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Capitolul 1

De unde vine
aceastd invdydturd

G--, in lirnba veche a Indiei aceasti invilituri se
nrrrnegte ,4ry a Vajra Chedaka Narna Prajnja Parannita
MahayanaSutra.

in lirnba tibetani se nurn egte Pakpa Sherab Kyi Parol-
tu Chinpa Dorje Chupa Shejazoa Tekpa Chenpoy Do.

Iar in lirnba englezi se nurn egte The Diatnond Cutter,
a High Ancient Bookfront the Way of Conqtassion, a
Book uhich Teaches Perfect Wisd.orn (rr$lefuitorul de
diarnante, o inalti invilituri striveche desprinsi
din Calea Cornpasiunii, o carte care ne invafi despre
inlelepciunea perfecti"). --^

rin ce se deosebeqte aceasti carte despre reuqita in afaceri de
toate celelalte cd4i pe care le-ai citit pAni acum? Prin sursa

mesajului pe care vrem si il transmitem aici: un vechi tratat de

filosofie budisti numit ,,$lefuitorul de diamante". RAndurile pe
care le-am reprodus mai sus sunt cele cu care incepe cartea.

In ,,$lefuitorul de diamante" se ascunde ingelepciunea strS.veche

care ne-a ajutat si facem din Andin International o companie
cuvdnzdi anuale de peste 100 de milioane de dolari. Este bine

Slefuitorul de diamante, GesDe N{ichael Roach, Inma Christic McNally 17



Slefuitorul de diarnante

si gtim de la inceput cAte ceva despre aceast; carte importantS.,
pentru a inlelege rolul pe care l-a jucat ea in istoria jumitigii de
risirit a lumii in care trdim.

,,$lefuitorul de diamante" este cea mai veche carte tipiriti din
lume. Din coleclia British Museum face parte un exemplar care
dateazd. din 868 d.Hr., ap5.rut aqadar cu aproximativ 600 de ani
inainte de Biblia tipnriti de Gutenberg.

,,$lefuitorul de diamante" este o lucrare care consemneazl" in
scris un sistem de principii formulate de Buddha in urmi cu peste
2 500 de ani. IniEial aceasti invildturi s-a transmis pe cale orali,
ulterior - odatl cu aparigia scrisului - a inceput si fie gravati pe
frunze Iungi de palmier. Se foloseau ramuri rezistente de palmier,
pe care, in primi fazd,, cuintele erau scrijelite cu ajutorul unui
ac. Zgdieutrile ficute cu acul erau apoi umplute cu praf de cir-
bune, prin frecare. In Asia de Sud inci se gisesc cirgi imprimate
prin aceasti metodd., care pot fi citite firi probleme.

Existau doui metode pentru a pistra la un loc frunzele de pal-
mier. Uneori, cu un instrument de perforat, se ficea o gauri prin
mijlocul teancului de frunze gi se trecea prin ea o sfoari care
strAngea frunzele. Alteori ci4ile erau impachetate in buc5.1i de
pdnzd..

Varianta originali a ,,$lefuitorului de diamante" a fost transmisS.
de Buddha in sanscritS., limba veche a Indiei, care se presupune
c6. are o vechime de circa 4 000 de ani. CAnd a ajuns in Tibet,
in urmi cu aproximativ I 000 de ani, cartea a fost tradus[ in
limba tibetani. Aici, secole la rAnd, conlinutul ei a fost cioplit in
blocuri din lemn gi imprimat pe lbgii lungi de hArtie confeclionatl
manual, acoperind blocul cu cerneal5 qi presAnd hArtia peste bloc
cu un rulou. Aceste {hqii lungi de hArtie se pistreazi infiqurate in
bucili de pdnzil colorate in nuanle vii de qofran sau de castaniu,
o reminiscenli a perioadei in care cirfle erau gravate pe frunze
de palmier.

,,$lefuitorul de diamante" s-a rispAndit qi in alte giri mari din
Asia, printre care China,Japonia, Coreea gi Mongolia. In ultimii
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Capitolul I

2 500 de ani a fost retipiriti de nenumd.rate ori in limbile acestor

qiri, infelepciunea desprinsi din paginile ei transmilAndu-se ca o

moqtenire neintrerupti, de pe buzele maeqtrilor fiecirei generalii
in conqtiinla discipolilor din generalia urmitoare. In Mongolia,
de pildi, cartea era consideratd atdt de importanti, incAt fiecare

lamilie pistra cu grlji un exemplar pe un altar amenajat in casi.

O dati sau de doui ori pe an, cilugirii bud\ti din imprejurimi
erau rugali si meargi din casi in casi gi si citeasci textul cu voce

tare pentru intreaga familie, impirtiqindu-le tuturor binecuvAn-

tarea ingelepciunii cuprinse in el.

inlelepciunea transmisS" de ,,$lefuitorul de diamante" nu este

uqor de dobAndit. Textul original, ca de altfel multe dintre textele

care-i aparlin lui Buddha) este camuflat intr-un limbaj inlesat de

misticism asupra ciruia doar un maestru in carne qi oase poate

face lumini, apelAnd la principalele limuriri qi interpretiri api-
rute in scris de-a lungul secolelor. PAni Ia noi au ajuns trei astfel

de explicalii scrise in tibetani, a c5"ror vechime este cuprinsi intre
1 600 qi I 100 de ani.

ins5, mai important decAt atAt, de curAnd s-a descoperit un co-

mentariu asupra lucririi mult mai recent gi mai ugor de inleles.

in ultimii 12 ani am participat, impreuni cu un grup de colegr,

la Proiectul de Stocare in Format Digital a Operelor Clasice din
Spagiul Asiatic, avAnd ca scop conseryarea vechilor scrieri filo-
sofice tibetane. Vreme de un mileniu aceste c5.r!i s-au pistrat in
marile ministiri gi biblioteci din Tibet, protejate de rizboaie qi

cotropiri prin marele zid natural alcituit din munlii Himalaya.
Situa;ia s-a schimbat insi odati cu inventarea avionului, iar in
1950 Tibetul a fost invadat de China comunisti.

in timpul irrvaziei qi al ocupaliei care i-a urmat - qi care conti-
nui qi astizi au fost distruse peste 5 000 de biblioteci qi colegii

monastice in care se pistrau aceste opere esentiale; doar foarte

puline cirli au fost transportate de refugiagii care s-au aventurat

pe jos in perici-rloasa cilitorie peste munlii Himalaya, aproape de

vArful Everest. Ca si iqi faci o idee despre amploarea distrugerii,
incearcd si i1i imaginezi cd Statele Unite a fost atacati de o mare
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Slefuitorul de diarnante

putere care a incendiat aproape toate colegiile gi universitigile,
impreuni cu cirgile din bibliotecile de acolo. Imagineazd-gi cd"

singurele cirli rS"mase au fost cele care au putut fi transportate in
mAini de refugialii plecali pe jos citre Mexic, cildtorind sipti-
mAni sau luni intregi pentru a ajunge la destinalie.

Prin Proiectul de Stocare in Format Digital a Operelor Clasi-
ce din Spagiul Asiatic refugialii tibetani din taberele din India
sunt invilagi si introducS. in computer aceste scrieri ameninfate
cu disparilia; ulterior, documentele sunt organizate qi stocate pe
CD-ROM sau incircate pe web pentru a fi puse gratuit la dispo-
zilia miilor de savanli din lumea intreagi. PAni acum am reugit
si salvim in jur de 150 000 de pagini de manuscrise imprimate
pe blocuri din lemn, ajungAnd pAni in cele mai indepirtate col-
pri ale lumii pentru'a da de urma c5"rgilor care nu au iegit nicio-
dati din Tibet.

AdAnc ingropati intr-o colecgie prifuiti de manuscrise din Sankt
Petersburg in Rusia, am a\.Lrt norocul si descoperim un exem-
plar dintr-o interpretare exceplionali a,,$lefuitorului de diaman-
te", adusi in Rusia de primii exploratori care au ajuns in Tibet.
Comentariul se numegte ,,Limuriri despre Calea Eliberirii" qi

a fost elaborat de un mare lama ttbetan numit Choney Drakpa
Shedrup, care a triit intre anii 1675 qi 1748. Coincidenla face
ca acest lama sd, provini tocmai de la ministirea tibetani unde
mi-am desivArqit eu studiile: Sera Mey. Numele sub care a ri-
mas cunoscut peste veacuri este ,,Choney Lama" sau ,Jttma din
Choney", o regiune situati in partea de est a Tibetului.

ln cuprinsul cirlii de fap vom folosi citate extrase din varianta
oficiali a,,$lefuitorului de diamante", alituri de textul explicativ
din ,,Limuriri despre Calea Eliber5.rii". Este pentru prima oari"
cind aceasti interpretare deosebit de importanti e tradusi in
limba englezd,. Pellngd" fragmentele selectate din aceste doui lu-
criri extraordinare vom recurge la clarificirile care s-au transmis
prin viu grai in ultimii 2 500 de ani, aga cum mi-au fost impirtiqi-
te de maeqtrii mei. $i, in cele din urmi, vom prezenta intAmpliri
reale pe care le-am triit in perioada petrecutd in lumea celor
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Capitolul I

iniliali in afacerile cu diamante, pentru a arilta cum secretele

acestei ingelepciuni strivechi te pot indruma spre o reugiti mai

siguri, atAt in viala profesionali, cAt gi in cea personali.
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Capitolril2
N-,

Ce semnificd numele cdrlii

f ,srqi titlul ,,$lefuitorul de diamante" cuprinde o dozd'insemna-

Ita di ingelepciune ascunsl, iar inainte de a intra efectiv in su-

biect pentiu a afla cum putem atinge succesul cu ajutorul acestei

ingelepciuni, s-ar cuveni sl discutim despre semnificagia lui' Vom

,.Lrrg. mai intAi la explicalia formulati de l-ama din Choney

asupra acestui tidu deosebit de lung: ,

Textul debazdfolosit aici incepe cu urmitoarele cu-

vinte: ,,in limba veche a Indiei, aceasti invilituri se

numeqte Arya Vajra. ..".IatL care sunt termenii co-

respunzitori fiecirui cuvAnt sanscrit din titlu: arya
insiamni ,,sacru", iar vajra inseamni ,,diamant"'
Chedaka are ingelesul de ,,tiietor", iar prajnya
semnifici,,ingelePciune".

Pararn inseamni ,,in cealalti parte", iar ita in-

seamn[ ,,plecat" - amd,ndoui la un loc au sensul de

,,perfec1iune". Narn'a inseamni,,chemat"' Maha
inseamni ,,superior" qi se referi Ia ,,compasiune",
iar yalola are-inlelesul de ,,cale". Sutra se traduce

prin,,carte str[veche".
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Slefuitorul de diarnante

Cel mai important aici este cuvAntul ,,diamant", intrucAt explici
felul in care poli si reuqeqti in afaceri gi in via1i. Diamantele sem-
nifici, in vechea tradilie tibetani, un poteri$al ascuns al tuturor
Iucrurilor: de regul5, acesta este desemnat prin termenul de ,,va-
cuitate". Un om de afaceri pe deplin conqtient de acest poten{ial
ajunge si dobAndeasci prin aceasta insiqi cheia succesului, atAt
din punct de vedere financiar, cAt gi pe plan personal. ln capitolul
urmS"tor vom explica mult mai amS.nuntit acest potenlial; pen-
tru moment, e suficient si qtim ci potenfalul care se regdsegte
in orice lucru se aseamini, sub trei aspecte importante, cu un
diamant.

ln primul rAnd, diamantul pur este un lucru a cirui alcituire se

apropie cel mai mult de ceea ce am putea numi substanld" fizicl"
absolut transparentS.. Imagneazl-fl un panou mare din sticli;
de pildi, unul dintre acelea montate intr-o ugi glisanti din sticld
care d5. intr-o curte interioari. Yilzutd din fa1i, sticla pare ab-
solut transparenti - atdt de transparent5, incAt s-a intAmplat ca
vecinii venili in vizitd si intre prin aceste panouri qi si le spargS.
Insd, daci ne uitim in lungul panoului, aceasti sticl5", ca de altfel
mai toate celelalte tipuri de sticl5, are o nuanfi de verde-inchis.
Aceasti culoare este efectul cumulat al unei cantitili infime de
impuritili constAnd in particule de fier rispAndite pe toati supra-
fap sticlei si se observi cel mai bine cAnd ne uit[m printr-o masi
compacti din sticli.

Diamantul pur este insi diferit. in meseria noastrd, cAnd stabi-
lim valoarea diamantelor, avem in vedere in primul rind lipsa
culorii - diamantele perfect incolore sunt cele mai rare qi mai
valoroase. Diamantele complet incolore sunt incluse in clasa,,D",
lucrul acesta fiind intr-un fel consecinla unei erori din trecut.
CAnd a fost inventat sistemul modern de evaluare a diamantelor,
existau deja multe sisteme concurente. Litera ,,A' era folositi cu
precS.dere pentru a desemna diamantele foarte fine sau incolore,
dupi care, pe locul al doilea pe scara valorici, veneau diamantele
cotate cu litera ,,B" qi aqa mai departe, in ordinea literelor
alfabetului.
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Capitolul 2

Din p5.cate, fiecare companie inlelegea altceva prin calificativele
de ,,A', ,,B" qi celelalte, iar acest lucru putea, bineinleles, si le dea
mari b5.tii de cap clienlilor. Calificativul ,,8" acordat de o firmi
unui diamant aproape incolor putea si fie confundat cu ,,B"-ul
pe care alti firmi il acorda unui diamant galben-mediu. Motiv
pentru care creatorul noului sistem ahotdrdtpur qi simplu ca no-
talia si inceapi cu o literi situatd ceva mai in josul alfabetului -
qi a desemnat pialra cea mai valoroasi qi cea mai incolori cu
litera,,D".

Dacd. ne-am uita printr-o fereastrS. confeclionati din diamant de
calilatea,,D" (presupunAnd ci ar putea si existe un diamant atAt
de mare), am vedea ci ea este perfect transparenti. Daci am
privi de-a lungulwei ferestre din diamant de calitatea,,D", am ve-
dea-o tot transparentd. In asta consti natura unui lucru absolut pur
sau transparent. Daci intre tine gi altcineva s-ar afla un zid din
diamant lat de peste un metru qi dacd suprafala lui nu ar reflecta
lumina, nici nu ai uedea diamantul.

Potenlialul de reuqiti ascuns pe care ni-l dezvdluie ,,$lefuitorul
de diamante" este exact ca panoul acesta din diamant. Ne in-
conjoarS" din toate pirlile, in orice moment; fiecare obiect qi fi-
ecare persoani din jurul nostru delin acest potenfal. $i tocmai
el ne conduce, dacd este valorificat, spre reugita certd in afaceri
gi in viafa personali. Ironia vielii noastre este ci, deqi potenlia-
lul acesta e impregnat in fiecare persoanS. qi in fiecare lucru din
jurul nostru, pentru noi este invizibil: pur qi simplu nu-l vedem.

,,$lefuitorul de diamante" iqi propune, aqadar, si ne invele cum si
vedem acest potenlial.

Al doilea aspect care conferi diamantului o semnificalie deose-
biti este duritatea lui. E pur gi simplu materialul cel mai dur din
Univers. Diamantul nu poate fi zgdriat decAt cu un alt diamant:
potrivit uneia dintre metodele de misurare a duritigii, scara
Knoop, diamantul este de peste trei ori mai dur decAt urmdtorul
mineral din lista celor mai dure minerale - rubinul. $i nici mdcar
diamantele nu pot zg6,ia alte diamante decAt daci diamantul
zgdriat are o direclie ,,moale".
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$lefuitorul de diarnante

De fapt, aceasta este qi metoda prin care sunt,,tiiate" diamantele.
Cu toate ci nu poate fi. zginat, diamantul poate fi ,,clivat" sau

despicat de-a lungul unui plan, aqa cum despicim cu toporul o

bucati de lemn. Pentru a tiia un diamant, luim cAteva bucilele
rimase de la alt diamant pe care l-am tliat - sau luim o bucati
de diamant in stare bruti, care nu e suficient de pur ca si poati
ajunge la stadiul de piatri pregioasi - qi ne apucim si despicim
qi si sflrAmim buci$le pAni le transformim in praf

Acest praf de diamant este cernut cu griji, fiind trecut printr-o
serie de site cu ochiuri foarte mici sau printr-o plasi din fier pAni
cAnd oblinem o pudri foarte fini, pe care o punem intr-o sticlu-

1i. in continuare, pregitim prin crestare un disc mare, plat, din
ogel cilit: traslm linii inguste pe toati suprafap lui, pAni cAnd

ob$nem o relea.de crestituri subliri. Apoi acoperim roata cu ulei
fin. De cele mai fnulte ori, in compozigia acestuia intri in primul
rAnd ulei de misline, insi fiecare tiietor are propria refeti pentru
a ajunge la amestecul cel mai potrivit.

Discul din olel se fixeazd" pe un ax legat de un motox, montat
pe o masi grea, consolidati cu bare rezistente din o!el, pentru
a impiedica aparilia vibrafilor in momentul in care roata ince-
pe si se invArti cu o vitezi de cAteva sute de rotafii pe minut.
Apoi praful de diamant se presari peste suprafap acoperiti cu
ulei, pAni cAnd se formeazd o pasti cenugie.

De multe ori, diamantul brut nu arati cu nimic mai spectaculos

decAt un cristal de stAnci stropit cu noroi - pulini gheafi crista-
lini prinsi sub un invelig pestrig cu aspect de zeamd. maronie sau

galben-verzuie. Este posibil ca acest inveliq, daci se intimpli si
ai o zi proasti, si se intindi pAni la rniez - cu alte cuvinte, dupi
ce ai polizatjumitate din piatr[, constali ci bucata de diamant
brut pe care ai dat o groazS. de bani nttvaloreazd" absolut nimic.

Acest cristal se fixeazi intr-o cupi mici numiti ,,monturi", iar
montura se ataqeazi de un suport care seamini cu bralul sus-

pendat al unui patefon vechi. Piatra se fixeazi in monturi cu un
adeziv special care nu se inmoaie in timpul glefuirii, cAnd dia-
mantul se incilzeqte.
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