Oamenii din publicitate au obşervat că dacă eşte generată şufi-
cientă plăcere, conşumatorii şunt frecvent dişpuş�i şă ignore teama 
de durere. Eşte un dicton din publicitate că „şexul vinde” ş� i nu exiş-
tă vreun dubiu că aşocierile plăcute create î�n şcriş şau la TV utili-
zând şexul î�ş� i fac treaba. Aruncă o privire la trendul din vânzarea 
blugilor. Oricum, ce şunt blugii? I�nainte erau pantaloni de lucru: 
funct�ionali, urât�i. Cum şunt vândut�i î�n ziua de azi? Ei au devenit 
şimbolul internat�ional a tot ceea ce eşte şexy, la modă ş� i tinereşc. Ai 
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văzut vreodată o reclamă pentru blugii Levi’ş 501? I�mi pot�i explica 
vreuna? Ele nu au niciun şenş, nu-i aş�a? Sunt complet derutante. 
Dar la final, ai şigur impreşia că undeva î�n apropiere cineva a făcut 
şex. Oare tipul aceşta de ştrategie chiar vinde blugi? Abşolut! Levi 
eşte producătorul numărul unu de blugi din America zilelor 
noaştre.

Puterea condit�ionării de a ne modela aşocierile eşte limitată la 
produşe cum ar fi băuturile carbogazoaşe, automobilele ş� i blugii? 
Bineî�nt�eleş că nu. Să luăm micut�a ş� i umila ştafidă, de exemplu. S� tii 
că î�n 1986 Comitetul Conşultativ al Stafidei din California aş�tepta o 
recoltă uriaş�ă ş� i totuş� i î�ncepuşe şă şe panicheze? De la an la an, ei î�ş� i 
văzuşeră vânzările şcăzând cu 1 procent anual. Din dişperare, au 
apelat la agent�ia lor de publicitate ş� i au î�ntrebat ce ar putea şă facă. 
Solut�ia a foşt şimplă: ei trebuiau şă şchimbe sentimentele oamenilor 
fat�ă de ştafide. Pentru cei mai mult�i oameni, ştafidele erau conşide-
rate timide, şinguratice ş� i plictişitoare, după şpuşele lui Robert 
Phinney, foştul director al comitetului ştafidei.* Mişiunea era limpe-
de: şă pompeze o doză şănătoaşă de atract�ie emot�ională î�n fructul 
zbârcit. Să aşocieze şenzat�ii pe care oamenii le doresc. „zbârcit” ş� i 
„uşcat” nu şunt şenzat�iile pe care majoritatea oamenilor le aşociază 
cu o şenzat�ie de ştare de bine î�n viat�a lor. Producătorii de ştafide au 
continuat şă şe gândeaşcă:„ Ce putem aşocia cu ştafidele pentru a-i 
face pe oameni şă vrea cu adevărat şă le cumpere?”

La vremea aceea, un vechi hit al caşei de dişcuri Motown avea 
parte de o renaş�tere nat�ională: “I Heard It Through the Grapevine**.” 
Producătorii de ştafide ş� i-au şpuş: „Ce-ar fi dacă am putea şă luăm 
aceşte şenzat�ii care î�i fac pe atât de mult�i oameni şă şe şimtă bine ş� i 
şă le aşociem cu ştafide ca şă le facem şă pară la modă?” Ei au anga-
jat un animator de deşene animate cu numele de Will Vinton care, 
mai apoi, a creat î�n jur de treizeci de figurine din argilă î�n formă de 

*  Hillkirk, John, and Garyjacobşon, Grit, Guts and Genius, Boşton: Houghton 
Mifflin Company, ©1990.
**  Am auzit zvonindu-se, în traducere mot a mot „am auzit prin vița de vie” 
(n.red.)
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ştafidă, fiecare cu o perşonalitate diştinctă, ca şă danşeze pe melo-
dia Motown. I�n acel moment, au luat naş�tere Stafidele California. 
Prima lor campanie publicitară a făcut imediat şenzat�ie ş� i a aşociat 
cu şucceş şenzat�iile pe care producătorii de ştafide şperau că le vor 
aşocia. I�n timp ce oamenii priveau micile ştafide î�n paş cu moda 
danşând, au aşociat şentimente puternice de amuzament, umor ş� i 
plăcere fructului care era cândva plictişitor. Stafida fuşeşe reinven-
tată, devenind la modă î�n California ş� i meşajul neşpuş al fiecărei 
reclame era că dacă le mănânci, atunci vei fi ş� i tu la modă. Urmarea? 
Induştria ştafidelor a foşt şalvată de la prăbuş� irea devaştatoare a 
vânzărilor, ajungând la un factor anual de creş�tere de 20%. Cultiva-
torii de ştafide reuş�işeră şă şchimbe aşocierile oamenilor: î�n loc şă 
aşocieze fructul cu plictişeala, conşumatorii î�nvăt�aşeră şă aşocieze 
şenzat�ii de î�ncântare ş� i amuzament!

Deşigur, utilizarea publicităt�ii ca formă de condit�ionare nu şe 
limitează la produşe fizice. Din fericire şau din nefericire, noi ve-
dem î�n mod conştant cum televizorul ş� i radioul şunt utilizate ca 
inştrumente pentru a şchimba lucrurile pe care le aşociem candida-
t�ilor din proceşul politic. Nimeni nu ş�tie aşta mai bine decât marele 
analişt politic ş� i formator de opinie Roger Aileş, care a foşt reşpon-
şabil de elemente-cheie din campania î�ncununată de şucceş a lui 
Ronald Reagan din 1984 contra lui Walter Mondale ş� i care î�n 1988 
a adminiştrat campania î�ncununată de şucceş a lui George Buşh 
contra lui Michael Dukakiş. Aileş a elaborat o ştrategie care şă 
tranşmită trei meşaje negative şpecifice deşpre Dukakiş − că era 
moale î�n materie de apărare, mediu ş� i criminalitate − ş� i şă-i facă pe 
oameni şă aşocieze şenzat�ii dureroaşe cu aceşta. Una dintre recla-
me î�l î�nfăt�iş�a pe Dukakiş ca pe un „copil care şe joacă de-a războiul” 
î�ntr-un tanc; o alta părea şă î�l î�nvinovăt�eaşcă de poluarea din Portul 
Hudşon. Cea mai cunoşcută dintre reclame prezenta criminali eli-
berat�i din î�nchişorile din Maşşachuşettş printr-o uş�ă turnantă ş� i 
profita de vaşta publicitate negativă generată î�n interiorul t�ării de 
„incidentul Willie Horton.” Ucigaş�ul condamnat Willie Horton, eli-
berat din î�nchişoare ca parte a unui program controverşat al 
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biletelor de voie din ştatul natal al lui Dukakiş, nu ş-a mai î�ntorş ş� i 
zece luni mai târziu a foşt areştat pentru terorizarea unui cuplu de 
tineri, violând-o pe femeie ş� i agreşându-l pe bărbat. 

Mult�i oameni nu au foşt de acord cu tendint�a negativă a aceştor 
reclame. Perşonal, mie mi ş-au părut foarte manipulatoare. Dar eşte 
greu şă combat�i nivelul lor de şucceş, pornind de la faptul că oame-
nii depun mai mult efort pentru a evita durerea decât pentru a ob-
t�ine plăcere. Multor oameni nu le-a plăcut felul î�n care campania a 
foşt duşă − ş� i George Buşh a foşt unul dintre oamenii aceş�tia − dar 
era dificil şă argumentezi contra realităt�ii că durerea era un motiva-
tor foarte puternic î�n influent�area comportamentului oamenilor. 
Aş�a cum şpune Aileş: „Reclamele negative ajung la t�intă mai repede. 
Oamenii au tendint�a şă acorde mai multă atent�ie aceştor tipuri de 
reclame. Oamenii ar putea şă î�ncetineaşcă şau ar putea şă nu î�nceti-
neaşcă pentru a privi o frumoaşă şcenă idilică pe marginea auto-
ştrăzii. Dar toată lumea şe uită la un accident auto.”* Eficacitatea 
ştrategiei lui Aileş nu poate fi puşă la î�ndoială. Buşh a câş�tigat cu o 
majoritate clară votul popular ş� i l-a zdrobit complet pe Dukakiş î�n-
tr-una dintre cele mai răşunătoare victorii din iştoria colegiilor 
electorale.

Fort�a care influent�ează opiniile lumii ş� i obiceiurile de cumpăra-
re ale conşumatorului eşte, de aşemenea, aceeaş�i cu fort�a care in-
fluent�ează toate act�iunile noaştre. De noi doi depinde şă preluăm 
controlul aşupra aceştei fort�e ş� i şă alegem propriile act�iuni conş�ti-
ent, pentru că, dacă nu ne dirijăm propriile gânduri, vom ajunge 
şub influent�a celor care ne vor condit�iona pentru a ne comporta î�n 
felul dorit de ei. Uneori, aceşte act�iuni şunt ceea ce am fi aleş ori-
cum la rândul noştru; î�nşă alteori nu. Oamenii din publicitate î�nt�e-
leg cum şă şchimbe lucrurile pe care le ataş�ăm durerii ş� i plăcerii 
prin modificarea şenzat�iilor pe care le aşociem produşelor lor. Dacă 
vrem şă preluăm controlul aşupra viet�ilor noaştre, noi trebuie şă 
î�nvăt�ăm şă „facem reclamă” î�n propriile noaştre mint�i − ş� i putem şă 

*  Hillkirk, Grit, Guts and Genius.
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facem aşta î�ntr-o clipă. Cum? Pur și simplu asociind durerea cu 
comportamentele pe care vrem să le curmăm la un nivel atât 
de înalt de intensitate emoțională, încât nici măcar nu vom mai 
lua în considerare acele comportamente după aceea. Nu exiştă 
lucruri pe care nu le-ai face abşolut niciodată? Gândeş�te-te la şen-
zat�iile pe care le aşociezi aceştora. Dacă aşociezi aceleaş� i şentimen-
te ş� i şenzat�ii comportamentelor pe care vrei şă le evit�i, nu le vei mai 
face niciodată nici pe aceştea. După aceea, pur și simplu asociază 
plăcerea noului comportament pe care ți-l dorești. Prin repeti-
t�ie ş� i intenşitate emot�ională, pot�i condit�iona aceşte comportamen-
te î�n interiorul tău până când ele devin automate.

Aş�adar, care eşte primul paş pentru crearea unei şchimbări? 
Primul paş eşte pur ş� i şimplu să devii conştient de puterea pe care 
durerea ş� i plăcerea o exercită aşupra fiecărei decizii ş� i, prin urmare, 
aşupra fiecărei act�iuni pe care o î�ntreprindem. Arta de a fi conş�tient 
conştă î�n a î�nt�elege că aceşte legături − î�ntre idei, cuvinte, imagini, 
şunete ş� i şenzat�ii de durere şau plăcere − şe derulează conştant. 

Înţeleg că plăcerile trebuie evitate dacă au drept  
consecinţă dureri  şi mai mari şi că trebuie să râvnim  

la dureri care vor culmina cu plăceri mai mari.
− Michel De Montaigne

Problema eşte că cei mai mult�i dintre noi ne î�ntemeiem deciziile 
deşpre ceea ce avem de făcut pe acel lucru care va genera plăcere 
şau durere pe termen scurt î�n loc de termen lung. Totuş�i, pentru a 
reuş�i, majoritatea lucrurilor pe care le apreciem ne cer şă fim capa-
bili şă trecem prin zidul durerii pe termen şcurt pentru a obt�ine 
plăcere pe termen lung. Tu trebuie şă ignori momentele trecătoare 
de teroare ş� i tentat�ie ş� i şă te concentrezi pe ceea ce eşte cel mai 
important pe termen lung: valorile ş� i ştandardele tale perşonale. 
Aminteş�te-t�i, de aşemenea, că ceea ce ne motivează nu este dure-
rea propriu-zisă, ci teama noastră că ceva ne va conduce spre 
durere. Şi cea care ne motivează nu este plăcerea propriu-zisă, 
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ci crezul nostru − sentimentul nostru de certitudine − că, într-un 
fel, executarea unei anumite acțiuni va conduce spre plăcere. 
Noi nu şuntem motivat�i de realitate, ci de percepţia noastră aşupra 
realităt�ii.

Majoritatea oamenilor şe concentrează pe modul de a evita 
durerea ş� i a câş�tiga plăcerea pe termen scurt ş� i aştfel î�ş� i provoacă 
durere pe termen lung. Să analizăm un exemplu. Să şpunem că cine-
va vrea şă dea joş câteva kilograme. (S� tiu că aşta nu t�i ş-a î�ntâmplat 
niciodată t�ie, dar hai şă ne imaginăm oricum!) Pe de o parte, aceaştă 
perşoană dişpune de o mult�ime de motive excelente pentru a şlăbi: 
ea ş-ar şimt�i mai şănătoaşă ş� i mai energică; hainele i-ar şta mai 
bine; ş-ar şimt�i mai î�ncrezătoare î�n preajma membrilor şexului 
opuş. Dar, pe de altă parte, exiştă tot atât de multe motive pentru a 
evita şă şlăbeaşcă: ar trebui şă î�nceapă o dietă; ş-ar şimt�i tot timpul 
î�nfometată; ar trebui şă î�ş� i reşpingă impulşul de a mânca mâncăruri 
care î�ngraş�ă; ş� i î�n afară de aşta, de ce şă nu aş� tept�i până după 
şărbători?

Având motivele echilibrate î�n felul aceşta, mult�i oameni ar î�ncli-
na balant�a î�n favoarea tiparului de a amâna  − plăcerea potent�ială a 
unui corp mai zvelt fiind eclipşată de durerea pe termen şcurt a 
privat�iunii alimentare. Pe termen şcurt, noi evităm durerea de a 
şimt�i un şpaşm de foame ş� i î�n locul aceşteia ne oferim nouă î�nş� ine 
acea fărâmă de plăcere imediată răşfăt�ându-ne cu câteva chipşuri 
de cartofi, dar aşta nu durează. Pe termen lung ne şimt�im din ce î�n 
ce mai proşt î�n legătură cu noi î�nş� ine, fără a mai ment�iona faptul că 
aşta ne face şănătatea şă şe deterioreze.

Aminteş�te-t�i, orice lucru de valoare pe care t�i-l doreş�ti preşu-
pune că tu şă î�nvingi o anumită durere pe termen şcurt cu şcopul de 
a obt�ine plăcere pe termen lung. Dacă î�t�i doreş�ti un corp grozav, 
trebuie şă şculptezi acel corp, lucru care preşupune şă î�nvingi dure-
rea pe termen şcurt. După ce le-ai făcut de şuficiente ori, antrena-
mentele fizice devin plăcute. Reşpectarea unei diete funct�ionează î�n 
acelaş� i fel. Orice tip de dişciplină preşupune î�nvingerea durerii: 
dişciplina î�n afaceri, relat�ii, î�ncredere perşonală, fitneşş ş� i finant�e. 
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Cum î�nvingi dişconfortul ş� i creezi elanul pentru a-t�i realiza 
î�ntr-adevăr obiectivele? I�ncepe prin a lua decizia de a-l î�nvinge. Noi 
putem decide î�ntotdeauna şă trecem peşte durerea clipei ş� i eşte 
chiar mai bine şă continuăm prin a ne condit�iona pe noi î�nş� ine, lu-
cru pe care î�l vom trata î�n detaliu î�n Capitolul 6. 

Un exemplu excelent al felului î�n care aceaştă focalizare pe ter-
men şcurt ne poate face pe tot�i şă ne prăbuş�im (ca î�n Niagara) eşte 
iluştrat de actuala criză a economiilor-ş� i-creditelor (criza savings 
and loanings/S&L) − probabil şingura ş� i cea mai mare greş�eală fi-
nanciară comişă vreodată î�n iştoria guvernului noştru. Eştimările 
arată că aşta i-ar putea coşta pe contribuabili peşte 500 de miliarde 
de dolari, dar majoritatea americanilor nu au habar ce a cauzat-o.* 
Aceaştă problemă va deveni cu şigurant�ă una o şurşă de neplăceri 
− cel put�in neplăceri economice − pentru fiecare bărbat, femeie ş� i 
copil din aceaştă t�ară, probabil ş� i pentru generat�iile viitoare. I�ntr-o 
converşat�ie pe care am avut-o cu L. William Seidman, preş�edinte al 
Reşolution Truşt Corporation ş� i al Federal Depoşit Inşurance Cor-
poration, aceşta mi-a şpuş: „Noi şuntem şingura nat�iune şuficient 
de bogată pentru a şupraviet�ui unei greş�eli atât de mari.” Ce a creat 
aceşt haoş financiar? Eşte un exemplu claşic de a î�ncerca şă elimini 
durerea prin rezolvarea unei probleme î�n timp ce alimentezi 
cauza.

Totul a î�nceput cu dificultăt�i î�n materie de economii ş� i credite 
care au apărut la finalul anilor ş�aptezeci ş� i î�nceputul anilor optzeci. 
Băncile ş� i inştitut�iile S&L ş� i-au clădit afacerile î�n principal pe piat�a 
corporatiştă ş� i cea de conşum. Pentru ca o bancă şă aibă profit, ea 
trebuie şă acorde credite, iar acele credite trebuie şă fie făcute la o 
rată a dobânzii care şă fie peşte ceea ce plăteş�te deponent�ilor. I�n 
primele etape ale problemei, băncile ş-au confruntat cu dificultăt�i 
pe câteva fronturi. I�n primul rând, ele au foşt lovite puternic atunci 
când corporat�iile au intrat î�n ceea ce anterior fuşeşe domeniul 

* Dacă dorești şă înțelegi mai bine cauzele crizei S&L, îți recomand cu dragă 
inimă cartea prietenului meu Paul Pilzer, Other People’s Money (Banii altora). 
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excluşiv al băncilor: creditarea. Companiile mari au deşcoperit că 
dacă şe î�mprumutau una pe cealaltă, ele făceau economii şemnifi-
cative cu dobânzile, dezvoltând ceea ce eşte cunoşcut acum ca „pia-
t�a titlurilor de credit.” Aceaşta ş-a dovedit un şucceş atât de mare, 
î�ncât practic a diştruş centrele de profit ale multor bănci. 

I�n aceşt timp, exiştau noi evolut�ii ş� i pe frontul conşumatorului 
american. I�n mod tradit�ional, conşumatorii nu ardeau de nerăbdare 
şă î�ntâlneaşcă un ofit�er de credite de la o bancă, şolicitând cu şfială 
un î�mprumut pentru a cumpăra o maş� ină şau o inştalat�ie mare. 
Cred că putem şpune fără a exagera că aceaşta era o experient�ă du-
reroaşă pentru cei mai mult�i, pe măşură ce şe şupuneau unei verifi-
cări financiare. De obicei, ei nu şe şimt�eau ca un „client valoroş” î�n 
multe bănci. Companiile de automobile au foşt şuficient de inteli-
gente pentru a recunoaş�te aşta ş� i au î�nceput şă le ofere credite cli-
ent�ilor lor, creând o nouă şurşă de profit pentru ele î�nşele. Ele au 
văzut că puteau şă câş�tige la fel de mult�i bani din finant�are pe cât 
câş�tigau de pe urma maş�inii pe care o vindeau ş� i puteau oferi clien-
tului un mare convenient ş� i rate mai mici ale dobânzii. Deşigur, ati-
tudinea lor a foşt foarte diferită de cea a bancherilor − aveau un 
intereş legitim de a şe aşigura că clientul î�ş� i obt�ine creditul. I�n cu-
rând, client�ii au ajunş şă prefere finant�area internă î�n locul metodei 
tradit�ionale, apreciind caracterul convenabil, flexibilitatea ş� i taxele 
mici pentru finant�are. Totul era realizat î�ntr-un şingur loc de o per-
şoană curtenitoare care î�ş� i dorea afacerea. Prin urmare, General 
Motorş Acceptance Corporation (GMAC) a devenit rapid una dintre 
cele mai mari companii de finant�are pentru automobile din t�ară.

Unul din ultimele baştioane pentru creditele bancare a foşt piat�a 
bunurilor imobiliare, dar rata dobânzii ş� i inflat�ia au creşcut î�ntr-un 
şingur an până la 18 %. Prin urmare, nimeni nu-ş� i putea permite 
plăt�ile lunare pe care le preşupunea achitarea datoriilor la aceaştă 
rată a dobânzii. După cum î�t�i pot�i imagina, creditele imobiliare au 
dişpărut de pe hartă.

Până la momentul aceşta, băncile î�ş� i pierduşeră maşiv client�ii 
corporatiş�ti, î�ş� i pierduşeră piat�a pentru o bună parte din creditele 
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lor pentru maş�ini ş� i î�ncepuşeră şă piardă de aşemenea ş� i creditele 
pentru locuint�e. Lovitura finală pentru bănci a foşt că deponent�ii, 
react�ionând la inflat�ie, aveau nevoie de o rată a profitului mai mare, 
î�n timp ce băncile î�ncă adminiştrau î�mprumuturi care aveau şă le 
aducă rate ale dobânzii şemnificativ mai mici. Băncile pierdeau 
bani î�n fiecare zi; ele au văzut că î�n joc le era propria şupraviet�uire 
ş� i au hotărât şă facă două lucruri. I�n primul rând, ele ş� i-au coborât 
ştandardele î�n funct�ie de care client�ii şe calificau pentru credite. De 
ce? Pentru că aceştea credeau că dacă nu-ş� i vor şcădea ştandardele, 
nu vor mai avea cui şă-i î�mprumute bani. S� i dacă nu î�mprumutau 
bani, nu puteau obt�ine profit ş� i î�n mod clar aveau şă aibă parte de 
durere. Pe de altă parte, dacă puteau şă î�mprumute cu bani pe cine-
va care i-ar fi plătit î�napoi, ar fi avut parte de plăcere. I�n pluş, exişta 
foarte put�in rişc. Dacă î�mprumutau bani ş� i perşoana care şe î�mpru-
muta nu reşpecta obligat�ia, atunci contribuabilii, adică noi doi, ur-
mau şă-i şalvăm oricum de la faliment. Aş�a că, î�n analiza finală, 
exişta foarte put�ină teamă de durere ş� i un ştimulent coloşal pentru 
a-ş� i rişca capitalul propriu. Dar oare nu rişcau capitalul noştru? 

Aceşte bănci ş� i S&L-urile au făcut preşiuni aşupra Congreşului 
pentru a-i ajuta şă nu şe şcufunde ş� i au avut loc o şerie de şchim-
bări. Băncile mari ş� i-au dat şeama că ar putea î�mprumuta bani şta-
telor ştrăine care aveau o nevoie dişperată de capital. Creditorii 
ş� i-au dat şeama că la micul dejun ei puteau acorda mai mult de 50 de 
milioane de dolari unei t�ări. Ei nu trebuiau şă lucreze cu milioane 
de conşumatori pentru a î�mprumuta aceeaş� i şumă ş� i profiturile 
aceştor î�mprumuturi mai mari erau conşiderabile. Managerii băn-
cilor ş� i ofit�erii de credit primeau adeşea, de aşemenea, bonuşuri î�n 
funct�ie de dimenşiunile ş� i numărul de î�mprumuturi pe care le pu-
teau realiza. Băncile nu şe mai concentrau aşupra calităt�ii unui î�m-
prumut. Preocuparea lor principală nu era dacă o t�ară ca Brazilia 
putea şă plăteaşcă î�mprumutul î�napoi şau nu, ş� i de fapt, mult�i nu 
erau prea î�ngrijorat�i. De ce? Ei au făcut exact ceea ce i-am î�nvăt�at 
noi: i-am î�ncurajat şă fie jucători de noroc cu Aşigurarea Federală a 
Depozitelor, promit�ându-le că dacă vor câş�tiga, vor câş�tiga maşiv ş� i 
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dacă ratează, noi vom achita nota de plată. Exişta pur ş� i şimplu prea 
put�ină durere pentru bancher î�n şcenariul aceşta.

Băncile mai mici, care nu aveau reşurşele pentru a î�mprumuta 
ştate ştrăine, au deşcoperit că următorul cel mai bun lucru era î�m-
prumutarea dezvoltatorilor comerciali aici, î�n Statele Unite. S� i ele, 
la rândul lor, ş� i-au coborât ştandardele aştfel î�ncât dezvoltatorii şă 
poată î�mprumuta fără vreo plată la efectuarea comenzii î�n locul 
tradit�ionalilor 20%. Care a foşt răşpunşul dezvoltatorilor? Ei bine, 
ei nu aveau nimic de pierdut, ei foloşeau doar banii altor perşoane 
ş� i, î�n acelaş� i timp, Congreşul î�ncorporaşe ştimulente atât de ridica-
te î�n materie de taxe î�n conştruct�iile comerciale, î�ncât conştructorii 
nu aveau abşolut nimic de pierdut. Ei nu mai trebuiau şă analizeze 
dacă piat�a era favorabilă şau dacă clădirea avea locat�ia şau dimen-
şiunile potrivite. Singurul „inconvenient” al dezvoltatorilor era că 
urmau şă aibă parte de cea mai incredibilă reducere a şumei brute 
de impozitat din viat�a lor. 

I�n conşecint�ă, conştructorii au conştruit nebuneş�te, creând un 
excedent pe piat�ă. Când oferta era cu mult mai mare decât cererea, 
piat�a ş-a prăbuş�it. Dezvoltatorii ş-au î�ntorş la bănci ş� i au ziş: „Noi 
nu putem plăti” , iar băncile ş-au î�ntorş şpre contribuabili ş� i au ziş: 
„Noi nu putem plăti.” Din păcate, nu exiştă nimeni la care şă apelăm 
ş� i  noi, la rândul noştru. Ceea ce eşte ş� i mai rău, oamenii au văzut 
abuzul din aceaştă t�ară ş� i acum şe preşupune că orice perşoană 
bogată trebuie şă fi profitat de cineva. Aşta creează atitudini ne-
gative fat�ă de multe perşoane din afaceri, care şunt frecvent chiar 
oamenii care aşigură joburi ce permit vişurilor americanilor şă î�n-
floreaşcă. Aceşt î�ntreg dezaştru iluştrează lipşa noaştră de î�nt�elege-
re a dinamicii durere-plăcere ş� i imprudent�a de a î�ncerca şă î�nvingem 
problemele pe termen lung cu şolut�ii pe termen şcurt.

Durerea ş� i plăcerea şunt, de aşemenea, regizorii din şpatele 
şcenei pentru drama mondială. Ani de zile noi am trecut printr-o 
curşă intenşificată a î�narmării cu URSS. Cele două t�ări produceau 
conştant mai multe arme ca amenint�are şupremă: „Dacă î�ncercat�i 
şă ne lovit�i, noi vom ripoşta ş� i vă vom lovi mai rău.” S� i impaşul 
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continua şă creaşcă până î�n punctul î�n care noi cheltuiam 15 000 de 
dolari pe secundă pentru arme. Ce l-a făcut pe Gorbaciov şă hotăraş-
că bruşc şă renegocieze reducerea armamentului? Răşpunşul eşte 
durerea. El a î�nceput şă aşocieze o durere enormă ideii de a î�ncerca 
şă concureze cu dezvoltarea armamentului noştru militar. Pur ş� i 
şimplu nu era realizabil din punct de vedere financiar; el nu putea 
nici măcar şă-ş� i hrănească poporul! Când oamenii nu pot şă mănân-
ce, ei şunt mai preocupat�i de ştomacul lor decât de arme. Ei şunt 
mai intereşat�i şă-ş� i umple cămările decât de armamentul t�ării. Ei 
î�ncep şă creadă că banii şunt cheltuit�i nechibzuit ş� i inşiştă aşupra 
unei şchimbări. Oare Gorbaciov ş� i-a şchimbat pozit�ia pentru că e un 
tip grozav? Poate. Dar un lucru e şigur: el nu avea de aleş.

Natura a aşezat omenirea sub conducerea a doi stăpâni 
suverani, durerea şi plăcerea… ele ne conduc în tot ceea ce 
facem, în tot ceea ce spunem, în tot ceea ce gândim: fiecare 

efort pe care îl putem face pentru a ne elibera de jugul 
nostru nu va face decât să îl demonstreze şi să îl confirme.

− Jeremy Bentham

De ce continuă oamenii cu o relat�ie neşatişfăcătoare, fără şă fie diş-
puş�i şă facă eforturi pentru şolut�ii şau şă o î�ncheie ş� i şă meargă mai 
departe? Deoarece ei ş�tiu că şchimbarea î�i va conduce î�n necunoş-
cut ş� i cei mai mult�i oameni cred că necunoşcutul va fi mult mai du-
reroş decât ceea ce şimt deja. Aş�a cum şpun vechile proverbe: „E 
mai bun diavolul pe care î�l cunoş�ti decât diavolul pe care nu î�l cu-
noş� ti” şau „Nu da vrabia din mână pe cioara de pe gard.” Aceşte 
crezuri fundamentale ne î�mpiedică şă î�ntreprindem act�iuni care 
ne-ar putea şchimba viet�ile. 

Dacă vrem şă avem o relat�ie intimă, atunci trebuie şă trecem 
peşte temerile noaştre de a fi reşpinş� i ş� i peşte vulnerabilitate. Dacă 
plănuim şă intrăm î�n afaceri, trebuie şă fim dişpuş�i şă trecem peşte 
teama noaştră de a ne pierde şigurant�a pentru a realiza aşta. I�n re-
alitate, majoritatea lucrurilor care au valoare î�n viet�ile noaştre ne 
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pretind să mergem împotriva condiţionării principale a sistemului 
nostru nervos. Noi trebuie şă ne geştionăm temerile prin blocarea 
aceştui şet preştabilit de răşpunşuri ş� i, de multe ori, trebuie şă 
tranşformăm teama aceea î�n putere. De multe ori, teama pe care o 
lăşăm şă ne controleze nu şe materializează oricum niciodată. Eşte 
poşibil ca oamenii şă aşocieze durerea, şpre exemplu, cu act�iunea 
de a zbura cu avionul, deş� i nu exiştă niciun temei logic pentru fobie. 
Ei răşpund unei experient�e dureroaşe din trecutul lor şau chiar 
unui viitor imaginat. Se poate ca ei şă fi citit î�n ziare deşpre acciden-
te de avion ş� i acum evită şă şe urce î�n avioane: ei permit acelei 
temeri şă-i controleze. Noi trebuie şă ne aşigurăm că ne trăim viat�a 
î�n prezent ş� i că react�ionăm la ceea ce eşte real, nu la temerile 
noaştre privind ce a foşt odată şau ce ş-ar putea î�ntâmpla cândva. 
Ideea-cheie pe care trebuie şă ne-o amintim eşte că noi nu ne î�nde-
părtăm de durerea reală; noi ne î�ndepărtăm de ceea ce credem noi 
că va conduce şpre durere.

HAI SǍ FACEM CȂTEVA SCHIMBǍRI  
CHIAR ACUM

I�n primul rând, şcrie patru act�iuni pe care trebuie şă le realizezi ş� i 
pe care le-ai amânat. Poate că trebuie şă şlăbeş�ti câteva kilograme. 
Poate că trebuie şă te laş� i de fumat. Poate că trebuie şă comunici cu 
cineva de care te-ai diştant�at şau şă reiei relat�iile cu cineva impor-
tant pentru tine.

I�n al doilea rând, şub fiecare din aceşte act�iuni, şcrie răşpunşul 
la următoarea î�ntrebare: De ce nu am act�ionat? I�n trecut, ce durere 
am ataş�at eu de realizarea aceştei act�iuni? Răşpunzând la aceşte 
î�ntrebări vei î�nt�elege că ceea ce te-a î�mpiedicat şă î�naintezi eşte 
faptul că ai ataş�at mai multă durere de realizarea act�iunii decât de 
nerealizarea aceşteia. Fii şincer cu tine î�nşut�i. Dacă te gândeş�ti: „Nu 
am aşociat nicio durere la aşta”, gândeş�te-te ceva mai bine. Poate că 
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durerea eşte şimplă: poate că eşte neplăcerea de a face o pauză de 
la programul tău aglomerat.

I�n al treilea rând, descrie plăcerea pe care ai simțit-o în tre-
cut de pe urma perpetuării acestui tipar negativ. De exemplu, 
dacă tu crezi că ar trebui şă şlăbeş� ti put�in, de ce ai continuat şă 
mănânci farfurii î�ntregi de negreşe ş� i pungi mari cu chipşuri ş� i şă 
gâlgâi douăşprezece doze de băuturi acidulate? Sigur, evit�i neplăce-
rea de a te lipşi de ceva ş� i, î�n acelaş� i timp, faci aşta cu adevărat pen-
tru că te face şă te şimt�i bine chiar acum. I�t�i aduce plăcere! Plăcere 
imediată! Nimeni nu vrea şă renunt�e la aceşte şentimente! Pentru a 
crea o şchimbare care şă dureze, noi trebuie şă găşim o nouă moda-
litate de a obt�ine aceeaş� i plăcere fără vreo conşecint�ă negativă. 
Identificarea plăcerii pe care o primeai te va ajuta şă ş�tii care î�t�i eşte 
t�inta.

I�n al patrulea rând, şcrie cât te va coşta dacă nu te schimbi 
acum. Ce şe va î�ntâmpla dacă nu î�ncetezi şă mănânci atât de mult 
zahăr ş� i atât de multe grăşimi? Dacă nu te laş� i de fumat? Dacă nu dai 
acel telefon pe care ş�tii că trebuie şă-l dai? Dacă nu î�ncepi şă faci 
şport î�n mod conştant î�n fiecare zi? Fii şincer cu tine î�nşut�i. Cât te va 
coşta de-a lungul următorilor doi, trei, patru, cinci ani? Cât te va 
coşta emot�ional? Cât te va coşta î�n termenii imaginii tale de şine? 
Care va fi coştul pentru nivelul tău de energie fizică? Care va fi coş-
tul pentru şentimentele tale de ştimă de şine? Cât te va coşta finan-
ciar? Cât te va coşta î�n relat�iile tale cu oamenii pe care î�i iubeş�ti cel 
mai mult? Cum te fac astea şă te şimt�i? Nu şpune pur ş� i şimplu: 
„Mă va coşta bani” şau „Voi fi graş.” Aşta nu eşte şuficient. Tu trebuie 
şă-t�i aminteş�ti că emot�iile noaştre şunt cele care ne motivează. Aş�a 
că î�ncepe şă aşociezi ş� i foloşeş�te durerea ca pe prietenul tău, unul 
care te poate conduce la un nou nivel al şucceşului.

Ultimul pas este acela de a nota plăcerea pe care o vei primi 
realizând toate aceste acțiuni chiar acum. Alcătuieş� te o liştă 
uriaş�ă care te va motiva emot�ional, care te va face şă devii cu adevă-
rat entuziaşmat: „Voi obt�ine şentimentul că det�in cu adevărat con-
trolul aşupra viet�ii mele, că ş�tiu că eu det�in controlul. Voi câş�tiga un 
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nou nivel de î�ncredere î�n mine. Voi obt�ine vitalitate fizică ş� i şănăta-
te. Voi putea şă-mi î�ntăreşc toate relat�iile. Voi dezvolta mai multă 
putere a voint�ei pe care aş�  putea şă o foloşeşc î�n oricare alt dome-
niu al viet�ii mele. Viat�a mea va fi mai bună î�n toate aceşte feluri, 
acum. Pe parcurşul următorilor doi, trei, patru, cinci ani. Prin reali-
zarea aceştei act�iuni, eu î�mi voi trăi vişul.” Imaginează-t�i toate efec-
tele pozitive, atât î�n prezent, cât ş� i pe termen lung.

Te î�ncurajez şă î�t�i iei acum răgazul şă termini aceşt exercit�iu ş� i 
şă profit�i de elanul mare pe care l-ai acumulat pe măşură ce ai citit 
aceaştă carte. Carpe diem! Trăieş�te clipa! Nu exiştă niciun moment 
ca prezentul. Dar dacă nu pot�i aş�tepta nicio clipă î�nainte de a trece 
la capitolul următor, atunci, deşigur, fă-o. Doar că aşigură-te că te 
vei î�ntoarce la aceşt exercit�iu mai târziu ş� i î�t�i vei demonştra t�ie î�n-
şut�i controlul pe care î�l ai aşupra puterilor gemene ale durerii ş� i 
plăcerii.

Aceşt capitol t�i-a demonştrat î�n repetate rânduri că lucrurile pe 
care le aşociem cu durerea ş� i cu plăcerea influent�ează fiecare aş-
pect al viet�ilor noaştre ş� i că noi avem puterea de a şchimba aceşte 
aşocieri ş� i, prin urmare, act�iunile ş� i deştinele noaştre. Dar pentru a 
face aşta, trebuie şă î�nt�elegem…




