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Prefa¡å

SCOPURI, DEFECTE, CITATE ªI cÅRºI

MOTIVAºIONALE

Câteva gânduri din partea autorului

DOUÅ SCOPURI IMPORTANTE: A FI „OPTIMIST“ ªI
„ENTUZIAST“

Mii de oameni pe care nu i-am întâlnit niciodatå
mi-au influen¡at scrierile mai mult decât ¿i-ar
putea imagina vreodatå. Sunt acei oameni care

mi-au citit cår¡ile ¿i au avut curtoazia så î¿i ia din timpul lor
ca så îmi transmitå mesaje despre felul cum le-am îmbogå¡it
vie¡ile. Pu¡ine lucruri în via¡å au mai multå putere decât un
feedback pozitiv. ªi ne influen¡eazå în douå moduri. În primul
rând, este o confirmare – ne spune cå am fåcut ceva bine, cå am
muncit mult, dar a meritat efortul ¿i cå munca noastrå a fost
apreciatå. În al doilea rând, ne încurajeazå så mergem mai departe,
så continuåm ceea ce am fåcut deja ¿i så adåugåm ¿i alte realizåri.
Exact acestea sunt efectele pe care telefoanele, scrisorile ¿i
emailurile primite de la oameni de toate vârstele ¿i cu drumuri
diferite în via¡å le-au avut asupra autorului acestei cår¡i.

Douå dintre cuvintele folosite cel mai des de cåtre cititori
au fost optimist ¿i entuziast. Deoarece se întâmplå ca ele så fie
douå dintre cuvintele mele preferate, ca ¿i douå dintre ¡intele
scrierilor mele, au fost întotdeauna ca o muzicå pentru urechile
mele. Un alt cuvânt pozitiv, men¡ionat deseori, a fost speran¡å,
ca în sintagma „Mi-a¡i dat speran¡å“. Acestea vin, de obicei,
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de la cititori care trec prin perioade dificile: oameni afla¡i în
închisoare, persoane care trec printr-un divor¡ sau care au
pierdut ceva, sau de la cei care luptå cu o boalå, cu diverse
forme de dependen¡å sau cu probleme financiare. Din moment
ce nu pretind cå a¿ fi terapeut ¿i nici nu încerc så fiu a¿a ceva,
faptul cå lucrårile mele ajutå al¡i oameni este o adevåratå bine-
cuvântare. Må rog ca ¿i aceastå carte så fie optimistå ¿i plinå
de entuziasm ¿i mai ales så aducå speran¡å.

CONFESIUNILE UNUI AUTOR CU DEFECTE

Percep¡ia obi¿nuitå cå oamenii buni au mai pu¡ine
defecte este gre¿itå. Nu este o vorba de a avea mai
multe sau mai pu¡ine defecte. Este vorba despre a fi
dispus så le schimbi.

 – LOUIS A. TARTAGLIA, M.D.

În urmå cu câ¡iva ani, mi-a fost luat un interviu la un
post de televiziune din Columbia, Ohio, pe tema primei
mele cår¡i, Cele mai importante lec¡ii de via¡å (Ed.

Amaltea, 2008). Jurnalistul a spus: „Am ajuns în cele din urmå
så cunoa¿tem pe cineva care a în¡eles cum stau lucrurile. Cred cå
dumneavoastrå sunte¡i tot timpul fericit ¿i optimist. Spune¡i-ne
cum face¡i?“ Am râs, nu de jurnalist, ci în sinea mea. I-am
spus acela¿i lucru pe care îl spun tuturor celor care må con-
tacteazå: Ca to¡i ceilal¡i, ¿i eu evoluez în fiecare secundå a
vie¡ii mele. ªi am câteva defecte majore cu care lupt de mult
timp ¿i pe care nu pretind cå le-am eliminat complet. Dar sunt
mult mai aproape så scap de ele acum, decât eram cu zece sau
cu douåzeci de ani în urmå ¿i lucrul åsta se datoreazå tocmai
gre¿elilor pe care le-am fåcut între timp ¿i din care am învå¡at.
ªi nu sunt tot timpul fericit ¿i optimist. În plus, nu cred cå
cineva a atins stadiul åsta. Cu toate astea, sunt atât de fericit
aproape tot timpul pur ¿i simplu pentru cå am con¿tientizat
de-a lungul timpului douå dintre cele mai mari adevåruri:
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1. Fiecare gre¿ealå este o ocazie de a te îmbunåtå¡i ¿i de a
evolua.

2. Nu este niciodatå prea târziu så te schimbi.

A¡i observat, probabil, cå la sfâr¿itul fiecårei cår¡i, inclusiv
al acesteia, existå o paginå „despre autor“. De acolo aflåm, de
obicei, ce studii are autorul, care au fost realizårile din cariera
sa, premiile pe care le-a primit, alte cår¡i pe care le-a publicat
¿i proiectele sale de viitor. Totul sunå bine ¿i impresionant.
Datoritå naturii acestei cår¡i, cred cå este la fel de important
så subliniez ¿i câteva dintre slåbiciunile ¿i greutå¡ile cu care
s-a luptat autorul ei. Durerea pe care mi-au provocat-o m-a
ajutat så fac alegeri mai bune, så gåsesc mai multå lini¿te ¿i
bucurie ¿i m-a determinat så scriu volumul de fa¡å.

Primele cinci capitole sunt despre smerenie, råbdare, em-
patie, dåruire ¿i iertare. Acestea sunt calitå¡i care din påcate
mi-au lipsit mul¡i ani. Ele dezvåluie cele mai mari slåbiciuni
ale mele ¿i cele mai dificile fråmântåri pe care le-am avut.
Scriu acum despre aceste mari virtu¡i, nu pentru cå a¿ pretinde
cå le am, ci pentru cå încå lupt så le ob¡in ¿i pentru cå sunt în
cåutarea påcii interioare ¿i a bucuriei zåmislite de ele. În trecut,
mi-am distrus de multe ori propria via¡å sau i-am rånit pe
al¡ii, din cauza mândriei, neråbdårii, lipsei de sensibilitate,
resentimentelor sau pur ¿i simplu din cauza unui egoism exa-
gerat. Ace¿tia au fost propriii mei demoni timp de mul¡i ani.
În ultimele decenii am învå¡at treptat så îi ståpânesc, dar încå
mai am multe de fåcut în acest sens. Totu¿i, întregul proces a
fost înso¡it de nenumårate recompense ¿i sper så merite så
împårtå¿esc toate învå¡åmintele pe care le-am tras ¿i celorlal¡i.

Cineva care m-a cunoscut abia în urmå cu câ¡iva ani ar
putea så gåseascå aceastå carte, så vadå cå primul capitol este
dedicat smereniei ¿i så spunå: „Acest om este ultimul care ar
trebui så scrie despre smerenie“. De¿i în¡eleg perfect un aseme-
nea comentariu, nu pot fi totu¿i de acord cu el dintr-un motiv
foarte simplu: uneori, aceia dintre noi care am fåcut cele mai
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mari gre¿eli, suntem ¿i cei mai în måsurå så spunem celorlal¡i
ce am învå¡at din ele. Vå dau ¿i un exemplu: am un prieten
foarte drag care aproape cå ¿i-a distrus via¡a acum câ¡iva ani
din cauza alcoolului. ªi-a pierdut so¡ia, casa, serviciul ¿i cea
mai mare parte a banilor. Dupå ce a atins fundul sacului, a admis
în sfâr¿it cå are o problemå ¿i a început så meargå la întâlnirile
unui grup AA (Alcoolicii Anonimi – n.tr.). Încet, încet, ¿i-a
refåcut via¡a. A încetat så mai bea, a început så munceascå
foarte mult, a economisit bani, s-a recåsåtorit ¿i ¿i-a cumpårat
o caså nouå. Acum câ¡iva ani, s-a pensionat dintr-un post
important în domeniul finan¡elor. Nimeni altcineva, în afara
lui, nu poate vorbi mai bine despre cât de mult po¡i så pierzi din
cauza acestui viciu periculos. ªi exact asta a fåcut timp de mai
bine de douåzeci de ani. În acest timp, a ajutat nenumåra¡i
oameni så scape de blestemul vie¡ii lor. Sper cå ¿i eu voi fi în
stare så fac acela¿i lucru, dar într-un mod diferit. Nu am avut
niciodatå probleme cu alcoolul, dar am avut numeroase „båtålii“
cu defecte ale personalitå¡ii mele care mi-au adus multe
necazuri, inclusiv pierderea unor prietenii. Poate cå slåbiciunile
mele ¿i încercårile de a le corecta vor ajuta al¡i oameni care se
zbat în acela¿i fel. Existå doar câteva lucruri care aduc mai
multå bucurie decât depå¿irea slåbiciunilor, indiferent despre
ce fel de slåbiciuni ar fi vorba. Celebrarea triumfului spiritului
uman, în special când aceasta presupune ¿i dezvoltare personalå,
este una dintre cele mai mari recompense ale vie¡ii.

Începând cu 1995, am vorbit profesorilor ¿i studen¡ilor de
la diferite niveluri. Am vorbit, de asemenea, pårin¡ilor, oa-
menilor de afaceri sau membrilor guvernelor ¿i reprezen-
tan¡ilor bisericii. Aceste discu¡ii, indiferent de tema abordatå,
au inclus întotdeauna ¿i cele mai mari gre¿eli ale mele ¿i lec¡iile
pe care le-am învå¡at din ele. Spun întotdeauna celor care må
ascultå: „Nu am toate råspunsurile ¿i nu vå spun cå trebuie
så face¡i tot ce fac eu. Vreau doar så vå împårtå¿esc câteva
lucruri care par så func¡ioneze în majoritatea cazurilor.
Încerca¡i-le, adapta¡i-le la nevoile dumneavoastrå ¿i renun¡a¡i
la cele care nu vi se potrivesc“.
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Repet. Nu vreau så sugerez nimånui cum så î¿i tråiascå
via¡a. Sper doar cå unele dintre luptele pe care le-am purtat
cu mine însumi ¿i descoperirile pe care le-am fåcut în felul
acesta vor aprofunda în¡elegerea dumneavoastrå despre cum
„func¡ioneazå“ via¡a ¿i care sunt lucrurile esen¡iale pentru
cineva care are o existen¡å plinå de scop, semnifica¡ie ¿i bu-
curie. ªi sper cå ele vor func¡iona ¿i pentru dumneavoastrå.

DESPRE COAUTORII ACESTEI CÅRºI ªI DESPRE CITATELE LOR

Îmi plac citatele, pentru cå este o bucurie så descopår
gânduri pe care poate le-am avut, exprimate extrem
de frumos ¿i cu mai multå autoritate, de cineva
recunoscut ca fiind mai în¡elept decât mine însåmi.

– MARLENE DIETRICH

Aceasta nu este o carte apårutå din marele meu
depozit de în¡elepciune – cu atât mai mult cu cât nu
am a¿a ceva. Este o carte nåscutå dintr-un mare

depozit de în¡elepciune care ne-a fost transmiså de-a lungul a
mii de ani. Nenumåra¡i în¡elep¡i au binecuvântat påmântul
înainte så ne na¿tem noi, dar ¿i în prezent, låsând o comoarå
imenså de sfaturi despre cum så ne construim vie¡i bune ¿i
semnificative. Ace¿ti oameni stråluci¡i, parte dintre ei faimo¿i,
al¡ii nu atât de faimo¿i, unii pleca¡i dintre noi de mult timp,
iar al¡ii încå în via¡å, ace¿ti oameni, deci, sunt coautorii mei.

În primele mele douå cår¡i am folosit sute de citate din al¡i
autori. Mul¡i dintre cititori ¿i-au exprimat aprecierea pentru
ele ¿i mi-au povestit cå le-au folosit în foarte multe feluri.
Majoritatea oamenilor, chiar ¿i aceia cårora nu le prea place
så citeascå, dau impresia cå îi încântå ¿i cå apreciazå un citat
bun. Suntem impresiona¡i de abilitatea unor oameni de a face
o afirma¡ie cu în¡elesuri profunde ¿i cu un impact puternic,
folosind doar câteva cuvinte. Frumuse¡ea acestor citate este
cå ele cristalizeazå pentru noi idei importante. Sunt scurte,
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merg exact la ¡intå, sunt pline de bun sim¡ ¿i în¡elepciune ¿i
u¿or de ¡inut minte. Iar noi påstråm ca pe o comoarå
în¡elepciunea pe care o cuprind.

Existå gânduri exprimate izolat ce con¡in esen¡a unui
întreg volum, fraze izolate care au în ele frumuse¡ea
unei lucråri ample.

– JOSEPH JOUBERT

M-am bazat ¿i de data asta foarte mult pe citate ale altor autori.
De fapt, aceastå carte este construitå în mare parte pe baza
în¡elepciunii care ne-a fost transmiså de la o genera¡ie la alta.
Sunt convins cå toate observa¡iile ¿i declara¡iile importante
privind comportamentul uman au fost fåcute cu mult înainte så
apar eu. A¿a cå nu existå nimic aici care så nu fi fost spus înainte.
Dar sper cå observa¡iile sunt organizate ¿i prezentate într-un
mod relevant ¿i cå vor fi de ajutor. Dintotdeauna mi-am propus
så a¿ez vechile adevåruri într-o luminå nouå ¿i så le aplic apoi în
prezent, în via¡a realå. Sper cå ve¡i gåsi aici câteva repere despre
cum så face¡i alegeri corecte, cum så vå forma¡i un caracter bun,
så gåsi¡i mai multe ¡eluri ¿i sens în via¡å, ¿i despre cum så vå
bucura¡i de aceastå existen¡å ¿i så deveni¡i mai în¡elep¡i.

Singurul meu regret în ceea ce prive¿te citatele este cå ele
nu respectå suficient chestiunea sensibilå a genurilor. Multe
dintre ele sunt vechi ¿i, cu mul¡i ani în urmå, oamenii scriau
despre „bårba¡i“, în loc så scrie despre rasa umanå. Nu am
putut så schimb modul în care au fost formulate, dar sper cå
le ve¡i citi ca pe ni¿te dovezi de în¡elepciune sau ca pe ni¿te
sugestii despre comportamentul uman în general.

DESPRE CÅRºILE MOTIVAºIONALE

Când lucrarea mea, Cele mai importante lec¡ii de via¡å, a
fost publicatå în urmå cu câ¡iva ani, cineva mi-a
spus cå trebuie så aleg o sec¡iune în care så fie incluså
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¿i så o men¡ionez în col¡ul din stânga sus de pe spatele copertei.
Am ales „Dezvoltare personalå/Inspira¡ie“. Aceasta a pårut
cea mai logicå, având în vedere cå o scrisesem în special pentru
tineri, la a cåror dezvoltare personalå am vrut så particip.
Am mai vrut ¿i så îi inspir så devinå cât mai buni. Aceastå
sec¡iune a pårut cea mai potrivitå pentru cartea mea, pânå
când am vândut-o editurii Simon&Schuster. Ei dau spre vân-
zare o mul¡ime de cår¡i libråriilor, dar se pare cå nici una dintre
ele nu are o sec¡iune care så se numeascå „Dezvoltare perso-
nalå/Inspira¡ie“. A¿a cå lucrarea mea a ajuns în sec¡iunea
„Cår¡i motiva¡ionale“ (în engl. „self-help“ – „auto-ajutor“).

Acesta este unul dintre cei mai grozavi oximoroni din toate
timpurile ¿i un termen care nu mi-a plåcut niciodatå, în primul
rând din cauza contradic¡iei pe care o cuprinde. Dacå oamenii
se vor ajuta singuri în cele din urmå, de ce ar mai dori så
citeascå o carte scriså de cåtre altcineva? Nu cumva acest lucru
este în contradic¡ie cu ideea de a te ajuta singur? Ar fi fost
bine dacå cei care administreazå o librårie ¿i apreciazå cuvântul
scris atât de mult ar putea crea o categorie mult mai potrivitå
pentru o carte de acest gen. Vå rog så în¡elege¡i cå nu combat
toate cår¡ile pe care le gåsi¡i în sec¡iunea „Cår¡i self-help“.
Multe dintre ele sunt minunate. Unele dintre cele mai bune
cår¡i pe care le-am citit le-am gåsit acolo ¿i mi-au îmbogå¡it
enorm via¡a. Aceste lucråri m-au inspirat ¿i m-au ajutat så
må dezvolt, dar în realitate nu m-au „auto-ajutat“.

Indiferent unde gåsi¡i aceastå lucrare, sper cå ea vå va ilu-
mina ¿i vå va inspira så deveni¡i o persoanå completå, in-
diferent ce gre¿eli a¡i fåcut, ¿i indiferent în ce etapå a vie¡ii vå
afla¡i. Una dintre marile bucurii ale existen¡ei noastre este så ¿tii
cå existå întotdeauna loc pentru aprofundarea con¿tientizårii
sinelui ¿i pentru dezvoltare personalå. Putem fi mai buni, mai
ferici¡i ¿i mai în¡elep¡i oricând vrem. ªi sper cå aceastå carte
vå va ajuta în proiectele voastre de viitor.

Nu este niciodatå prea târziu så devii ceea ce po¡i fi.
– GEORGE ELIOT
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Introducere

Cinci motive pentru care am
scris aceastå carte

1. PENTRU A EXPLICA MAI BINE CÂT ESTE DE IMPORTANT
SÅ FACI ALEGERI

Atråi nu este o întâmplare, ci o op¡iune“ este titlul
capitolului patru din Cele mai importante lec¡ii de
via¡å. La început ne-am gândit cå ar fi potrivit så

folosim aceste cuvinte ca titlu pentru noua carte, datoritå im-
pactului pe care l-a avut un asemenea adevår simplu asupra
atât de multor cititori. Îmi aduc aminte foarte clar cå, în turul
de promovare pe care l-am fåcut pentru cartea mea, în ianuarie
2003, aproape fiecare post de televiziune ¿i de radio a vrut så
vorbeascå mai întâi despre capitolul dedicat alegerii. Ai fi
gândit cå fåcusem o descoperire senza¡ionalå care urma så
schimbe radical via¡a a milioane de oameni. Adevårul este,
înså, cå oamenii au fåcut alegeri încå de la începutul lumii.
Este cu adevårat uimitor câ¡i dintre ei nu au habar måcar,
sau au uitat, cå ei fac alegeri aproape tot timpul – alegeri mici,
neimportante ¿i alegeri mari, care ne pot schimba via¡a în
bine sau în råu. Aceastå carte vorbe¿te despre unele dintre
alegerile mari.

Am explicat în lucrare cå am fost educat de iezui¡i, la
Universitatea din San Francisco. Dacå nu ¿ti¡i aproape nimic
despre iezui¡i, pot fi descri¿i cel mai bine ca fiind membrii
unui ordin de cålugåri catolici, fondat de Sf. Igna¡iu Loyola,
care punea mare pre¡ pe filosofie, logicå, eticå ¿i liberul arbitru.

„
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Acolo am învå¡at primele lucruri despre cum så tråie¿ti fåcând
alegeri. În loc så ne facå ni¿te marionete fårå minte proprie,
Dumnezeu ne-a håråzit acest mare dar, liberul arbitru – sau
puterea de a alege. Este una dintre lec¡iile importante pe care
nu le ui¡i niciodatå.

Aceastå lec¡ie a cåpåtat ¿i mai mult contur câ¡iva ani mai
târziu, când am descoperit o cårticicå minunatå consideratå
de mul¡i clasicå. Se nume¿te Your Greatest Power (Cea mai
mare putere a ta) ¿i a fost scriså în 1953 de Martin J. Kohe.
Cartea începe cu urmåtoarea propozi¡ie:

EªTI POSESORUL UNEI MARI ªI MINUNATE PUTERI.

Pu¡in mai jos, pe prima paginå, Kohe subliniazå cå cei mai
mul¡i oameni tråiesc fårå så con¿tientizeze cå au aceastå putere.

Milioane de oameni se plâng de crucea lor, dezgusta¡i
de via¡å… ¿i de felul în care merg lucrurile, fårå så în¡eleagå
cå de¡in o putere care le permite så porneascå pe un nou
drum în via¡å. Odatå ce ai recunoscut aceastå putere ¿i ai
început så o folose¿ti, î¡i po¡i schimba întreaga existen¡å,
modelând-o a¿a cum vrei… ¿i umplând-o de bucurie.

Kohe subliniazå cå unul dintre lucrurile cele mai uimitoare
în legåturå cu aceastå putere este cå se aflå la dispozi¡ia
fiecåruia, indiferent ce vârstå sau ce pozi¡ie are în societate.
Nu este nevoie de inteligen¡å, educa¡ie, cumul de cuno¿tin¡e
sau talent. Ne este datå tuturor la na¿tere. Tot ce trebuie så
facem este så o con¿tientizåm. Ce este de fapt aceastå putere
grozavå? Kohe råspunde la pagina nouå:

CEA MAI MINUNATÅ PUTERE PE CARE O ARE UN OM ESTE
ACEEA DE A FACE ALEGERI.

Indiferent cå o numi¡i „liber arbitru“, a¿a cum fac iezui¡ii,
sau „cea mai minunatå putere“, cum face Kohe, un lucru este
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cert: tråim într-adevår fåcând alegeri, nu la întâmplare. În
prima mea carte am fåcut o listå cu nouå dintre cele mai im-
portante alegeri pe care le facem: caracterul nostru, valorile,
felul în care îi tratåm pe ceilal¡i, modul în care rezolvåm
problemele, cât de mult învå¡åm, ce învå¡åm, sistemul nostru
de convingeri, scopul ¿i atitudinea pe care le avem. Acestea sunt
unele dintre cele mai importante, dar zilnic facem multe alte
alegeri care ne influen¡eazå calitatea vie¡ii. A¿ vrea så vå îm-
pårtå¿esc cincisprezece dintre ele în aceastå lucrare.

Existå alternative. Op¡iuni. Nu putem alege så nu
alegem.

– LEWIS B. SMEDES

2. PENTRU A ÎNCHEIA UNELE LUCRURI NETERMINATE

În introducerea cår¡ii Cele mai importante lec¡ii de via¡å:
20 de lucruri care conteazå, am pus întrebarea: „De ce
20?“ Nu a existat un motiv anume ¿i nu am pretins

niciodatå cå numai acestea sunt lec¡iile minunate pe care ni
le oferå via¡a. Ele sunt pur ¿i simplu câteva adevåruri funda-
mentale despre cum e via¡a ¿i am vrut så le transmit fiilor ¿i
studen¡ilor mei. Ceea ce a început ca o scrisoare destinatå lor,
a devenit apoi o carte pentru copii ¿i mai târziu o lucrare
pentru oameni de toate vârstele. Se pare cå o mul¡ime de adul¡i
au apreciat faptul cå li s-a reamintit ce important este så ai
un caracter bun ¿i ceea ce eu am numit „calitå¡i de modå
veche“.

Când am scris prima datå cuprinsul, acesta includea treizeci
de lec¡ii de via¡å, de¿i ¿tiam cå existå cu mult mai multe. Cartea
ar fi fost înså mult prea lungå, a¿a cå am redus textul la ceea
ce era esen¡ial. Câteva dintre aceste lucruri esen¡iale sunt: o
atitudine pozitivå, respectul, hårnicia, autodisciplina, bunå-
tatea, onestitatea, râsul ¿i recuno¿tin¡a. Au trecut deja trei-
sprezece ani ¿i acele zece lec¡ii pe care nu le-am introdus în
carte au råmas pe dinafarå, ca o treabå neterminatå. În plus,
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am învå¡at ¿i altele între timp (unele într-un mod foarte du-
reros) pe care a¿ vrea, de asemenea, så le men¡ionez. Lec¡iile
din aceastå carte sunt pu¡in diferite. Nu sunt fundamentale
sau la fel de evidente ca primele douåzeci. În schimb, pot fi
descrise ca fiind acele trepte pe care urcåm pe måsurå ce
înaintåm în ¿coala vie¡ii. Unele dintre ele ne provoacå mult
mai mult. Învå¡åm despre virtu¡i ca smerenia, råbdarea,
iertarea, empatia ¿i dåruirea cu un cost foarte mare –
sacrificarea sinelui. Dar atunci când vrem så ne luåm licen¡a,
aceste lec¡ii împreunå cu cele incluse aici aduc mult mai multå
bucurie ¿i sens în vie¡ile noastre.

3. ÎN ONOAREA CITITORILOR MEI ªI PENTRU A LE MULºUMI

Nu existå cuvinte în nici o limbå de pe påmânt care så poatå
exprima cât de mult apreciez sutele de oameni care mi-au scris,
m-au sunat ¿i mi-au trimis emailuri dupå ce au citit Cele mai
importante lec¡ii de via¡å ¿i Puterea cuvintelor (Ed. Amaltea,
2007). To¡i ace¿ti oameni mi-au mul¡umit, mi-au împårtå¿it
revela¡iile ¿i lec¡iile lor cele mai valoroase, mi-au fåcut su-
gestii, mi-au trimis citate ¿i poeme, mi-au recomandat cår¡i
¿i website-uri utile, m-au fåcut så râd ¿i så plâng, mi-au con-
firmat valoarea ¿i m-au încurajat. Datoritå acestor încurajåri
am fost publicat de Simon&Schuster cu un tiraj mult mai mare
decât avusesem în trecut. Ace¿ti oameni minuna¡i m-au obligat
så „predic Evanghelia“ bunului caracter ¿i så continuu så
scriu. Urmåtoarele lec¡ii de via¡å le sunt dedicate.

4. PENTRU A VENI ÎN ÎNTÂMPINAREA NEVOILOR
EDUCATORILOR

Am petrecut treizeci ¿i cinci de ani minuna¡i ca profesor,
atât în liceu, cât ¿i la universitate. De¿i am påråsit catedra,
nu am vrut niciodatå så må opresc så predau sau så învå¡. Din
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fericire, acum fac din nou acest lucru, cålåtorind dintr-un ora¿
în altul, iar printre studen¡ii mei se numårå profesori, copii
de toate vârstele, pårin¡i, oameni de afaceri ¿i membri ai bise-
ricii. Încå predau, dar nu mai corectez extemporale, nu mai
trebuie så dau examene pentru grade sau så merg la cursuri
la facultate.

Cea mai mare schimbare, totu¿i, este cå nu mai sunt obligat
så fac acel lucru care ocupå majoritatea timpului unui profesor –
så pregåtesc planuri de lec¡ii. Vechile obiceiuri se schimbå înså
greu. Continuu så scriu lec¡ii noi, pur ¿i simplu pentru cå sunt
atât de multe lucruri de învå¡at ¿i de transmis. ªi asta este
menirea unui profesor. Timp de câ¡iva ani, mi le-am notat
într-un jurnal ¿i în câteva agende, sperând cå le voi discuta
într-o bunå zi cu ceilal¡i. Mul¡i profesori (de la cei din ¿colile
generale pânå la cei din universitå¡i) care au folosit prima
mea lucrare, m-au întrebat dacå vor mai exista ¿i alte lec¡ii
fundamentale. Acum existå.

Rabinul Harold Kushner, în excelenta sa carte When All You
Ever Wanted Isn’t Enough (Când tot ceea ce ¡i-ai dorit nu este
de ajuns), spune cå to¡i suntem învå¡åtori:

To¡i predåm, oficial sau neoficial, nu doar învå¡åtorii din
clase sau profesorii din universitå¡i, care se adreseazå
unui grup de studen¡i, chiar ¿i contabilul cu experien¡å
sau muncitorul din fabricå predau, atunci când îi spun
unui nou-sosit care sunt ¿mecheriile legate de job. Så ai
un impact asupra altei persoane, så îi modelezi via¡a în
câteva aspecte mici, dar vitale, este una dintre satisfac¡iile
cele mai profunde pe care le putem avea. Predåm pentru
cå sim¡im nevoia så împårtå¿im ¿i altora.

Vå rog så vå alåtura¡i mie ¿i confra¡ilor mei, în efortul de a
avea un efect pozitiv asupra celorlal¡i, atunci când recapitulåm
marile lec¡ii ale vie¡ii.
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5. PENTRU A EXPLORA SURSELE DE ÎNºELEPCIUNE

Primul titlu pe care l-am gåsit pentru aceastå carte
a fost „În¡elepciunea se dobânde¿te“. Eram pe
punctul de a scrie despre alte câteva lec¡ii de via¡å

cu ajutorul cårora putem câ¿tiga cel mai mare premiu al vie¡ii.
Dar publisher-ul ¿i editorul meu nu au fost de aceea¿i pårere,
din mai multe motive. I-am ascultat, pentru cå ei ¿tiu mult
mai multe lucruri decât mine despre ce merge ¿i ce nu merge
în industria cår¡ilor. Am schimbat cuvântul cheie din titlu
din „în¡elepciune“ în „alegeri“ ¿i am dat cår¡ii un ton mai
vesel. Penultimul capitol este dedicat în¡elepciunii ¿i sunt
convins cå dacå facem alegerile potrivite, putem så o dobândim.

Timp de mul¡i ani am crezut cå în¡elepciunea este rezultatul
unui proces natural: îmbåtrânim ¿i devenim mai în¡elep¡i. De¿i
existå un sâmbure de adevår în aceastå credin¡å råspânditå,
este totu¿i departe de realitate. Nu to¡i oamenii în vârstå sunt
în¡elep¡i ¿i mul¡i tineri sunt cu mult mai în¡elep¡i decât vârsta
lor. Adevårata în¡elepciune înseamnå så în¡elegi via¡a ¿i så
tråie¿ti cum trebuie, indiferent câ¡i ani ai.

Am scris Cele mai importante lec¡ii de via¡å în anul în care
am împlinit cincizeci de ani. Mul¡i oameni drågu¡i au citit-o,
mi-au scris ¿i mi-au spus cå sunt în¡elept. Dar eu nu må
sim¡eam a¿a. Am considerat cå lucrarea se baza de fapt pe
bun sim¡. De¿i sunt înrudite, existå o mare diferen¡å între
bun sim¡ ¿i în¡elepciune. Existå, de asemenea, o diferen¡å între
succes (subiectul primei cår¡i) ¿i a face alegeri care ne ajutå
så devenim mai în¡elep¡i (idee care constituie subiectul acestei
cår¡i). Må sim¡eam un om destul de împlinit, dar nici pe departe
a¿a de în¡elept cum må credeau ceilal¡i, ¿i în nici un caz cât a¿
fi vrut eu så fiu.

Un foarte bun prieten mi-a spus cu câ¡iva ani în urmå cå,
dacå ar fi så i se împlineascå o singurå dorin¡å, ar cere în-
¡elepciune. Credeam cå este unul dintre cei mai în¡elep¡i
oameni pe care îi cunosc, a¿a cå råspunsul lui m-a intrigat. În
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acela¿i timp, m-a provocat så explorez timp de zece ani sursele
în¡elepciunii. Lucrul acesta a presupus lectura unor cår¡i
scrise de ¿i despre în¡elep¡i din trecut ¿i din prezent. Am stat
de vorbå ¿i i-am ascultat pe to¡i în¡elep¡ii pe care i-am putut
gåsi. Aceastå explorare a mai presupus încå zece ani de via¡å,
de gre¿eli ¿i de dezvoltare personalå. Per total, a fost o pe-
rioadå minunatå de acumulåri, pe care am acum bucuria så le
împårtå¿esc altor oameni. Cred cå to¡i vrem så devenim mai
în¡elep¡i.

În¡elepciunea este rezultatul faptului cå învå¡åm så
facem alegeri mai bune.

– ERWIN G. HALL




