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Înva¡å så îndråzne¿ti

În visurile noastre, cu to¡ii aspiråm la lucruri måre¡e.
Totu¿i, cei mai mul¡i dintre noi nu ob¡inem rezultatele pe care
le dorim. Nu avem destui bani, destulå iubire, destul succes
sau fericire în via¡å. De ce? Ce anume ne împiedicå?

O persoanå obi¿nuitå ar putea, probabil, så enumere cel pu¡in
trei motive bine întemeiate pentru a demonstra de ce nu poate
så facå ceea ce vrea cu adevårat. Dar în adâncul inimilor noastre,
nu ¿tim cå am putea face totul – dacå pur ¿i simplu am îndråzni?

Este posibil ca singurul lucru important care ne împiedicå
så fie frica? Råspunsul este da! Frica este cea care ne împiedicå,
cea care ne ¡ine pe loc, cea care ne erodeazå respectul de sine
¿i ne pune obstacole imaginare în cale. Frica ne opre¿te så
ac¡ionåm ¿i dacå nu ac¡ionåm, nu vom trece niciodatå de
punctul în care ne aflåm.

Dar temerile noastre dispar  atunci când le înfruntåm. ªi
dupå ce preluåm controlul asupra noastrå, putem avea, face
¿i fi orice ¿i tot ce am visat vreodatå.
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Nu ¿tim ce temeri ¿i îndoieli de sine te ¡in pe loc în acest
moment, dar din experien¡a noastrå de douåzeci de ani în
consilierea a sute de mii de oameni, ¿tim cå le po¡i depå¿i ¿i cå
po¡i crea tot ce î¡i dore¿ti. A¿adar, så începem chiar acum,
aståzi. Împreunå, cu to¡ii putem îndråzni så câ¿tigåm.
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Introducere

Rezultate uimitoare! Asta vrem cu to¡ii în vie¡ile noastre.
S-ar putea så vrem mai mul¡i bani. Sau poate cå dorim un

loc de muncå mai incitant. Poate cå este dragostea adevåratå
sau o rela¡ie sexualå mai satisfåcåtoare. S-ar putea så visåm
în secret la a juca în filme sau la a fi pre¿edintele unei cor-
pora¡ii ori chiar la a intra în politicå.

În visurile noastre, cu to¡ii aspiråm la lucruri måre¡e.
Totu¿i, foarte mul¡i dintre noi nu ob¡inem rezultatele pe care
ni le dorim. Nu avem destui bani, destulå iubire, destul succes
sau fericire în via¡å. Nu ne sim¡im împlini¡i sau satisfåcu¡i.
Într-un fel foarte profund ¿i personal, sim¡im cå nu tråim la
nivelul întregului nostru poten¡ial, cå nu suntem învingåtori.

De ce?
De ce nu suntem cu to¡ii ceea ce vrem så fim? De ce nu

avem tot ce dorim? De ce nu suntem prosperi ¿i binecuvânta¡i
cu abunden¡a lumii? Ce ne împiedicå?



ÎNDRÅZNE ªTE SÅ CÂªTIGI!10

Dacå vom întreba o persoanå obi¿nuitå, cu siguran¡å cå
aceasta ne va da multe motive „bine întemeiate“ pentru care
nu are succes:

Sunt prea urât.
Sunt prea gras (slab).
Sunt prea înalt (prea scund).
Sunt prea båtrân (prea tânår).
Nu sunt destul de de¿tept.
Sunt prea nehotårât.
Sunt bolnav.
Nu am educa¡ia necesarå.
Fac parte dintr-o minoritate.
Sunt chel.
Sunt o simplå femeie.
Sunt o simplå so¡ie.
Sunt pårinte singur.
Sunt un ratat (de douå ori, de trei ori).

Pentru cei mai mul¡i dintre noi, motivele pentru care nu
avem ceea ce spunem cå vrem ¿i nu putem ob¡ine se vor regåsi
în lista de mai sus. Parcurge-o singur ¿i vezi dacå nu po¡i gåsi
imediat cel pu¡in trei motive „convenabile“ pentru a dovedi
cå nu po¡i så faci ceea ce vrei.

Sunt acestea simple scuze?

Oare acestea sunt motive cu adevårat „bine întemeiate“
sau sunt doar scuze? În adâncul inimii noastre, nu ¿tim de
fapt cå am putea face totul – dacå pur ¿i simplu am îndråzni?
Nu credem cå am putea avea totul – dacå doar nu ne-ar mai fi
fricå så încercåm?

Oare scuzele ne împiedicå? Sau faptul cå nu îndråznim?
Gânde¿te-te la asta. Scuzele existå întotdeauna. Dar a

îndråzni, asta este în interior, în pieptul nostru, unde o mânu¡å
ne strânge inima ¿i ne spune: „ºi-e teamå!“.
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Teamå? Este posibil ca adevåratul du¿man så fie... frica?
Frica? „Nu mi-e fricå!“
În cultura noastrå, nu ne place så recunoa¿tem cå ne este

fricå de ceva exceptând violen¡a fizicå. Cum s-ar putea så ne
fie fricå?

Teama de e¿ec – sau de succes

Cu to¡ii avem temeri. Pentru unii dintre noi, este frica de
e¿ec. Dacå încercåm ¿i nu reu¿im, atunci ne temem cå ne-am
putea face de râs. Ne temem chiar cå i-am putea face pe al¡ii
så se simtå prost.

Pentru al¡ii, ar putea fi teama de succes. A reu¿i ar putea fi
¿i mai înspåimântåtor decât a da gre¿. Dacå reu¿im så devenim
pre¿edintele acelei corpora¡ii, va trebui så vorbim în fa¡a unor
grupuri mari de oameni, så coordonåm subordona¡i, så alcå-
tuim rapoarte anuale, så fim råspunzåtori în fa¡a ac¡ionarilor.
Oare am putea face fa¡å? Ne temem cå nu am putea?

Danny DeVito, care are mai pu¡in de 1,50 metri înål¡ime, a
devenit o vedetå de televiziune, de film ¿i un regizor de mare
succes. ªi-a depå¿it temerile în loc så se lase cople¿it de ele.
Cu to¡ii trebuie så ne învingem fricile – una câte una.

Oare aceste temeri ascunse ar putea fi adevåratele obsta-
cole? Oare acestea – ¿i nu scuzele pe care le rostim – ar putea
fi cele care ne blocheazå?

Noi afirmåm cå råspunsul este da!
Fie cå este frica de e¿ec, sau cea de succes, adevårul este cå

cei mai mul¡i dintre noi nu îndråznesc så aibå, så facå sau så
fie ceea ce vor cu adevårat. Nimic nu ne ¡ine pe loc. Noi în¿ine
ne ¡inem pe loc.

Desigur, aproape nimeni nu va recunoa¿te acest lucru fa¡å
de sine. Pentru a ne proteja sensibilitatea, subcon¿tientul ne
mascheazå temerile cu scuze care par perfect logice. Prin ur-
mare, ne spunem cå nu vom gåsi niciodatå partenerul perfect,
cå nu vom avea niciodatå o cåsnicie fericitå.
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Se poate så fii „o simplå femeie“ sau „o simplå so¡ie“ sau
graså ori slabå, astfel încât mintea ta ascunså deduce cå nu
vei ob¡ine niciodatå un post de conducere într-o corpora¡ie
dominatå de bårba¡i ¿i cå nu vei putea ajunge în vârf.

Provii dintr-un cartier sårac, ai o educa¡ie precarå ¿i nu
vorbe¿ti bine limba englezå, a¿adar incon¿tientul tåu se gân-
de¿te cå nu vei avea niciodatå o slujbå bine plåtitå.

Ai dat faliment, ¡i-ai pierdut to¡i banii ¿i posesiunile, a¿a
cå î¡i spui cå nu po¡i înfiin¡a o companie importantå, cå nu
po¡i investi în domeniul imobiliar sau cå nu po¡i spune altora
cum så gåseascå motiva¡ie în vie¡ile lor.

Corect?
Gre¿it! Pleci urechea la propaganda negativå. Nu po¡i,

pentru cå te-ai convins singur de acest lucru.

Pentru început

Frica ne limiteazå, ne împiedicå ¿i ne ¡ine pe loc. Cuvântul
„fricå“ poate fi privit ca un acronim pentru Dovezi False care
Par Reale (n.tr.: în limba englezå, cuvântul „fear“(fricå) poate
fi acronimul sintagmei „False Evidence Appearing Real“).
Produce bariere ¿i obstacole ¿i ne creeazå un comportament
care ne transformå în propriii no¿tri du¿mani, care, la rândul
lui, provoacå vinå ¿i anxietate, care pot duce apoi la imo-
bilizarea completå. Frica ne împiedicå så încercåm, iar dacå nu
încercåm, nu påråsim niciodatå locul în care ne aflåm acum –
ceea ce, într-un mod ciudat, ne dovede¿te cå nici nu am putea!
Dupå una dintre conferin¡ele noastre, o femeie a venit pentru
a se plânge cå nu putea så î¿i continue ¿coala din cauzå cå ar
fi durat cinci ani så ob¡inå o diplomå ¿i ea ar fi avut patruzeci
¿i trei de ani în momentul când ar fi absolvit. Nu ne-am putut
ab¡ine så întrebåm: „Ce vârstå a¡i avea peste cinci ani dacå
nu v-a¡i întoarce la ¿coalå ¿i nu v-a¡i lua diploma?“. O femeie
de treizeci ¿i nouå de ani care tocmai a intrat la ¿coala medi-
calå va avea patruzeci ¿i ¿apte de ani când va fi pe propriile



Introducere 13

picioare, dar cu o speran¡å de via¡å de optzeci ¿i unu de ani, va
avea treizeci ¿i patru de ani fructuo¿i în care så aducå o
contribu¡ie societå¡ii ¿i ei înse¿i.

Du¿manul este frica.
Frica ne erodeazå respectul de sine, ne corupe încrederea

în sine ¿i, în timp, ne convinge cå suntem rata¡i. Atât timp cât
låsåm frica så ne conducå, nu vom îndråzni niciodatå så
învingem.

Calea de scåpare

Frica poate fi într-adevår depå¿itå ¿i învinså – atât timp
cât în¡elegem cå sursa ei se gåse¿te în interior, nu în lumea
exterioarå. Franklin Delano Roosevelt a tratat elocvent subi-
ectul într-una dintre discu¡iile lui din fa¡a ¿emineului, când a
spus: „Singurul lucru de care trebuie så ne temem este frica
înså¿i“. Napoleon Hill, autor al clasicei cår¡i motiva¡ionale
„Think and Grow Rich“, despre care se spune cå a compus
replica pentru Roosevelt, scria ¿i el: „Dacå î¡i înfrun¡i fricile,
le po¡i face så disparå“.

Atunci când în¡elegem cå scuzele nu conteazå, putem începe
så ne eliberåm. Odatå ce vedem cå temerile subcon¿tiente –
nu circumstan¡ele externe – sunt adevårata problemå, putem
prelua controlul asupra noastrå ¿i a vie¡ilor noastre. ªi atunci
când preluåm controlul, putem fi, face ¿i avea orice vrem.

Cu to¡ii vrem så înflorim în întregime ¿i så devenim tot ce
suntem capabili så fim. Cu to¡ii dorim abunden¡å ¿i pro-
speritate. Cu to¡ii vrem så fim foarte sånåto¿i ¿i ferici¡i. Cu
to¡ii vrem rela¡ii profunde, importante ¿i pline de sens. Cu
to¡ii vrem dragoste, bucurie, fericire ¿i împlinire. Cu to¡ii vrem
ce este mai bun din toate. ªtim cå asta ne dorim ¿i ¿tim cå
asta î¡i dore¿ti ¿i tu. Surpriza este cå putem så le avem! Tot ce
trebuie så facem este så ne depå¿im fricile ¿i så îndråznim så
ne urmåm scopurile.



ÎNDRÅZNE ªTE SÅ CÂªTIGI!14

Revela¡ia ta

A îndråzni så învingi se poate întâmpla deodatå sau poate
fi rezultatul unui efort cumulat în decursul timpului. Nu ¿tim
de ce va fi nevoie pentru a-¡i depå¿i fricile. Dar suntem siguri
cå o po¡i face.

Scopul pentru care am scris aceastå carte este så te ajutåm
så î¡i creezi circumstan¡e favorabile în gândurile ¿i convingerile
tale care så î¡i permitå så te eliberezi. Nu ¿tim dacå vei începe
så îndråzne¿ti så câ¿tigi pornind de la pagina 17 sau de la
pagina 133 sau la douå såptåmâni dupå ce ai terminat cartea.

Dar ¿tim cå po¡i! În acest moment, nu trebuie så crezi cå
po¡i så o faci, trebuie doar så crezi cå noi credem cå po¡i så o
faci. Po¡i face aproape orice, care nu încalcå legile lui Dumnezeu
sau drepturile celorlalte fiin¡e umane.



15

Problemele
sunt oportunitå¡i ascunse

„Via¡a este o pilå ¿i doar tu ¿i numai tu hotårå¿ti
dacå te toce¿te sau te ¿lefuie¿te.“

– CAVETT ROBERT

– Am o problemå.
Tânårul tocmai venise la doctorul Norman Vincent Peale

de pe Fifth Avenue din New York, îl apucase pe acesta de revere
¿i îi spusese:

– Domnule doctor Peale, vå rog så må ajuta¡i. Nu pot face
fa¡å problemelor. Sunt prea mari.

– Uite, zise doctorul Peale, trebuie så ¡in un discurs. Dacå
îmi dai drumul la revere, î¡i voi aråta un loc în care existå
oameni fårå probleme.

– Dacå pute¡i face asta, spuse tânårul bårbat, a¿ da orice så
merg acolo.

– S-ar putea så nu vrei så ajungi acolo, zise doctorul Peale,
dupå ce vei vedea locul. Este doar la douå stråzi depårtare.

Merserå la cimitirul Forest Lawn ¿i doctorul Peale spuse:

1
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– Uite, sunt 150.000 de oameni aici. Întâmplåtor, ¿tiu cå
nici unul dintre ei nu are nici o problemå.

Problemele pot fi lucruri pre¡ioase

Aceasta este una dintre pove¿tile preferate ale doctorului
Peale, iar noi nu am uitat-o niciodatå, deoarece ilustreazå
adevårata naturå a problemelor. Problemele sunt un semn de
via¡å. Dacå ai o problemå mare, fii recunoscåtor pentru ea.
Asta înseamnå cå e¿ti viu ¿i cå func¡ionezi. (De fapt, unii spun
cå cel mai bun mod de a judeca o persoanå este dupå dimensi-
unea problemelor pe care le are.)

Desigur, pentru majoritatea oamenilor, punctul de vedere
general acceptat este cå dificultå¡ile sunt rele. Cei mai mul¡i
oameni considerå cå starea de lucruri idealå ar fi lipsitå de
greutå¡i. Prin urmare, dacå avem dificultå¡i, înseamnå cå ceva
este gre¿it. Drept rezultat, ajungem så ne alocåm o mare parte
din energie plângându-ne de milå. Ajungem så ne spunem:
„Totul ar fi minunat dacå a¿ putea scåpa de probleme!“.

Aceasta este våicåreala pesimistului. Pe de altå parte, op-
timistul vede problemele ca pe ni¿te oportunitå¡i. Dacå te-ai con-
fruntat cu o problemå serioaså ¿i ai rezolvat-o depå¿indu-¡i
fricile, vei ¿ti imediat la ce ne referim. Dar cei mai mul¡i dintre
noi nu am fåcut asta, nu ne-am eliberat. Drept urmare, cei
mai mul¡i dintre noi nu pot crede ideea cå problemele sunt
oportunitå¡i mascate. De vreme ce nu putem så te atingem ¿i
så vorbim cu tine personal despre problemele tale particulare,
vom încerca cel mai bun lucru posibil. Î¡i vom aråta câ¡iva
oameni care au avut probleme incredibil de grave ¿i rezultatele
uimitoare care au apårut în urma lor.

Så luåm patru domenii care, de obicei, îi preocupå pe oameni
cel mai mult ¿i unde apar cele mai mari dificultå¡i:

Finan¡e
Aspect fizic
Pierderi multiple
Sånåtate precarå
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Probleme financiare

Vom începe cu problemele financiare, deoarece mul¡i dintre
noi se regåsesc cu u¿urin¡å în ele. Mark este cel mai bun
exemplu al nostru în acest caz.

În 1974, când Mark avea doar douåzeci ¿i ¿ase de ani,
construia domuri geodezice în New York, în valoare de douå
milioane de dolari pe an. Domurile geodezice, dupå cum vå
aminti¡i, sunt triunghiuri unite între ele care formeazå mari
unitå¡i locuibile. Au fost inventate de mentorul lui, doctorul
R. Buckminster Fuller, ¿i au fost cele mai faimoase dintre cele
douå mii de brevete de inven¡ie importante ale acestuia. Pe
atunci, Mark vindea foarte multe.

Dar avea o problemå. 1974 a fost anul primei crize a petro-
lului din lumea arabå, iar el fåcea domurile din policlorurå de
vinil (PVC), un produs petrochimic (plastic).

În mod clar, era momentul nepotrivit så faci asta. Când a
fost înfiin¡atå OPEC, pre¡ul produselor petroliere a crescut
enorm, iar arabii au spus: „Putem scrie cecuri atât de mari,
încât båncile voastre nu le vor putea plåti!“.

Parcå într-o zi era în al nouålea cer ¿i în urmåtoarea l-a
auzit pe judecåtor spunând: „Prin aceasta, Mark Victor Hansen
e¿ti declarat falit“.

Pe treptele tribunalului, înainte de ziua procesului, un tânår
avocat i-a cerut så îi acorde lui cazul. „Pentru doar trei sute
de dolari, vå fac eu ac¡iunea de declarare a falimentului.“ Mark
a spus: „Dacå a¿ avea trei sute de dolari, nu a¿ declara fali-
mentul“. Pentru acest proces, Mark chiar a trebuit så consulte
o carte de la bibliotecå, numitå „Cum så te declari falit singur“.

Acesta a fost momentul cel mai nefericit din via¡a lui. Pe o
scalå de la 1 la 10, acesta a fost minus 12. Lui Mark îi era råu
fizic ¿i îi venea så vomite. Avea ochii în lacrimi. Înså nu putea
plânge. Se sim¡ea respins ¿i aruncat, personal ¿i profesional.



ÎNDRÅZNE ªTE SÅ CÂªTIGI!18

Mark intrase adânc într-o carapace, pentru totdeauna –
credea el. Trebuia så se depårteze de lumea înconjuråtoare.
Comportamentul evazionist al lui Mark includea så doarmå
aproape toatå ziua. Se ducea la culcare la ora ¿ase seara,
min¡indu-se cå era obosit ¿i se trezea la ¿ase diminea¡a. Se
temea cå toatå lumea ¿tia cå era falit, cå era un ratat. Tråia o
formå de comportament evazionist.

Så tråie¿ti cu problema

Mark era sårac lipit påmântului. Obi¿nuia så priveascå
partea amuzantå. Imediat dupå ce a dat faliment, a parcat la
clådirea Pan Am din New York. Valetul care i-a adus ma¿ina
s-a uitat la el cum ståtea acolo în singurul costum care îi mai
råmåsese în urma falimentului ¿i a spus:

– Omule, a¿ fi zis cå ai un Cadillac.
– ªi eu, a råspuns Mark întristat.
A ajuns de sus, jos, într-o clipå. Dintr-odatå mergea prin New

York într-un Volkswagen de patru sute de dolari, cu parbrizul
zgâriat ¿i cåruia îi func¡iona aerul condi¡ionat tot timpul.

O vreme, a descårcat hârtie igienicå dintr-un vagon pe o
vreme geroaså de iarnå în New York, purtând un pardesiu
sub¡ire, un costum de haine bun ¿i pantofi din piele, câ¿tigând
2,14 dolari pe orå. În afacerea cu domuri geodezice, era un
agent de vânzåri – un director, un guler alb. Acum se întreba:
„Cine sunt eu?“.

Så te love¿ti de pragul de jos

În zilele lui cele mai negre, Mark intra cu tinicheaua lui pe
ro¡i în câte o benzinårie unde era întrebat: „Facem plinul?“,
iar el råspundea: „Pune¡i doar de douåzeci ¿i cinci de cen¡i,
mul¡umesc“. Mark se sim¡ea ru¿inat ¿i angaja¡ii erau în¡ele-
gåtori. Poate cå î¿i dådeau seama în ce situa¡ie grea se afla.

Cu respectul de sine complet distrus, ajunsese la cel mai de
jos nivel. Dar faptul cå era atât de jos a fost punctul lui de
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cotiturå – momentul care i-a oferit cea mai bunå oportunitate.
A învå¡at principiile pe care le vom aråta ¿i preda în Îndråz-
ne¿te så câ¿tigi. Unul dintre secrete este ca indiferent cât de
rele sunt lucrurile, niciodatå så nu renun¡i, întotdeauna existå
o solu¡ie. Pânå la urmå, lucrurile nu puteau fi mai rele de atât
pentru Mark – din acel punct, totul mergea doar în sus.

Acesta este un mesaj a cårui în¡elegere este foarte impor-
tantå ¿i prea adesea nu reu¿im så o facem. Obi¿nuim så îi
desconsideråm pe cei care au dat faliment, så le plângem de
milå. Dar, de fapt, în acel moment, lumea este deschiså pentru
ei. Nu trebuie så se aga¡e de vreo slujbå care nu le place, de
vreo afacere care nu li se potrive¿te, de vreun acord financiar
care îi ¡ine captivi. Dintr-odatå, lumea este larg deschiså
pentru ei. Totul este posibil.

Så o iei de la început

În urma falimentului, Mark avea så ajungå iar sus. Totu¿i,
acum el avea så înve¡e principiile predate în aceastå carte ¿i
så se ghideze dupå ele de atunci înainte. Mai târziu, un prieten
i-a spus: „Mark, ai distrus toate pun¡ile de întoarcere. Trebuia
så reu¿e¿ti!“. Aståzi, Mark are o so¡ie minunatå, douå fiice
foarte frumoase ¿i o caså în California de Sud. De¡ine trei firme
mari ¿i face parte din comitetul director a încå ¿ase. Cålåto-
re¿te cinci sute de mii de kilometri pe an transmi¡ându-¿i me-
sajul de dragoste, speran¡å, curaj ¿i ajutor cåtre mai mult de
un milion de oameni.

Nu spunem toate acestea pentru a ne låuda în privin¡a lui,
ci pentru a-¡i aråta cå pânå ¿i el a putut så o facå. Chiar ¿i el
¿i-a putut schimba radical cursul vie¡ii, de la såråcie la abun-
den¡å. Pragul de jos, din punct de vedere financiar, s-a dovedit
a nu fi altceva decât începutul restului vie¡ii sale.

Crezuse cå avea o problemå, dar aceasta era, de fapt, o
oportunitate. Faptul cå a dat faliment a fost cea mai bunå/rea
experien¡å din câte a avut vreodatå. Spunem cea mai bunå
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pentru cå – având în vedere câte a în¡eles privind în urmå –
falimentul l-a scos din construirea de domuri, de care nu
trebuia så se ocupe, ¿i l-a adus în domeniul conferin¡elor pro-
fesioniste, al scrisului ¿i al antreprenoriatului. Scrisul, sus-
¡inerea conferin¡elor ¿i antreprenoriatul sunt modul lui firesc
de a fi, „voca¡ia care urmåre¿te un scop“.

Dacå ai ceea ce crezi cå sunt probleme financiare, prive¿te-le
din alt punct de vedere. S-ar putea ca acestea så încerce så î¡i
spunå ceva. Peste zece ani s-ar putea så te ui¡i în urmå ¿i så
vezi cå, de fapt, au fost o uria¿å ocazie de schimbare a vie¡ii
tale. Permite-ne så te convingem cå po¡i atinge bunåstarea ¿i
libertatea financiarå. Este absolut posibil pentru tine dacå
po¡i fi convins cå a¿a este ¿i dacå ai credin¡a cå le po¡i atinge.

Dar nu sunt destul de atractiv pentru a învinge

De¿i dificultå¡ile financiare pot pårea grave în momentul
în care le avem, ele sunt de fapt unele dintre cele mai blânde
probleme/oportunitå¡i pe care este probabil så le întâlnim.
Pânå la urmå, dificultå¡ile financiare pot fi rezolvate aproape
întotdeauna cu ceva destul de simplu ¿i de evident: mai mul¡i
bani.

Existå alte feluri de probleme mult mai greu de solu¡ionat.
Så luåm, de exemplu, felul în care aråtåm. Atractivitatea fizicå –
sau opusul ei, urâ¡enia – este o preocupare aproape universalå.
Credem cå mul¡i oameni sunt preocupa¡i de înfå¡i¿area lor
mai mult decât de orice altceva. O considerå cea mai mare
problemå pe care o au.

Nu ai fost îngrijorat niciodatå de atractivitatea ta? Nu ¡i
s-a pårut niciodatå cå poate nu arå¡i atât de bine pe cât ar
trebui? Oare unele dintre deciziile pe care le-ai luat în decursul
vie¡ii ¿i care te-au adus unde e¿ti acum nu s-au bazat pe ceea
ce crezi despre felul în care arå¡i? Oare unele dintre aceste
decizii nu te-au tras înapoi, chiar ¿i pu¡in?
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Consideråm cå aceastå concep¡ie a atractivitå¡ii noastre
fizice fa¡å de ceilal¡i ne poate bloca ¿i este påcat, deoarece ea
nu are nimic de-a face cu a tråi o via¡å extraordinarå.

Drept dovadå, î¡i oferim urmåtoarea poveste adevåratå a
lui Malcolm din Canada. Mark sus¡inea o conferin¡å în Vancouver,
B. C., în urmå cu câ¡iva ani, ¿i a observat un bårbat care ståtea
în primul rând cu cea mai distruså fa¡å din câte våzuse vreo-
datå. Întregul chip îi era acoperit de cicatrice. O pleoapå îi era
cusutå ¿i închiså. Chiar ¿i gura îi era cusutå pe trei sferturi.

Mark î¿i aduce aminte cå vorbea despre importan¡a îmbrå-
¡i¿årii ¿i cå la pauzå, Malcolm a venit la el ¿i l-a îmbrå¡i¿at.
Cu o voce ¿uieråtoare, i-a spus:

– Sunt Malcolm.
Din tonul lui, Mark ¿i-a dat seama cå Malcolm se a¿tepta

ca el så îl recunoascå, dar dacå îl våzuse vreodatå, nu î¿i
amintea când sau unde.

– Eu sunt cel care ¡i-a trimis scrisoarea, i-a zis Malcolm.
A început så îi povesteascå lui Mark ¿i acesta ¿i-a amintit

imediat. Îi scrisese cå în urmå cu vreo zece ani, el ¿i logodnica
lui se plimbau la sfâr¿it de såptåmânå prin pådurile nordice
din Columbia Britanicå, våzându-¿i de-ale lor.

La un moment dat, au dat peste o ursoaicå ¿i puii ei. Ur-
soaica, vrând doar så î¿i apere puii, a prins-o pe logodnica lui.
Malcolm are doar un metru ¿i cincizeci ¿i opt de centimetri
înål¡ime, iar ursoaica era uria¿å, dar el a fost curajos ¿i a
reu¿it så î¿i elibereze logodnica, dupå care ursoaica l-a prins
pe el ¿i a început så îi zdrobeascå fiecare os din corp.

A terminat înfigându-¿i ghearele în fa¡a lui, sfâ¿iind-o de
jos în sus, cåtre scalp.

Este uimitor cå Malcolm a supravie¡uit. A suferit opera¡ii
chirurgicale de reconstruc¡ie în urmåtorii opt ani. Atât de mult
a durat pentru ca medicii så termine toate opera¡iile estetice pe
care le-au putut face. Nu a fost de prea mare ajutor, iar el se
vedea ca fiind o persoanå urâtå. Nu mai voia så aparå în societate.




