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Capitolul 1

Efectul compus în acțiune

Cunos�ti expresia: „Cine merge î�ncet s� i constant ajunge de-
parte”? Ai auzit vreodată povestea cu t�estoasa s� i iepurele 
de câmp? Doamnelor s� i domnilor, eu sunt t�estoasa. Acor-
dat�i-mi suficient timp s� i voi î�nvinge practic pe oricine, ori-
când, î�n orice competit�ie. De ce? Nu pentru că sunt cel mai 
bun, cel mai inteligent sau cel mai rapid. Voi câs�tiga datorită 
obiceiurilor pozitive pe care le-am dobândit s� i a consec-
vent�ei cu care practic aceste obiceiuri. Am cea mai mare 
î�ncredere î�n consecvent�ă dintre tot�i oamenii din lume. 
Sunt dovada vie că aceasta este cheia supremă a succesu-
lui, des� i este una dintre cele mai mari capcane pentru cei 
care se străduiesc să reus�ească. Majoritatea oamenilor nu 
s�tiu cum să-s� i sust�ină eforturile. Eu s�tiu. Trebuie să-i mul-
t�umesc tatălui meu pentru asta. I�n fond, el a fost primul 
meu instructor care mi-a arătat cât de puternic este Efectul 
compus.
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Părint�ii mei au divort�at când aveam un an s� i jumătate 
s� i am fost crescut doar de tatăl meu. Nu a fost un părinte 
tocmai blând s� i protector. Era antrenor de fotbal american 
la universitate s� i m-a programat pentru succes.

Din cauza lui, mă trezeam î�n fiecare dimineat�ă la ora 
s�ase. S� i nu cu o bătaie iubitoare pe umăr sau măcar cu alar-
ma unui ceas cu radio. Nu, mă trezeam zi de zi din cauza 
bătăilor metalice repetate î�n podeaua de ciment a garaju-
lui situat lângă dormitorul meu. Era ca s� i cum as�  fi locuit la 
patru metri distant�ă de un s�antier. Pe peretele garajului, 
scrisese cu litere urias�e mesajul „Nu există câs�tig fără efort” 
s� i se holba la el î�n timp ce făcea o grămadă de ridicări, 
î�mpingeri, fandări s� i genuflexiuni, as�a cum se făceau pe 
vremuri. Fie ploaie, caniculă sau ninsoare, tata era mereu 
acolo î�n pantaloni scurt�i s� i cu tricoul lui zdrent�uit. Nu a 
lipsit nicio zi. Puteai să-t�i potrives�ti ceasul după el.

Aveam mai multe obligat�ii casnice decât o menajeră s� i 
un grădinar la un loc. La î�ntoarcerea de la s�coală, mă as�tep-
ta î�ntotdeauna o listă cu instruct�iuni: plives�te buruienile, 
adună frunzele cu grebla, fă curat î�n garaj, s�terge praful, 
aspiră, spală vasele, s� i as�a mai departe. S� i nu trebuia să 
rămân î�n urmă nici cu lect�iile. As�a stăteau lucrurile.

Tata era exact tipul de om care „nu accepta scuze”. I�n 
timpul s�colii, când eram bolnavi, nu aveam nicidecum voie 
să rămânem acasă decât dacă vomitam, sângeram sau 
aveam o „fractură deschisă”. Termenul de „fractură deschi-
să” se trăgea din trecutul lui de antrenor; jucătorii lui s�tiau 
că nu li se î�ngăduia să iasă de pe teren decât dacă erau 
accidentat�i grav. O dată, unul dintre fundas�i a cerut să fie 
î�nlocuit. Tata i-a spus: „Doar dacă ai fractură deschisă”. 
Omul s� i-a scos apărătorile pentru umeri s� i, î�ntr-adevăr, i se 
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vedea clavicula. Abia atunci i-a permis tata să iasă de pe 
teren.

Una dintre filosofiile de bază ale tatei era: „Nu contează 
cât de des�tept es�ti, trebuie să compensezi prin efort ceea 
ce î�t�i lipses�te la capitolul experient�ă, abilitate, inteligent�ă 
sau talent. Dacă adversarul tău este mai inteligent, mai ta-
lentat sau mai experimentat, tot ce trebuie să faci este să 
munces�ti de trei sau de patru ori mai mult decât el. As�a î�l 
pot�i î�nvinge!” Indiferent de provocare, el m-a î�nvăt�at să 
compensez orice dezavantaj prin efort. Ratezi trei aruncări 
î�ntr-un joc? Fă o mie de aruncări pe zi la antrenament, timp 
de o lună. Nu s�tii să driblezi prea bine cu mâna stângă? 
Leagă-t�i mâna dreaptă la spate s� i driblează trei ore pe zi. Ai 
rămas corigent la matematică? Pune-te cu burta pe carte, 
fă meditat�ii s� i lucrează toată vara până-t�i intră î�n cap. Fără 
scuze. Dacă nu es�ti bun la un lucru, munces�te mai mult, 
munces�te mai inteligent. Iar tata era primul care punea î�n 
practică cele sust�inute de el. A devenit din antrenor de fot-
bal agent de vânzări de top. Apoi a ajuns s�ef s� i, î�n cele din 
urmă, s� i-a î�nfiint�at propria companie.

Totodată, nici nu primeam prea multe instruct�iuni. De 
la bun î�nceput, tata ne-a lăsat să ne prindem singuri cum 
stă treaba. Era adeptul asumării responsabilităt�ii. Nu ne 
bătea la cap î�n fiecare seară cu temele; trebuia doar să 
avem rezultate. S� i, când le aveam, ne felicita. Dacă luam note 
bune, tata ne ducea la Prings, o gelaterie unde se serveau 
nis�te deserturi cu banane de dimensiuni regale: s�ase lin-
guri de î�nghet�ată cu tot felul de glazuri! De multe ori, când 
frat�ii mei nu aveau rezultate prea bune la s�coală, nu mer-
geau cu noi. Aceste ies� iri erau un mare eveniment, as�a că 
munceam din răsputeri ca să le merităm.
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Disciplina tatei a fost un exemplu pentru mine. Tata era 
idolul meu s� i voiam să fie mândru de mine. Totodată, tră-
iam cu teama să nu-l dezamăgesc. Unul dintre principiile 
lui de viat�ă era: „Fii genul de persoană care spune «nu». Nu 
e nicio scofală să faci ce face turma. Fii special, fii extraor-
dinar”. De asta nu m-am drogat niciodată − nu mi-a t�inut 
niciodată prelegeri pe acest subiect, î�nsă pur s� i simplu 
n-am vrut să mă las dus de val s� i să mă droghez doar pen-
tru că o făcea toată lumea. S� i nici nu voiam să-l dezamăgesc 
pe tata.

Datorită tatei, până la vârsta de doisprezece ani, mi-am 
făcut un program demn de cel mai eficient director de com-
panie. Uneori, plângeam s� i bombăneam (eram copil!), dar 
chiar s� i atunci î�mi plăcea, î�n secret, să s�tiu că sunt un pic 
mai presus de ceilalt�i colegi de clasă. Tata m-a ajutat serios 
să fur startul î�n privint�a disciplinei s� i mentalităt�ii necesare 
pentru a fi dedicat s� i responsabil, pentru a realiza orice î�mi 
propun. (Nu e o î�ntâmplare că sloganul revistei SUCCESS 
este: „Revista oamenilor realizați”.)

I�n prezent, eu s� i tata glumim despre faptul că m-a î�nvă-
t�at să fiu ultradependent de rezultate. La optsprezece ani, 
aveam un venit rezultat din afacerea proprie de peste o 
sută de mii de dolari. La douăzeci de ani, aveam propria 
casă î�ntr-un cartier de lux. La douăzeci s� i patru de ani, ve-
nitul meu depăs�ea 1 milion de dolari pe an, iar la douăzeci 
s� i s�apte de ani, eram oficial milionar prin mijloace proprii, 
cu o afacere care î�nregistra venituri de peste 50 de milioa-
ne de dolari. S� i as�a am ajuns î�n momentul de fat�ă, când, 
des� i nu am î�ncă patruzeci de ani, am destui bani s� i bunuri 
î�ncât să-mi î�ntret�in familia pentru tot restul viet�ii.
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„Există multe moduri î�n care pot�i strica un copil”, spu-
ne tata. „I�n cele din urmă, modul meu a fost unul destul de 
inspirat! Se pare că te-ai descurcat binis�or î�n viat�ă.”

As�adar, des� i recunosc că am fost nevoit să învăț cum să 
stau cu mâinile î�n sân s� i să mă bucur de lucrurile care mă 
î�nconjoară sau cum să mă relaxez din când î�n când pe un 
s�ezlong la plajă (fără să iau cu mine un teanc de cărt�i ori 
CD-uri despre afaceri sau dezvoltare personală), sunt recu-
noscător pentru abilităt�ile de succes î�nvăt�ate pe parcursul 
viet�ii de la tata s� i de la ceilalt�i mentori ai mei.

Efectul compus dezvăluie „secretul” din spatele reus�i-
tei mele. Cred cu tărie î�n Efectul compus pentru că tata s-a 
asigurat că mi-l î�nsus�esc, zi de zi, până devin incapabil să 
trăiesc altfel.

Dar dacă es�ti la fel ca ceilalt�i oameni, nu ai cum să crezi 
cu tărie. S� i există o sumedenie de motive î�ntemeiate pen-
tru asta. Nu ai beneficiat de aceeas�i instruire s� i exemplu 
personal care să-t�i arate ce să faci. Nu te-ai bucurat de roa-
dele Efectului compus. Noi, ca societate, am fost î�ns�elat�i. 
Am fost hipnotizat�i de marketingul comercial, care ne con-
vinge că avem probleme pe care nu le avem, vânzându-ne 
ideea unor solut�ii imediate prin care să ne „lecuim” de ele. 
Societatea ne-a făcut să credem î�n acele finaluri de poveste 
pe care le vedem î�n filme sau romane. Am scăpat din vede-
re avantajele consistente, demodate ale efortului sust�inut.

Hai să examinăm aceste obstacole rând pe rând.
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Nu te-ai bucurat de roadele  
Efectului compus

Efectul compus reprezintă principiul prin care pot�i obt�ine 
rezultate urias�e printr-o serie de alegeri mici s� i inteligen-
te. Cel mai interesant aspect pentru mine î�n acest proces 
este că, des� i rezultatele sunt urias�e, pe moment, etapele 
par lipsite de important�ă. Fie că foloses�ti această strategie 
pentru a-t�i î�mbunătăt�i starea de sănătate, relat�iile, situat�ia 
financiară sau orice altceva, schimbările sunt atât de subtile 
î�ncât sunt aproape imperceptibile. Aceste mici schimbări 
nu oferă rezultate prea mari, imediate, nici vreun câs�tig 
urias�  sau recompense evidente. As�a că de ce t�i-ai bate 
capul?

Majoritatea oamenilor se lasă păcălit�i de simplitatea 
Efectului compus. De exemplu, des� i sunt supraponderali, 
renunt�ă la alergări după numai opt zile. Ori î�ntrerup orele 
de pian după o jumătate de an, fiindcă n-au î�nvăt�at să cânte 
altceva decât „Melc, melc, codobelc”. Ori î�ncetează să mai 
contribuie la fondul de pensii pentru că le-ar prinde bine 
nis�te bani î�n plus − s� i oricum, nu păreau să se adune prea 
mult�i.

Ce nu realizează ei este că aceste etape mărunte, apa-
rent nesemnificative, repetate de-a lungul timpului vor crea 
o diferent�ă radicală. Permite-mi să-t�i dau câteva exemple 
mai sugestive.

Alegeri mici, inteligente + Consecvență + Timp = O DIFERENȚĂ 
RADICALĂ
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Bănuțul fermecat

Dacă ar fi să alegi î�ntre a î�ncasa 3 milioane de dolari cash 
chiar î�n momentul ăsta s� i a primi un singur bănut� care î�s� i 
dublează valoarea zilnic timp de 31 de zile, ce ai alege? 
Dacă t�i s-a mai dat exemplul acesta î�nainte, atunci s�tii că 
trebuie să alegi bănut�ul − s�tii că acesta este drumul care te 
va duce spre o mai mare bunăstare. Cu toate acestea, de ce 
este atât de greu de crezut că alegerea bănut�ului se va 
solda cu un câs�tig mai mare î�n final? Pentru că este nevoie 
de mult mai mult timp pentru a vedea rezultatele. Hai să 
privim mai atent aceste lucruri.

Să presupunem că alegi varianta rece s� i solidă a purco-
iului de bani, iar un prieten alege calea bănut�ului. I�n ziua 5, 
amicul tău are s�aisprezece cent�i. Tu, pe de altă parte, ai 
3 milioane. I�n ziua 10, el are 5,12 dolari, care nici nu se 
compară cu grămada ta de bani. Cum crezi că se simte el î�n 
privint�a alegerii făcute? Tu î�t�i cheltui milioanele, te bucuri 
din plin de ele s� i te felicit�i pentru decizia luată.

După 20 de zile, când au mai rămas doar 11 zile, Ghit�ă 
Bănut� are doar 5.243 de dolari. Cum crezi că se simte î�n 
acel moment? I�n ciuda sacrificiului s� i comportamentului 
pozitiv, n-a reus� it să adune decât un pic peste 5.000 de 
dolari. Tu, pe de altă parte, ai 3 milioane. Dar abia acum 
î�ncepe să se î�ntrevadă magia invizibilă a Efectului compus. 
Cres� terea matematică mică, repetată zi de zi, face ca î�n 
ziua 31 valoarea compusă a bănut�ului să atingă suma de 
10.737.418,24 dolari, adică triplu fat�ă de cele 3 milioane 
de dolari ale tale.

Prin acest exemplu aflăm de ce este importantă con-
secvent�a. I�n ziua 29, tu ai 3 milioane; Ghit�ă Bănut� are 
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aproximativ 2,7 milioane. Abia î�n ziua 30 a cursei sale de 
treizeci s� i una de zile va reus�i să te depăs�ească, ajungând la 
5,3 milioane de dolari. S� i abia î�n ultima zi a acestui ultra-
maraton de o lună, prietenul tău va reus�i să te facă praf; la 
final, se va alege cu 10.737.418,24, iar tu vei rămâne cu 
cele 3 milioane.

Foarte put�ine lucruri sunt atât de impresionante pre-
cum „magia” acumulării bănut�ilor. I�n mod uimitor, această 
„fort�ă” este la fel de puternică î�n fiecare domeniu al viet�ii 
tale.

Iată un alt exemplu…

Trei prieteni

Hai să luăm exemplul a trei prieteni care au crescut î�mpreu-
nă. Locuiesc î�n acelas� i cartier s� i au interese foarte asemă-
nătoare. Fiecare dintre ei câs�tigă î�n jur de 50.000 de dolari 
pe an. Tot�i sunt căsătorit�i, au o sănătate s� i o greutate me-
die, plus mult temuta „burtă de oameni î�nsurat�i”.

Primul prieten, să-i spunem Larry, trudes� te din greu, 
as�a cum a făcut dintotdeauna. Este fericit, sau cel put�in 
as�a crede, dar se plânge din când î�n când că nimic nu se 
schimbă. 

Al doilea prieten, Scott, î�ncepe să facă nis�te schimbări 
mărunte, aparent lipsite de important�ă. I�ncepe să citească 
zilnic 10 pagini dintr-o carte bună s� i să asculte 30 de minu-
te de prelegeri instructive sau motivat�ionale, î�n drum spre 
serviciu. Scott î�s� i dores�te să vadă nis�te schimbări î�n viat�a 
lui, dar nu vrea să facă mare caz din asta. A citit de curând 
un interviu cu dr. Mehmet Oz î�n revista SUCCESS s� i a ales să 
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introducă o idee din articol î�n viat�a lui: va renunt�a zilnic la 
125 de calorii din alimentat�ie. Nu e mare lucru. E vorba 
doar de renunt�area la o ceas�că de cereale, de î�nlocuirea 
cutiei de suc acidulat cu o sticlă de sifon, de trecerea de la 
maioneză la mus�tar, când vine vorba de sandvis�ul zilnic. 
Realizabil. A î�nceput totodată să meargă zilnic pe jos câteva 
mii de pas� i î�n plus (mai put�in de un kilometru s� i jumătate). 
Nu e niciun act de bravură sau vreun mare efort. E la î�nde-
mâna oricui. Dar Scott este hotărât să se t�ină de aceste ale-
geri, cons�tient fiind că, des� i banale, tentat�ia de a renunt�a la 
ele este mare.

Al treilea prieten, Brad, face o serie de alegeri neinspi-
rate. S� i-a cumpărat de curând un televizor nou cu ecran mare, 
ca să urmărească programele sale preferate s�i mai mult timp. 
A î�ncercat ret�etele pe care le-a văzut pe Food Channel: 
pateurile cu brânză s� i deserturile sunt preferatele lui. Aha, 
s� i s� i-a instalat un bar î�n sufragerie, adăugând la dietă o bă-
utură alcoolică pe săptămână. Nimic ies� it din comun; Brad 
nu vrea decât să se distreze put�in.

După cinci luni, nu există nicio diferent�ă evidentă î�ntre 
Larry, Scott s� i Brad. Scott continuă să citească câteva pa-
gini î�n fiecare seară s�i să asculte audiobookuri î�n drum spre 
serviciu; Brad se „bucură” de viat�ă s� i face tot mai put�ine 
lucruri. Larry continuă să se comporte ca s� i până acum. 
Chiar dacă fiecare om are propriul lui tip de comportament, 
cinci luni nu este un interval suficient de mare pentru a 
observa un declin sau un progres real î�n viat�a lor. De fapt, 
dacă le-am î�nregistra greutatea î�ntr-un tabel, am observa 
că diferent�ele sunt infinitezimale. Cei trei ar arăta exact la 
fel.
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După zece luni, tot n-am putea remarca schimbări vizi-
bile î�n viat�a lor. Abia după optsprezece luni, am putea 
observa unele diferent�e î�n aspectul celor trei prieteni.

I�nsă, după aproximativ douăzeci s� i cinci de luni, dife-
rent�ele vor î�ncepe să fie cu adevărat măsurabile s� i vizibile. 
I�n a douăzeci s� i s�aptea lună vom observa o diferent�ă sem-
nificativă. Iar î�n a treizeci s�i una, schimbarea va fi uluitoare. 
Brad va fi gras, iar Scott suplu. Renunt�ând, pur s� i simplu, la 
125 de calorii pe zi, după treizeci s� i una de luni, Scott va 
slăbi peste s�aisprezece kilograme!

31 luni = 940 zile

940 zile x 125 calorii / zi = 117.500 calorii

117.500 calorii împărțite la 7.000 calorii pe kilogram = 16,7 
kilograme!

I�n acelas� i interval, Brad a consumat î�n plus doar 125 
de calorii pe zi s� i s-a î�ngrăs�at cu 16,7 kilograme. Acum, 
cântăres�te cu 33,5 kilograme mai mult decât Scott! Dar di-
ferent�ele dintre ei nu se rezumă doar la greutatea corpora-
lă. Scott a investit aproape o mie de ore î�n citirea unor cărt�i 
de calitate s� i î�n ascultarea unor audiobookuri de dezvolta-
re personală; punând î�n practică cunos�tint�ele dobândite 
de curând, a obt�inut o promovare s� i o cres�tere salarială. 
Mai presus de toate, căsnicia lui este î�nfloritoare. Brad? Este 
nemult�umit la serviciu, iar căsnicia lui este pe ducă. Iar Larry? 
Larry este cam la acelas� i nivel la care se găsea s� i acum doi 
ani s� i jumătate, doar că acum este un pic mai amărât din 
cauza asta.


