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CAPITOLUL 

1
Ce este „Regula 10x”?

„Regula 10X” este singurul lucru care î�t�i va garanta că 
realizările tale vor atinge standarde mult mai î�nalte 

decât ai crezut vreodată că se poate. Ea funct�ionează pe orice 
plan al viet�ii – spiritual, fizic, mental, emot�ional, familial s� i 
financiar. „Regula 10X” presupune să î�nt�elegi volumul de 
efort s� i tipul de mentalitate necesare pentru a avea succes 
î�n tot ce î�ntreprinzi. Probabil că, dacă faci o retrospectivă a 
viet�ii tale, vei vedea că ai subestimat î�nfricos�ător de mult 
atât act�iunile, cât s� i strategiile necesare pentru a-t�i duce 
t�elurile la bun sfârs� it, astfel î�ncât să se poată considera că 
ai avut succes. Chiar dacă eu î�nsumi m-am descurcat bine 
î�n ceea ce prives�te primul aspect al „Regulii 10X” – deter-
minând corect nivelul de efort necesar pentru a realiza un 
obiectiv – nu am reus�it să asimilez s� i al doilea aspect al 
„Regulii 10X”: să î�mi revizuiesc modul de gândire astfel 
î�ncât să î�ndrăznesc să î�mi ridic aspirat�iile la niveluri de 
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neconceput până atunci. Voi discuta î�n detaliu despre am-
bele aspecte ale „Regulii”.

Cercetez succesul de mai bine de trei decenii s�i am ajuns 
la concluzia că, des� i stabilirea obiectivelor, disciplina, per-
severent�a, concentrarea, gestionarea timpului, competent�a 
profesională s� i relat�iile sunt considerate de comun acord 
drept variabile ale succesului, nu mi-a fost niciodată clar 
care este acel lucru unic care face diferent�a. Am fost î�ntrebat 
de sute de ori, la seminare s� i î�n interviuri: „Care este acea 
calitate/ act�iune/ mentalitate care î�i va garanta cuiva un 
succes extraordinar?” Această î�ntrebare nu mi-a dat pace, fă-
cându-mă să mă î�ntreb dacă există î�n viat�a mea ceva ce a 
făcut diferent�a: „Ce lucru unic am realizat eu care să fi deter-
minat cea mai mare schimbare?” Nu am vreo genă care le 
lipses�te celorlalt�i s�i cu sigurant�ă nu am fost norocos. Nu am 
avut legături cu oamenii „important�i” s�i nu am urmat cursu-
rile vreunei s�coli de elită. Ce m-a făcut, as�adar, să am succes?

Când fac o retrospectivă a viet�ii mele, văd că singurul fac-
tor constant al oricărui succes pe care l-am obt�inut a fost 
acela că am făcut mereu de 10 ori mai multe eforturi decât 
alt�ii. Pentru fiecare prezentare de vânzări, telefon sau pro-
gramare pe care le făceau ceilalt�i, eu făceam câte 10. Când 
am î�nceput să cumpăr proprietăt�i imobiliare, am căutat de 
10 ori mai multe proprietăt�i decât puteam să cumpăr s�i apoi 
am făcut oferte pentru a mă asigura că puteam să cumpăr 
ce voiam, la pret�ul pe care î�l doream. Mi-am realizat toa-
te proiectele de afaceri prin eforturi măret�e; acesta a fost 
singurul factor determinant pentru orice succes pe care l-am 
avut. Eram complet necunoscut atunci când mi-am î�nfiint�at 
prima companie, fără să am un plan de afaceri. Nu aveam 
niciun fel de cunos�tint�e de specialitate sau de relat�ii s�i sin-
gurii bani pe care î�i aveam erau obt�inut�i prin noi vânzări. 
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Am reus�it totus�i să creez o afacere remarcabilă s�i viabilă doar 
depunând eforturi care se ridicau la standarde cu mult peste 
ceea ce alt�ii considerau a fi „rezonabile”. Mi-am făcut un renu-
me – s�i î�n consecint�ă am transformat, la propriu, o industrie.

Dă-mi voie să fiu sincer: nu cred că am atins un nivel 
extraordinar al succesului s� i nu cred nici că mi-am atins 
maximul potent�ial. Sunt pe deplin cons�tient că există mult�i 
oameni care au mult mai mult succes decât mine – cel pu-
t�in din punct de vedere financiar. Des� i nu sunt un Warren 
Buffet, un Steve Jobs sau unul dintre fondatorii Facebook 
sau Google, am creat de la zero mai multe companii, care 
m-au ajutat să am, per ansamblu, un stil de viat�ă plăcut. 
Motivul pentru care nu am ajuns la un nivel extraordinar al 
succesului pe plan financiar este acela că am î�ncălcat al 
doilea aspect al „Regulii 10X”: modul de gândire „î�nmult�it 
cu 10”. Acesta ar fi singurul regret pe care î�l am: nu am re-
us� it să î�mi abordez viat�a cu mentalitatea potrivită. Mi-as�  fi 
stabilit obiective care să fie, de fapt, de 10 ori mai măret�e 
decât cele la care aspirasem la î�nceput. Dar, la fel ca tine, 
lucrez la asta î�n prezent – s� i î�ncă mai am la dispozit�ie cât�i-
va ani ca să î�ndrept situat�ia.

Folosesc de mai multe ori î�n această carte not�iunea de 
„nivel extraordinar” al succesului. „Extraordinar” î�nseamnă 
prin definit�ie orice se află dincolo de sfera lucrurilor pe care 
pot s� i reus�esc să le obt�ină majoritatea oamenilor obis�nuit�i. 
S� i bineî�nt�eles că această definit�ie va depinde, î�n consecint�ă, 
de persoanele cu care te compari sau de tipul de succes la 
care te raportezi. I�nainte să î�t�i spui: „nu am nevoie să ating 
un nivel extraordinar al succesului” sau „succesul nu este 
totul” sau „nu vreau decât să fiu fericit” sau orice altceva 
t�i-ai mai spune, probabil chiar î�n acest moment, î�nt�elege un 
lucru: pentru a ajunge la următorul nivel, indiferent despre 
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ce e vorba, trebuie să gândes�ti s� i să act�ionezi î�n mod com-
plet diferit fat�ă de modul î�n care ai act�ionat până î�n acel 
moment. Nu pot�i să treci la următoarea fază a unui proiect 
fără o perspectivă mai amplă, fără să apes�i mai mult pedala 
de accelerat�ie s�i fără mai mult�i cai putere. Gândurile s� i act�i-
unile tale sunt motivul pentru care te afli unde es�ti acum. 
As�a că ar fi î�nt�elept să fii sceptic î�n privint�a ambelor!

Să zicem că ai o slujbă, dar nu ai un fond de economii s�i 
vrei să câs�tigi 1.000 de dolari î�n plus pe lună. Sau poate că ai 
î�n prezent 20.000 de dolari depus�i la bancă s�i vrei să ajungi 
la un fond de 1 milion de dolari sau că firma ta obt�ine un pro-
fit de 1 milion de dolari pe an din vânzări s�i vrei să ajungă la 
unul de 100 de milioane. Poate că trebuie să î�t�i găses�ti o 
slujbă, să slăbes�ti 18 kg sau să î�t�i găses�ti partenerul potrivit. 
Des�i aceste scenarii cuprind diverse planuri ale viet�ii, toate 
au un singur lucru î�n comun: persoana care le dores�te nu a 
ajuns încă să le obt�ină. Fiecare dintre aceste obiective este 
important s�i pentru atingerea oricăruia dintre ele va fi nece-
sară o altă metodă de conceptualizare s�i de act�iune. Toate 
pot fi definite ca fiind extraordinare dacă depăs�esc ceea ce ai 
ajuns să distingi drept obis�nuit. Des�i poate că nu este „excep-
t�ional” î�n comparat�ie cu ceea ce urmăresc alt�ii, obiectivul pe 
care t�i-l stabiles�ti ar trebui să te conducă mereu spre mai 
bine – sau spre un obiectiv pe care nu l-ai î�ndeplinit î�ncă.

S-ar putea ca alt�ii să aibă o părere despre succesul tău – 
dar numai tu pot�i să decizi dacă acest succes este extraor-
dinar. Numai tu î�t�i cunos�ti adevăratul potent�ial s� i dacă î�l 
atingi sau nu; nimeni altcineva nu poate să î�t�i evalueze suc-
cesul. T� ine minte: Succesul reprezintă gradul sau măsura 
în care obții acel ceva sau acea finalitate pe care ți le dorești. 
Odată ce obt�ii ceea ce-t�i dores�ti, se pune implicit problema 
dacă pot�i sau nu să sust�ii, să multiplici sau să repet�i act�iunile 
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î�ntreprinse pentru a ment�ine rezultatul. Des�i succesul poate 
să facă referire la ceva deja obt�inut, oamenii nu analizează 
de obicei succesul din punctul de vedere al lucrurilor con-
crete pe care le-au făcut. Se reped spre succes cu intent�ia de 
a căuta să facă ceva. Un lucru interesant la succes este că e 
ca o gură de aer; deși ultima ta gură de aer este importantă, 
nu e nici pe departe la fel de importantă ca următoarea. 

Indiferent cât de multe ai obt�inut deja, vei dori să conti-
nui să ai realizări î�n viitor. Dacă nu mai î�ncerci să ai succes, 
este ca s� i cum ai î�ncerca să trăies�ti tot restul viet�ii tale „din 
ultima gură de aer”. Lucrurile se schimbă; nimic nu rămâne 
as�a cum a fost – pentru ca lucrurile să se ment�ină, este ne-
voie de atent�ie s� i de act�iune. La urma urmei, o căsnicie nu 
se poate baza doar pe iubirea pe care o simt�i î�n ziua nunt�ii.
Dar oamenii care au foarte mult succes – atât î�n viat�a pro-
fesională, cât s� i î�n cea personală – continuă să muncească, 
să producă s�i să creeze chiar s�i după ce au prosperat. Lumea 
î�i prives�te pe aces�ti oameni cu uimire s� i nedumerire, î�ntre-
bându-se: „De ce tot insistă?” Răspunsul este simplu: Oa-
menii care au foarte mult succes s�tiu că trebuie să continue 
să facă eforturi pentru a obt�ine noi realizări. Odată ce ur-
mărirea acelui ceva sau a finalităt�ii pe care t�i le dores�ti este 
abandonată, succesul nu mai are continuitate.

Cineva mi-a spus recent: „E clar că ai câs�tigat destui bani 
cât să ai o viat�ă confortabilă; de ce mai insis�ti?” Este din cauză 
să sunt obsedat de următoarea realizare, de următoarea 
„gură de aer”. Am dorint�a compulsivă de a lăsa ceva î�n urma 
mea s� i de a genera o schimbare pozitivă pe acest pământ. 
Sunt cel mai nefericit atunci când nu realizez nimic s� i cel 
mai fericit atunci când caut să î�mi ating pe deplin potent�i-
alul s� i abilităt�ile. Dezamăgirea sau nemult�umirea fat�ă de 
punctul î�n care mă aflu î�n acest moment nu sugerează că 
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ceva este î�n neregulă cu mine, ci că, mai degrabă, ceva este 
î�n regulă la mine. Cred că am obligat�ia etică să obt�in succes 
pentru mine, pentru familia mea, pentru compania mea s� i 
pentru viitorul meu. Nu poate să mă convingă nimeni că este 
ceva gres� it cu privire la dorint�a mea de a atinge noi nive-
luri ale succesului. Ar trebui să fiu mult�umit cu dragostea 
pe care am simt�it-o ieri pentru copiii s� i pentru sot�ia mea 
– sau ar trebui să o simt s� i să o revărs asupra lor la un alt 
nivel astăzi s� i mâine?

Realitatea este că majoritatea oamenilor nu det�in ceea 
ce definesc drept succes; mult�i vor „mai mult” pe cel put�in 
unul dintre planurile viet�ii lor. I�ntr-adevăr, aces�tia sunt oa-
menii care vor citi această carte – nemult�umit�ii care tân-
jesc după mai mult. S� i serios, cine nu vrea mai mult – relat�ii 
mai bune, să petreacă mai mult timp cu cei pe care î�i iubesc, 
experient�e mai spectaculoase, formă fizică s� i sănătate mai 
bune, energie sporită, mai multă cunoas�tere spirituală s� i 
capacitatea de a contribui la binele societăt�ii? Dorint�a de 
perfect�ionare este elementul comun tuturor acestora, ele 
constituind obiective î�n funct�ie de care nenumărat�i oameni 
î�s� i măsoară succesul.

Indiferent de ce vrei să faci sau să fii – fie că vrei să slăbes�ti 
4 kilograme s� i jumătate, să scrii o carte sau să devii milio-
nar – dorința ta de a ajunge î�n aceste ipostaze este un ele-
ment incredibil de important î�n acest sens. Fiecare dintre 
aceste obiective este esent�ial pentru continuitatea ta – de-
oarece ele indică ce presupune potent�ialul tău. Indiferent 
de obiectivul pe care te străduies�ti să î�l î�ndeplines�ti, va tre-
bui să gândes�ti diferit, să dai dovadă de un devotament de 
neclintit s� i să treci la act�iuni măret�e, la un nivel de 10 ori 
mai î�nalt decât crezi că este  necesar, urmate de s�i mai multe 
act�iuni. Aproape fiecare problemă cu care se confruntă 
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oamenii cu privire la carieră, precum s� i cu privire la alte 
aspecte ale viet�ii lor – cum ar fi dietele, căsniciile nereus�ite 
s� i problemele financiare – este o consecint�ă a faptului că 
nu au î�ntreprins act�iuni î�ndeajuns de ample.

As�a că, î�nainte să î�t�i spui pentru a mia oară: „As�  fi feri-
cit dacă as�  avea măcar...” sau „Nu vreau să fiu bogat – vreau 
doar să am o viat�ă confortabilă” sau „Nu vreau decât atât 
cât să fiu fericit”, trebuie să î�nt�elegi o idee esent�ială: Să pui 
limite î�n legătură cu gradul de succes pe care î�l dores�ti re-
prezintă o î�ncălcare î�n sine a „Regulii 10X”. Atunci când oa-
menii încep să pună limite î�n legătură cu gradul de succes pe 
care și-l doresc, te asigur că vor reduce și numărul de pași 
necesari pentru a obține succesul și vor eșua lamentabil să 
facă ceea ce este nevoie pentru a-l menține.

Pe aceasta se axează „Regula 10X”: trebuie să î�t�i stabi-
les�ti obiective care sunt de 10 ori mai î�ndrăznet�e decât 
cele pe care crezi că-t�i dores�ti să le atingi s� i apoi să faci de 
10 ori mai mult decât crezi că este nevoie pentru a atinge 
acele obiective. Gândurile măret�e trebuie urmate de act�i-
uni măret�e. „Regula 10X” nu se referă la ce este obis�nuit. 
Nu este decât ceea ce afirmă că este: să ai aspirat�ii de 10 ori 
mai mari s� i să depui de 10 ori mai mult efort decât alt�ii. I�n 
„Regula 10X” este vorba despre mentalitate dominantă au-
tentică. Tu nu faci niciodată ceea ce fac alt�ii. Trebuie să fii 
dispus să faci ceea ce lor le e imposibil – s� i chiar să iei mă-
suri pe care le-ai considera „absurde”. Să ai o mentalitate 
dominantă nu î�nseamnă să î�i domini pe alt�ii; ci, mai degrabă, 
să fii un model pentru alt�ii î�n ceea ce prives�te aspirat�iile s� i 
eforturile. Mentalitatea ta s�i faptele tale ar trebui să servească 
drept etalon la care să se raporteze oamenii pentru a se 
evalua. Oamenii care „î�nmult�esc cu 10” nu abordează ni-
ciodată un obiectiv cu intent�ia de a realiza doar acel obiectiv. 
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Ei caută, î�n schimb, să domine î�ntreg sectorul – s� i vor lua 
măsuri „absurde” pentru a face asta. Dacă pornes�ti î�n î�nde-
plinirea unei sarcini cu intent�ia de a limita potent�ialul re-
zultat, î�t�i vei limita s� i volumul de efort necesar pentru a 
î�ndeplini acea sarcină. 

Acestea constituie o serie de greșeli fundamentale 
pe care le fac oamenii atunci când se apucă să își înde-
plinească obiectivele:

1. Stabilesc greșit obiectivele – stabilesc obiective prea 
modeste s� i nu î�s� i acordă dreptul de a investi sufici-
entă motivat�ie autentică.

2. Subestimează extrem de tare efortul, resursele, banii 
s� i energia de care au nevoie pentru a-s� i atinge efec-
tiv obiectivul.

3. Petrec prea mult timp concurând cu ceilalți oameni 
din sectorul lor de activitate s� i prea put�in timp do-
minând acel sector.

4. Subestimează dificultățile pe care vor trebui să le de-
pășească pentru a atinge efectiv finalitatea dorită.

Problema executărilor silite cu care se confruntă î�n pre-
zent America este un exemplu perfect al acestei secvent�e 
de pas� i gres� it�i. Cei care au devenit victime ale acestei situa-
t�ii s� i-au stabilit gres� it obiectivul, au subestimat eforturile 
necesare s� i s-au concentrat prea intens să fie competitivi 
î�n loc să creeze o situat�ie care i-ar fi făcut invincibili î�n fat�a 
obstacolelor neas�teptate. I�n timpul avântului imobiliar, 
aces�ti oameni au act�ionat î�n conformitate cu „mentalitatea 
de turmă” – cea bazată pe competit�ie, nu pe dominare. I�n 
capul lor a fost ceva de genul: „Trebuie să fac ce face colegul 
meu, vecinul meu, acel membru al familiei mele”, î�n loc să 


