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CUVÂNT ÎNAINTE

Impulsivitatea este unul dintre acele comportamente
care te pot duce într-o clipå fie pe culmile måre¡iei, fie la

ruinå, ¿i de aceea mi se pare ciudat cå este atât de pu¡in cunoscut.
Cu to¡ii ¿tim cum aratå o persoanå impulsivå – este destul de u¿or
de identificat. Cei mai mul¡i dintre noi pot så-¿i aminteascå de
vreo ocazie în care o persoanå, altfel rezonabilå, låsatå pradå
instinctelor, ac¡ioneazå complet nebune¿te. Ce anume a deter-
minat-o så ac¡ioneze astfel? ªi de ce unii oameni sunt incredibil
de impulsivi tot timpul? Frânturi de studii asupra impulsi-
vitå¡ii se regåsesc peste tot: în studiile ¿i în jurnalele academice
¿i ¿tiin¡ifice, dar cu greu vom gåsi o în¡elegere profundå a
rolului covâr¿itor pe care aceasta îl joacå în via¡a noastrå.

Asta pânå când a apårut Nick Tasler.
Nick este tipul lângå care ¡i-ar plåcea så stai la o cinå între

prieteni. Spiritual, perspicace ¿i foarte comunicativ, gata så
împårtå¿eascå tuturor pasiunea sa pentru ceea ce-i face pe
oameni så ac¡ioneze – chiar dacå gre¿esc – în a¿a fel încât så
se bucure de via¡å. Î¡i va schimba complet perspectiva asupra
lumii. Iar apoi va schimba modul în care te percepi pe tine
însu¡i. În ambele cazuri, schimbarea va fi în bine.

În lucrarea sa, Factorul Impuls, el transformå un concept
greu de în¡eles într-o uimitoare explorare a felului în care
func¡ioneazå lucrurile. Începând cu recent descoperita genå a
dopaminei care s-a modificat acum circa 50.000 de ani – pu¡in
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înainte ca oamenii så înceapå så migreze din Africa ¿i så creeze
muzica, arta ¿i, în cele din urmå, civiliza¡ia – el ne poartå într-o
cålåtorie incredibilå ¿i revolu¡ionarå. Printre pove¿tile uimi-
toare despre salvåri miraculoase dintr-o avalan¿å în Canada,
mania lalelelor din Olanda ¿i chiar despre cum împår¡irea
notei de platå poate avea efecte nedorite, Tasler scoate la lu-
minå rolul impulsivitå¡ii în fiecare aspect al vie¡ii noastre
private sau profesionale. Gena mutantå a dopaminei ne in-
fluen¡eazå ¿i aståzi. Efectele ei sunt vizibile la unul din patru
indivizi, inclusiv la copiii afecta¡i de sindromul ADHD, alcoolici
¿i aproape peste tot unde se pot observa efectele secundare
ciudate ale comportamentului impulsiv. Dar nu toate aceste
efecte sunt negative. Porniri impulsive similare îi înflåcåreazå
pe întreprinzåtorii, muzicienii ¿i arti¿tii de avangardå ¿i pe
to¡i cei care ne poartå cåtre orizonturi noi ¿i îndråzne¡e.

Ceea ce te înva¡å aceastå lucrare despre lumea care te încon-
joarå nu poate fi întrecut decât de ceea ce te poate învå¡a despre
tine însu¡i. Cuno¿tin¡ele acumulate sunt foarte importante,
pentru cå ob¡inerea performan¡ei optime este atât o chestiune
de anticipare, cât ¿i una de efort. Cercetårile mi-au indicat cå,
pe måsurå ce cunoa¿terea de sine se îmbunåtå¡e¿te, satis-
fac¡iile în via¡å cresc vertiginos, iar oamenii sunt capabili så-¿i
atingå scopurile atât la serviciu, cât ¿i acaså. Aceastå cu-
noa¿tere de sine nu presupune cåutarea unor secrete întu-
necoase sau motiva¡ii subcon¿tiente, ci mai curând o în¡elegere
simplå ¿i obiectivå a acelor aspecte care te pun în mi¿care. S-a
constatat cå 83% dintre cei care au o bunå cunoa¿tere de sine
sunt performeri de vârf în domeniul lor, în timp ce doar 2%
dintre cei care se aflå la baza clasamentului au o bunå cu-
noa¿tere de sine. Impactul cunoa¿terii de sine este foarte im-
portant, pentru cå ne îngåduie så recunoa¿tem ¿i så utilizåm
în mod adecvat situa¡ii ¿i oameni care ne vor asigura succesul.
Ne ajutå, de asemenea, så în¡elegem cum putem evita tendin¡ele
distrugåtoare ¿i astfel så minimizåm efectele lor dåunåtoare.
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Nevoia de cunoa¿tere de sine este mai acutå ca niciodatå.
În lucrarea Inteligen¡a emo¡ionalå , eu ¿i coautorul meu am
vorbit despre o epidemie emo¡ionalå de mari propor¡ii. Am
descoperit cå doar 36% dintre oameni prezintå un nivel adecvat
de cunoa¿tere de sine, iar 70% dintre ei sunt incapabili så se
comporte eficient în situa¡ii de conflict sau stres. Popularitatea
acelui ghid a condus la con¿tientizarea problemei într-o oare-
care måsurå, dar mai este mult de lucru. Tråim în continuare
într-o societate care considerå în mod gre¿it cå psihologia are
de-a face doar cu probleme mintale ¿i cå ajungem la cunoa¿-
terea de sine doar în contextul unei crize. În momente de difi-
cultate suntem tenta¡i så închidem ochii. Înså tocmai studierea
imaginii de ansamblu ne poate fi de folos. Cu cât în¡elegem
mai bine atât frumosul, cât ¿i urâtul, cu atât le vom putea
folosi pe amândouå pentru a ne atinge poten¡ialul.

Factorul Impuls poate contribui la vindecarea epidemiei
emo¡ionale cu care încå ne confruntåm. E genul de carte pe
care nu o po¡i låsa din mânå pânå nu o termini ¿i la care con-
tinui så te gânde¿ti ¿i dupå ce ai pus-o înapoi pe raft. De¿i pare
cå impulsivitatea ne face så ac¡ionåm doar atunci când soarta
noastrå este în pericol, realitatea este cå aceasta reprezintå
for¡a motrice a tuturor hotårârilor pe care le luåm. Teoria fe-
nomenalå a lui Nick Tasler asupra impulsivitå¡ii condi¡ionale
ne dezvåluie cum se întâmplå toate aceste lucruri. Urmându-i
sfaturile, vei putea lua decizii tot mai bune cu fiecare zi.

Dr. Travis Bradberry
– Coautor al lucrårii Inteligen¡a emo¡ionalå
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Introducere
Amatorii de senza¡ii tari

În februarie 1994, o echipå de salvare stråbåtea dealurile
înzåpezite din preajma ora¿ului Pincher Creek, în vestul

Canadei, pe un snowmobil. Echipa extrem de competentå
savura din plin succesul unei opera¡iuni în urma cåreia salvase
un grup de trei aventurieri råtåci¡i în imensitatea regiunii
aflate la sud de Alberta. George Barrington, Roger Taylor ¿i
Ken Moriyama nu se întorseserå din excursia cu snowmobilul
în care plecaserå cu o noapte înainte, iar familiile îngrijorate
ale celor trei bårba¡i l-au alertat pe Brian Cusack, comandantul
echipei de salvare din ora¿ul învecinat, Westcastle Ski Hill.
Viscolul puternic ar fi pus în mare pericol încercarea de a porni
opera¡iunea de salvare în aceea¿i noapte. A doua zi diminea¡å,
echipa lui Cusack era complet ocupatå cu avalan¿ele iminente
din Westcastle, apelând a¿adar la o echipå de voluntari conduså
de Eric Bruder. Bruder a convocat urgent un grup de 14
salvamonti¿ti localnici care i-au gåsit pe cei trei excursioni¿ti
dispåru¡i dupå câteva ore de cåutåri. Pentru a sårbåtori încå o
treabå bine fåcutå, opt membri ai echipei s-au despår¡it de grup.
Sub cerul mohorât al dupå-amiezei, grupul vesel stråbåtea cu
motoarele la maximum vastele întinderi, råscolind stratul gros
de zåpadå proaspåtå, cåzutå în weekend.

Pu¡in înainte de amiazå, cei opt salvamonti¿ti s-au oprit la
baza unui deal, lângå albia veche a unui izvor. Pentru un
pasionat de snowmobil, por¡iunea întinså de la baza unei pante
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înalte reprezintå o invita¡ie irezistibilå la un derdelu¿ extrem.
Scopul acestui „derdelu¿“ este så atingi o vitezå cât mai mare
pe por¡iunea dreaptå, pentru ca apoi så urci cât mai sus pe
panta dealului, atât cât î¡i permite gradul de înclina¡ie al
pantei. Apoi te întorci la bazå ¿i speri cå nimeni altcineva nu
î¡i va bate recordul. Orice pasionat de snowmobil î¡i va spune
cå este un joc extraordinar, dar în condi¡iile în care pericolul
unei avalan¿e este iminent, „jocul“ este învåluit de un strat
instabil de zåpadå care poate cântåri peste zece tone.

Avalan¿ele reprezintå unul dintre cele mai temperamentale
dezastre naturale. Spre deosebire de alte manifeståri violente
ale naturii, cum ar fi uraganele, cutremurele, tornadele sau
inunda¡iile, avalan¿ele reac¡ioneazå la interven¡ia umanå într-un
mod foarte direct ¿i foarte distructiv. Dupå o ninsoare abun-
dentå se creeazå un strat de zåpadå care nu are timp så se
amestece cu cel de dedesubt. În aceste condi¡ii, de pe aceste
pante se pot desprinde extrem de u¿or bucå¡i imense de zåpadå.
Schiorii numesc acest tip instabil de zåpadå „stratul proaspåt
de pudrå“. Când vine vorba de stratul de „pudrå“, regula
generalå pentru schiori ¿i snowboarderi este – cu cât mai adânc,
cu atât mai bine. ªi avalan¿ele sunt de aceea¿i pårere. Pe o
pantå acoperitå de un strat generos de „pudrå“ proaspåtå ¿i
cu un grad de înclina¡ie tocmai bun, este suficient så faci o
mi¿care gre¿itå ca så porne¿ti o avalan¿å. ªi foarte curând,
salvamonti¿tii canadieni vor afla acest lucru.

Mica sta¡iune Pincher Creek este plasatå în vârful unui
triunghi mortal. Condi¡iile propice ¿i numårul mare de amatori
de sporturi de iarnå au transformat zona care se întinde între
Vancouver ¿i sud-vestul ora¿ului Alberta în cel mai periculos
loc din ¡arå. Nu e nici un secret faptul cå trei sferturi dintre
accidentele provocate de avalan¿ele din Canada au loc aici,
ceea ce înseamnå cå membrii echipei de salvamonti¿ti din
Pincher Creek aveau cu siguran¡å cuno¿tin¡e solide cu privire
la condi¡iile care provoacå o avalan¿å.

Dar în¡elegerea ra¡ionalå a riscurilor nu are nimic de-a face
cu faptul cå „derdelu¿ul extrem“ e o distrac¡ie fantasticå.
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Dealul din fa¡a acestor opt salvamonti¿ti canadieni nu era nici
prea înclinat, nici prea plat. Era tocmai bun. ªi pentru cå genul
acesta de derdelu¿ este o distrac¡ie atât de rarå pentru un pa-
sionat de snowmobil, dacå ratezi o ocazie, e greu de spus când
se va mai ivi o alta. Nu a contat nici måcar faptul cå un alt
pasionat de snowmobil fusese îngropat pe vecie în zåpadå pe
acela¿i deal, cu numai patru ani în urmå.

Comandantul echipei de salvamonti¿ti, Brian Cusack, era
extrem de con¿tient de tenta¡ia derdelu¿ului pentru oamenii
såi în acea zi. Înainte ca echipa så o porneascå la drum, el a
dat un ordin precis – derdelu¿ul era absolut interzis. Cu or-
dinul încå proaspåt în minte, to¡i cei opt salvamonti¿ti ¿i-au
oprit ma¿inile la baza dealului în jurul orei 11.30. Dupå câteva
momente, impulsul a învins ra¡iunea în cazul unuia dintre
cei opt. În ciuda ordinului direct, vorbele lui Cusask, unul
dintre ceilal¡i salvamonti¿ti l-a provocat sau a fåcut un pariu
cu Lane McGlynn, în vârstå de 21 de ani, cå nu va putea ajunge
în vârful dealului. McGlynn ¿i-a pornit motorul cu o smu-
citurå ¿i a ¡â¿nit fårå så priveascå în urmå. Dupå ce a urcat
mare parte din panta dealului, ma¿ina lui McGlynn s-a oprit.
Câteva minute mai târziu, cel care îl provocase pe McGlynn
s-a hotårât så-¿i încerce ¿i el norocul. Numai cå lucrurile au
luat o întorsåturå groaznicå.

În timpul ascensiunii celui de-al doilea salvamontist, stratul
superior de zåpadå a cedat. Sub privirile celorlal¡i ¿ase salva-
monti¿ti, dealul a fost dezgolit de un strat de omåt lat de 140
de metri ¿i aproape un metru grosime. Pe måsurå ce stratul
masiv prindea vitezå tot mai mare, atrågea dupå sine tot mai
multå zåpadå, îngropându-l pe Lane McGlynn sub o påturå
umedå de aproape trei metri, cam de consisten¡a cimentului
proaspåt. Al doilea salvamontist a reac¡ionat imediat, semn
cå ¿tia cå nu ar fi trebuit så se afle acolo. Cinci dintre cei ¿ase
colegi l-au urmat pe cel de-al doilea temerar ¿i au fugit din
calea dezastrului. Cel de-al optulea salvamontist, fratele lui
Eric Bruder, Kevin, a råmas blocat. Kevin avea probleme cu
oprirea de siguran¡å, lucru care l-a împiedicat så-¿i porneascå
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imediat snowmobilul. În orice alte condi¡ii, aceastå problemå
nu ar fi fost decât iritantå. În ziua aceea, din februarie 1994,
aceastå problemå minorå l-a prins pe Kevin Bruder la baza
dealului, trågând cu disperare de manete ¿i privind cu ochi
måri¡i de groazå apropierea unei avalan¿e de gradul trei. Kevin
Bruder nu a reu¿it så porneascå snowmobilul ¿i a împårtå¿it
aceea¿i soartå cu Lane McGlynn.

Fiind o echipå de speciali¿ti, grupul era bine echipat pentru
asemenea cazuri. Unul dintre membrii echipei a chemat imediat
ajutoare prin radio. Ceilal¡i cåutau frenetic pe toatå suprafa¡a
dealului, încercând så gåseascå cele douå corpuri. Cu ajutorul
instrumentelor de detectare radio, echipa a progresat rapid în
cåutarea lor. La ora 12 ¿i cinci minute, au scos din zåpadå
corpul aproape lipsit de suflare al lui Kevin Bruder. De-abia
mai respira. În timp ce câ¡iva dintre supravie¡uitori continuau
încercårile disperate de resuscitare a lui Kevin, un alt salva-
montist a dezgropat corpul neînsufle¡it al lui Lane McGlynn.
„Avea trupul moale, capul zdrobit ¿i gâtul rupt. Era complet
îndoit de la mijloc“, mi-a spus Brian Cusack pe un ton plin de
milå ¿i regret, chiar ¿i la 13 ani dupå eveniment. La locul
accidentului se afla deja un medic. Nu a trebuit decât så arunce
o privire cåtre gråmada nefireascå de membre ca så constate
decesul lui McGlynn. La baza dealului, dupå aproape o orå de
încercåri epuizante ¿i o injec¡ie cu adrenalinå în inima lui
Kevin Bruder, echipa a renun¡at la resuscitare.

Exper¡ii în avalan¿e, Torsten Geldsetzer ¿i Bruce Jamieson1,
au descris u¿urin¡a cu care ar fi putut fi prevenit acest regre-
tabil dezastru  dacå salvamonti¿tii ar fi urmat gândul în¡elept
cå pe o pantå delicatå „un snowmobil cu o persoanå este
admisibil, dar orice cantitate suplimentarå cre¿te ¿ansele unei
avalan¿e“. Un supravie¡uitor traumatizat al acestui eveniment
a rezumat senza¡ia de confuzie a grupului întrebându-se: „De
ce au fåcut asta?“. Ce l-a fåcut pe Lane McGynn så abandoneze
grupul ¿i så nu asculte un ordin direct? Ce l-a fåcut pe
salvamontistul care l-a provocat pe McGlynn så îl urmeze ¿i,
ca urmare, så declan¿eze avalan¿a?

Factorul Impuls î¿i propune så råspundå acestor întrebåri.
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1. Raportul pruden¡å/impulsivitate

Så facem un mic experiment. Imagineazå-¡i cå te invit så
alegi între douå variante atrågåtoare. Tot ce trebuie så faci
este så îmi spui pe care o preferi. Dacå alegi prima variantå,
po¡i câ¿tiga o excursie gratuitå de trei såptåmâni în Anglia,
Fran¡a ¿i Italia. O så dau cu banul – dacå iese cap, câ¿tigi
excursia, dar dacå iese pajurå, nu prime¿ti nimic. Pe de altå
parte, po¡i alege ceea ce se aflå în spatele u¿ii nr. 2. Dacå te
hotårå¿ti så alegi a doua variantå, î¡i ofer o excursie gratuitå,
de o såptåmânå, în Italia, fårå nici un fel de condi¡ii ¿i fårå så
dau cu banul. A¿adar, asta e situa¡ia – 50% ¿anse de a câ¿tiga
o vacan¡å de trei såptåmâni sau o vacan¡å garantatå, de o
såptåmânå. Ce alegi?

Dacå e¿ti ca majoritatea oamenilor, ai alege varianta sigurå.
Ai alege excursia garantatå, de o såptåmânå, în Italia ¿i ai
pleca destul de încântat de hotårârea ta. Adevårul este cå
aproape trei sferturi dintre oameni ar proceda la fel. Dar nu
toatå lumea procedeazå astfel. Aproape un sfert din popula¡ie
s-ar låsa în voia norocului. Acest mic grup ar alege varianta
riscantå, doar pentru cå existå ¿ansa de a lua potul cel mare,
chiar dacå este posibil så nu câ¿tige nimic. Daniel Kahneman,
câ¿tigåtorul Premiului Nobel pentru Economie, în 2002, ¿i
colegul såu, Amos Tversky2, au prezentat pentru prima oarå
scenarii de acest fel studen¡ilor lor la mijlocul anilor ’70,
precum ¿i alte situa¡ii similare. Uneori, ei le cereau så aleagå
între vacan¡e în Europa. Alteori, era vorba de diverse planuri
de asigurare, iar alteori, alegerile vizau diverse sume de bani.
De atunci, cercetåtori din toatå lumea au testat aceastå idee
folosind tot felul de premii. Indiferent unde era realizat experi-
mentul, rezultatele erau aproape întotdeauna acelea¿i. Atunci
când un grup oarecare de persoane are de ales între douå
situa¡ii profitabile, majoritatea va merge pe varianta sigurå,
iar restul î¿i va urma impulsul de a alege varianta mai
riscantå. Întrucât aceste studii s-au repetat de atât de multe
ori cu persoane atât de diferite din medii diferite, cercetåtorii
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s-au sim¡it în måsurå så tragå o concluzie referitoare la modul
în care indivizii iau decizii. Mai precis, ei au tras concluzia cå
cei mai mul¡i aleg câ¿tigul de o valoare mai micå, cu condi¡ia
så nu fie nevoi¡i så ri¿te ceva pentru acesta.

Înså în cadrul acestor experimente apårea întotdeauna un
grup mic de persoane care nu vroia så se alåture majoritå¡ii.
Întrucât scopul principal al lui Kahneman ¿i Tversky era så
în¡eleagå procesul de luare a deciziilor, aceastå minoritate
îndråznea¡å nu a fost luatå în seamå. Dar dacå revedem
studiile cu mai multå aten¡ie, rezultå cå avem de-a face cu
douå tipuri de deciden¡i. Aceste douå tipuri de oameni våd
lumea în mod diferit. Mai exact, ei våd deciziile în mod diferit.
Cercetåtoarea deciziilor, Lola Lopes3, spune cå existå „diferen¡e
de dispozi¡ie în importan¡a pe care aceste persoane o conferå
alegerii între evitarea unui rezultat negativ versus ob¡inerea
unui rezultat pozitiv“. Cei mai mul¡i oameni preferå så evite
situa¡iile neplåcute. Lopes considerå cå aceste persoane obi¿-
nuite au o „mentalitate de siguran¡å“. Majoritatea precautå,
dotatå cu acest sim¡ pentru siguran¡å, evalueazå alegerile în
cåutarea op¡iunii care le oferå cel mai înalt grad de siguran¡å.
Interesul lor principal este så reducå riscurile. Pe de altå parte,
persoanele mai impulsive, au ceea ce Lopes nume¿te „men-
talitate de poten¡ial“. Acest grup este interesat så tragå cât
mai multe foloase dintr-o situa¡ie. De obicei, aceste persoane
sunt hotårâte så ob¡inå premiul cel mare, în loc så fugå de
cele mai mari riscuri.

Avalan¿a fatalå din Canada ilustreazå clar raportul pruden¡å/
impulsivitate. Ne-am a¿tepta så aflåm cå una sau douå persoane
din opt tind så fie impulsive. De fapt, exact asta s-a întâmplat la
baza dealului. În ciuda faptului cå ¿tia foarte bine ce trebuie fåcut,
unul dintre cei opt salvamonti¿ti a låsat deoparte orice precau¡ii
¿i ¿i-a urmat impulsul de a risca. Al doilea salvamontist l-a urmat
câteva minute mai târziu ¿i a declan¿at avalan¿a. Ceilal¡i ¿ase
¿i-au ¡inut bine în frâu impulsurile. Atunci cum se face cå cineva
este dispus så meargå mai departe lini¿tit, pe când altcineva va
prefera så-¿i for¡eze norocul?
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2. Nåscut impulsiv

Genetica are ¿i ea un cuvânt de spus. To¡i oamenii se nasc cu
o enzimå în creier, numitå monoamina oxidazå (MAO), a cårei
func¡ie este så ¡inå impulsurile în frâu. ªeful Laboratorului de
ªtiin¡e Clinice din cadrul Institutului Na¡ional pentru Sånåtate
Mintalå, Dennis Murphy4, a descoperit cå unele persoane au o
deficien¡å în cazul acestei enzime MAO, lucru care îi predispune
la senza¡ii tari. MAO ac¡ioneazå ca un pårinte bine-inten¡ionat,
întrucât regleazå substan¡ele chimice care controleazå cât de
mult ne distråm. Una dintre aceste substan¡e chimice, dopamina,
reprezintå copilul din noi. Ea ne face så fim energici, sociabili ¿i
dornici de a face experien¡e noi. Prezente în cantitå¡i moderate,
aceste substan¡e lipsite de griji sunt benefice, dar o cantitate prea
mare sau prea micå poate fi mortalå5. Scopul este så påstråm
echilibrul, motiv pentru care folosim termenul „dezechilibra¡i“,
pentru a descrie persoanele care par så fie pu¡in cam agitate sau
cu toane. Când enzima MAO ac¡ioneazå prea intens în creier, nu
ne permite så ne bucuråm prea mult de aceste substan¡e amuzante
¿i ne bosumflåm. Se poate ajunge chiar la depresie ¿i ne vom
revolta apelând la compania unui amic mai relaxat cum ar fi
Prozac-ul. Persoanele care au enzima MAO într-o cantitate mare
reac¡ioneazå lent în caz de pericol ¿i se tem så analizeze corect
ocaziile avantajoase.

Spre deosebire de ace¿tia, când existå insuficientå enzimå
MAO în creierul unei persoane, se întâmplå exact opusul. Este
ca atunci când pårin¡ii sunt pleca¡i din ora¿ ¿i î¿i laså fiul
adolescent singur acaså. Fårå enzima MAO care så regleze
nivelul de dopaminå, ea este liberå så-¿i invite to¡i prietenii la
o petrecere tråznet în creierul nostru. Dacå petrecerea scapå de
sub control, ne poate încuraja så facem lucruri complet stupide
pe care pårin¡ii no¿tri ne-au spus så nu le facem – cum ar fi så
urcåm cu un snowmobil pe panta unui deal înzåpezit.

Pentru majoritatea oamenilor, impulsurile ac¡ioneazå ca
un chibi¡. Auzim impulsul spunându-ne så o luåm pe scur-
tåturå, dar enzima MAO din creier ne spune så ne punem pofta
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în cui. A¿a cå majoritatea ajunge så meargå pe drumul cunoscut,
în siguran¡å. Un mic grup de curajo¿i, înså, tinde så se lase în
voia impulsurilor. Cercetåtorii în domeniul geneticii au desco-
perit recent o muta¡ie a unei gene responsabile cu modul în care
creierul uman prime¿te dopamina ¿i ne face så cåutåm aventuri
în ciuda riscurilor. În cel mai råu caz, oamenii impulsivi ac¡io-
neazå a¿a cum ne-am a¿tepta. Cei mai mul¡i dintre ei sunt
dependen¡i de sex, ¿oferi periculo¿i, oameni de afaceri fali¡i ¿i
câ¿tigåtori postumi ai unor premii Darwin cam dubioase.

În cel mai bun caz, oamenii impulsivi au un fel de armå
secretå în dorin¡a lor de a ac¡iona rapid, fårå a se låsa opri¡i
de teama de consecin¡e. Când ocazia bate la u¿å, persoanele
impulsive sunt mai dispuse så o deschidå, spre deosebire de
semenii lor mai pruden¡i care se uitå cu grijå pe vizor pânå
când ocazia se plictise¿te ¿i se mutå la u¿a urmåtoare. Cerce-
tåtorii sunt de pårere cå aceastå muta¡ie a fost exact impulsul
necesar pentru ca stråmo¿ii no¿tri så se mute din Africa pre-
istoricå ¿i, în cele din urmå, så asigure locul umanitå¡ii în
lume. Întrebarea este dacå aceastå calitate geneticå tot mai
des întâlnitå are un impact pozitiv sau negativ asupra lumii.
Råspunsul s-ar putea så vå surprindå.

3. Cum ne hotårâm soarta

Lucrarea  Factorul Impuls prezintå povestea deciziilor
noastre. Fiecare decizie luatå de-a lungul istoriei umanitå¡ii
are douå elemente cheie care determinå rezultatul acesteia:
persoana ¿i situa¡ia. Multå vreme nu am în¡eles procesul prin
care luåm decizii. De ce sunt unii dintre noi atât de enervant
de indeci¿i? De ce sunt al¡ii atât de pripi¡i? Este posibil ca în
anumite condi¡ii så ne comportåm complet diferit decât de
obicei? De ce a urcat Lane McGlynn pe dealul acela? De ce l-a
urmat celålalt salvamontist? Toatå lumea pare så speculeze
pe marginea råspunsurilor. Înså aceste specula¡ii nu sunt con-
vingåtoare pentru cå nu iau în calcul factorii relevan¡i. Mare
parte din încercarea de a clarifica aceste întrebåri are de-a
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face cu perspectiva noastrå unilateralå cu privire la modul în
care oamenii iau o decizie. Nenumårate lucråri au explicat
chestiuni generale despre cum func¡ioneazå mintea umanå ¿i
ne fac pe to¡i så ac¡ionåm într-un anumit mod. Altele s-au
referit la chestiunile particulare care îi afecteazå pe anumi¡i
indivizi, fårå så ia în calcul influen¡ele externe. Aceastå carte
contope¿te toate perspectivele într-o formulå care så ne ajute
så luåm decizii într-un mod eficient.

Prima parte a lucrårii Factorul Impuls aratå cå singura
noastrå ¿anså de a ne îmbunåtå¡i calitatea deciziilor este så
analizåm felul în care oamenii diferå în mod natural unul fa¡å de
altul ¿i cum fiecare situa¡ie presupune circumstan¡e diferite. Dacå
încerci så în¡elegi o decizie analizând numai situa¡ia sau numai
persoana, este ca ¿i când ai încerca så gåte¿ti un fel de mâncare
complicat având toate ingredientele, dar fårå re¡etå. Ob¡ii ceva
care pare så fie un råspuns, dar care nu te mul¡ume¿te complet.

În acest sens, deciziile sunt ca o avalan¿å. Avalan¿ele iau
în calcul anumite elemente proprii situa¡iei (gradul de încli-
na¡ie al pantei ¿i volumul de zåpadå acumulat) ¿i persoanele
implicate (cineva care så contribuie la desprinderea zåpezii de
pe deal). Po¡i så-i aduni pe cei mai impulsivi oameni de pe
planetå pentru a se plimba cu snowmobilul, dar nu se va de-
clan¿a o avalan¿å decât dacå panta are înclina¡ia potrivitå.
Pe de altå parte, o persoanå foarte prudentå, alunecând u¿urel
pe o pantå acoperitå de un strat de zåpadå, poate declan¿a o
avalan¿å, ceea ce se ¿i întâmplå de multe ori în fiecare iarnå.

Aceste lucruri nu trebuie så råmânå un mister. Fiecare
dintre noi î¿i poate cunoa¿te tendin¡ele individuale, precum
¿i condi¡iile care determinå modul în care aceste tendin¡e
contribuie la decizia finalå. Tendin¡ele noastre de acceptare
sau respingere a impulsivitå¡ii pot avea un efect profund
asupra modului în care conducem ma¿ina, cum votåm ¿i dacå
urma¿ii no¿tri vor mo¿teni un comportament delicvent. Dar
ele spun doar o parte a pove¿tii.

Treaba devine cu adevårat interesantå de-abia în a doua
parte. Atunci vom explica de ce o persoanå, care în mod obi¿nuit
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este destul de prudentå, va decide så lase totul ¿i så î¿i urmeze
visul sau cum cineva poate ajunge în scaunul de director
general al unei companii multina¡ionale în ciuda tempera-
mentului såu boem. Factorul Impuls exploreazå rolul unic al
tendin¡elor prudente ¿i impulsive ¿i explicå de ce este atât de
greu så-l întrecem pe Tiger Woods la golf, de ce suntem a¿a de
creduli când vine vorba de campanii politice murdare, ce au în
comun sfin¡ii ¿i påcåto¿ii ¿i de ce o mul¡ime de oameni au
cumpårat ac¡iuni Webvan. Ne vom plimba prin sålile de
conferin¡å ale corpora¡iilor americane ¿i prin jungla venezue-
leanå, ca så descoperim sursa acestor tendin¡e.

Cel mai interesant lucru legat de Factorul Impuls este cå
dacå ne cunoa¿tem propriile tendin¡e de a lua decizii, le putem
controla. Pânå acum, am fost victimele tendin¡elor ¿i cir-
cumstan¡elor. Ni s-au dat sfaturi fie prea vagi ca så poatå fi
aplicate, fie prea precise ca så se potriveascå structurii per-
sonale sau diferitelor situa¡ii în care ne aflåm la un moment
dat. Când î¡i vei în¡elege propria tendin¡å unicå ¿i cum se
manifestå în diverse situa¡ii, atunci vei reu¿i så optimizezi
alegerile fåcute. Factorul Impuls î¡i va eviden¡ia tendin¡a ¿i
î¡i va spune cum så o utilizezi pentru a face alegerile pe care le
dore¿ti, în situa¡iile pe care le dore¿ti. Vom explora moda-
litå¡ile excentrice în care oamenii impulsivi iau via¡a în piept
¿i le vom compara cu abordarea oamenilor mai pruden¡i. Per-
soanele impulsive pot învå¡a så gåseascå echilibrul între o
experien¡å care le provoacå emo¡ii puternice ¿i nevoia de a
apuca o nouå zi. Persoanele indecise pot învå¡a så se relaxeze
fårå teama de a pierde totul. Procedând astfel, ne putem îmbu-
nåtå¡i scorul la golf, în afaceri, la cumpåråturi ¿i poate chiar
vom învå¡a så tråim o via¡å mai frumoaså. La urma urmelor,
scopul este ca fiecare dintre noi så se bucure de experien¡a
fantasticå a traversårii unei câmpii acoperite de zåpadå, fårå
a declan¿a o avalan¿å.
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CAPITOLUL 1

Originea cåutåtorilor:
De la oamenii cavernelor la luptele în cu¿cå

Potrivit datelor oficiale, Nick Wernimont are pu¡in sub
1,80 metri ¿i cântåre¿te 77 de kilograme. Este genul

de individ pe care dacå l-ai vedea pe o strådu¡å întunecatå... ai
crede cå probabil s-a råtåcit cåutând intrarea VIP-urilor în
vreun club de noapte. Cel mai ¿ocant lucru legat de aspectul
lui este cât de pu¡in seamånå cu un huligan, în compara¡ie cu
celelalte matahale care bântuie prin ringul de luptå. De¿i pare
så meargå la salå cu regularitate, Wernimont te face så crezi
cå este mai curând un model masculin care prezintå lenjerie
intimå decât luptåtor în cu¿cå. Chiar ¿i de pe locurile ieftine
(de fapt, cam toate locurile de la un meci amator de box sunt
ieftine) po¡i så-i observi din¡ii de un alb imaculat. Are fa¡a
acoperitå de o barbå crescutå de o zi-douå, care, în ciuda aspi-
ra¡iilor sale, urmeazå så fie nimicitå de o lamå de ras imediat
ce se terminå meciul din seara respectivå. Aceastå umbrå de
barbå este probabil o încercare de a distrage aten¡ia de la
tråsåturile sale metrosexuale, cum ar fi bronzul suspect de
uniform ¿i unghiile pe care le bånuiesc a fi perfect îngrijite.
De fapt, barba îl face så semene ¿i mai mult cu Brad Pitt, dar
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nu cu personajul dement al lui Brad Pitt din Fight Club, ci
mai curând cu personajul ferchezuit din Ocean’s Eleven.
Oricum, e o slabå încercare de a ne påcåli, lucru care probabil
îi face pe oponen¡ii såi mai solizi så se simtå foarte încrezåtori.
Din påcate pentru ei, aceastå încredere de sine se va dovedi
dureros de falså. ªi atunci stau så må gândesc – poate cå asta
a fost strategia lui Wernimont de la bun început.

Dar mai sunt multe de spus despre acest individ. Anul trecut,
Wernimont s-a pregåtit cu antrenorul lui de box, cu antrenorul
lui campion mondial de jiu-jitsu ¿i cu antrenorul lui de box
tailandez, de douå ori pe zi, ¿ase zile pe såptåmânå. Au existat
trei excep¡ii. ªi-a luat o såptåmânå liberå ca så alerge cu taurii
în Pamplona, Spania... în fiecare dintre cele cinci zile petrecute
acolo, înainte så revinå acaså în Chicago. La sfâr¿itul lui de-
cembrie a petrecut o såptåmânå în Florida ca så ob¡inå licen¡a
de skydiving. ªi a mai fost cålåtoria în Brazilia, ca så tråiascå pe
viu experien¡a festivalului exceselor senzoriale care nu are loc
nicåieri altundeva în lume decât la carnavalul din Rio de Janeiro.
Lui Wernimont nu-i lipsesc prietenii, dar e firesc ca singura
persoanå potrivitå så îl înso¡eascå în cålåtoriile sale extreme så
fie un membru al propriei „specii“. Chris, fratele lui, are un
serviciu care îi permite acest lucru. Lucreazå douå såptåmâni pe
lunå ca pilot de elicopter, transportând muncitori din New
Orleans cåtre pu¡urile de petrol din Golful Mexic. Înså cred cå
sunte¡i de acord cå un program flexibil la serviciu nu este un
motiv suficient pentru aceste explozii de adrenalinå. Nick ¿i Chris
au mai multe lucruri în comun decât un program flexibil.

Meciul din seara despre care vå vorbesc a fost aranjat ca meci
de încålzire înainte ca Wernimont så participe la prima luptå
de cu¿cå din ultimele luni. Sala era plinå de fani înseta¡i de
sânge care sperau så vadå cum e rupt în båtaie acel tip frumu¿el.
Când se aude gongul, pugili¿tii saltå în ring timp de câteva
secunde ¿i se måsoarå reciproc. Figura lui Wernimont exprimå
ceea ce s-ar putea numi ferocitate controlatå – agresivå, dar
strategicå. Dupå o primå loviturå ratatå din partea oponentului,
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Wernimont porne¿te atacul. O serie de lovituri puternice bine
¡intite deschid o ranå sub ochiul adversarului ¿i o dârå de
sânge începe så i se observe pe obraz. A doua rundå con¡ine
scene asemånåtoare. În cele din urmå, arbitrul intervine ¿i
numårå pânå la opt ca så-i permitå celuilalt så-¿i revinå. În
runda a treia, lupta e ca ¿i încheiatå. Curând dupå ce se aude
gongul, arbitrul decide cå a våzut destul ¿i lupta este opritå.
Wernimont ¿i-a început în mod oficial cariera de luptåtor. Pri-
mul meci de full-contact se ive¿te la orizont.

Luptele full-contact din Statele Unite (sau arte mar¡iale
combinate) se aseamånå foarte mult cu luptele romane între
gladiatori. Cu excep¡ia mu¿cåturilor, a loviturilor sub centurå
¿i a sucirii degetelor, publicul nu este menajat de nici un fel de
violen¡å. „Încå cinci victorii ¿i pot så încep så fac ni¿te bani
buni din chestia asta“, spuse el fåcându-mi cu ochiul. Cinci
victorii în circuitul amator de lupte full-contact îi permit unui
luptåtor så se califice în turneul profesionist, unde poate fi
plåtit så facå o treabå pentru care majoritatea oamenilor ar fi
dispu¿i så î¿i vândå primul nåscut doar så nu trebuiascå så o
facå. Interesant este cå Wernimont ar trebui så devinå campion
mondial absolut ca så ajungå så câ¿tige cam cât face acum din
slujba lui obi¿nuitå. Din acest punct de vedere, el se aseamånå
pu¡inilor gladiatori din Antichitate care nu erau sclavi, ci
oameni liberi care pur ¿i simplu erau atra¿i de intensitatea
luptelor.

Cariera lui Wernimont, ca de altfel toatå via¡a lui, este
marcatå de scurte explozii de activitå¡i intense ¿i schimbåri
radicale. Dupå ce a absolvit Universitatea din Iowa s-a mutat
în Los Angeles, unde stimulentele sunt pe toate drumurile.
Odatå ajuns acolo, a lucrat la Morgan Stanley ca analist
financiar ¿i a câ¿tigat premiul pentru cel mai bun agent co-
mercial. Nop¡ile ¿i le petrecea ca barman la Saddle Ranch pe
Sunset Strip. Dupå ce a ratat selec¡ia finalå pentru a face parte
din grupul de la MTV The Real World: Chicago, s-a hotårât så-¿i
facå bagajele ¿i så se mute acolo singur, låsând baltå via¡a de
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barman ¿i analist financiar. Acum este un agent comercial de
succes pentru un producåtor de implanturi dentare (o alegere
destul de amuzantå pentru un viitor luptåtor în cu¿cå) ¿i cum-
pårå proprietå¡i imobiliare. Serile ¿i le petrece la salå antre-
nându-se cu luptåtori de arte mar¡iale de renume mondial.

Însu¿i felul în care am ajuns så-l cunosc pe Nick Wernimont
ridicå o serie de întrebåri. Evident, oricine alege cu bunå-
¿tiin¡å luptele în cu¿cå drept hobby este un individ destul de
interesant. Dar el este un tip extraordinar chiar ¿i în com-
para¡ie cu tovarå¿ii såi de lupte, ceea ce face ca incursiunea
lui Wernimont în luptele full-contact så fie atât de captivantå.
El nu este nici un fost medaliat olimpic cu aur care vrea så-¿i
câ¿tige pâinea fåcând ceea ce ¿tie mai bine ¿i nu este nici vreun
docher deziluzionat care a våzut prea multe filme din seria
Rocky. Gulerul de la cåma¿å este la fel de alb ca din¡ii såi
perfec¡i ¿i singurul obiect de aur de¡inut este prins la înche-
ietura mâinii ¿i indicå ora exactå cu extrem de mare precizie.
Tråie¿te fiecare zi în plin ideal american postmodernist – este
tânår, inteligent, aråtos, se bucurå de succes financiar ¿i nu
pare så regrete nimic din toate astea. Pur ¿i simplu nu în¡eleg.
Are parte de atât de multe lucruri pozitive, de ce s-ar expune
pericolelor inerente practicårii unui sport atât de violent ca
luptele full-contact?

1. Gena cåutårii noutå¡ii

La trecerea în noul mileniu, lumea era extrem de agitatå
cu privire la avantajele ¿i dezavantajele fenomenului Y2K. Nici
laboratorul de cercetare al lui Jim Swanson de la Universitatea
California din ora¿ul Irvine nu era scutit de agita¡ie. Traiec-
toriile a douå studii fascinante aveau så se ciocneascå într-un
mod neobi¿nuit care îi va face pe oamenii de ¿tiin¡å din toatå
lumea så lase tot ¿i så asculte cu aten¡ie.

Jim Swanson este un tip modest care insistå cå mare parte
din succesul såu ca cercetåtor se datoreazå „colaborårilor sale
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cu al¡i oameni de ¿tiin¡å faimo¿i“. Fårå îndoialå, Swanson
este recunoscut drept unul dintre exper¡ii la nivel mondial în
domeniul dezvoltårii copiilor. Centrul såu de cercetare din
Irvine a fost unul dintre primele ¿apte laboratoare alese drept
Centru de Avangardå în vederea desfå¿urårii unui proiect
ambi¡ios denumit Studiul Na¡ional al Copilului care avea så
se desfå¿oare în toatå ¡ara cu scopul de a în¡elege cele mai
mari probleme cu care se confruntå copiii americani1. De-a
lungul urmåtorilor 20 de ani, aceste centre au colaborat în
vederea studierii a peste 100.000 de copii ¿i a familiilor
acestora. Faima lui Swanson se datoreazå în mare parte activitå¡ii
sale deschizåtoare de drumuri cu privire la inciden¡a crescândå
a tulburårii de hiperactivitate cu deficit de aten¡ie sau ADHD.
Majoritatea persoanelor din prezent cunosc tulburarea dupå
numele såu originar, doar ADD, devenit popular în anii ’80, dupå
ce a fost recunoscutå drept un sindrom psihologic mai curând
decât o problemå de comportament2, termenul infiltrându-se de
atunci în vocabularul curent al americanilor pentru a descrie
acei copii care nu se pot concentra. Acum psihologii au ridicat în
mod oficial månu¿a hiperactivitå¡ii, pentru a descrie aspectul
agitat al tulburårii. Dupå cum avea så descopere echipa lui
Swanson, elementul de hiperactivitate al sindromului este o pieså
cheie a unui puzzle care ar putea explica multe lucruri despre
ADHD, dar ¿i despre istoria umanå.

Ca multe alte boli mintale, tratamentul ADHD era extrem
de rudimentar când a fost recunoscut prima oarå. Înså, pe
måsurå ce numårul copiilor diagnostica¡i cu ADHD a început
så creascå în mod dramatic, a apårut nevoia unui nou tratament
¿i o în¡elegere mai profundå a fenomenului pentru a ¡ine pasul.
Din 1994 pânå în 2004, numårul de consulta¡ii plåtite pentru
tratamentul ADHD aproape s-a triplat. Aceastå cre¿tere
alarmantå i-a fåcut pe medici ¿i educatori så se întrebe cât de
masiv va fi urmåtorul val al acestei posibile epidemii. Pentru
cercetåtori ca Swanson, venise timpul pentru gåsirea unor
råspunsuri.




