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Nota autorului

Eu relatez lucruri care s-au petrecut î�n urmă cu mai bine 
de treizeci de ani s� i fac tot posibilul să descriu aceste eve-
nimente cu acuratet�e. Persoanele despre care vorbesc î�n 
cuprinsul cărt�ii, cu nume s� i prenume, sunt persoane reale. 
Cei cărora le-am ment�ionat doar numele mic sunt fie perso-
naje compozite, fie persoane ale căror nume s�i date de iden-
tificare au fost schimbate. Esent�a poves�tilor lor este reală. 
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Introducere

Înaintea primei tale mutări

Atunci când am văzut prima dată Magnus, documentarul 
despre Magnus Carlsen, nu am putut să nu fac o paralelă cu 
afacerile. Magnus din Norvegia este un copil-minune al s�a-
hului, care, la vârsta de 13 ani, a devenit un mare maestru. 
Apropo de vizionari: el gândes�te mereu chiar s�i cu 15 mutări 
î�n avans. Î�n felul acesta, are capacitatea supraomenească 
de a prezice (s� i de a controla) ce vor face oponent�ii săi. Am 
fost, de asemenea, impresionat de pregătirea sa meticuloa-
să. Î�ntrucât joacă partida de atâtea ori î�n minte, î�nainte ca 
ea să se desfăs�oare efectiv, Carlsen este imperturbabil î�n 
iures�ul luptei. Î�n plus, el trebuie să se confrunte cu un lucru 
cu care un fondator s� i un CEO se confruntă tot timpul. 
Magnus a spus: „Dacă vrei să ajungi î�n vârf, există î�ntotdeau-
na riscul ca acest lucru să te izoleze de ceilalt�i.” 

După ce am văzut Magnus, am continuat să mă gândesc 
la cât de multe lucruri au î�n comun antreprenorii de succes 
s� i maes� trii s�ahului. Nu am fost surprins când am aflat că 
Elon Musk, fondatorul companiilor Tesla s� i SpaceX, a î�n-
ceput să joace s�ah de la o vârstă fragedă. „El poate vedea 
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lucrurile mai limpede, î�ntr-un fel care nu poate fi î�nt�e-
les de niciunul dintre cunoscut�ii mei”, spune fratele lui, 
Kimbal. „Este un lucru bine-cunoscut î�n s�ah că pot�i vedea 
cu 12 mutări î�n avans, dacă es� ti un mare maestru. S� i î�n 
orice situat�ie specifică, Elon poate vedea lucrurile cu 12 mu-
tări î�n avans.” 

Acest citat referitor la Musk a reus�it să clarifice totul. 
Majoritatea oamenilor nu gândesc decât cu una sau două 
mutări î�n avans. Aces�ti oameni sunt amatori, iar ei es�uează 
rapid î�n afaceri. Strategia eficace î�nseamnă să faci o mu-
tare s� i să fii pregătit să demarezi o altă serie de mutări, î�n 
funct�ie de felul î�n care va react�iona piat�a sau concurent�a. 
Pentru a implementa o strategie eficace, trebuie să gândes�ti 
dincolo de primul tău atac. Atunci când vei î�ncepe să fii cu 
adevărat bun, vei anticipa felul î�n care vor react�iona cei-
lalt�i s� i vei putea face o serie de mutări aproape imposibil 
de contracarat. 

Chiar dacă afacerile sunt un joc î�n care trebuie să gândim 
cu câteva mutări î�n avans, cartea de fat�ă nu este despre s�ah. 
Această carte este despre cum putem prelua viziunea s� i 
mentalitatea unui maestru al s�ahului s� i despre cum putem 
aplica aceste lucruri î�n afaceri. De fapt, nici nu trebuie să 
s� tii ceva despre joc. Î�n paginile care urmează, nu există 
niciun exemplu specific din s�ah, dar se găsesc o mult�ime de 
exemple de bărbat�i s� i de femei de succes, care gândesc ca 
nis�te maes�tri campioni ai s�ahului. 

Oamenii care nu gândesc cu mai mult de o mutare î�n 
avans sunt condus�i de ego, de emoții s� i de teamă. Cel mai 
bun dintre oamenii tăi de vânzări amenint�ă că va demisio-
na, dacă nu-i măres�ti salariul. Amatorul condus de emot�ii 
răspunde zicând: „Pe mine nu mă amenint�ă nimeni” sau 
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„Oricum, nu avem nevoie de el”. Pe de altă parte, strategul 
practic î�s� i plănuies�te următoarele mutări. 

Această abordare se aplică s� i cres�terii copiilor. Te simt�i 
nemaipomenit dacă le dai tot ce î�t�i cer – indiferent dacă 
vor dulciuri, un iPad sau permisiunea de a chiuli de la lect�ia 
de pian. Ei î�t�i zâmbesc s� i î�t�i spun cât de mult te iubesc. De 
asemenea, es� ti cons� tient că alternativa – o criză de furie 
î�n timpul căreia vei fi t�inta urii s� i a veninului lor – te va face 
să te simt�i î�ngrozitor. Scenariul acesta î�t�i arată că, la fel ca 
cele mai multe decizii de afaceri, una dintre opt�iuni este, 
î�n mod evident, mai ușoară, iar cealaltă – care te obligă să 
gândes�ti cu cinci mutări î�n avans – este opt�iunea mai eficace. 

As�  vrea ca cineva să mă fi î�nvăt�at să gândesc astfel 
atunci când treceam de la rolul de om de vânzări la funct�ia 
de manager de vânzări, s� i mai departe, la statutul de fon-
dator s� i de CEO. Î�n fiecare etapă a evolut�iei mele, acest tip 
de gândire critică m-ar fi ajutat să economisesc milioa-
ne de dolari s� i m-ar fi salvat de zeci de atacuri de panică. 
Atunci când reflectez la cum am trecut de la un om de vân-
zări coleric, nesigur s� i î�ngâmfat, care lucra pentru un club 
de fitness, la un CEO care gândes�te strategic, cons�tient de 
sine s� i î�ncrezător, î�mi dau seama că lucrul cel mai impor-
tant a fost că am î�nvăt�at cum să gândesc cu cel put�in cinci 
mutări î�n avans. 

Unii dintre voi, cei care avet�i performant�e peste as�tep-
tări, v-at�i putea î�ntreba de ce doar cinci mutări î�n avans. 
Există două motive. Î�n primul rând, cinci mutări constituie 
combinat�ia optimă pentru o strategie bine gândită s� i pen-
tru act�iuni rapide. Chiar dacă pot exista ocazii î�n care vei 
dori să anticipezi mai mult de cinci mutări – spre exemplu, 
atunci când participi la o reuniune anuală î�n afara sediului, 
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când analizezi posibilitatea unei achizit�ii (sau posibilitatea 
î�nfiint�ării unei colonii pe Marte) –, î�n cazul î�n care gândes�ti 
cu prea multe mutări î�n avans, s-ar putea să ajungi la pa-
ralizia analizei*. Cinci mutări sunt suficiente pentru a te 
asigura că anticipezi rezultatele viitoare s� i că vezi mutări 
s� i contra-mutări. Cel de-al doilea motiv este că, la nivel 
macro, sunt cinci mutări pe care trebuie să le stăpânes�ti 
pentru a reus�i î�n afaceri. As�adar, am î�mpărt�it cartea î�n aces-
te cinci mutări, pentru a mă asigura că s�tii cu exactitate ce 
trebuie să faci ca să obt�ii succesul.

Sunt o mult�ime de lucruri pe care nu le pot face. Des�i 
am 1,96 metri s� i 109 kg, nu pot să joc baschet sau să arunc 
o minge de fotbal. Nu pot să fac programare pe calculator 
s� i nu pot să reasamblez un motor de la zero. Dar există un 
lucru pe care î�l pot face: pot să-i ajut pe antreprenori s� i pe 
cei din consiliul executiv să elaboreze o strategie pentru 
cucerirea unei piet�e. Atunci când discut cu un fondator sau 
cu un CEO î�ntr-o sală de consiliu, abordăm strategia ca pe un 
joc. Singura diferent�ă dintre afaceri s� i s�ah (sau Monopoly 
ori Final Fantasy, că tot am adus vorba) este că noi jucăm 
pe milioane (sau pe miliarde) de dolari, nu pentru dreptul 
de a ne lăuda. Cu o astfel de mentalitate, liderii î�nvat�ă cum 
să creeze strategiile care î�i plasează î�n cea mai bună pozi-
t�ie pentru a evolua. 

Î�n rolul meu de consilier al directorilor s� i de ghid al 
student�ilor s� i al antreprenorilor aspirant�i, una dintre cele 
mai frecvente î�ntrebări care î�mi sunt adresate este: Ar 
trebui să renunt� la locul meu de muncă pentru a demara o 

*  Paralizia analizei („paralysis by analysis”) este o eroare care survine 
atunci când o persoană (sau un aparat inteligent) nu poate depăși etapa 
de analiză a unei probleme. (n. red.)
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afacere? Alte î�ntrebări frecvente sunt: Ar trebui să fac rost de 
bani vânzând act�iuni sau obligat�iuni? Cum să-mi organizez 
structura de compensare pentru a-i atrage s� i pentru a-i 
ret�ine pe directori sau pe agent�ii de vânzări care lucrează 
pentru mine î�n regim de colaborare? Ar trebui să mă extind 
acum la scară globală sau ar trebui să as�tept să se schimbe 
condit�iile de pe piat�ă? 

Î�n afaceri, î�ntrebările simple sunt î�ntrebări î�nchise. Răs-
punsul este fie „da”, fie „nu”. Capcana apare atunci când cre-
dem că pot�i răspunde cu „da” sau cu „nu” la toate î�ntrebările. 
Î�n realitate, răspunsul la orice î�ntrebare constă î�ntr-o serie 
de mutări executate î�n ordinea corectă. De multe ori, „ex-
pert�ii” î�nrăutăt�esc lucrurile răspunzând cu „da” sau cu „nu”, 
de parcă toată lumea este pe acelas� i calapod. De aceea, as�a 
cum vei vedea, prima noastră mutare va fi să ne dăm seama 
cine es�ti s� i ce vrei.  

Cealaltă problemă pe care o văd este absent�a planificării. 
Entuziasmul te poate ajuta foarte mult, atât timp cât se 
î�mbină cu o planificare a următoarelor cinci mutări. Foarte 
mult�i oameni vor să sară direct la cea de-a cincea mutare, 
fără să treacă, î�n prealabil, prin primele patru mutări. Î�nsă 
trebuie respectată o anumită ordine. Pentru a ajunge la 
nivelul următor, trebuie să reus�es�ti să treci de la reflect�ia 
asupra unui singur lucru (s� i a unei singure mutări), la pla-
nificarea mai multor mutări. 

Dacă î�t�i este clar că vrei să fii antreprenor, s-ar putea 
ca renunt�area la jobul tău să fie cea de-a patra mutare, sau 
ar putea conduce la o serie de mutări care să te ajute să cre-
ezi o pozit�ie lucrativă î�n compania î�n cadrul căreia lucrezi 
acum (să devii un intraprenor – lucru de care ne vom ocupa 
î�n capitolul 3). Dacă ai familie s� i nu ai deloc economii, 
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renunt�area la job nu ar trebui nicidecum să fie prima mu-
tare. De fapt, s-ar putea să nu fii nevoit să renunt�i niciodată 
la job pentru a deveni exact cine î�t�i dores�ti să fii. Înformat�ii-
le din această carte sunt valabile pentru oamenii aflat�i î�n 
diferite etape ale viet�ii s� i la niveluri diferite, î�n lumea afa-
cerilor. Poate că es�ti un CFO care î�s� i adoră jobul, sau un li-
ber-profesionist căruia î�i plac varietatea s� i flexibilitatea ce 
caracterizează statutul de „soloprenor”. Unul dintre lucru-
rile care î�mi plac foarte mult î�n afaceri este că, pentru orice 
om, există o cale – asta cu condit�ia să fii cons�tient de cine 
es�ti s� i să fii dispus să gândes�ti cu cinci mutări î�n avans. 

Îndiferent care este ordinea cea mai potrivită pentru 
î�mprejurările î�n care te afli, lucrul care î�i singularizează pe 
strategii abili este capacitatea lor de a anticipa. Cei mai buni 
lideri militari au abilitatea de a-s�i planifica următoarele câte-
va mutări. Luptătorii de top s�tiu cum să-s� i pună adversarul 
î�n dificultate. Ei pot fi dispus�i să piardă prima repriză, de-
oarece o mutare care pare să le pună probleme la î�nceputul 
confruntării este î�n realitate folosită pentru a-l ademeni pe 
adversar să facă o gres�eală î�ntr-o repriză ulterioară. Jucă-
torii de pocher de talie mondială procedează la fel: la î�nceput, 
joacă la cacealma s�i sacrifică un anumit număr de jetoane, cu 
scopul de a init�ia o serie de mutări care, î�n cele din urmă, î�l 
vor spulbera pe adversar. S� i chiar dacă nu-l percepem nea-
părat pe Warren Buffett ca pe un maestru al s�ahului, succe-
sul continuu de care s-a bucurat se datorează abordării sale 
strategice s�i răbdătoare. Buffett nu î�ncearcă să câs�tige î�ntr-o 
anumită etapă, î�ntr-un anumit trimestru ori î�ntr-un anumit 
an. El face o serie de mutări pentru a câs�tiga pe termen lung. 

Cu mai put�in de s�ase luni î�nainte de tragica sa moarte, 
Kobe Bryant, legendarul jucător din NBA, î�mi spunea că, la 
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vârsta de 13 ani, s�tia deja că voia să ajungă unul dintre cei mai 
mari jucători de baschet ai tuturor timpurilor. La vremea 
respectivă, ocupa locul 56 î�n topul celor mai buni jucători 
din t�ară. Kobe a alcătuit o listă cu numele tuturor rivalilor 
mai buni decât el, s�i, î�ntr-un interval de cinci ani, i-a surcla-
sat pe tot�i s� i a fost select�ionat î�n prima rundă, imediat după 
ce a terminat liceul*. Circulă un zvon potrivit căruia Michael 
Jordan a profitat de faptul că a jucat î�n cadrul „Echipei de 
Vis” care a reprezentat Statele Unite la Jocurile Olimpice 
din 1992, pentru a descoperi punctele slabe ale coechipie-
rilor lui – puncte slabe pe care le-a folosit î�mpotriva lor, 
atunci când a revenit î�n NBA. Ambii jucători erau maes�tri 
ai strategiei, care gândeau mereu cu cel put�in cinci mutări 
î�n avans. S� i tu va trebui să gândes�ti î�n felul acesta, mai ales 
dacă plănuies�ti să concurezi pe piat�ă s�i să ajungi să ai o po-
zit�ie dominantă î�n domeniul tău de activitate. 

■ ■ ■ ■ ■

Î�n paginile următoare, î�t�i voi oferi tot ce î�t�i trebuie ca să 
gândes�ti asemenea unui strateg maestru. De asemenea, î�t�i 
voi arăta cum:

1. Să te distingi s� i să î�t�i comunici valoarea unică;
2. Să găses�ti investitori s� i să obt�ii o evaluare avanta-

joasă pentru un exit profitabil;
3. Să atragi talente de top s�i să creezi stimulente cu aju-

torul cărora să cultivi aceste talente s�i să le ret�ii; 

* Echipele de baschet selecționează jucătorii în mai multe runde. Mai 
exact, o echipă de baschet face o selecție în fiecare rundă. Prin urmare, 
un jucător ales în prima rundă este un jucător foarte bun. (n. red.) 
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4. Să ment�ii sistemele î�ntr-o perioadă de dezvoltare 
rapidă s� i să-t�i păstrezi fort�ele/sănătatea mintală î�n 
perioadele haotice; 

5. Să analizezi dificultăt�ile, să iei decizii s� i să solut�io-
nezi problemele î�n mod eficace; 

6. Să î�t�i dai seama cine vrei să fii s�i ce vei lăsa î�n urma ta; 
7. Să negociezi, să vinzi s� i să creezi strategii, de parcă 

viat�a ta ar depinde de asta. 

Poate că ai ales această carte gândindu-te că nu ai pregă-
tirea sau resursele necesare pentru a construi o afacere. 
Sau poate că es�ti o persoană cu un coeficient ridicat de inte-
ligent�ă, dar es�ti incapabil să iei o hotărâre salvatoare, fiindcă 
despici î�ntotdeauna firul î�n patru. Nu contează de unde î�n-
cepi. Dacă ai vreo î�ndoială că cineva se poate dezvolta s� i 
poate deveni antreprenor, gândes�te-te la povestea mea. 

Tot�i cei care m-au cunoscut î�n copilărie m-ar fi etiche-
tat drept „persoana cu cele mai mici s�anse de a reus�i”. Vei 
vedea cum, din tipul care nu era î�n stare să planifice nimic 
(motiv pentru care aveam 26 de carduri de credit, cu dato-
rii totale î�n valoare de 49.000 $), am ajuns CEO. Vei vedea 
cum am fondat PHP Agency, o companie de marketing pentru 
servicii financiare, cu 66 de agent�i î�ntr-un singur birou din 
Northridge, California, s� i cum, zece ani mai târziu, această 
firmă a ajuns să aibă peste 15.000 de agent�i î�n 120 de birouri 
situate î�n 49 de state s� i î�n Puerto Rico. 

Sunt mândru de faptul că agent�ia noastră este recunoscută 
pentru diversitatea ei extraordinară, pentru cultura milenială* 

*  Referire la millenials, adică la reprezentanții Generației Y, din care fac 
parte persoanele născute între începutul anilor ’80 și sfârșitul anilor ’90. 
(n. red.)
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s� i pentru prezent�a pe ret�elele sociale. Noi am reus�it acest 
lucru î�n sectorul asigurărilor de viat�ă, ce are reputat�ia unui 
domeniu profesional „plicticos”. (Î�n general, un agent de asi-
gurări de viat�ă este un bărbat alb, aflat î�n jurul vârstei de 
57 de ani; î�n compania noastră, agentul obis�nuit este o fe-
meie de origini latine, î�n jurul vârstei de 34 de ani.) Succesul 
nostru nu se datorează relat�iilor sau norocului. Din contră, 
povestea viet�ii mele demonstrează că un antreprenor poate 
veni de oriunde s� i este î�nzestrat cu aceleas� i calităt�i pe care 
le ai s� i tu.

Tipul cu cele mai mici șanse de a deveni CEO

Am copilărit î�n Teheran, capitala Îranului. Î�n 1987, î�n timpul 
războiului dintre Îran s� i Îrak, familia mea trăia cu teama 
că, î�n orice clipă, putea avea loc un atac. Chiar dacă aveam 
doar 8 ani, î�ncă aud sunetele. Fiecare atac î�ncepea cu o si-
renă, s�i doar sunetul ei, de unul singur, î�t�i putea străpunge 
inima. Apoi, o voce ne avertiza că avioanele inamice au 
trecut granit�a. Î�n cele din urmă, auzeam s�uieratul bombelor 
care cădeau din cer.

La fiecare s�uierat, ne rugam să nu fie lovit adăpostul 
nostru. Î�mi amintesc cum stăteam lângă părint�ii mei, î�nspăi-
mântat dincolo de orice î�nchipuire. Până la urmă, mama s-a 
săturat de toate. Î-a spus tatei că, dacă nu aveam să plecăm 
din t�ară, fiul lor avea să rămână blocat acolo s� i să fie silit să 
lupte î�n armata iraniană. Tata s�i-a dat seama că cel mai sigur 
mod prin care ar fi putut da gres� ar fi fost să nu act�ioneze. 

Eu, sora mea s� i părint�ii ne-am urcat î�n mas� ină, un Re-
nault alb cu două us� i, s� i am pornit spre Karaj, un oras�  aflat 
la două ore distant�ă de Teheran. Pentru a ajunge acolo, 
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trebuia să traversăm un pod. Îmediat după ce l-am traver-
sat, î�n spatele nostru s-a produs o explozie urias�ă. Tata ne-a 
zis mie s�i surorii mele să nu privim î�napoi, î�nsă noi nu ne-am 
putut abt�ine. As�  vrea să-l fi ascultat. Când ne-am răsucit, 
am văzut distrugerea provocată de o bombă care lovise 
podul la o distant�ă de mai put�in de 100 de metri î�n spatele 
nostru – imediat după ce noi î�l traversaserăm cu bine. Nici 
î�n ziua de astăzi nu î�mi găsesc cuvintele pentru a descrie 
asta, pot doar să spun că nimeni nu ar trebui să fie vreo-
dată martorul unei asemenea scene. Î�n niciun caz, doi copii 
î�ngrozit�i.

Revăd acea scenă de parcă ar fi avut loc ieri. Astfel de 
momente te pot distruge sau te pot face extraordinar de 
rezistent la durere s� i la dificultăt�i. Cumva, noi am reus�it să 
evităm dezastrul s� i să scăpăm. Timp de doi ani, am trăit 
î�ntr-o tabără de refugiat�i din Erlangen, un oras�  din Germa-
nia, î�nainte să ne mutăm î�n Glendale, California, pe data 
de 28 noiembrie 1990. Când am ajuns î�n Statele Unite, abia 
î�mplinisem doisprezece ani, s� tiam foarte put�ină engleză 
s� i nu-mi puteam scoate din minte imaginile oribile a ce 
î�nseamnă să fugi dintr-o t�ară devastată de război.  

Datorită hotărârii părint�ilor mei de a face mutarea co-
rectă î�ntr-o situat�ie de viat�ă s� i de moarte, azi î�ncă trăiesc. 
Sunt un mândru cetăt�ean american, am o afacere î�nfloritoare 
s� i o familie frumoasă. 

■ ■ ■ ■ ■

Odată ce vei î�nvăt�a să gândes�ti cu cinci mutări î�n avans, s-ar 
putea să ai impresia că ai ajuns să cites�ti gândurile celor-
lalt�i. Ceea ce se î�ntâmplă de fapt este că ai vizualizat de 
atâtea ori mutările, î�ncât pot�i anticipa ce va spune sau ce 
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va face î�n continuare adversarul tău. Pun pariu că te î�ntrebi: 
Oare eu as�  putea să fac as�a ceva? Oare as�  putea să mă trans-
form dintr-o persoană lipsită de experient�ă, î�ntr-un individ 
care gândes�te strategic s� i care construies�te un imperiu? 

Ai putea să-mi spui: „Bine, Pat, dar tu ai darul vorbirii. 
Ai ADN-ul unui antreprenor. Tu, Pat, es�ti mult mai des�tept 
decât mine”. 

Mai des�tept decât tine? Serios? 
Gândes�te-te la următoarele lucruri: 

1. Am absolvit liceul cu chiu, cu vai. Am avut un GPA* 
de 1,8, am obt�inut 880 de puncte la SAT** (din 1.600 
de puncte posibile) s� i nu am pus niciodată piciorul 
î�n clădirea unei facultăt�i. Rudele s� i prietenii î�mi 
spuneau mereu că nu o să se aleagă nimic de mine.

2. Crezi că am darul vorbirii? S� i acum, la vârsta de 41 de 
ani, î�ncă sunt tachinat din cauza accentului meu. 
Ca adolescent imigrant, mă temeam să pronunt� anu-
mite cuvinte mai mult decât mă temeam de război. 
Cuvinte ca „Wednesday” „island” s� i „government” 
erau cele mai mari provocări. Tocmai î�n acei ani, se 
difuza din nou serialul Gilligan’s Island, care devenea 
foarte popular. Î�t�i pot�i î�nchipui cum pronunt�am 
titlul serialului – s� i cât de rău eram luat î�n râs din 
cauza asta. 

*  GPA (Grade Point Average) – indicator al performanței școlare, în sis-
temul de învățământ din anumite țări anglo-saxone. În Statele Unite, 
cel mai mare GPA este 4, iar un GPA de 1,8 indică o performanță școlară 
slabă. (n. red.)
**  SAT (Scholastic Aptitude Test) – un test important pentru admiterea 
la facultate. Un scor de 880 este un scor slab. (n. red.)
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3. După ce au ajuns î�n Statele Unite, părint�ii mei au di-
vort�at. Am locuit mai mult cu mama, care trăia din 
ajutorul social. Chiar dacă eram un pus�ti î�nalt s�i î�mi 
plăceau sporturile, nu am practicat niciunul, fiind-
că mama nu-s� i permitea să achite cotizat�ia lunară 
de 13,50 $ la YMCA*.

4. M-am î�nrolat î�n armată la vârsta de 18 ani, fiindcă 
eram convins că nu aveam altă opt�iune. Îar la 21 de 
ani, vârstă la care oamenii cu cap î�s� i î�ncepeau carie-
ra, eu vindeam abonamente la Bally Total Fitness.

Pe de o parte, s-ar părea că nu eram deloc pregătit să 
î�nfrunt soarta s� i să reus�esc. Pe de altă parte, tocmai aceste 
provocări au fost cele care mi-au alimentat succesul. Dacă 
nu m-as�  fi confruntat cu atâtea dificultăt�i, nu as�  fi avut o 
dorint�ă atât de puternică de a reus�i. 

Să lămurim imediat un lucru: eu nu te pot î�nvăt�a cum 
să î�t�i dores�ti ceva. Dacă preferi să evit�i munca grea, sau 
dacă nu ai nici cea mai mică pornire să realizezi ceva im-
portant î�n viat�ă, atunci nu pot face prea multe pentru tine. 
Această carte se adresează indivizilor care sunt curios� i să 
descopere cum arată cea mai bună versiune a lor s� i care 
caută strategiile corecte, care să-i ajute să ajungă acolo. Aces�ti 
oameni nu caută doar motivat�ie; ei caută strategii despre care 
s-a dovedit că funct�ionează. Vor, de asemenea, să găsească 
formule eficace, care să accelereze procesul care î�i duce la 
nivelul următor. Tu te recunos�ti î�n această descriere? 

*  YMCA (Young Men’s Christian Association) – organizație de tineret 
răspândită în întreaga lume. Fondată de către Sir George Williams în 
anul 1844, promovează sportul, activitățile cu caracter religios și mun-
ca în folosul comunității. (n. red.)
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■ ■ ■ ■ ■

Apropo de formule, sârguint�a cu care le-am căutat a fost la 
fel de mare ca sârguint�a cu care le-am transmis mai departe. 
Î�n 2013, am î�nceput să fac filmulet�e despre lucrurile care 
funct�ionaseră pentru mine, î�n afaceri. Eram doar eu, Mario, 
mâna mea dreaptă, s� i un mic aparat Canon EOS Rebel T3 
(care, de obicei este utilizat numai pentru fotografie statică). 
Înit�ial, am numit această serie de filmulet�e „Two Minutes 
with Pat” („Două minute cu Pat”), s�i le-am postat pe YouTube. 
După un an, aveam 60 de abonat�i s�i i-am schimbat numele î�n 
„Valuetainment”. Trei ani mai târziu, am ajuns la 100.000 de 
abonat�i s� i ne creaserăm reputat�ia că produceam cont�inut 
util s�i practic. Î�n luna martie a anului 2020, am ajuns la peste 
2 milioane de abonat�i pe YouTube. Pe parcurs, am consiliat 
oameni din toate categoriile sociale. Î�n mai 2019, 600 de an-
treprenori din 43 de t�ări s� i din 140 de domenii de activita-
te au venit î�n Dallas pentru a participa la prima noastră 
conferint�ă importantă, intitulată „The Vault”. Erau de tot 
felul – de la mici startupuri s� i până la membri ai unor co-
mitete executive. Printre ei era s� i un CEO care conducea o 
afacere cu un venit brut de jumătate de miliard de dolari.  

De ce aces�ti oamenii s�i-au cheltuit banii câs�tigat�i cu greu 
pentru a străbate jumătate de glob s� i a participa la această 
conferint�ă? De ce avem atât de mult�i abonat�i? Pentru că 
toate filosofiile s� i strategiile pe care le-am î�nvăt�at sunt 
transferabile. Le pot�i î�nt�elege cu us�urint�ă s� i le pot�i pune 
imediat î�n practică. Mult�i dintre cititorii mei au î�nceput să 
se prezinte ca „Valuetaineri” s� i observă rezultate pozitive. 
Chiar dacă nu reprezentăm o s�coală tradit�ională de business, 
precum Harvard, Stanford sau Wharton, Valuetainment a 
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devenit un teren fertil atât pentru directorii de succes, cât 
s� i pentru antreprenorii din toată lumea. 

Eu cred cu tărie că antreprenoriatul poate rezolva majo-
ritatea problemelor din lume, s� i am î�nvăt�at din experient�ă 
nu numai cum se poate face antreprenoriat, ci s� i cum să-i 
î�nvăt� pe alt�i oameni să fie antreprenori. Î�n această carte, 
am pus toată î�nt�elepciunea pe care am acumulat-o cu pri-
lejul unor conversat�ii personale s� i luând parte la î�ntâlniri 
de grup sau la negocieri tensionate, deoarece s�tiu că aceste 
î�nvăt�ături dau roade s� i s� tiu că s� i tu pot�i obt�ine un succes 
similar.

Drumul spre atingerea obiectivelor de business

T� ii î�n mână un arsenal complet de tactici, care te vor ajuta 
să-t�i materializezi viziunea pe care o creezi, oricare ar fi 
aceasta. Î�t�i vei î�nsus� i nu numai abilităt�ile necesare, ci s� i 
mentalitatea necesară. Pe parcurs, vei afla de ce este nevo-
ie pentru a deveni mai bun ca lider s� i ca fiint�ă umană. După 
ce vei fi studiat toate cele cinci mutări, vei avea tot ce-t�i 
trebuie ca să obt�ii orice tip de succes pe care î�l urmăres� ti 
î�n afaceri. Cele cinci mutări sunt: 

1. Stăpânes�te cunoas�terea de sine 
2. Stăpânes�te capacitatea de a rat�iona 
3. Stăpânes�te construirea echipei potrivite 
4. Stăpânes�te strategia scalării 
5. Stăpânes�te jocurile de putere

Mutarea nr. 1 se referă la cunoașterea de sine – su-
biect rareori discutat î�n cercurile de afaceri. Vei vedea că 
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planificarea este imposibilă î�n absent�a cons�tiint�ei de sine. 
Având cons�tiint�ă de sine, vei dobândi puterea de a alege s� i 
de a-t�i controla act�iunile. S� i, mai presus de orice, dacă s�tii 
cine vrei să fii, vei s�ti î�n ce direct�ie să te î�ndrept�i s� i vei s�ti, 
totodată, de ce asta contează. 

Mutarea nr. 2 se referă la capacitatea de a raționa. Î�t�i 
voi arăta cum să procesezi problemele s�i î�t�i voi oferi o meto-
dologie prin care să î�nfrunt�i orice decizie cu care vei avea 
de-a face, indiferent de miză. Nicio decizie nu este „albă” 
sau „neagră”, iar această sect�iune te va î�nvăt�a cum pot�i dis-
tinge toate nuant�ele de gri s� i cum pot�i avansa cu hotărâre, 
î�n pofida incertitudini. 

Mutarea nr. 3 se referă la î�nt�elegerea celorlalt�i, pentru 
a putea construi echipa potrivită î�n jurul tău – echipa care 
te va ajuta să te dezvolt�i. Des� i s-ar putea să consideri că 
unele dintre tacticile mele sunt machiavelice, tot ceea ce 
fac eu izvorăs�te din dorint�a de a-i ajuta pe oameni să găseas-
că ce e mai bun î�n ei î�ns� is� i. Fac asta adresându-le celorlalt�i 
î�ntrebări care scot la lumină cele mai adânci dorint�e ale lor. 
As�a cum î�i provoc pe oameni să se î�nt�eleagă pe ei î�ns� is� i, te 
voi provoca s� i pe tine să î�t�i î�nt�elegi relat�iile. Construirea 
î�ncrederii î�n angajat�i s� i î�n parteneri creează aliant�e profi-
tabile, dinamizează fiecare componentă a afacerii tale s� i te 
ajută să dormi linis�tit noaptea. 

Mutarea nr. 4 se referă la implementarea strategiei de 
scalare, pentru a genera o cres�tere exponent�ială. Vom aco-
peri tot, de la cum pot�i atrage capital s� i cum pot�i genera o 
cres� tere rapidă s� i până la cum să-i faci pe oameni să-s� i 
asume răspunderea pentru act�iunile lor. Când vei ajunge la 
această sect�iune, vei gândi ca un CEO cu experient�ă s� i vei 
s�ti cum să capet�i impuls, cum să ment�ii impulsul s� i cum să 
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creezi sisteme care î�t�i permit să monitorizezi s� i să măsori 
componentele-cheie ale afacerii tale. 

Mutarea nr. 5 se referă la jocurile de putere. Vom dis-
cuta despre felul î�n care î�l pot�i î�nvinge pe Goliatul din in-
dustria ta. Totodată, vei afla cum să-t�i controlezi narat�iunea 
s� i cum să utilizezi ret�elele sociale pentru a-t�i prezenta fru-
mos povestea. Î�t�i vei î�nsus� i not�iuni de psihologie s� i vei afla 
secretele la care au acces init�iat�ii care fac parte din una 
dintre cele mai notorii organizat�ii de afaceri din lume: Mafia 
(da, Mafia! – s� i î�n curând vei î�nt�elege de ce!). Îar la sfârs� it, 
î�t�i voi relata câteva poves�ti incredibile, care ilustrează felul 
î�n care antreprenorii de succes gândesc cu cinci mutări î�n 
avans. 

■ ■ ■ ■ ■

Chiar dacă nu am o pregătire formală, am citit peste 1.500 
de cărt�i de business. Am fost s� i î�ncă sunt obsedat de î�nvă-
t�are. Am extras fiecare strop de î�nt�elepciune din aceste lec-
turi s� i am aplicat aceste cunos�tint�e afacerii mele. Pe măsură 
ce Valuetainment a î�nceput să ia avânt, am putut intervieva 
mult�i strategi s� i indivizi geniali. Acest demers a servit s� i 
continuă să servească unui dublu scop: mi-am î�mbunătăt�it 
afacerea s� i viat�a s� i, ca un efect secundar, oameni de pe tot 
globul au beneficiat de această î�nt�elepciune. 

Pentru a te ajuta să î�nt�elegi cum gândesc s� i cum act�io-
nează cei mai de succes antreprenori s� i strategi, î�t�i voi spu-
ne poves�tile lor. Printre ei se numără oameni pe care i-am 
intervievat, cum ar fi Ray Dalio, Billy Beane, Robert Greene, 
Kobe Bryant, Patty McCord, precum s�i o mult�ime de gangsteri, 
cum ar fi Salvatore Gravano, zis „Sammy the Bull” („Sammy 
Taurul”). Cartea vorbes� te totodată s� i despre anumite 
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persoane pe care le-am studiat s� i admirat de la distant�ă: 
Steve Jobs, Sheryl Sandberg s� i Bill Gates. Tot�i sunt oameni 
fascinant�i, iar poves�tile lor mă vor ajuta să dau viat�ă sfatu-
rilor mele.

Î�ntregul scop al acestei cărt�i este să te ajute pe tine, 
indiferent de pozit�ia pe care o ocupi î�n momentul de fat�ă, 
să prosperi. Atunci când î�t�i vei î�ncheia lectura, vei s�ti exact 
cum să faci următoarele cinci mutări. 

Obiectivul meu este ca tu să ai o serie de revelat�ii s� i să 
î�t�i î�nvet�i creierul să proceseze informat�iile s� i să elaboreze 
strategii î�ntr-un fel nou. Îmaginează-t�i cât de frustrant este 
să î�ncerci să deschizi un seif, fără să ai cifrul corect. Apoi, 
imaginează-t�i că descoperi cifrul s� i că deschizi un tezaur al 
î�nt�elepciunii î�n afaceri. Citind această carte, vei dobândi 
î�ncrederea de a s�ti nu numai ce lucruri ai de făcut, ci s� i cum 
trebuie să le faci. Îar astfel, vei obt�ine mijloacele necesare 
pentru a rezolva probleme la toate nivelurile, î�n timp ce î�t�i 
vei dezvolta afacerea s� i brandul personal. 





MUTAREA NR. 1

■ ■ ■ ■ ■ 

STĂPÂNEȘTE  
CUNOAȘTEREA  

DE SINE





1

Cine vrei să fii?

Cred că este mai bine să ai î�ntrebări decât să ai răspunsuri, 
deoarece î�ntrebările duc la mai multă î�nvăt�are. Î�n definitiv, 
î�nvet�i pentru a putea obt�ine ceea ce î�t�i dores�ti, nu-i as�a? 
Nu trebuie să î�ncepi cu ceea ce î�t�i dores�ti s�i să î�t�i dai seama 
ce trebuie să î�nvet�i, pentru a obt�ine acel lucru?

– Ray Dalio, investitor, autorul cărt�ii Principles: Life and Work 
(Principii*), inclus î�n lista celor mai influente 100 de per-
soane din lume, alcătuită de revista Time, î�n anul 2012

Î�n filmul Wall Street, produs î�n anul 1987, Michael Douglas, 
care î�l interpretează pe Gordon Gekko, î�i spune următorul 

lucru lui Bud Fox, interpretat de Charlie Sheen: „S� i nu mă 
refer la un prăpădit care lucrează pe Wall Street, care câs�-
tigă 400.000 $ pe an, care zboară la clasa î�ntâi s� i se bucură 
de confort. Vorbesc despre bani serios�i. Suficient�i bani î�ncât 
să-t�i permit�i să ai avionul tău.” 

*  Carte apărută sub acest titlu la Editura ACT și Politon, în anul 2019. 
(n. red.)
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Unii oameni văd citatul acesta s�i spun: „Să câs�tigi 400.000 $ 
pe an s�i să te bucuri de confort pare un vis devenit realitate”. 
Alt�ii nu spun absolut nimic s� i pretind că nu sunt deloc 
interesat�i de lucruri materiale. Îar alt�ii se bat cu pumnul î�n 
piept s� i t�ipă cât pot de tare că vor ajunge să aibă propriul 
avion. Pe mine mă interesează ce crezi tu, pentru că toate 
alegerile tale vor fi dictate de t�inta pe care vrei să o atingi. 

Îndiferent că este vorba despre un elev de liceu care 
î�ntreabă cum să ajungă undeva sau despre CEO-ul unei com-
panii de 500 de milioane de dolari, atunci când cineva î�mi 
adresează o î�ntrebare, eu răspund astfel: „Totul depinde de 
cât de sincer va fi răspunsul pe care tu î�l vei da la următoarea 
î�ntrebare: «Cine vrei să fii?»”. 

Î�n acest capitol, î�t�i voi arăta cum să răspunzi clar la aceas-
tă î�ntrebare. Î�t�i voi arăta, de asemenea, cum să revii la etapa 
de planificare a viet�ii tale s�i cum să stabiles�ti o nouă viziune 
pentru tine î�nsut�i, care te va umple de entuziasm s� i care te 
va pune î�n mis�care. Î�t�i voi explica de ce, atunci când elabo-
rezi un plan s� i î�t�i iei angajamentul să î�l respect�i, vei elibera 
toată energia s�i disciplina de care vei avea vreodată nevoie.

Răspunde la întrebări pentru a-ți descoperi  
cea mai adâncă dorință

Nimic nu contează dacă nu î�nt�elegi ce te animă s�i cine vrei să 
fii. Mult prea adesea, consultant�ii s� i oamenii influent�i pre-
supun că tot�i vrem acelas� i lucru. Atunci când stau de vorbă 
cu un CEO sau cu fondatorul unei companii, î�ncep prin a 
pune î�ntrebări. Î�nainte să fac vreo recomandare, î�ncerc să 
adun cât mai multe informat�ii cu putint�ă despre cine vrea 
să fie persoana respectivă s�i despre ce î�s�i dores�te de la viat�ă. 
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Î�nt�eleg că nu tot�i s� tiu cine vor să fie. Este normal să nu 
ai toate răspunsurile pe loc. Nu uita că această î�ntrebare – 
la fel ca fiecare mutare prezentată î�n cuprinsul acestei cărt�i 
– este un proces. Toate exemplele pe care le dau s� i toate 
poves�tile pe care le spun există pentru tine. Ele sunt menite 
să te facă să reflectezi s�i să te î�nt�elegi mai bine pe tine î�nsut�i. 
Dacă nu pot�i da un răspuns clar î�n acest moment, es�ti la fel 
ca majoritatea oamenilor. Nu-t�i cer decât să î�t�i păstrezi 
mintea deschisă s� i să continui să cites�ti, cu obiectivul de a 
răspunde la această î�ntrebare, la vremea cuvenită.

Această mutare are menirea de a identifica cel mai im-
portant lucru pentru tine s�i de a te ajuta să elaborezi o stra-
tegie adecvată viziunii s� i nivelului angajamentului tău. Eu 
te-as�  putea face să pui sub semul î�ntrebării anumite decizii 
sau anumite modalităt�i de a act�iona pentru a-t�i realiza vi-
ziunea, î�nsă numai tu pot�i hotărî� să te extinzi s� i să gândes�ti 
la scară mai mare. 

Cine vrei să fii? 
Pe măsură ce continui să î�t�i pui această î�ntrebare, răs-

punsul va determina nivelul tău de urgent�ă. Dacă vrei să 
construies�ti un mic magazin de familie la colt�ul străzii, nu 
trebuie să prives�ti afacerile ca pe un război s� i pot�i avea o 
abordare relaxată. Dacă vrei să perturbi un anumit sector 
economic, ar fi bine să fii î�narmat cu povestea potrivită, cu 
echipa potrivită, cu datele potrivite s� i cu strategiile potrivi-
te. Acordă-t�i timpul necesar pentru a-t�i clarifica povestea 
– pentru a-t�i da seama cu exactitate cine vrei să fii –, căci 
altfel nu vei putea persevera atunci când te vei confrunta 
cu o situat�ie dificilă. Îar î�n afaceri, situat�iile dificile apar 
î�ntotdeauna.
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Transformă-ți durerea în combustibil

As�  putea să stau s� i să î�t�i vorbesc despre viat�a de care te-ai 
putea bucura cândva, î�n viitor. Discut�iile despre mas�ini, des-
pre avioane s� i despre celebrităt�ile pe care le vei cunoas�te 
par minunate, dar trebuie să î�ncepem cu ce este mai impor-
tant. Va trebui să î�nduri mai multe suferint�e decât î�t�i pot�i 
î�nchipui pentru a ajunge acolo. Oamenii care pot î�ndura cel 
mai mult durerea – cei care au cea mai mare rezistent�ă – 
au cele mai mari s�anse de a câs�tiga î�n afaceri. 

După cât�iva ani pe cont propriu, mult�i dintre noi deve-
nim cinici. Este un lucru urât, î�nsă l-am constatat mult prea 
adesea. La î�nceput, cu tot�ii avem visuri mari s� i ne facem o 
mult�ime de planuri. Apoi, viat�a ne pune piedici, planurile 
nu se desfăs�oară as�a cum am crezut s� i ne pierdem î�ncre-
derea î�n capacitatea noastră de a ne concentra pe ceea ce 
vrem să fim. S-ar putea să nu observi, dar asta î�t�i afectează 
s� i capacitatea de a face următoarele mutări.

Poate că î�ncepem să gândim astfel: „Hei, de ce să mai 
spun că voi face ceva de amploare, dacă nu am de gând să duc 
lucrurile până la capăt? Mai bine î�mi stabilesc obiective mo-
deste s� i joc la sigur”. 

Singurele lucruri care ne despart de măret�ie sunt vizi-
unea s�i planul de a atinge măret�ia. Atunci când lupt�i pentru 
o cauză, pentru un vis, pentru ceva mai mare decât propria 
persoană, vei descoperi entuziasmul, pasiunea s� i bucuria 
care transformă viat�a î�ntr-o aventură extraordinară. Cel 
mai important lucru este să î�t�i găses�ti cauza s� i să s�tii cine 
vrei să fii. 

Î�n vara anului 1999, aveam 20 de ani s� i părăsisem ar-
mata. Planul meu era să devin un Arnold Schwarzenegger 
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din Orientul Mijlociu. Î�n luna iunie, eram sigur că aveam 
să devin următorul Mr. Olympia, să mă căsătoresc cu o 
Kennedy, să devin actor s� i că, î�n cele din urmă, aveam să 
ajung guvernatorul Californiei. 

Primul pas pe care l-am făcut a fost să obt�in un job la o 
sală de sport din apropiere, î�n sperant�a că aveam să mă fac 
remarcat cât mai curând posibil. La vremea respectivă, 
Bally Total Fitness era cea mai mare ret�ea de săli de fitness 
din zonă. Cu ajutorul surorii mele, am primit o ofertă din 
partea unei săli „Bally” din Culver City. Probabil că era era 
cea mai mică s� i mai depăs� ită locat�ie „Bally” din statul 
California. 

Î�n pofida î�mprejurărilor nici pe departe ideale, am fost 
avansat s� i transferat î�n cea mai mare sală de sport Bally, 
care, î�ntâmplător, se afla la Hollywood. Planul meu func-
t�iona! Î�ntrucât reus�eam să vând din ce î�n ce mai multe 
abonamente, câs�tigam 3.500 de dolari pe lună. Î�n compa-
rat�ie cu ce câs�tigam î�n armată, aveam sentimentul că făceam 
milioane. 

Î�ntr-una din zile, supervizorul meu, Robby, mi-a oferit pos-
tul de manager adjunct î�n cadrul sălii Bally din Chatsworth, 
la aproape 50 de kilometri de Hollywood. Robby ar fi vrut 
ca eu să redresez acel club de fitness, î�ntrucât î�s� i atingea 
doar 40% din obiectivul lunar. 

Eu nu voiam să plec la Charsworth. Î�mi doream să fiu 
manager de weekend la Hollywood – pozit�ie care mi-ar fi 
adus un venit de 55.000 de dolari pe an. Robby mi-a pro-
mis că, î�n cazul î�n care reus�eam să schimb lucrurile î�n bine 
î�n Chatsworth, postul avea să-mi apart�ină. Aveam un singur 
contracandidat – un angajat cu vechime, pe nume Edwin. 



34 Patrick Bet-David împreună cu Greg Dinkin

Dacă reus�eam să î�l surclasez pe Edwin, puteam fi sigur că 
aveam să devin manager de weekend la Hollywood. 

Trecem pe repede î�nainte de următoarele nouăzeci de 
zile. Am reus�it să redresăm clubul de fitness din Chatsworth, 
crescând veniturile de la 40% la 115% din obiectivul finan-
ciar lunar. Mă aflam aproape de vârful clasamentului anga-
jat�ilor performant�i la nivelul î�ntregii companii, cu mult î�n 
fat�a lui Edwin. Când Robby m-a sunat pentru a stabili o î�n-
tâlnire, am presupus că patronii erau î�ncântat�i. Planurile 
mele î�ncepeau să se materializeze. Aveam să mă î�ntâlnesc 
cu Joe Weider, o legendă a fitnessului, aveam să fiu remarcat 
de un agent important de la Hollywood, cariera de actor 
avea să ia avânt s� i aveam să î�ntâlnesc o membră a familiei 
Kennedy. Î�mi amintesc foarte bine sperant�ele pe care le 
aveam î�n după-amiaza de dinaintea î�ntâlnirii cu Robby. 

Î�n momentul î�n care am intrat î�n biroul lui, am s�tiut că 
ceva nu era î�n regulă. Omul din fat�a mea nu mai era cel care 
î�mi promisese postul de manager de weekend, dacă aveam 
să-l surclasez pe Edwin. 

„E doar paranoia”, m-am linis�tit singur. „Acordă-i pre-
zumt�ia de nevinovăt�ie s� i ascultă ce are de zis.” 

― Patrick, sunt foarte mândru de performant�a pe care 
tu s� i echipa ta at�i obt�inut-o î�n ultimele 90 de zile, a zis 
Robby. Vreau să rămâi acolo î�ncă 6 luni s� i să duci clubul din 
Chatsworth la următorul nivel.

― Ce vrei să spui? l-am î�ntrebat eu. Am spus foarte clar 
că vreau postul de manager de weekend din Hollywood.

Postul acela, mi-a spus Robby, fusese deja ocupat. 
Î�n acel moment, simt�eam cum sângele î�mi fierbea î�n 

vene. Nu-mi venea să cred că un om î�n toată firea mă putea 
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privi î�n ochi după ce î�s� i î�ncălcase cuvântul. Mă concen-
trasem atât de mult pe depăs�irea obiectivului, î�ncât nu mă 
gândisem deloc la ce as�  fi făcut dacă lucrurile nu ar fi mers 
bine. 

Cine primise postul? Exact, at�i ghicit: Edwin. De ce? 
Edwin lucra la Bally de 6 ani; eu eram la ei de numai 9 luni. 
Nu au contat realizările mele – faptul că, î�n clasamentul 
nat�ional, î�l depăs� isem pe Edwin. Nu a contat faptul că, 
potrivit datelor obiective, eu meritam postul. 

Ca să fiu cinstit fat�ă de Robby, el nu era lipsit de etică. 
Din moment ce trebuia să respecte ordinele primite de la 
conducerea companiei, act�iona ca un politician. Din multe 
puncte de vedere, a fost o binecuvântare să descopăr de la 
o vârstă fragedă că î�n corporat�ii există planuri ascunse s� i 
că rareori angajat�ii sunt promovat�i doar pe baza meritelor. 
Robby s� i-a dat seama că eram furios s� i mi-a spus să ies un 
pic s� i să mă calmez. Am ies� it î�n parcare s� i am î�ncercat să 
gândesc. Mi-am imaginat felul î�n care acele evenimente 
aveau să î�mi hotărască restul viet�ii. Am derulat filmul î�n 
minte s� i pur s� i simplu nu am putut accepta finalul la care 
s-ar fi ajuns dacă as�  fi acceptat decizia lui Robby. La vremea 
respectivă, nu am î�nt�eles acest lucru, î�nsă î�mi plănuiam 
deja următoarele mutări. Singura problemă era că react�io-
nam la mutarea altcuiva î�n loc să fac o mutare decisă de mine. 
M-am î�ntors î�n biroul lui s� i l-am î�ntrebat dacă hotărârea 
era definitivă. Mi-a răspuns că da. 

Î�n acel moment, l-am privit î�n ochi s� i i-am spus că î�mi 
dau demisia. Înit�ial, a crezut că glumeam, î�nsă eu eram con-
vins de decizia mea. Ce rost are să lucrezi î�ntr-o companie 
care nu î�t�i oferă o direct�ie clară cu privire la ceea ce trebuie 
să faci pentru a fi promovat? De ce să am parte de o astfel 
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de suferint�ă? Acela a fost momentul î�n care mi-am dat sea-
ma că nu î�mi mai puteam lăsa destinul î�n mâinile altcuiva 
nici măcar pentru o zi din viat�ă. 

Î�n acea etapă din cariera mea, nu gândeam ca un î�nvin-
gător. Dată fiind incapacitatea mea de a gândi cu mai mult 
de una sau cu două mutări î�n avans, eram î�ncă un amator. 
S� i, de aceea, î�nlemnisem de frică. Î�n timp ce mă î�ntor-
ceam acasă cu mas� ina, mă simt�eam ca s� i cum luasem cea 
mai proastă decizie din viat�a mea. Colegii au î�nceput să mă 
sune s�i să mă î�ntrebe ce naiba fusese î�n capul meu. Nici fa-
miliei mele nu-i venea să creadă. 

Până m-am dus la culcare î�n seara aceea, emot�iile se 
atenuaseră î�n mare parte, iar eu am î�nceput să mă î�ntreb 
ce aveam să fac î�n continuare. Mai târziu î�n cursul carierei 
mele, am î�nvăt�at cum să procesez probleme care survin 
brusc. Din fericire, î�n noaptea aceea am reus�it să mă calmez 
suficient cât să mă pot gândi la următoarele mele mutări. 
Acum, când mă gândesc la acea noapte, î�mi dau seama că 
a fost unul dintre momentele definitorii din viat�a mea. 

A trebuit să privesc î�nlăuntrul meu s� i să î�mi dau seama 
cine voiam să fiu – s� i unde voiam să ajung. Lista pe care am 
făcut-o arăta astfel: 

1. Vreau ca numele de Bet-David să ajungă să î�nsem-
ne ceva, să î�nsemne atât de mult, î�ncât părint�ii mei 
să fie mândri că au luat hotărârea de a părăsi Îranul. 

2. Vreau să lucrez cu oameni care î�s� i respectă promi-
siunile. Acest criteriu se aplică mai ales liderilor cu 
care voi lucra s� i care î�mi vor influent�a traiectoria 
profesională. 
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3. Vreau o formulă clară, care să-mi spună cum pot 
ajunge î�n vârf doar pe baza rezultatelor mele. Nu 
pot să sufăr „surprizele” sau cei care schimbă regu-
lile jocului. 

4. Vreau să construiesc o echipă care să se dedice ace-
leias� i viziuni s� i să văd cât de departe putem ajunge 
î�mpreună. Această echipă î�i include s� i pe tovară-
s� ii de nădejde, î�n care să simt că pot avea 100% 
î�ncredere. 

5. Vreau să câs�tig suficient de mult�i bani î�ncât să nu 
mai pot fi controlat de politicile s�i interesele ascunse 
ale altor oameni. 

6. Vreau să fac rost de toate cărt�ile de strategie care 
există, pentru a vedea jocul dintr-o perspectivă mai 
largă s�i pentru a î�nvăt�a cum să minimizez bullying-ul 
din corporat�ii. 

Odată ce am clarificat cine voiam să fiu, mi-am putut 
vedea următoarele mutări. Primul pas era să găsesc un job 
î�n vânzări, cu un salariu bazat pe merite s� i cu as�teptări cla-
re. Douăzeci de ani mai târziu, î�t�i pot spune că dobândes�ti 
claritate luând hotărâri care sunt aliniate convingerilor s� i 
valorilor tale fundamentale. 

Folosește-te de hateri și de sceptici  
ca să te impulsionezi

T� i-am relatat această poveste despre felul î�n care mi-a fost 
refuzată promovarea, fiindcă vreau să te foloses�ti de dure-
rea ta. Momentele î�n care te simt�i neputincios, furios sau 
trist, sunt cele care te ajută să î�t�i identifici cea mai profundă 
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motivat�ie. Nu subestima fort�a cu care te poate motiva rus� i-
nea. Atunci când, la vârsta de 17 ani, Elon Musk a părăsit 
Africa de Sud s� i a ajuns î�n Canada, tatăl lui nu a avut decât 
dispret� pentru fiul cel mare. Î�ntr-un articol publicat î�n no-
iembrie 2017 î�n revista Rolling Stone, Neil Strauss citează 
felul î�n care Musk a descris despărt�irea de tatăl său: „Mi-a 
spus, pe un ton destul de art�ăgos, că mă voi î�ntoarce î�n trei 
luni, că nu voi reus�i niciodată, că nu voi realiza niciodată 
nimic. Mă făcea tot timpul idiot. S� i, apropo, ăsta e doar vârful 
aisbergului.”

Barbara Corcoran, un mogul al domeniului imobiliar, 
pe care s-ar putea să o fi văzut î�n Shark Tank*, provine 
dintr-o familie cu zece copii s� i a crescut î�ntr-un oras�  mun-
citoresc din New Jersey. Î�n 1973, avea 23 de ani s� i lucra 
ca ospătărit�ă î�ntr-un restaurant. Acolo a î�ntâlnit un bărbat 
care i-a î�mprumutat 1.000 de dolari ca să î�nfiint�eze o com-
panie imobiliară. S-au î�ndrăgostit s� i se părea că aveau să 
trăiască fericit�i până la adânci bătrânet�i. Dacă acest sce-
nariu ar fi fost respectat, cred că Barbara ar fi construit o 
afacere destul de bună î�n domeniul imobiliar. Î�nsă, î�n 1978, 
bărbatul a părăsit-o s� i s-a căsătorit cu asistenta ei. S� i, ca să 
pună sare pe rană, i-a spus Barbarei: „Nu vei reus�i niciodată 
fără mine.” 

Î�ntr-un interviu din noiembrie 2016, publicat î�n re-
vista Inc., Corcoran povestes� te că s� i-a transformat furia î�n 
cea mai bună prietenă. „Î�n clipa î�n care un bărbat î�mi vor-
bea de sus, mă transformam î�n cea mai bună versiune a 
mea”, a spus ea. „Întent�ionam să obt�in tot ce-mi doream 
de la persoana aceea, indiferent ce s-ar fi î�ntâmplat… Nu 
aveam să-i permit să mă desconsidere. Nu aveam de gând 

*  Un reality show pe teme de business. (n. red.)
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să tolerez asta. Î�mi spuneam î�ncet, mie î�nsămi: «F@#& 
you!»”.

Genul acesta de respingere, genul acesta de rus�ine poa-
te fi o sursă a naibii de importantă de motivat�ie. Vreau să î�t�i 
amintes�ti de profesorii, de antrenorii, de s�efii, de părint�ii 
sau de rudele care te-au denigrat de-a lungul anilor. Asta 
nu î�nseamnă că trebuie să port�i cu tine negativitatea lor. 
Î�nsă o pot�i folosi pe post de „combustibil”, ca să te lansezi. 
Barbara Corcoran a folosit respingerea, transformând-o î�n 
hotărâre. Mult�umită acestui lucru, a construit cea mai de 
succes firmă de imobiliare din New York s� i a vândut-o cu 
66 de milioane de dolari. Apoi, a scris un bestseller s�i a de-
venit vedetă TV î�n Shark Tank.

Î�ntrucât acum este investitor î�n antreprenori, Corcoran 
caută efectiv oameni care sunt motivat�i de durere. Ea con-
sideră că ai un avantaj dacă ai crescut î�ntr-o familie săracă. 
„O copilărie grea? Da! Mi se pare o polit�ă bună de asigura-
re”, spune ea. „Un tată abuziv? Fabulos! Nu ai avut un tată? 
S� i mai bine! Nu tot�i antreprenorii mei de succes au avut 
o copilărie nefericită, î�nsă tuturor le-a spus cineva că nu 
aveau să reus�ească, iar ei au rămas cu capsa pusă până î�n 
ziua de azi.” 

Nu î�t�i tratez suferint�a cu lejeritate. Crede-mă, î�n copi-
lărie am avut parte de atâta rus� ine, î�ncât î�mi ajunge pentru 
toată viat�a. M-a durut atunci s� i mă doare s� i acum. Denigră-
rile, insultele s� i abuzurile pot fi ori scuze, ori combustibil. 
Un combustibil al naibii de puternic. 

Regretatul tată al lui Michael Jordan spunea: „Dacă 
vret�i să scoatet�i ce e mai bun din Michael Jordan, spunet�i-i 
că nu poate să facă ceva.” Ghici despre ce a vorbit Michael 
Jordan cel mai mult, la cinci ani după ce s-a retras din NBA, 
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î�n discursul pe care l-a t�inut atunci când a fost primit î�n Hall 
of Fame. A vorbit despre tot�i haterii s�i scepticii din viat�a lui. 
Î�ncă nu reus�ise să-i uite pe cei care î�l denigraseră. Atunci 
când Jordan nu a fost acceptat î�n echipa liceului, cel care 
i-a luat locul a fost Leroy Smith Jr. S� i, ca să î�t�i arăt î�n ce 
măsură a folosit Jordan durerea ca pe un combustibil, a 
mers până î�ntr-acolo î�ncât l-a invitat pe Leroy la ceremo-
nie. Jordan a spus: „Când el a fost acceptat î�n echipă, iar eu 
am fost respins, nu am vrut să-i demonstrez doar lui Leroy 
Smith, nu am vrut să-mi demonstrez doar mie î�nsumi, ci 
am vrut să-i demonstrez ceva antrenorului care l-a ales pe 
Leroy î�n locul meu. Am vrut să mă asigur că antrenorul a 
î�nt�eles acest lucru: «Omule, ai făcut o gres�eală»”.

Musk, Corcoran s� i Jordan au folosit cu tot�ii durerea pe 
post de combustibil. S� i tu pot�i proceda la fel. Gândes�te-te 
la cele mai dificile momente din trecutul tău, când ai spus: 
„Asta n-o să se mai î�ntâmple niciodată!” Amintirea acelor 
experient�e va fi combustibilul tău. 

■ ■ ■ ■ ■ 

Î�ncă mi se pare că am atât de mult�i hateri î�n viat�a mea, î�ncât 
ar putea umple Madison Square Garden. La 26 de ani, am 
fost invitat de liceul pe care î�l absolvisem, Glendale High 
School, să t�in un discurs. M-am î�ntâlnit din î�ntâmplare cu 
Dotty, o consilieră s� colară, care m-a î�ntrebat: „De ce ai 
venit aici, Patrick? Ca să-l vezi pe speakerul motivat�ional?”. 
Apoi mi-a spus că î�i compătimise mereu pe părint�ii mei. 
Îată-mă, la 26 de ani, invitat la fostul meu liceu pentru a-mi 
spune povestea de succes, iar Dotty mă coples�ea cu mila 
ei, amintindu-mi că, î�n urmă cu 10 ani, î�i compătimise pe 


