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Despre autor
Todd Duncan este fondatorul companiei Duncan
Group, o companie interna¡ionalå, care organizeazå
seminarii pe tema dezvoltårii vie¡ii personale, ce
are sediul în La Jolla, California. Todd îi ajutå pe
oameni så ob¡inå succesul în via¡å ¿i så descopere
semnifica¡ia acesteia, fiind considerat printre primii cinci oratori de prestigiu pe plan interna¡ional.
Casetele, seminariile ¿i cår¡ile sale cu tematicå
motiva¡ionalå au ajutat milioane de oameni så-¿i
descopere ¿i så-¿i exploateze poten¡ialul în via¡a
personalå ¿i profesionalå. Todd locuie¿te în La
Jolla, California, împreunå cu so¡ia sa, Sheryl, ¿i
cei doi fii ai lor.
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Promisiunile pe care le fac
cititorilor mei
Promit:
1. Så vå ajut så face¡i diferen¡a dintre locul în care vå afla¡i
¿i locul în care dori¡i så ajunge¡i.
2. Så vå ajut så crea¡i o hartå imbatabilå a vie¡ii, care vå
va conduce în locurile tainice ale puterii voastre ¿i prin
intermediul cåreia ve¡i ajunge la destina¡ia doritå.
3. Så vå demonstrez cum vå pute¡i men¡ine impulsul de a
merge mereu înainte cu ajutorul unei liste care så cuprindå principalele tipare de comportament necesare
unui trai eficient.
4. Så vå încurajez så crede¡i în for¡ele voastre. Planurile
¿i listele nu sunt suficiente; ele trebuie „flancate“ de o
imagine de sine puternicå, dar ¿i de un sistem de valori
care så vå ridice moralul ori de câte ori vå afla¡i pe marginea pråpastiei.
5. Så vå demonstrez prin exemple concrete importan¡a
no¡iunii de „exersare, exersare ¿i iar exersare“. Så vå
ajut så în¡elege¡i ¿i så nu uita¡i cât ve¡i tråi cå cei mai
bine plåti¡i „jucåtori“ din lume se antreneazå mai mult
decât joacå.
6. Så vå conving de faptul cå – atunci când ve¡i face ce vå
place cu adevårat – banii, influen¡a, respectul ¿i puterea
de a-¡i atinge poten¡ialul maxim vor veni de la sine.
7. Så vå ajut så în¡elege¡i cå nu ave¡i nevoie de mai mult
timp ca så duce¡i o misiune la bun sfâr¿it. Nu ve¡i avea
niciodatå la dispozi¡ie mai mult de 24 de ore, dar supunerea timpului este cheia ståpânirii timpului vostru –
este un proces care nu se limiteazå doar la conceperea
listei tradi¡ionale de prioritå¡i.
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8. Så vå demonstrez cå cei mai buni profesori se aflå chiar
în preajma voastrå: copiii, so¡ul/so¡ia, colegii de serviciu,
bunicii, prietenii. Unul dintre secretele primordiale prin
care pute¡i deveni ni¿te a¿i în via¡å este så învå¡a¡i så
ståpâni¡i arta de a fi adevåra¡i pårin¡i, colegi ¿i prieteni.
9. Så vå ajut så vå calcula¡i bilan¡ul ¿i så vå descoperi¡i
capitalul de care dispune¡i în realitate. Vå voi oferi – ¿i
ve¡i învå¡a så pune¡i în aplicare – strategii care au trecut
deja testul timpului ca så ob¡ine¡i succesul în afaceri ¿i
în via¡å.
10. Så vå demostrez puterea extraordinarå a repetårii, în
special dacå este corelatå cu un model, un mentor ¿i un
exemplu emulativ.
11. Så vå încurajez så vå exploata¡i poten¡ialul la maxim
cu ajutorul a zece promisiuni, pe care trebuie så vi le
face¡i ¿i så le respecta¡i pentru a vå bucura de recompense
substan¡iale.
12. Så vå reamintesc cå – în ciuda faptului cå banii, gloria
¿i succesul sunt importante – lucrurile pe care le adunåm în via¡å nu vor mai conta la un moment dat atât de
mult. Mo¿tenirea pe care o låsåm în urmå este cea care
conteazå cu adevårat. Ca så vå dezvolta¡i ¿i så vå „hråni¡i“ puterea de a fi mereu cei din linia întâi trebuie så
¿ti¡i unde merge¡i din clipa în care a¡i câ¿tigat cursa
vie¡ii.
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Cuvânt înainte
Foarte mul¡i oameni rateazå – la musta¡å – ¿ansa de a
ob¡ine succesul în via¡å. Dorin¡a de a ne bucura de acest succes,
care ne oferå nu numai un standard ridicat de via¡å, ci ¿i un
sistem de valori dupå care så ne conducem, a devenit obiectivul
tuturor oamenilor din ziua de aståzi. Todd Duncan, în cartea
sa „Calea împlinirii personale“, îi oferå cititorului ¿ansa så
cunoascå ¿i så savureze acest succes.
Este o carte care apeleazå la ra¡iunea noastrå, prezentându-ne un plan de båtaie logic ¿i sistematic, ce vå va satisface
dorin¡ele sufletului. Ne oferå un mod inedit de abordare a vie¡ii
¿i a succesului, atingând toate aspectele importante ale existen¡ei umane, care sunt ni¿te condi¡ii sine qua non pentru
ob¡inerea ¿i savurarea succesului ra¡ional la care visåm cu
to¡ii.
Un lucru extraordinar, prezent în aceastå carte, îl constituie
faptul cå Todd joacå rolul de consilier personal al cititorului,
care întâmpinå greutå¡i în drumul såu, pune întrebåri sau
pur ¿i simplu vrea så ¿tie cum så dea dovadå de mai multå
eficien¡å în cåutarea bunåtå¡ilor ¿i valorilor vie¡ii. Todd Duncan
aduce în discu¡ie conceptul pe care eu – personal – mi-am clådit
cariera: pute¡i avea tot ce vå dori¡i în via¡å dacå vå ajuta¡i
semenii så-¿i împlineascå visurile. Dorin¡a sa este aceea de a-¿i
ajuta semenii så ob¡inå succesul în via¡å ¿i så devinå cei mai
buni. Acesta este obiectivul lui – fie cå ¡ine un discurs, oferå
consiliere unei persoane sau scrie o carte; el este omniprezent
în toate ocaziile în care vå poate oferi un sfat sau vå poate
învå¡a ceva.
Todd Duncan este un individ obi¿nuit, care nu se ascunde
în spatele unei må¿ti. Sintagma atât de bine cunoscutå „Ochii
nu te în¿alå“ joacå un rol important în existen¡a lui Todd.
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Este un exemplu remarcabil în via¡a personalå, familialå ¿i
profesionalå. Cålåtoria sa prin universul uman se desfå¿oarå
într-un ritm cumpåtat ¿i echilibrat. Când în calea sa se ivesc
råspântii, nu numai cå reu¿e¿te så le depå¿eascå, dar le dezvåluie cititorilor lui calea prin care pot trece la rândul lor peste
obstacolele vie¡ii. Este o carte extraordinarå.
– Zig Ziglar
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Citi¡i aceste rânduri!
Doctorul Viktor E. Frankl, unul dintre supravie¡uitorii de
la Auschwitz, unde a petrecut trei ani cumpli¡i, dar ¿i al altor
locuri ale mor¡ii, conduse de ni¿te fiin¡e ce nu pot fi numite
oameni, a scris aceste însemnåri despre via¡a în închisorile
lui Hitler:
„Cei care au tråit în lagårele de concentrare î¿i
amintesc ¿i acum de oamenii care treceau printre
baråci, oferind alinare ¿i dåruind altora ultima
îmbucåturå de pâine. Poate cå au fost pu¡ini la
numår, dar ei sunt dovada vie a faptului cå omului
îi po¡i lua orice în afarå de un singur lucru: suprema libertate umanå – dreptul de a-¡i alege propria
atitudine în orice situa¡ie, dreptul de a-¡i alege
propriul drum pe care så mergi pânå la capåt.
ªi po¡i întotdeauna så faci alegerile pe care le
vrei. Fiecare zi, fiecare orå î¡i oferå ¿ansa så iei o
decizie – o decizie ce va determina dacå te vei supune sau nu for¡elor care amenin¡å så-¡i råpeascå
sufletul, personalitatea, libertatea låuntricå; dacå
vei deveni sau nu marioneta circumstan¡elor, renun¡ând la libertate ¿i demnitate pentru a îmbråca
straiele de¡inutului tipic.
...Indiferent de condi¡iile în care ne era dat så
tråim, lipsa somnului, mâncarea insuficientå ¿i
nenumårate modalitå¡i de exercitare a torturii, ce-¿i
låsau puternic amprenta asupra min¡ii umane,
determinându-i pe de¡inu¡i så reac¡ioneze într-un
anumit fel, a devenit un lucru evident faptul cå – în
final – personalitatea pe care ¿i-o modela prizonierul era rezultatul unei decizii låuntrice, nu doar
al influen¡elor malefice din lagår. A¿adar, chiar ¿i
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în aceste circumstan¡e înfioråtoare, omul poate så
decidå drumul pe care vrea så meargå – atât mental,
cât ¿i spiritual.“
Må cuprind fiorii ori de câte ori citesc aceste rânduri. Cum
a fost via¡a în aceste condi¡ii? Cum a reu¿it Frankl så supravie¡uiascå? Cum ¿i-a påstrat o perspectivå atât de optimistå
asupra vie¡ii în condi¡ii de chin ¿i suferin¡å? Sper så nu ave¡i
niciodatå parte de calvarul pe care Frankl a fost nevoit så-l
îndure în lagårele de concentrare naziste. Dar ce s-ar fi
întâmplat dacå a¡i fi fost în locul lui? Cum a¡i fi suportat mânia,
teama ¿i traumele mentale ¿i fizice, care v-ar fi încåtu¿at în
ghearele lor atunci când a¡i fi våzut cå prietenii sau rudele
voastre intrå la „du¿uri“, dar nu se mai întorc niciodatå? Am
fi reu¿it – eu sau voi – så luåm o hotårâre låuntricå, ce ne-ar
fi catapultat dincolo de ororile prezente ¿i ne-ar fi modelat
atitudinea indiferent de aceste circumstan¡e... în a¿a fel încât
ne-am fi putut alege propriul drum pe care så mergem? Poate
cå nu vom ¿ti niciodatå. Dar, în loc så speculåm despre trecut,
mai bine ne-am îndrepta aten¡ia spre prezent ¿i viitor. Poate
cå nu a¡i fost redu¿i niciodatå la statutul de animale, închi¿i
într-un lagår de concentrare, fårå så ¿ti¡i dacå ve¡i mai vedea
vreodatå råsåritul de soare, dar este posibil ca – uneori – så
vå sim¡i¡i prizonierii propriilor voastre temeri – fereca¡i într-o
mare de dezamågire, încåtu¿a¡i, imobiliza¡i de un sentiment
de neputin¡å, care vå împiedicå så face¡i ceea ce vre¡i så face¡i
sau så deveni¡i persoana pe care Dumnezeu Însu¿i v-a håråzit
så fi¡i.
Dacå v-a¡i aflat pe marginea pråpastiei – sau dacå tråi¡i în
mocirla pe care v-am prezentat-o mai devreme – atunci aceastå
carte vå este destinatå. Ve¡i regåsi în paginile ei speran¡a,
curajul, credin¡a ¿i dragostea pe care le-a¡i crezut cândva pierdute. Ve¡i descoperi idei, modele, hår¡i, planuri ¿i cuvinte de
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încurajare ce vå vor ajuta så gåsi¡i resursele la care så apela¡i
mereu pentru a duce o via¡å de succes. În cazul în care crede¡i
cå este vorba doar de un tratat teoretic despre succes, voi fi
cât se poate de sincer. Cu pu¡in timp în urmå, când era vorba
despre sentimente precum teama, neputin¡a, descurajarea sau
dezamågirea, le cådeam mult prea u¿or pradå, pentru cå eram
incapabil så apelez la valorile care sålå¿luiau în adâncul sufletului meu. Nu eram în stare så iau hotårârile corecte, så-mi
apreciez limitele sau så cred într-un Dumnezeu care må iubea
mai mult decât må iubeam eu însumi. Fire¿te, obiceiul de a
consuma cocainå în valoare de 80.000 de dolari pe an nu må
ajuta prea mult.
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Dacå...
A¡i ob¡inut deja succesul ¿i vre¡i mai mult de la
via¡å,
Sunte¡i sclavii unui comportament care vå
distruge,
Vre¡i så în¡elege¡i tâlcurile ascunse ale vie¡ii,
Sunte¡i un pårinte singur,
Sunte¡i un director de vârstå mijlocie, aflat în
cåutarea unei alte direc¡ii de afaceri,
Sunte¡i un pårinte cu rude „vitrege“,
Sunte¡i o gospodinå care încearcå så înfrunte
provocårile de pe frontul casnic,
Sunte¡i înlån¡ui¡i într-o carierå fårå perspective
¿i vre¡i så scåpa¡i,
Vre¡i pur ¿i simplu så ståpâni¡i puterea de a fi
ni¿te a¿i în tot ceea ce face¡i

Atunci aceastå carte vå este destinatå.
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Cum så vå clådi¡i fundamentul
pentru via¡a pe care v-o dori¡i
„UNDE VREºI SÅ AJUNGE ºI ASTÅZI?“

– Slogan al companiei Microsoft
PUTEREA: CAPACITATEA DE A ACºIONA,
DE A REALIZA SAU DE A PRODUCE CEVA

– Defini¡ie datå de dic¡ionarul Webster

Subiectul acestei cår¡i este puterea... puterea de a-¡i exploata
poten¡ialul la maxim. Vå oferå „re¡eta“ capturårii acestei
puteri extraordinare pentru a putea fi ceea vå dori¡i så fi¡i. Vå
va ajuta så realiza¡i aståzi lucruri, care – mâine, dar ¿i în anii
ce vor veni – vå vor schimba via¡a radical. Iatå o formulå care
– bazatå pe convingere ¿i disciplinå – vå va echipa cu o putere
uluitoare, ce vå va ajuta så vå transforma¡i visurile în realitate:

Aceste cinci ingrediente de bazå constituie moleculele interne care vå vor asigura energia fizicå ¿i spiritualå ca så
realiza¡i practic tot ce vå dori¡i în via¡å. Poate cå vå dori¡i ca
aceastå energie så vå ajute så vå schimba¡i cariera sau så avansa¡i în profesia pe care o ave¡i în prezent. Poate cå dori¡i så
gåsi¡i puterea de a slåbi, de a renun¡a la båuturå sau la droguri, de a câ¿tiga mai mul¡i bani, de a avea rela¡ii mai bune,
de a dårui vitalitate ¿i intensitate cåsniciei voastre sau de a
22

crea o mo¿tenire pentru copiii vo¿tri. Nu Nu existå limite
existå limite care så stea în calea acestei care så stea în
puteri extraordinare. Ea vå poate asigu- calea acestei
ra viitorul – acesta este aspectul cel mai puteri
important.
extraordinare. Ea
De unde ¿tiu acest lucru? Cu ajutorul vå poate asigura
acestei puteri, am pus bazele unei com- viitorul – acesta
panii, care a ob¡inut venituri în valoare este aspectul cel
de milioane de dolari, a influen¡at sute mai important.
de mii de vie¡i ¿i mi-a adus – mie ¿i familiei mele – o avere considerabilå. Aceastå putere m-a ajutat så
evit falimentul ¿i så nu ajung în pragul såråciei; m-a ajutat –
acum 10 ani – så-mi controlez comportamentul negativ:
consecin¡a dependen¡ei mele de alcool ¿i de cocainå. Datorez
acestei puteri uluitoare rela¡ia fericitå pe care o am cu so¡ia
mea, Sheryl, ¿i cu fiii mei, Jonathan ¿i Matthew. Cu ajutorul
acestei puteri, mi-am asigurat viitorul ¿i mi-am creat un scut
impenetrabil împotriva provocårilor ¿i tenta¡iilor care îmi
invadeazå via¡a în orice clipå. Pentru cå mi-am asigurat
prezentul ¿i mi-am ferecat trecutul, iar viitorul este mai
luminos decât mi-a¿ fi imaginat vreodatå cå poate fi, am acum
energia, pasiunea ¿i puterea de a-mi exploata poten¡ialul la
maxim, iar voi îmi pute¡i urma exemplul.
Aceastå putere este – în mare parte – rezultatul rela¡iei mele
cu Dumnezeu. Lucrurile nu au stat a¿a dintotdeauna. Ani de
zile, am ignorat puterea pe care ¡i-o poate oferi rela¡ia cu
Creatorul nostru. În primii treizeci de ani de via¡å, de¿i eram
con¿tient de existen¡a unui Dumnezeu, Îl consideram doar o
simplå no¡iune. La fel ca actorii Greciei antice, invocam, în
momente de cumpånå, un „deus ex machina“, rugându-må så
må salveze dintr-o nouå încercare. ªi – la fel cum fåceau grecii
– dupå ce zeul lor cel bun înfåptuia o minune, îl închideam ¿i
eu pe al meu într-un sertåra¿ din minte, pe care îl mai deschideam
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în clipe de restri¿te. Am tråit ani de zile cu propriul meu „deus
ex machina“. Când aveam nevoie de Dumnezeu, Îl invocam,
sperând din suflet cå se mai afla în sertåra¿ul Såu ¿i cå va
accepta så må mai ajute o datå. Apoi, datoritå unui har uman
extraordinar, care se nume¿te memorie selectivå, când lucrurile
reveneau pe fåga¿ul normal, uitam de Dumnezeu ¿i de ajutorul
Såu ¿i porneam din nou pe drumul meu. Îmi tråiam via¡a a¿a
cum doream eu.
Apoi, s-a întâmplat minunea. Am tråit o transformare
dramaticå la vârsta de 30 de ani în Phoenix, Arizona, când am
avut onoarea så petrec 15 minute în compania lui Zig Ziglar,
unul dintre cei mai mari scriitori ¿i oratori ai zilelor noastre.
Mi-a spus cå Dumnezeu nu må veghea doar cu jumåtate de
normå ¿i, de aceea, nici eu nu trebuia så-L slujesc doar cu
jumåtate de normå. Discu¡ia pe care am avut-o cu Zig mi-a
mers la inimå ¿i, din acel moment, am încercat så urmez
cuvintele în¡elepte ale regelui Solomon, care – în urmå cu peste
3000 de ani – a spus în Cartea Proverbelor: „Încredin¡eazå-¡i
lucrårile în mâna Domnului ¿i î¡i vor izbuti planurile!... Inima
omului se gânde¿te pe ce cale så meargå, dar Domnul îi
îndreaptå pa¿ii.“ (16:3, 9)
CALEA SPIRITUALÅ
Principiile acestei cår¡i urmeazå douå cåi. Prima este calea
spiritualå. Sper din tot sufletul ca via¡a så vå fie influen¡atå
de o rela¡ie personalå cu Creatorul nostru. Dacå ve¡i stabili
aceastå rela¡ie, depinde numai de voi. Eu nu pot decât så vå
împårtå¿esc convingerile ¿i crezul ce îmi cålåuzesc pa¿ii prin
via¡å. Dacå rândurile pe care le ve¡i citi în paginile acestei
cår¡i vå vor atinge coardele sensibile ale sufletului ¿i vå vor
ajuta så trage¡i concluzii noi, sunt convins cå ve¡i tråi o
transformare radicalå, ce va avea consecin¡e uluitoare asupra
vie¡ii voastre.
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CALEA SUCCESULUI
Cea de a doua cale este calea succesului. Cartea con¡ine
principii practice, legi, planuri ¿i hår¡i care vå vor ajuta så
descoperi¡i adevåratele valori ale vie¡ii. Multe dintre aceste
principii î¿i au rådåcina în Biblie. Asta înseamnå cå sunt eterne
– sunt cele mai eficiente strategii despre succes pe care le ve¡i
gåsi vreodatå. Dacå dori¡i så vå „îmbogå¡i¡i“ pe plan spiritual,
fizic, financiar sau profesional, paginile acestei cår¡i vå vor
ajuta så sonda¡i cu mai multå aten¡ie aceste domenii ¿i så
deveni¡i ceea ce v-a¡i dorit întotdeauna så fi¡i.
O ultimå observa¡ie: Ve¡i descoperi presårate printre rânduri idei de o valoare incontestabilå, care nu fac parte neapårat
din carte, ci sunt gânduri menite så vå stimuleze sufletul ¿i
imagina¡ia, îndemnându-vå så citi¡i mai departe. Aceste teme
de medita¡ie sunt vitale pentru succesul vostru viitor. Trata¡i-le, a¿adar, cu seriozitate! Când ve¡i da peste aceste idei surprinzåtoare, lua¡i imediat un creion ¿i trece¡i la sec¡iunea intitulatå „Plan de ac¡iune“! Aceasta este pagina destinatå
„temelor pentru acaså“, cåci aici vå ve¡i nota gândurile ¿i le
ve¡i folosi apoi ca pe un plan organizat de ac¡iune.
Vå mul¡umesc pentru cå sunte¡i dornici så vå investi¡i timpul ¿i energia. ªi acum så pornim în cålåtoria care ne va oferi
posibilitatea så exploråm... Puterea de a ne exploata poten¡ialul
la maxim!
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W
Face¡i bine de pute¡i,
Oricând pute¡i,
A¿a cum pute¡i,
Oriunde vå afla¡i,
Tututor semenilor – de pute¡i,
Atâta timp cât pute¡i.
– John Wesley

W
Aceste ¿ase versuri pline de
în¡elepciune
vå vor determina så face¡i tot ce
pute¡i ca så exploata¡i
Puterea de a fi mereu cei din linia
întâi!
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