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Un mesaj personal din partea  
lui Robin Sharma

Această carte este despre geniul urias� , despre decent�a s� i 
eroismul ce se află î�n fiecare inimă care bate astăzi pe pla-
neta noastră.

A fost palpitant, terifiant, î�nălt�ător s� i istovitor să creez 
această lucrare pentru voi.

Scrierea cărt�ii Zi de zi erou. Manifestul m-a făcut să ajung 
la aspecte ale meseriei, ale caracterului s� i ale datoriei mele 
de a fi de folos pe care nu le cunoscusem î�nainte. Când 
am terminat, eram un alt om decât cel care î�ncepuse acest 
proces.

I�n paginile următoare, vei descoperi o filosofie calibra-
tă pe materializarea abilităt�ilor tale cele mai valoroase, o 
metodologie revolut�ionară pentru a realiza o capodoperă 
s� i un flux constant de idei care să te ajute să ai o viat�ă de o 
frumuset�e uimitoare, bucurie continuă s�i libertate spirituală.

M-am dezvăluit î�n această carte mai mult decât î�n ori-
care dintre cărt�ile mele anterioare. Să-mi dezvălui vulne-
rabilitatea a fost un proces î�nspăimântător care până la 
urmă s-a dovedit plin de satisfact�ii. Analiza onestă a es�ecu-
rilor ne ajută să le transformăm î�n î�nt�elepciune, nu-i as�a? 
S� i acceptarea suferint�ei ne permite să o transformăm î�n 
putere.
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Sperant�a mea sinceră este că, citind despre toate lucru-
rile prin care am trecut, să î�nvet�i ce pericole sunt de evitat, 
cum să transformi problemele î�n reus�ite s�i să cons�tientizezi 
felul minunat î�n care viat�a lucrează î�n favoarea ta, chiar s� i 
atunci când nu pare să fie as�a.

Am scris pentru tine Zi de zi erou. Manifestul ca s� i cum 
ar fi fost ultima mea carte. Sper s� i mă rog să mai pot scrie 
multe altele. I�nsă viat�a omului este o călătorie fragilă s� i ni-
ciunul dintre noi nu s�tie ce î�i va aduce ziua de mâine. As�a-
dar am pus tot ce aveam mai bun î�n mine î�n acest manual 
de productivitate supremă, performant�ă de elită, fericire 
trainică s� i serviciu neobis�nuit fat�ă de societate.

Dorint�a mea sinceră s� i profundă este ca toate cunos�-
tint�ele pe care urmează să le capet�i să lumineze harul ce 
doarme linis�tit î�n adâncul tău, să-t�i aprindă focul interior 
pentru a-t�i crea propria capodoperă s� i să te ajute să-t�i des-
coperi magia personală, astfel î�ncât să ai viat�a pe care t�i-o 
dores� ti cel mai mult. Făcând totodată un loc mai bun din 
lumea noastră.
 

Cu dragoste s� i respect,

P.S. Pentru a accesa toate modelele de î�nvăt�are, tiparele de imple-
mentare s� i procedurile tactice de lucru ment�ionate î�n această carte, 
precum s� i video-urile de aprofundare a dezvoltării personale, intră 
pe site-ul TheEveryDayHeroManifesto.com.



 
 

Mii de genii trăiesc și mor fără să fie descoperite – fie de 
către ei înșiși, fie de către alții.

− MARK TWAIN

Numai cei care se dedică trup și suflet unei cauze pot 
deveni cu adevărat maeștri. Din acest motiv, măiestria 
cere totul de la o persoană.

− ALBERT EINSTEIN

Oamenii spun mereu că nu renunță la scaunul lor, fiindcă 
sunt obosiți, dar nu este adevărat. Nu, de fapt singurul 
lucru care îi obosește este renunțatea.

− ROSA PARKS

Este ușor să dărâmi și să distrugi. Eroii sunt cei care aduc 
pacea și construiesc.

− NELSON MANDELA
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1. 

Un manifest pentru  
eroul obișnuit din tine

„Dacă nu ai descoperit ceva pentru care merită să-t�i dai 
viat�a, trăies�ti degeaba”, a spus Martin Luther King Jr.:

As� muri î�mpăcat luptând pentru ideea că tu es�ti minunat.
As� î�ncasa un glont� pentru conceputul că t�i-a fost hărăzit 

să realizezi lucruri măret�e, să trăies�ti evenimente grandioa-
se s� i să cunos�ti universul secret al măiestriei populat de 
spiritele avansate care au trecut pe aici î�naintea noastră.

Ca cetăt�ean al Pământului, ai datoria să-t�i foloses�ti pu-
terea primordială pentru a face lucruri uimitoare, pentru a 
face progrese remarcabile s�i pentru a î�nnobila viat�a frat�ilor 
s� i surorilor tale cu care î�mpart�i grija pentru planetă.

Cred că toate acestea sunt adevărate. Indiferent unde 
te-au as�ezat acum brat�ele naturii, trecutul nu trebuie să-t�i 
prescrie viitorul. Ziua de mâine poate fi transformată î�ntot-
deauna î�ntr-o zi mai bună decât cea de azi. Es� ti om. Iar 
oamenii pot să facă asta.

Da, suntem diferit�i din punctul de vedere al culorii pielii, 
staturii, sexului, religiei, nat�ionalităt�ii sau al felului de a fi. 
Nelson Mandela, Harriet Tubman, Mahatma Gandhi, Floren-
ce Nightingale s� i Oskar Schindler sunt unii dintre cei mai 
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mari eroi. I�nsă, cei care duc o viat�ă mai linis�tită – cei care 
predau î�n s�coli sau muncesc î�n restaurante, cei care scriu 
poezie sau cei care lansează afaceri noi, cei care lucrează î�n 
brutării sau care-s� i cresc copiii acasă, cei care ajută comu-
nităt�ile ca paramedici, pompieri s� i voluntari – s� i ei merită 
să fie numit�i eroi. Multe dintre aceste suflete bune lucrează 
din greu, cu hotărârea nobilă de a face totul cât mai bine. 
Muncesc cu zâmbetul pe buze. S� i cu grat�ie î�n suflet. 

Mă simt umil atunci când viat�a mea se intersectează cu 
cea a unor astfel de oameni. Realmente, î�nvăt� de la ei, cresc 
datorită lor s� i, cumva, î�ntâlnirea cu ei mă transformă.

Aces�tia sunt eroii obis�nuit�i. As�a-zis� ii „oameni de rând”, 
care se comportă cu virtute s� i onoare. 

Astfel, cu un respect profund fat�ă de toate posibilităt�ile 
pe care le port�i î�n tine s� i care abia as�teaptă să se materiali-
zeze, iată cuvintele mele de î�ncurajare, la î�nceputul călă-
toriei noastre:

I�ncepând de astăzi afirmă-t�i devotamentul de a-t�i aduce aminte 
de sufletul sublim, de luptătorul curajos s�i de creatorul invincibil 
pe care î�nt�elepciunea ta naturală te î�ndeamnă să î�i reprezint�i.

I�ncercările din trecut t�i-au servit cu dibăcie pentru a te 
reinventa, devenind cel care es�ti astăzi, mai puternic, mai con-
s�tient de puterile care te fac special s� i mai recunoscător pentru 
binecuvântările fundamentale ale unei viet�i trăite frumos: să-
nătate excelentă, o familie fericită, o slujbă care te î�mplines� te 
s� i o inimă plină de sperant�ă. Aceste greutăt�i aparente sunt de 
fapt pietrele de temelie ale victoriilor tale curente s� i viitoare.

Limitele de odinioară care te-au t�inut î�ncătus�at, precum s� i 
„es�ecurile” care te-au rănit au fost necesare pentru a-t�i î�nt�elege 
măiestria. Totul se desfăs�oară î�n favoarea ta. Es�ti cu adevărat 
favorizat.
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Da, da, es�ti un leu, nu o oaie, fie că accept�i asta sau nu. Es�ti 
un lider, niciodată o victimă. Es�ti o persoană care merită o rea-
lizare except�ională, o aventură î�nălt�ătoare, o mult�umire con-
tinuă s� i o stimă de sine, care, treptat, să se transforme î�ntr-o 
dragoste de sine, pe care nimeni s� i nimic să nu o altereze 
vreodată. 

Es�ti o fort�ă atotputernică a naturii s� i un producător dina-
mic, nu o victimă adormită prinsă pe picior gres� it, î�ntr-o lume 
a mediocrităt�ii degradante, a nemult�umirii, conformităt�ii s� i 
drepturilor dezumanizante.

S� i, prin angajament statornic s� i efort sust�inut, vei deveni 
un idealist, un artist neobis�nuit, un puternic tip except�ional. 
O persoană care va schimba cu adevărat lumea, î�n felul tău cel 
mai sincer s� i except�ional. 

As�adar, nu fi cinic, critic ori negativist. Pentru că scepticii 
sunt visători degenerat�i. Iar tu merit�i mai mult decât să fii 
mediocru.

Astăzi s� i î�n fiecare zi a viet�ii tale absolut glorioase, stră-
lucitor de luminoase s� i de folos celor mult�i, rămâi cu î�ndârjire 
nelimitat de liber, pentru a-t�i modela viitorul, a-t�i materializa 
ambit�iile s� i a-t�i cres�te contribut�ia la realizarea visurilor, pasiu-
nilor s� i lucrurilor cărora li te dedici.

Protejează-t�i buna dispozit�ie, s� lefuies�te-t�i î�ndemânarea s� i 
inspiră-i pe tot�i cei suficient de norocos�i ca să-t�i urmărească 
exemplul pozitiv despre cum se poate comporta o fiint�ă umană 
minunată.

Noi vom vedea cum te dezvolt�i, î�t�i vom aplauda abilităt�ile, 
î�t�i vom aprecia valoarea s� i î�t�i vom admira nemurirea.

Pentru că vei rămâne î�n inimile multora.



2. 

Să rămâi loial idealurilor tale  
reprezintă un multiplicator de forță

Când nimeni nu crede î�n tine, este momentul î�n care tu tre-
buie să crezi cel mai mult.

Aceia care sunt cel mai devotat�i exprimării totale a 
geniului lor nativ s� tiu că î�ncrederea î�n sine s� i păstrarea 
loialităt�ii fat�ă de ei î�ns� is� i s� i de misiunea lor măreat�ă – 
mai ales î�n fat�a ridicolului s� i a incertitudinii, a atacului s� i a 
adversităt�ii – este calea de a deveni legendar. S� i o adevărată 
cale spre nemurire. Pentru că exemplul tău nobil va dăinui 
multă vreme după ce tu nu vei mai fi.

Călătoria către viat�a ta eroică va fi plină de culoare, va 
inspira, va fi dezordonată, tumultoasă s� i, indiscutabil, glo-
rioasă. Să te dedici atingerii celui mai î�nalt nivel al măret�iei 
tale, generând o multitudine de rezultate frumoase s� i con-
tribuind la construirea unei lumi mai senine, va î�nsemna cea 
mai î�nt�eleaptă s� i mai grozavă călătorie pe care o vei face 
vreodată. I�t�i promit asta. Păs� ind î�n splendoarea imensă a 
sinelui tău cel mai creativ, mai puternic s�i mai empatic î�i vei 
determina s� i pe cei din jurul tău să-s� i descopere talentele, 
făcând din planeta noastră un loc mai prietenos.
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Acum, dacă î�mi dai voie, as�  vrea să î�t�i ret�in atent�ia un 
moment pentru a-t�i dezvălui cum a î�nceput povestea mea, 
astfel î�ncât să ajungi să mă cunos�ti mai bine. Pentru că vom 
petrece ceva timp î�mpreună pe parcursul următoarelor 
pagini.

Nu sunt o persoană specială. Nu sunt o autoritate î�n do-
meniu. Nu mă deosebesc cu nimic de tine.

Am aptitudinile mele, la fel cum s�i tu le ai pe ale tale, am 
defecte foarte omenes�ti (ce om nu are?) s�i mă pot simt�i nesi-
gur, nevrednic s�i speriat, precum s�i curajos, util s�i î�ncrezător.

Am crescut î�ntr-un oras�  industrial cu o populat�ie de 
aproximativ cinci mii de locuitori. Lângă ocean. I�ntr-o casă 
mică. Fiul unor imigrant�i cu suflet mare. Cu sigurant�ă, n-am 
mâncat cu tacâmuri din argint.

Plin de entuziasm la vârsta de patru ani.       Jucându-mă în zăpadă în fața casei.

 
Da, eu sunt acolo, î�ntr-o piesă de teatru, la s�coală. S� i î�n 

grădina din fat�a casei, î�n timpul unei ierni aprige. După cum 
vedet�i, nici vorbă de vreun Ferrari pe alee. Nici decorat�iuni 
extravagante sau alte lucruri inutile. Doar lucruri strict ne-
cesare. As�a e cel mai bine.
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La s�coală, nu mi-am găsit niciodată locul printre cei mai 
populari. I�ntotdeauna mi-a plăcut să trăiesc î�n mintea mea, 
să visez la lucruri fascinante, să am ritmul meu propriu. 
Să-mi văd de ale mele, dacă î�nt�elegi ce vreau să zic.

Odată un director i-a spus iubitei mele mame că nu pro-
mit nimic s� i că probabil nu voi absolvi liceul. Alt�i profesori 
i-au avertizat subtil pe părint�ii mei că potent�ialul meu era 
minim. Cât�iva au prezis că voi ajunge un pierde-vară sau 
un vagabond. Cei mai mult�i oameni pur s� i simplu râdeau 
de mine.

Cu o singură except�ie.
Cora Greenaway. Profesoara mea de istorie din clasa a 

cincea.
Ea a crezut î�n mine. Ceea ce m-a ajutat pe mine să cred 

î�n mine.
Doamna Greenaway m-a î�nvăt�at că fiecare fiint�ă uma-

nă se nas�te cu un talent. Mi-a explicat că fiecare dintre noi 
poate fi extrem de bun î�ntr-un domeniu s� i că fiecare dintre 
noi s-a născut cu abilităt�i speciale, capacităt�i remarcabile 
s� i merite distinse. Ea mi-a zis că, dacă î�mi spun mereu asta, 
muncesc din greu s� i sunt sincer cu mine, se vor î�ntâmpla 
lucruri bune s� i voi avea parte de binecuvântări.

Această profesoară cu suflet mare a văzut ce era mai bun 
î�n mine, m-a î�ncurajat s� i mi-a arătat o formă de onestitate 
de care este mare nevoie î�ntr-o societate care de prea multe 
ori ne î�njoses� te abilităt�ile s� i ne denigrează priceperea. 
Uneori, nu este nevoie decât de o singură conversat�ie cu o 
persoană extraordinară pentru a-t�i redirect�iona restul viet�ii 
pe o cale cu totul nouă, nu?

Acum cât�iva ani am căutat-o pe Cora Greenaway pe in-
ternet. Ce am descoperit m-a emot�ionat cu adevărat.
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I�n tineret�e, făcuse parte din rezistent�a olandeză s� i 
pătrunsese î�n spatele liniilor inamice î�n timpul celui de-al 
Doilea Război Mondial, pentru a salva copii care urmau să 
fie exterminat�i î�n lagărele naziste. S� i-a riscat viat�a s� i s� i-a 
onorat convingerile salvând copii. La fel cum m-a salvat s� i 
pe mine.

Dna Greenaway nu mai este. A murit î�n acelas�i an î�n care 
i-am aflat trecutul. I�i mult�umesc domnului din Amsterdam 
care a avut grijă de ea cu atâta generozitate până la sfârs� it 
s� i care m-a t�inut la curent cu starea acestui mentor care a 
î�nsemnat atât de mult pentru mine.

Cora Greenaway a fost ceea ce eu consider un „erou 
obis�nuit”. Discretă s� i umilă, puternică s� i vulnerabilă, etică 
s� i influentă, î�nt�eleaptă s� i iubitoare. Ne-a făcut mai bună ci-
vilizat�ia – faptă cu faptă.

Cora Greenaway la vârsta de 101 ani.

 
Ea m-a inspirat să de-

păs�esc as� teptările limitate 
pe care le aveau mult�i cu 
privire la viat�a mea s�i să ter-
min liceul. Apoi, am absolvit 
universitatea, cu o speciali-
zare principală î�n biologie 
s�i una secundară î�n limba 
engleză. Am intrat apoi la 
Drept, î�n cadrul căruia am 
făcut un master, beneficiind 
de bursă completă. 
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Să nu ai î�ncredere î�n cei care te critică. Să nu acorzi 
atent�ie celor care te subestimează. Să-i ignori pe cei care te 
descurajează. Ei nu știu ce minuni zac în tine.

Cu timpul, am devenit un avocat de succes, specializat 
pe litigii. Foarte bine plătit, dar gol pe dinăuntru, ambit�ios, 
dar nesatisfăcut din punct de vedere creativ, disciplinat, 
dar fără să mai s�tiu cine sunt cu adevărat. Mă trezeam î�n 
fiecare dimineat�ă, mă priveam î�n oglinda din baie s� i nu-mi 
plăcea de bărbatul care se uita la mine. Nu prea mai aveam 
sperant�ă. S� i nu aveam nicio legătură cu eroismul natural 
despre care am aflat că este unul dintre avantajele de bază 
ale fiint�ei umane.

Succesul fără respect de sine este o victorie iluzorie, 
nu-i as�a?

As�a că m-am hotărât să mă reinventez. Ca să ajung să 
cunosc o versiune mai autentică, mai fericită, mai î�mpăcată 
s� i mai bună a persoanei care eram. S� i am î�nceput o campa-
nie de dezvoltare personală amplă, de vindecare emot�ională 
profundă s� i de progres spiritual intens.

Nu e niciun dubiu că s�i tu ai această putere de face schim-
bări radicale. Evolut�ia, cres� terea s� i chiar transformarea 
completă fac parte din setările tale de bază, cele care te fac 
ceea ce ești. S� i cu cât stimulezi mai mult această fort�ă inte-
rioară, cu atât devine mai puternică.

Să regenerezi o versiune mai creativă, mai productivă, 
mai inventivă s� i mai invincibilă a ta – una mai veselă, mai 
curajoasă s� i mai calmă – nu este un dar interzis, rezervat 
zeilor cu un geniu sublim s� i î�ngerilor cu o perfect�iune 
neobis�nuită.

Nu. Geniul are mult prea puțin de-a face cu genetica și 
mult mai mult cu obiceiurile tale. Să devii persoana care t�i-ai 
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imaginat î�ntotdeauna că pot�i deveni este rezultatul unui 
efort − s�i este accesibil oricărei persoane dispuse să î�s� i des-
chidă sufletul, să muncească s� i să facă ceea ce trebuie făcut 
pentru ca magia să devină realitate.

I�n această perioadă din viat�a mea î�mi propun să recon-
struiesc, să reî�nnoiesc s�i să transform persoana care am fost 
î�ntr-o fiint�ă care să-s� i tragă puterea dintr-un sistem intern 
de navigat�ie, s� i nu din atract�ii exterioare, precum pozit�ie 
socială, bunuri materiale s� i prestigiu. O fiint�ă care să nu se 
sfiască să spună adevărul (cu riscul de a deveni nepopula-
ră), o fiint�ă care să-s� i apere cu fermitate scopurile, o fiint�ă 
pentru care jobul să nu fie un simplu job, ci mai degrabă 
o chemare, o fiint�ă care nu are nevoie să achizit�ioneze lu-
cruri materiale pentru a simt�i plăcere intensă, o fiint�ă care 
să-s� i facă un scop din a aduce mai multă fericire î�n viat�a 
altora. 

Este mult prea us�or să ne petrecem î�ntreaga existent�ă 
escaladând o serie de munt�i doar ca să ne dăm seama la 
final că i-am urcat pe cei care nu trebuia. 

... Fiind ocupat�i să fim ocupat�i.

... Fiind dependent�i de distrageri s� i sedus�i de distract�ii 
care ne dau un sentiment fals de progres, î�nsă, î�n realitate, 
ne fură cele mai valoroase ore din zilele noastre cele mai 
de pret�.

... Fiind amăgit�i că avem nevoie de lucruri s� i activităt�i 
pe care societatea noastră le vinde drept etalon autentic al 
succesului, când, de fapt, sunt la fel de satisfăcătoare din 
punct de vedere spiritual precum un drum rapid până la 
cel mai apropiat mall.
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Hotărârea de a mă schimba s� i de a-i da viet�ii mele un 
sens, survenită pe la vârsta de treizeci de ani, mă face să mă 
gândesc la cuvintele poetului Charles Bukowski:
 

Tot�i vom muri, fiecare dintre noi, ce mai circ! Acest singur gând 
ar trebui să ne facă să ne iubim, dar nu o face. Suntem terori-
zat�i s� i doborât�i de trivialităt�i, suntem devorat�i de nimic.
  

Timp de trei ani lungi, m-am trezit dimineat�a devreme, 
î�n vreme ce familia mea î�ncă dormea, s� i am exersat practici 
care să-mi diminueze starea de oboseală, să-mi rafineze 
capacităt�ile s� i să mă î�ndrepte cu desăvârs� ire către destinul 
meu personal.

Am studiat cărt�i despre marii bărbat�i s� i marile femei 
ale istoriei – genii artistice, luptători neî�nfricat�i, oameni de 
s�tiint�ă renumit�i, titani din lumea afacerilor s� i filantropi 
neobosit�i, aflând astfel despre convingerile lor de bază, 
emot�iile dominante, rutina zilnică, ritualurile de ot�el, care 
au avut ca rezultat o viat�ă luminoasă. I�t�i voi relata tot ceea 
ce am aflat pe parcursul paginilor următoare.

Am participat la conferint�e de dezvoltare personală s� i 
am investit î�n cursuri de autodezvoltare.

Am î�nvăt�at să meditez s�i să vizualizez, am t�inut un jurnal 
s�i am contemplat î�ndelung, am t�inut post s� i m-am rugat.

Am apelat la coachi pentru performant�ă de top, am lu-
crat cu acupuncturis�ti, hipnoterapeut�i, vindecători afectivi 
s� i consilieri spirituali, am făcut dus�uri reci s� i am transpirat 
î�n saune s� i, săptămânal, am investit î�n masaj terapeutic.

Privind acum î�n urmă, din perspectiva bărbatului mai 
î�n vârstă care sunt, î�mi dau seama că am făcut destule.
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Trebuie să î�t�i spun că, uneori, procesul a fost confuz, in-
confortabil s�i î�nfricos�ător. Dar a fost s�i electrizant, fascinant, 
satisfăcător s� i, de cele mai multe ori, de o frumuset�e care 
î�t�i tăia respirat�ia. Schimbarea personală fundamentală este 
adesea dureroasă, pentru că este atât de transformatoare. 
S� i nu putem deveni cei care suntem menit�i să fim fără să 
renunt�ăm la cei care am fost cândva. Tu, cel slab, trebuie să 
treci printr-un soi de moarte, pentru ca tu, cel puternic, 
să pot�i renas�te. Dacă progresul nu este dificil, nu este un 
progres real, nu-i as�a?

I�n timp ce lucram riguros cu mine î�nsumi î�n fiecare di-
mineat�ă, pe când lumea din jurul meu dormea î�ncă, felul î�n 
care mă vedeam, felul î�n care mă purtam s� i felul î�n care î�mi 
trăiam viat�a se restructurau complet. Datorită timpului 
petrecut cu echipa de vis a instructorilor mei, multe dintre 
temerile mele majore au dispărut; as�a că multe dintre gri-
jile mele zilnice s� i comportamentele de autosabotare s-au 
diminuat pur s� i simplu. Mare parte din nevoia de a-i mul-
t�umi pe ceilalt�i, de a mă face plăcut s� i de a urma turma – 
trădându-mă astfel pe mine – pur s� i simplu s-a destrămat.

Am devenit mai loial principiilor mele profunde, mult 
mai sănătos, mai creativ, mai vesel s�i mai pas�nic. Petreceam 
tot mai put�in timp î�n mintea mea s� i am devenit mult mai 
intim conectat cu sufletul meu. Asta a făcut ca inspirat�ia să 
mi se dezlănt�uie, productivitatea să se accelereze s� i î�ncre-
derea mea să crească. Am î�nceput să descopăr această ma-
gie aflată la dispozit�ia oricărei fiint�e umane care î�s� i dores�te 
cu ardoare să se î�mprietenească cu ea.

Spre finalul acelor trei ani de vindecare aproape conti-
nuă s� i dezvoltare consecventă, am s� tiut că sunt pregătit 
să î�ncep o nouă etapă a aventurii mele pe calea măiestriei 
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personale s� i a leadershipului, pe care mă aflu s� i î�n ziua de 
azi. Instinctul mi-a s�optit că trebuie să scriu o carte despre 
experient�a mea s�i despre lect�iile pe care le-am î�nvăt�at. Pen-
tru ca s� i alt�ii să se poată ridica.

S� i am numit-o Călugărul care și-a vândut Ferrari-ul.
Unii s-au amuzat pe tema titlului s� i au spus că nimeni 

nu va citi o carte de dezvoltare personală scrisă de un avo-
cat. Alt�ii au bombănit că viat�a de scriitor este grea, s� i că 
ar trebui să renunt� î�nainte să î�ncep. Am refuzat să mă î�m-
piedic de limitările lor s� i, foarte entuziasmat, am scris o 
carte-fabulă despre cum să treci de la o viat�ă trăită pe 
jumătate la una minunată, trăită cu curaj, î�n care orice este 
posibil.

Nu s�tiam mare lucru despre publicarea cărt�ilor s� i nici 
nu mă trag dintr-o familie de antreprenori (mama a fost 
profesoară s� i tata a fost medic de familie). Dar s� tiam că 
autoeducarea este modalitatea de a transforma fanteziile 
unei imaginat�ii bogate î�ntr-o realitate us�or de observat. Iar 
ceea ce nu s�tiam puteam î�nvăt�a. Aptitudinile care î�mi lip-
seau puteau fi deprinse. La rezultatele la care ajungeau alt�ii 
puteam să ajung s�i eu prin concentrare, efort sust�inut, infor-
mat�ii extraordinare s� i profesori buni. As�a că m-am î�nscris 
la un curs de o seară t�inut de o organizat�ie numită Anexa 
de I�nvăt�are.

Acolo am î�nvăt�at despre manuscrise s� i redactori, edi-
turi s� i tipografi, distribuitori s� i librari. Cursul a fost incre-
dibil s� i m-a lăsat cu o dorint�ă arzătoare de a-mi î�ndeplini 
visul. După ce s-a terminat, am mers pe jos până acasă; era 
o noapte rece de iarnă, ningea, iar eu eram plin de sperant�ă. 
S� i foarte hotărât să-mi public cartea.
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M-am hotărât să o public eu î�nsumi. Minunata mea 
mamă a redactat manuscrisul, reflectând la fiecare rând 
până târziu î�n noapte. Cât�iva prieteni buni au fost primii 
mei cititori. Am printat-o la un centru xerox care avea pro-
gram non-stop. I�mi amintesc î�ncă cum mă ducea tatăl meu 
acolo cu mas� ina, la patru dimineat�a, ca să pot î�nainta î�n 
misiunea mea î�nainte să-mi î�ncep programul de lucru la 
biroul de avocatură, la ora opt. Binecuvântat fie pentru aju-
torul s� i sprijinul necondit�ionat pe care mi le-a oferit atunci 
când aveam cea mai mare nevoie.

Din cauza lipsei de experient�ă, nu mi-am dat seama că, 
dacă faci o carte cu un font mai mic de 12, textul se va mic-
s�ora mult. Astfel că prima edit�ie a fost greu de citit. Cu toate 
astea, am făcut tot ce am putut, s� i am î�nceput să fac cunos-
cut mesajul cărt�ii Călugărul care și-a vândut Ferrari-ul prin 
cluburile de voluntariat din comunitatea mea. La primul 
meu seminar (verificat î�ntâmplător de Anexa de I�nvăt�are) 
au participat douăzeci s� i trei de persoane. Douăzeci s� i unu 
făceau parte din familie. Nu glumesc.

Lao Zi avea dreptate când a spus că „o călătorie de o mie 
de mile î�ncepe cu un singur pas”. Am pornit-o de la zero ca 
scriitor. (Dacă as�tept�i ca totul să fie perfect pentru a-t�i rea-
liza cel mai mare vis, atunci nu vei î�ncepe niciodată.)

Un scriitor faimos a acceptat să se î�ntâlnească cu mine, 
î�ntrucât simt�eam că aveam nevoie de mai multă î�ndruma-
re s� i voiam să î�nvăt� cum să câs�tig un public mai larg pentru 
a influent�a pozitiv cât mai mult�i oameni. Găsirea unui 
mentor î�nt�elept este î�ntr-adevăr inestimabilă, când î�ncepi 
o viat�ă grandioasă. M-am î�mbrăcat la costum, i-am dat un 
exemplar al cărt�ii pe care mi-o publicasem singur s� i m-am 
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as�ezat pe un scaun masiv din piele î�n fat�a biroului său enorm 
din lemn de stejar, î�n timp ce el a deschis discut�ia. 

— Robin, asta e o meserie grea. Numai cât�iva reus�esc, 
mi-a spus. Es�ti bine văzut ca avocat. Ar trebui să te rezumi 
la asta s� i să nu ris�ti mizând pe ceva atât de incert, a mai 
adăugat el.

Cuvintele lui m-au dezumflat. M-au descurajat. M-au 
dezamăgit. Am crezut că, poate, ambit�ia mea de a aduce 
Călugărul care și-a vândut Ferrari-ul î�n mâinile cititorilor 
care ar putea beneficia de pe urma ei era prostească. Poate 
că m-am î�ns�elat î�n privint�a talentului meu. Nu mai scrise-
sem niciodată o carte. Nu mă cunos�tea nimeni. Era un do-
meniu pe care se pătrundea greu. Poate că autorul barosan 
avea dreptate: ar trebui să nu-mi asum riscuri s� i să rămân 
fidel carierei mele de avocat.

Apoi m-a străfulgerat un lucru evident. Părerea lui nu 
era decât... părerea lui. De ce să î�i dau mai multă impor-
tant�ă? Evaluarea acestui domn chiar nu era treaba mea. 
Cineva urma să scrie următorul bestseller; de ce nu puteam 
fi eu acel cineva? S� i fiecare profesionist î�ncepe ca amator. 
Simt�eam că nu trebuia să las ca sfatul lui să-mi sufoce pasi-
unea. S� i să-mi conteste aspirat�ia. I�n fiecare zi petrecută î�n 
biroul meu de avocatură, î�mi spuneam: „Fiecare oră pe 
care o petrec aici este o oră care mă î�ndepărtează de ceea 
ce î�mi doresc cu adevărat să fac. De ceea ce s�tiu că sunt 
menit să fac”.

Cred că credint�a mi-a fost mai mare decât frica. Iar î�n-
drăzneala mi-a fost mai puternică decât dubiile.

Te implor să î�t�i ascult�i î�ntotdeauna instinctul, î�n de-
favoarea rat�ionamentului practic s� i la rece. Posibilităt�ile, 
măiestria s� i geniul tău nu sunt acolo. Acum oamenii î�mi 
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spun că am avut curajul să perseverez î�n fat�a dezacordului 
s� i a provocării. Dar nu a fost vorba despre curaj. Ca să fiu 
sincer – pentru că vreau î�ntotdeauna să fiu sincer s� i voi fi 
mereu, pe tot parcursul acestei călătorii pe care o facem 
î�mpreună – am simt�it că nu am altă opt�iune decât să urmez 
calea pe care mă conducea entuziasmul meu. 

„Oamenilor care trăiesc intens nu le este frică de moar-
te”, a scris Anais Nin. Norman Cousins a remarcat că „nu 
moartea este cea mai mare tragedie a viet�ii, ci ceea ce lă-
săm să moară î�n noi de-a lungul viet�ii”. I�mpărtăs�esc cu voi 
aceste citate pentru a vă reaminti că viat�a este scurtă s� i 
fragilă. Prea mult�i dintre noi amână lucrurile care ne fac 
sufletul să revină la viat�ă, până când va veni un moment 
imaginar ideal. Dar el nu va veni niciodată. Nu există un 
moment mai bun decât cel prezent pentru a deveni omul 
care s�tii că pot�i deveni s� i pentru a-t�i clădi viat�a celor mai 
exuberante dorint�e ale tale. Mâine, lumea s-ar putea schim-
ba cu totul. Istoria ne-a î�nvăt�at că acest lucru este foarte 
adevărat. Nu-t�i trăi cele mai bune ore î�n camera de as�tep-
tare a viet�ii. Te rog!

Este mai î�nt�elept să î�t�i î�ncerci norocul s� i să ris�ti să pari 
nerod (dar măcar s�tii că ai î�ncercat), decât să ratezi ocazia 
s� i să ajungi gol pe dinăuntru s� i cu inima zdrobită î�n cea din 
urmă zi a ta.

As�a că am dus Călugărul care și-a vândut Ferrari-ul unui 
editor respectat cu intent�ia de a o cizela. Abia as�teptam să 
primesc un feedback din partea unui expert s� i eram aproa-
pe sigur că î�mi va spune că realizasem ceva cu adevărat 
remarcabil.

I�n schimb, scrisoarea pe care am primit-o de la editor 
era o litanie de critici. I�ncepea cu: „Robin, sunt probleme 
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foarte mari cu Călugărul care și-a vândut Ferrari-ul. Nu are 
rost să vorbim pe ocolite”.

Părerea lui despre personajele mele?
„Personajele tale nu sunt altceva decât nis�te stereoti-

puri. De exemplu, Mantle are succes, este bogat, genial, 
carismatic, dur, except�ional de amuzant s� i as�a mai departe, 
dar, cu cât adaugi mai multe calităt�i, cu atât mai mult devi-
ne un clis�eu...”

A î�ncheiat scrisoarea cu: „Sunt sigur că react�ia mea la 
adresa lucrării tale te-a dezamăgit, dar sper ca sugestiile 
mele să-t�i fie de folos. O scriere bună necesită multă, multă 
muncă. Din păcate, o scriere bună pare să fie us�or de făcut. 
Nu este”. Când am citit nota redactorului, eram î�n mas�ină 
î�n fat�a casei lui din cărămidă ros� ie; abia dacă mă mis�cam, 
inima stătea să-mi sară din piept, iar palmele î�mi asudau. 
Manuscrisul era pe scaunul de lângă mine, prins cu elasti-
ce. I�ncă î�mi amintesc scena cu lux de amănunte. După cum 
î�mi amintesc s� i ce am simt�it.

Rus�ine. Respingere. Descurajare. I�ntr-un fel, mi-a frânt 
inima î�n acea zi senină.

Chiar s� i as�a, instinctul este î�ntr-adevăr mai î�nt�elept de-
cât intelectul. Iar progresul adevărat vine din partea visă-
torilor cărora as�a-zis� ii expert�i le-au catalogat ideile ca fiind 
prostes�ti, iar munca lor creativă ca fiind nevaloroasă. Te 
rog să î�t�i protejezi respectul fat�ă de tine î�nsut�i s� i fat�ă de 
talentul tău artistic de sentint�ele temătoare, care nu-t�i dau 
vreo s�ansă ale acestor oameni, care sunt maes�tri î�n teorie, 
des� i nu au creat nimic.

O voce sau o putere sau î�nt�elepciunea din mine, veni-
tă dintr-un loc mult mai profund decât logica, m-a sfătuit: 
„Nu-l asculta. La fel ca î�n cazul celebrului scriitor care nu 
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te-a î�ncurajat, această scrisoare reprezintă doar punctul de 
vedere al redactorului. Continuă. Onoarea ta – s� i dragostea 
de sine – depind de determinarea s� i loialitatea ta fat�ă de 
misiune”.

S� i am continuat. As�a cum sper s� i iarăs� i sper că vei face 
s� i tu când vei fi pus la pământ s� i – mai mult sau mai put�in 
– bătut, î�nvinet�it s� i mânjit cu sânge. Obstacolele nu sunt 
decât felul î�n care viat�a te testează cât de mult dores�ti să-t�i 
î�mplines�ti visurile, nu-i as�a? 

I�ntr-un discurs intitulat „Educat�ia civică î�ntr-o repu-
blică”, t�inut la Sorbona, Paris, pe 23 aprilie 1910, Theodore 
Roosevelt a afirmat:

 
Nu criticul este cel care contează; s� i nici cel care arată cu dege-
tul spre bărbatul puternic care se î�mpiedică sau care î�l î�nvat�ă 
pe cel care chiar face lucruri cum ar fi putut să le facă mai bine. 
Meritul este al celui ce se află î�n arenă, al celui a cărui fat�ă este 
murdară de praf, sudoare s� i sânge; al celui care se străduies�te 
fără î�ntrerupere; al celui care gres�es�te s� i ratează î�n mod repe-
tat, pentru că nu există efort fără gres�eli ori ratări, dar care se 
străduies�te î�n continuare; al celui care cunoas�te marele entuzi-
asm s� i marea devot�iune; al celui care se dedică unei cauze no-
bile; al celui care, î�n cel mai bun caz, cunoas�te triumful unei 
mari realizări, iar î�n cel mai rău caz, dacă es�uează, o face după 
ce a î�ndrăznit ceva măret�, astfel că locul lui nu va fi alături de 
acele suflete reci s� i timide care nu vor cunoas�te niciodată nici 
victoria, nici î�nfrângerea.
 

Viat�a chiar lucrează î�n favoarea celor î�mpătimit�i. No-
rocul le surâde celor care sunt captivat�i de ambit�iile lor 
neasemuite. Iar universul lucrează î�n favoarea celor care 
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nu vor să capituleze î�n fat�a fricii, respingerii sau î�ndoielii 
de sine.

La câteva luni după ce am publicat cartea, eram î�ntr-o 
librărie de cartier cu fiul meu, care avea patru ani la vre-
mea respectivă. I�i datorez foarte mult pentru că dragostea 
lui pentru ciocane, rulete s� i alte unelte de tâmplărie (aproa-
pe î�ntotdeauna purta la masă cămas�a lui cadrilată de lucru, 
casca de protect�ie galbenă din plastic s� i centura de scule 
din imitat�ie de piele) ne-a condus pas� ii către magazinul de 
bricolaj de lângă librărie. Era o noapte ploioasă, cu o lună 
plină somptuoasă care prevedea ceva de bun augur. I�mi 
amintesc foarte clar.

Imediat ce am intrat î�n librărie, ne-am î�ndreptat către 
sect�iunea unde era expusă cartea mea. I�i dădusem proprie-
tarului s�ase bucăt�i – î�n regim de consignat�ie (ceea ce î�n-
semna că mi le putea î�napoia dacă nu putea să le vândă). 
Un alt autor care î�s� i publicase singur cartea mi-a oferit un 
sfat nepret�uit: odată ce o carte este semnată de către auto-
rul ei, magazinul este obligat să o păstreze. As�a că obis�nu-
iam să vizitez toate locurile î�n care î�mi era expusă cartea s� i 
să semnez personal fiecare exemplar.

Am luat cele s�ase exemplare de pe raft s� i m-am î�ndrep-
tat spre zona din fat�ă, unde am cerut politicos permisiunea 
de a-mi semna cărt�ile. Casierul a fost de acord. Cu o mână 
î�l t�ineam pe fiul meu, care se cocot�ase pe ghis�eul din lemn, 
iar cu cealaltă î�mi semnam cartea complet necunoscută.

I�n timp ce-mi scriam numele, am observat că mă privea 
cineva. Purta un trenci verde, î�ncă ud de la ploaia de afară 
s� i stătea oarecum la distant�ă, î�ntr-o parte. I�mi urmărea fie-
care mis�care.
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Ghișeul din librărie.

 
După câteva minute, bărbatul s-a apropiat s� i mi-a spus 

exact as�a: 
— Călugărul care și-a vândut Ferrari-ul. Nemaipomenit 

titlu! Povestes�te-mi despre tine!
I-am spus că sunt avocat. Că eram frustrat s� i nefericit 

de cât�iva ani î�ncoace pentru că trăiam viat�a altcuiva. I-am 
mărturisit că descoperisem modalităt�i pret�ioase de a duce 
o viat�ă mai fericită, mai hotărâtă, mai productivă s� i calea 
către o mai mare vitalitate. I-am spus că sunt foarte hotărât 
să-mi fac cartea cunoscută de cât mai mult�i oameni posibil. 
S� i să-mi aduc aportul la societate cât de bine pot. Am adă-
ugat s� i faptul că î�mi tipărisem cartea î�ntr-un centru xerox 
cu program non stop. S� i că fusesem ridiculizat s� i criticat s� i 
minimalizat î�n timp ce î�ncercam să-mi duc la bun sfârs� it 
proiectul.
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S-a uitat la mine. M-a studiat. A as�teptat un timp ce părea 
că nu se mai termină.

Apoi s�i-a scos portofelul s�i mi-a dat cartea lui de vizită pe 
care scria: Edward Carson. Președinte. Editura HarperCollins.

Sincronia este felul destinului de a rămâne tăcut, nu-i as�a?
Trei săptămâni mai târziu, editura HarperCollins a 

cumpărat drepturile de publicare ale Călugărului care și-a 
vândut Ferrari-ul.

Cu 7.500 de dolari.
Cartea a devenit una dintre cele mai bine vândute cărt�i 

ale tuturor timpurilor, ajutând astfel milioane de oameni 
buni din î�ntreaga noastră lume minunată.

As�a că, î�n timp ce î�nchei acest capitol, te î�ncurajez să t�ii 
cont de ambit�iile etice care stau tăcute î�n sufletul tău, as�-
teptând să devină realitate. Te rog să te î�ntrebi cum pot�i 
deveni Cora Greenaway î�n viat�a cuiva, precum s� i acel tip 
de persoană care î�i face mai curajos� i pe oamenii aflat�i î�n 
preajma ei. Te rog să sapi la rădăcina fricilor care te t�in î�n-
cătus�at, să explorezi limitele care te constrâng s� i să devii 
cons�tient de toate lucrurile care te-au rănit î�n trecut s� i care 
acum te opresc – s� i să te ridici deasupra lor.

Pentru că această zi î�nseamnă un nou î�nceput. Iar lu-
mea noastră as�teaptă eroismul tău de fiecare zi.



3.

Ultimele ore ale sinelui  
tău învins

Beau cafea. Ascult muzică trip hop. O primăvară binevenită 
ia î�n sfârs� it locul unei ierni aspre. 

Stau î�n camera î�n care scriu, locul î�n care mă retrag 
atunci când vreau să lucrez. O să î�t�i arăt o poză, ca să creăm 
un cadru mai intim:

 

Unul dintre spațiile mele preferate din casă destinate creativității.
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 Mă aflu î�ntr-o stare contemplativă astăzi. Ca mai mereu 
de altfel, fiindcă sunt un introvertit. 

Mă gândesc la oamenii pe care i-am cunoscut î�n ultimii 
aproape treizeci de ani, de când activez î�n domeniul leader-
shipului s� i măiestriei personale. La evenimentele private 
ale companiilor Fortune 100 sau pe străzile oras�elor î�nde-
părtate sau î�n arenele strălucitoare din t�ări fascinante de 
pe toată această planetă care merită să fie salvată.

Oameni decent�i. Cu intent�ii extraordinare. S� i totus�i atât 
de mult�i dintre ei mi-au mărturisit î�n conversat�iile noastre 
că tânjesc după mult mai mult.

... Să s�tie ce î�nseamnă să-s� i exprime franc geniul crea-
tiv, să se bucure de comorile viet�ii s� i să contribuie la con-
struirea unei civilizat�ii î�n care să triumfe î�ncurajările, 
nu criticile, leadershipul, nu victimizarea, ideile, nu bârfa, 
dragostea, nu ura.

...Să simtă mai mult optimism, să fie mai î�ndrăznet�i s� i 
să aibă scopuri mai î�nalte, î�nt�elegând ce î�nseamnă să te 
simt�i cu adevărat inspirat, să te bucuri de prezent, î�n loc să 
fii speriat de trecut sau î�nspăimântat de viitor.

... Să restabilească conexiunea cu cele mai importante 
virtut�i ale lor, cu potent�ialul maxim s� i cu cele mai arzătoa-
re ambit�ii.

... S� i să trăiască fiecare zi cu suficientă agerime î�ncât 
să savureze cele mai simple plăceri ale viet�ii, fără povara 
grijilor.

Es�ti î�nt�elept (probabil mai î�nt�elept decât crezi î�n mo-
mentul de fat�ă).

... I�nt�elegi că potent�ialul neexprimat se transformă î�n 
suferint�ă.
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... S� tii că modalitatea de măsurare a succesului, pe care 
societatea t�i-o vinde, este o promisiune goală menită doar 
să te distragă de la cruciada spre viat�a ta cea mai bravă.

... I�nt�elegi că, cu cât te vei apropia mai tare de providen-
t�ă, cu atât mai tare vor urla fricile tale.

... Es�ti cons�tient de faptul că proiectul pe care sinele 
tău fals î�l evită cel mai mult este exact aventura pe care si-
nele tău cel mai nobil o caută. 

... I�nt�elegi că renumele mondial are mai put�in de-a face 
cu genetica s� i mai mult de-a face cu deprinderile tale. S� i că 
tot�i producătorii de categorie grea chiar lucrează din greu.

... S� tii că timpul se scurge s� i că măiestria pe care o 
amâni î�nseamnă negarea geniului.

... S� tii că pur s� i simplu nu mai pot�i as�tepta î�ncă o zi ca 
să devii eroul pe care t�i l-ai imaginat mereu.

As�a că î�t�i sugerez respectuos...
... Să î�ncepi chiar de astăzi.
... Să-t�i dezvolt�i instinctul de a jongla cu capacităt�ile 

tale. Pentru că, pe măsură ce-t�i atingi limitele, ele se vor 
extinde.

... Activează acea parte copilăroasă din tine, care, pe 
vremuri, î�nainte ca s�coala să te î�nvet�e să evit�i riscurile s� i să 
gândes�ti ca turma, era nebună de curiozitate s� i î�nvăt�a tot 
timpul, pentru a o depăs�i pe persoana care es�ti astăzi.

... Măsoară-t�i victoriile î�n funct�ie de amploarea progre-
sului, s� i niciodată î�n funct�ie de obiectele din dulap.

... Condu fără să ai un titlu, influent�ează fără să ai o 
pozit�ie s� i creează capodopera care ilustrează promisiunea 
pe care natura a investit-o î�n tine.
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... S� i nu uita că, de obicei, cea mai us�oară cale este s� i cea 
mai nefericită.

S� i că act�iunea amânată î�nseamnă măret�ie trădată.



4.

Este în regulă să nu fii în regulă

Civilizat�ia zilelor noastre ne vinde ideea că ceva nu este î�n 
regulă cu noi, dacă nu suntem zâmbitori s� i fericit�i, iar căt�e-
lus� ii nu dansează s� i curcubeul nu se reflectă î�n geamurile 
unei zile perfecte.

Iată ce am î�nvăt�at: o viat�ă trăită cu intensitate presu-
pune să păs�es� ti î�n arenă, să-t�i asumi din plin riscuri, să 
explorezi căi diferite, să cazi de suficiente ori s� i să străbat�i 
mările perfide î�nfruntând furtuna, î�n ciuda a ceea ce î�t�i dic-
tează rat�iunea. Cuvintele dramaturgului irlandez George 
Bernard Shaw mă inspiră î�n zilele dificile: „Omul rezonabil 
se adaptează la lume; cel nerezonabil persistă î�n î�ncerca-
rea de a adapta lumea la el. Ca atare, orice fel de progres 
depinde de oamenii nerezonabili”.

Mi-am dat seama s� i că suntem capabili să ne bucurăm 
din plin de momentele plăcute, atunci când ele apar, dato-
rită momentelor dificile s� i tumultoase pe care le î�ndurăm. 
Iar ele vor apărea întotdeauna − chiar s� i atunci când ni se 
pare că nu.

 „Nu am î�nvăt�a niciodată să fim curajos� i s� i răbdători, 
dacă î�n lume ar exista doar bucurie”, ne-a î�nvăt�at Helen 
Keller. 
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Trebuie să recunosc că nu este deloc plăcut atunci când 
lucrurile nu-mi ies. Nu mai râd la fel de mult s� i mă î�ngrijo-
rez mai tare. Nu mai sunt la fel de energic sau de creativ. Nu 
mai am aceeas�i exuberant�ă productivă s� i nu mai am acces 
la acelas� i foc interior.

Însă am învățat că este absolut în regulă să nu te simți 
absolut în regulă. Că, atunci când nu dăm dovadă de aceeas�i 
productivitate materialistă pret�uită de majoritatea oame-
nilor, este foarte probabil să ne crească productivitatea 
spirituală. O zi dificilă pentru ego este o zi splendidă pen-
tru suflet. Iar obstacolele, lupta s� i î�mpietrirea î�n confuzie 
fac parte din ceea ce î�nseamnă să fii fiint�ă umană – nu tre-
buie apreciate niciodată ca fiind „rele” s�i „gres�ite”. Sunt doar 
o pauză necesară î�n călătoria pe care suntem menit�i să o 
facem. Pe parcursul acestui drum pe care-l numim viat�ă.

Am descoperit că tot ceea ce trăiesc î�ntr-o perioadă 
neplăcută este î�n beneficiul cres� terii î�nt�elepciunii mele, 
î�mi făures�te puteri nepret�uite s� i scoate la iveală capacităt�i 
umane din cărbunii î�ncins� i ai crizei. Durerea m-a ajutat să 
devin mai umil s� i î�n mod cert mult mai iubitor, slăbindu-mi 
egoul s� i î�ntărindu-mi eroismul personal. Este pur s� i simplu 
un curs î�n programa s�colii viet�ii. Un capitol din viat�a unui 
om care vrea să atingă cerul s� i care face tot posibilul să-i 
î�nalt�e s� i pe ceilalt�i î�mpreună cu el.

Prefer să fiu confuz, put�in î�nvinet�it (sau mai mult), dar 
să s�tiu că-mi trăiesc viat�a din plin, decât să-mi petrec cei 
mai frumos�i ani uitându-mă la televizor î�ntr-un birou sau 
cumpărând lucruri de care nu am nevoie, ca să impresio-
nez oameni pe care nu-i cunosc, dintr-un magazin î�n care 
de fapt nu vreau să fiu. Nu sunt eu acesta. Nu asta vreau să 
reprezint.
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As�a că î�ncurajarea mea sinceră s� i francă pe care t�i-o 
transmit t�ie − o persoană foarte autentică, dedicată (s� i des-
tinată) să trăiască o viat�ă minunată, productivă s� i cu un 
impact profund asupra celorlalt�i – este să î�t�i port�i rănile cu 
mândrie. Apără-t�i cicatricile care te-au făcut mai profund, 
care te-au ajutat să te dezvolt�i s�i care te-au rafinat. S� i uită-te 
la rănile care te-au durut ca la nis�te medalii de pret� acorda-
te pentru curajul de a-t�i urma cele mai profunde t�eluri s� i 
cele mai î�nalte idealuri.

S� i, categoric, nu uita: Este în regulă să nu fii în regulă.



5.

Paradoxul minerului dintr-o 
mină de aur

O poveste veche, dar adevărată. Acum mii de ani, a fost ri-
dicată î�n Thailanda o statuie din aur care-l î�ntruchipa pe 
Buddha. Călugării se rugau î�n fat�a ei, iar oamenii î�i contem-
plau frumuset�ea. Tot�i trecătorii venerau remarcabila capo-
doperă. Apoi î�nsă, s-a răspândit vestea unei iminente invazii 
străine, iar oamenii au î�nt�eles că idolul putea fi furat.

Prin urmare, călugării au făcut un plan ca să-l ascundă, 
as�a că l-au acoperit pe Buddha din Aur cu mai multe stra-
turi de pământ. Până când a devenit de nerecunoscut.

Invadatorii au trecut chiar pe lângă el fără să î�l bage î�n 
seamă, spre us�urarea călugărilor. 

Câteva secole mai târziu, un vizitator a î�ntrezărit aurul 
care strălucea de sub un mic morman de pământ. Pe mă-
sură ce tot mai mult�i oameni au î�nceput să î�nlăture pămân-
tul, apărea tot mai mult aur. Până la urmă, au descoperit că 
era Buddha cel făcut î�n totalitate din metalul pret�ios.

S� i tu es�ti la fel.
Cu cât avansezi – strat după strat – î�n tezaurul talente-

lor tale î�nnăscute, cu atât mai mult vei fi răsplătit cu un dar 
neas�teptat î�n realitatea eternă. Este un paradox, nu-i as�a? 


