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Prefa¡å
Când ne-am întâlnit cu câ¡iva

ani în urmå, am sim¡it amândoi instantaneu cå existå o
chemare magicå între noi, aproape ca aceea dintre fra¡i.
Aveam atâtea în comun – în pofida pregåtirii noastre
diferite. Jim ¿i-a petrecut ultimii treizeci de ani în domeniul afacerilor, învå¡ându-i pe oameni cum så aibå
succes. În acest proces, el a construit o organiza¡ie
råspânditå în întreaga lume. Pe de altå parte, John ¿i-a
petrecut ultimii douåzeci ¿i opt de ani lucrând într-un
mediu nonprofit, ca pastor director, confesional ¿i orator
motiva¡ional. ¥n Statele Unite el este recunoscut ca unul
dintre cei mai înzestra¡i în ini¡ierea conducerii ¿i a dezvoltårii personale.
Ceea ce avem în comun este o în¡elegere a oamenilor
¿i a impactului pozitiv pe care via¡a unuia o poate avea
asupra altora. Totul graviteazå în jurul unei singure idei:
influen¡a. Cunoa¿tem puterea influen¡ei ¿i vrem så ¡i-o
împårtå¿im.
A¿a încât, te rugåm så ni te alåturi ¿i så continui
lectura. Urmeazå så-¡i dezvåluim multe dintre cuno¿tin¡ele noastre privitoare la sufletul omenesc, î¡i vom
spune câteva povestiri care så te informeze, dar så te ¿i
distreze ¿i î¡i vom împårtå¿i principii bombå care au
puterea så î¡i schimbe via¡a – a ta ¿i a tuturor oamenilor
pe care-i po¡i influen¡a.

Introducere
Ce ¡i-ai dorit în copilårie så devii atunci
când vei fi mare? Ai visat så devii un actor sau cântåre¡ celebru?
Sau Pre¿edinte al Statelor Unite? Poate ai vrut så devii atlet la
Olimpiade sau unul dintre cei mai boga¡i oameni din lume. Cu to¡ii
avem visuri ¿i ambi¡ii. Fårå îndoialå, unele dintre ele ¡i le-ai împlinit.
Înså, indiferent cât succes ai în prezent, încå mai ai vise ¿i ¡eluri ce
a¿teaptå så fie împlinite. Iar dorin¡a noastrå este så te ajutåm så î¡i
realizezi visurile ¿i så î¡i dai seama ce poten¡ial ai.
Så începem prin a face un mic experiment. Aruncå o privire
asupra urmåtoarei liste de persoane. Este un grup destul de divers, dar cu to¡ii au ceva în comun. ¥ncearcå så î¡i dai seama
care este acesta.
John Grisham
George Gallup
Robert E.Lee
Dennis Rodman
James Dobson
Dan Rather
Madonna
Hideo Nomo
Jerry ¿i Patty Beaumont
Rich DeVos
Maica Tereza
Beth Meyers
Pablo Picasso
Adolf Hitler
Tiger Woods
Anthony Bonacourrsi
Alanis Morrisette
Glenn Leatherwood
Bill Clinton
John Wesley
Arnold Schwarznegger
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Influen¡a nu vine
instantaneu.
Se dezvoltå în etape
ºi-ai dat seama? Ce au ei în comun? Cu siguran¡å cå nu este
profesia. Sunt nume de scriitori, oameni de stat, sportivi ¿i arti¿ti,
fe¡e biserice¿ti ¿i dictatori, actori ¿i oameni de afaceri. Sunt atât
bårba¡i, cât ¿i femei. Unii sunt necåsåtori¡i, al¡ii cåsåtori¡i. Au
vârste diferite. ªi sunt reprezentate multe grupåri etnice ¿i
na¡ionalitå¡i. Unii dintre ei sunt celebri ¿i probabil cå le-ai
recunoscut numele. Dar cu siguran¡å cå de al¡ii nici n-ai auzit.
Atunci care este cheia? Ce au cu to¡ii în comun? Råspunsul este
cå fiecare dintre ei este o persoanå cu influen¡å.

Oricine are influen¡å
Am fåcut aceastå listå aproape la întâmplare, selectând atât
persoane bine cunoscute, cât ¿i unele din anturajul propriu.
Fiecare dintre voi ar putea face cu u¿urin¡å acela¿i lucru. Am
fåcut-o pentru a eviden¡ia cå fiecare este o persoanå cu influen¡å
asupra altor oameni. Nu are importan¡å cine e¿ti sau ce ocupa¡ie
ai. Un politician, cum ar fi pre¿edintele Statelor Unite, are o
influen¡å imenså asupra a sute de milioane de oameni, nu numai
în propria sa ¡arå, ci ¿i pe glob. ªi arti¿ti, ca Madonna sau
Arnold Schwarzenegger, influen¡eazå adesea o întreagå
genera¡ie de oameni dintr-una sau mai multe culturi. Un
profesor, cum ar fi Glenn Leatherwood, care l-a instruit la ªcoala
de Duminicå pe John ¿i sute de al¡i båie¡i, vine în contact cu
vie¡ile propriilor lui studen¡i, dar îi influen¡eazå indirect ¿i pe
to¡i cei pe care ace¿ti båie¡i, crescând mari, îi vor influen¡a, la
rândul lor.
Dar nu trebuie neapårat så ai o ocupa¡ie importantå pentru a
fi o persoanå cu influen¡å. De fapt, dacå via¡a ta vine în contact
în orice fel cu a altora, vei fi un om cu influen¡å. Tot ceea ce faci
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acaså, la bisericå, la serviciu sau pe terenul de sport are un efect
asupra vie¡ii altora. Poetul ¿i filosoful american Ralph Waldo
Emerson a spus: „Fiecare om este un erou ¿i un oracol pentru
cineva ¿i, pentru acea persoanå, orice ar spune are o valoare
sporitå“.
Dacå dorin¡a ta este så ai succes sau så ai un efect pozitiv
asupra lumii cu care vii în contact, ar trebui så devii o persoanå
cu influen¡å. Fårå influen¡å nu existå succes. De exemplu, dacå
e¿ti agent de vânzåri ¿i vrei så vinzi mai mult din ceea ce produci,
va trebui så î¡i influen¡ezi clien¡ii. Dacå e¿ti manager, succesul
tåu depinde de capacitatea de a-¡i influen¡a angaja¡ii. Dacå e¿ti
antrenor, po¡i forma o echipå câ¿tigåtoare numai prin influen¡a
pe care o ai asupra jucåtorilor. Dacå e¿ti pastor, abilitatea de
a-¡i extinde sfera de influen¡å asupra oamenilor ¿i de a-¡i spori
numårul enoria¿ilor depinde de influen¡a pe care o ai asupra
congrega¡iei. Dacå vrei så-¡i formezi o familie puternicå ¿i
sånåtoaså, trebuie så fii capabil så-¡i influen¡ezi într-un mod
pozitiv copiii. Nu are importan¡å care î¡i sunt ¡elurile în via¡å
sau ce vrei så realizezi, o po¡i face rapid, mai eficient, iar
contribu¡ia ta poate fi de mai lungå duratå dacå înve¡i så devii o
persoanå cu influen¡å.

Dacå între via¡a ta
¿i a altora existå legåturi,
e¿ti o persoanå influentå
De la administra¡ia pre¿edintelui Calvin Coolidge a råmas o
povestire amuzantå despre impactul pe care-l are influen¡a. Un
oaspete care råmåsese peste noapte la Casa Albå î¿i lua într-o
diminea¡å micul dejun cu pre¿edintele Coolidge ¿i dorea så-i facå
o impresie bunå. El observå cum servindu-¿i cafeaua, Coolidge a
luat ce¿cu¡a de cafea, a vårsat o parte din con¡inut într-o
farfurioarå adâncå ¿i a adåugat tacticos pu¡in zahår ¿i fri¿cå.
Nevrând så încalce vreo regulå de etichetå, vizitatorul a urmat
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întocmai ceea ce fåcea ¿eful såu ¿i ¿i-a pus o parte din cafea în
propria-i farfurioarå, apoi zahår ¿i fri¿cå. Dupå care a a¿teptat
urmåtoarea mi¿care a pre¿edintelui. A råmas împietrit våzându-l
cum î¿i pune farfurioara pe jos pentru pisicå. Nimeni n-a spus ce
a mai fåcut vizitatorul dupå aceea.

Influen¡a pe care o ai nu este
aceea¿i asupra tuturor
Influen¡a este un lucru curios. De¿i avem un impact aproape
asupra tuturor celor din jurul nostru, puterea de influen¡å a
acestuia nu este aceea¿i asupra fiecåruia. Pentru a vedea acest
principiu încearcå så-i porunce¿ti ceva câinelui prietenului tåu,
cu cea dintâi ocazie când îl vizitezi.
Poate cå nu te-ai gândit prea mult la asta, dar probabil cå
¿tii instinctiv asupra cåror oameni ai o influen¡å puternicå ¿i
asupra cårora nu. De exemplu, gânde¿te-te la patru-cinci
persoane cu care lucrezi. Când le prezin¡i o idee sau le dai o
sugestie, råspund cu to¡ii în acela¿i fel? Sigur cå nu. Unul
poate crede cå toate ideile tale sunt inspirate. Altul poate privi
sceptic tot ceea ce spui. Fårå nici o îndoialå cå î¡i po¡i da
seama asupra cui ai influen¡å. Mai mult, aceea¿i persoanå
scepticå poate admira orice idee venitå din partea ¿efului tåu
sau a unuia dintre colegi. Acest lucru aratå cå influen¡a pe
care o ai asupra persoanei respective poate så nu fie la fel de
mare cu a alteia.
Odatå ce începi så acorzi mai multå aten¡ie modului în care
vor råspunde cei din jurul tåu, ¡ie ¿i altora, î¡i vei da seama
cå oamenii î¿i råspund unii altora potrivit nivelului lor de
influen¡å, ¿i vei recunoa¿te imediat câtå influen¡å ai asupra
unor oameni din via¡a ta. Po¡i så î¡i dai seama chiar cå
influen¡a ta este diferitå ¿i în propria ta familie. Dacå e¿ti
cåsåtorit ¿i ai doi sau mai mul¡i copii, gânde¿te-te la rela¡iile
pe care le ai cu ace¿tia. Unul dintre copii poate fi extrem de
receptiv la ceea ce îi spui, în timp ce celålalt este mai receptiv
la ceea ce-i spune so¡ia/so¡ul. Este o chestiune ce exprimå care
dintre pårin¡i are o influen¡å mai mare asupra copilului.
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Stadii ale influen¡ei ¿i impactul lor
Dacå ai citit cartea lui John Maxwell, Dezvoltå liderul din
tine, probabil cå î¡i aminte¿ti descrierea celor cinci niveluri de
conducere din Capitolul 1. Vizual, ele aratå cam a¿a:

FORºA PERSONALITÅºII
FORMAREA OAMENILOR
PRODUCºIE
ÎNGÅDUINºÅ
FUNCºIE

Capacitatea de a conduce (care este un caz particular al
influen¡ei) se aflå la cel mai de jos nivel când este bazatå doar pe
func¡ie. Ea trece la niveluri tot mai ridicate pe måsura dezvoltårii
rela¡iilor cu ceilal¡i. Aceasta se întâmplå atunci când cei cu care
lucrezi î¡i permit så conduci peste limitele conferite de postul
tåu. Dacå tu ¿i colegii tåi deveni¡i mai productivi lucrând
împreunå, atunci nivelul conducerii tale poate ajunge pe treapta
a treia. Când începi apoi så-i cultivi ¿i så-i aju¡i pe oameni så-¿i
dezvolte adevåratele capacitå¡i, puterea ta de conducere mai urcå
o treaptå pânå la nivelul patru. Pu¡ini oameni ating nivelul cinci,
deoarece acesta presupune o persoanå care så-¿i dedice via¡a
dezvoltårii celorlal¡i la capacitatea lor maximå.
Influen¡a func¡ioneazå într-o manierå similarå. Ea nu ne
parvine instantaneu. Din contrå, se dezvoltå în trepte. Vizual,
ea apare cam în felul urmåtor:
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MULTIPLICÅ
ÎNDRUMÅ
MOTIVEAZÅ
MODELEAZÅ
Haide¡i så analizåm fiecare nivel:

Nivelul 1: Modelarea
Oamenii sunt influen¡a¡i în primul rând de ceea ce våd. Dacå
ai copii, poate ai observat acest lucru. Nu conteazå ceea ce le
spui copiilor så facå, înclina¡ia lor naturalå este så imite ceea ce
te våd pe tine cå faci. Majoritatea oamenilor, dacå te percep ca pe
o persoanå pozitivå, de încredere ¿i cu o serie de calitå¡i admirabile, te vor accepta în vie¡ile lor ca pe un om cu influen¡å. ªi
dacå le place ceea ce våd, cu cât te vor cunoa¿te mai bine, cu atât
va fi mai mare credibilitatea ta iar influen¡a ta va cre¿te.
Când întâlne¿ti oameni pe care nu-i cuno¿ti, la început nu ai
nici o influen¡å asupra lor. Dacå cineva în care ei au încredere te
prezintå ¿i-¡i oferå sprijin, atunci po¡i „împrumuta“ temporar
din influen¡a acelei persoane. Ei nu te vor considera de încredere
pânå când nu vor ajunge så te cunoascå. Dar de îndatå ce vor
avea ceva timp la dispozi¡ie pentru a te observa, î¡i vei clådi sau
distruge influen¡a prin propriile tale ac¡iuni.
O excep¡ie interesantå a acestui proces de modelare are loc în
cazul celebritå¡ilor. Din cauza apari¡iilor lor la televizor, în filme,
¿i în mijloacele de comunicare în maså, în general, multe persoane
sunt puternic influen¡ate de altele pe care nu le-au întâlnit
niciodatå. De fapt, ele sunt influen¡ate nu atât de persoana realå,
cât de imaginea acelei persoane. Iar imaginea poate så nu fie o
reprezentare exactå a actri¡ei, politicianului, sportivului sau
animatorului TV.
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Cu toate acestea, oamenii admirå persoana respectivå ¿i sunt
influen¡a¡i de ac¡iunile ¿i atitudinile pe care ei cred cå le reprezintå
acea persoanå.

Po¡i fi un model pentru mase,
dar ca så ajungi la niveluri
superioare de influen¡å trebuie
så lucrezi individual
Nivelul 2: Motivarea
Modelarea poate avea o influen¡å puternicå – pozitivå sau negativå.
ªi se poate face chiar ¿i de la distan¡å. Dar dacå dore¿ti så ai un
impact real asupra vie¡ii altor oameni, trebuie så o faci de aproape.
Iar aceasta te aduce la al doilea nivel de influen¡å – motivarea.
Devii un om cu influen¡å motiva¡ional atunci când îi încurajezi
pe ceilal¡i ¿i comunici cu ei la nivel emo¡ional. Procesul cuprinde
douå aspecte: (1) crearea unei pun¡i între tine ¿i ceilal¡i, ¿i (2)
câ¿tigarea încrederii celorlal¡i ¿i stimularea încrederii în ei în¿i¿i.
Când oamenii se vor sim¡i bine cu ei în¿i¿i când sunt în prezen¡a
ta, atunci nivelul tåu de influen¡å cre¿te semnificativ.

Nivelul 3: ¥ndrumarea
Când atingi nivelul motiva¡ional al influen¡ei pe care o ai
asupra altora, începi så vezi un impact pozitiv asupra vie¡ilor
acestora. Pentru a måri acest impact ¿i a-l face så dureze, trebuie
så atingi înså urmåtorul nivel de influen¡å, care este îndrumarea.
¥ndrumarea înseamnå så-¡i rever¿i via¡a ta asupra altor
oameni ¿i så-i aju¡i så-¿i atingå poten¡ialul. Puterea îndrumåtorului sau a mentorului este atât de mare, încât acesta poate
vedea cu propriii lui ochi cum se schimbå via¡a celor pe care-i
influen¡eazå. Oferindu-te pe tine, ajutându-i pe ceilal¡i så
depå¿eascå obstacolele din via¡å ¿i aråtându-le cum så evolueze
personal ¿i profesional, tu îi vei ajuta så atingå un nou nivel în
via¡å. Po¡i face cu adevårat o schimbare în via¡a lor.
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Nivelul 4: Multiplicarea
Cel mai înalt nivel de influen¡å asupra vie¡ii altora este nivelul
multiplicårii. De pe aceastå pozi¡ie, îi vei ajuta pe cei pe care-i
influen¡ezi så devinå la rândul lor persoane cu influen¡å pozitivå
în vie¡ile altora, så ofere mai departe nu numai ceea ce au primit
de la tine, ci ¿i ceea ce au învå¡at ¿i au acumulat pas cu pas.
Doar câ¡iva oameni ajung la acest al patrulea nivel de influen¡å,
dar oricine are capacitatea så o facå. Este nevoie de altruism,
generozitate ¿i în¡elegere. Mai este nevoie ¿i de timp. Pentru a
urca un nivel în a-i influen¡a pe ceilal¡i, trebuie så le acorzi mai
multå aten¡ie individualå. Po¡i fi un model pentru mase, dar ca
så ai acces la nivelurile înalte ale influen¡ei, trebuie så lucrezi cu
indivizii.
Bill Westafer, un prieten de-al lui John, care ini¡ial lucra la
Skyline Church în San Diego, remarca: „Existå oameni ale cåror
sentimente ¿i bunåstare sunt sub influen¡a mea. Nu voi uita
niciodatå acest lucru“. Este bine så ¡inem minte acest concept.
Dacå ai sub conducere mul¡i oameni sau ai o func¡ie înaltå, ai o
responsabilitate mai mare din cauza influen¡ei tale crescute.
Ceea ce spui – ¿i mai ales ceea ce faci – este un model pentru cei
care te urmeazå. Ac¡iunile lor vor reflecta propria ta influen¡å.

Influen¡a ta este fie pozitivå,
fie negativå
Acum cå recunoa¿te¡i influen¡a pe care o ave¡i asupra altora,
trebuie så vå gândi¡i ¿i la cum o ve¡i folosi. A¡i remarcat probabil
cå pe lista persoanelor cu influen¡å de la începutul acestei
introduceri se afla ¿i jucåtorul profesionist de baschet Dennis
Rodman. De multe ori l-am auzit spunând cå nu vrea så joace
rolul unui model. Vrea doar så fie el însu¿i. Dennis nu în¡elege
(sau refuzå så admitå) cå este deja în rolul unui model. Nu este
ceva de care se poate debarasa. Este un exemplu pentru to¡i în
propria-i familie, pentru vecini, ¿i pentru oamenii din magazinul
din apropierea locuin¡ei de unde î¿i face cumpåråturile. ªi, din
cauza profesiei pe care ¿i-a ales-o, este un model pentru milioane
de al¡i oameni – pentru cå sunt mai mul¡i decât ar fi fost dacå s-ar
fi decis så fie de pildå mecanic auto. El îi influen¡eazå pe al¡ii ¿i a
¿i fåcut o alegere privind felul de influen¡å pe care o are.
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Chiar dacå în trecut i-ai
influen¡at negativ pe al¡ii,
po¡i så schimbi acest lucru
¿i så faci din impactul tåu
unul pozitiv
Legendarul jucåtor de baseball, Jackie Robinson, remarca: „O
via¡å nu este importantå decât prin impactul pe care îl are asupra
altor vie¡i“. Impactul lui Robinson asupra oamenilor din Statele
Unite a fost incredibil. La mijlocul anilor ’40, el a devenit primul
atlet de culoare care a jucat în prima ligå de baseball, înfruntând
prejudecå¡ile, batjocurile rasiale, abuzurile ¿i amenin¡årile cu
moartea. ªi a fåcut-o cu demnitate ¿i caracter. Brad Herzog, autorul
lui The Sports 100, l-a caracterizat pe Robinson ca fiind cea mai
influentå persoanå din istoria sportului american:
Mai întâi, sunt cei care au schimbat felul în care erau
jucate jocurile... Apoi sunt bårba¡ii ¿i femeile a cåror
prezen¡å ¿i performan¡å au modificat pentru totdeauna ¿i
într-un mod fundamental scena sportivå... ªi, în cele din
urmå, sunt o mânå de figuri sportive a cåror influen¡å
transcende terenurile de joc ¿i au impact asupra culturii
americane... Robinson, într-o måsurå mai mare decât
oricine altcineva, era toate acestea trei la un loc.
Martin Luther King Jr., unul dintre cei mai influen¡i americani
ai secolului XX, recunoa¿te impactul pozitiv pe care Jackie
Robinson l-a avut asupra vie¡ii sale ¿i a cauzei pentru care a
luptat. Adresându-i-se jucåtorului de culoare, Don Newcombe,
pionier în ale baseball-ului, King spunea: „Nu vei ¿ti niciodatå
ce a¡i fåcut tu ¿i Jackie ¿i Roz (Campanella) pentru ca eu så-mi
îndeplinesc misiunea“.
De cele mai multe ori, recunoa¿tem influen¡a pe care o avem
asupra celor care ne sunt cei mai apropia¡i drept bunå sau rea. Dar
câteodatå trecem cu vederea impactul pe care-l putem avea asupra
altor persoane din jurul nostru. Autorul anonim al urmåtorului poem
poate cå tocmai acest lucru l-a avut în minte atunci când a scris:
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Via¡a mea va atinge duzini de vie¡i ’nainte ca ziua så
sfâr¿eascå
Nenumårate semne de bine ¿i de råu va låsa ’nainte
ca soarele s-asfin¡eascå
Asta-i dorin¡a, tot timpul mi-am dorit, e ruga ce-am
rostit de-a pururi
Doamne, få ca via¡a mea s-ajute ¿i alte vie¡i ce le atinge-n
drumuri.
În interac¡iunea ta cu familia, colegii de muncå sau cu
vânzåtorul de la magazin, trebuie så realizezi cå via¡a ta vine în
contact cu multe alte vie¡i. Desigur, influen¡a pe care o ai asupra
membrilor familiei este mai mare decât asupra stråinilor întâlni¡i
pe stradå. Iar dacå ai o profesie importantå, influen¡ezi oameni
pe care nici nu-i cuno¿ti. Dar chiar ¿i în interrela¡iile de zi cu zi
pe care le ai cu oamenii se produce un impact. Po¡i face din cele
câteva momente în care interac¡ionezi cu vânzåtorul sau cu
func¡ionarul de la burså o experien¡å nefericitå, sau po¡i så le
aduci zâmbetul pe buze ¿i så le umpli acea zi. Alegerea î¡i apar¡ine.

Oamenii cu influen¡å pozitivå
adaugå valoare altor oameni
Pe måsurå ce avansezi spre nivelurile superioare ale influen¡ei
¿i devii un om cu influen¡å activ, po¡i începe så exerci¡i o influen¡å
pozitivå asupra semenilor ¿i så adaugi valoare vie¡ilor lor. Acest
lucru este valabil pentru orice om cu o influen¡å pozitivå. O babysitter care cite¿te unui copil îl încurajeazå så iubeascå lectura ¿i-l
ajutå så devinå un cititor pe via¡å. ¥nvå¡åtoarea, care-¿i investe¿te
încrederea ¿i dragostea într-o feti¡å, o ajutå så se simtå valoroaså
¿i så aibå o pårere bunå despre ea înså¿i. Un ¿ef care-¿i delegå
autoritatea ¿i responsabilitatea subalternilor le lårge¿te orizontul
¿i-i face så fie mai buni ¿i ca lucråtori, ¿i ca oameni. Pårin¡ii care
¿tiu cum ¿i când så ofere copilului lor mângâiere îl ajutå så fie
deschis ¿i comunicativ chiar ¿i în perioada adolescen¡ei. To¡i ace¿ti
oameni adaugå valori suplimentare vie¡ii celorlal¡i.
Nu ¿tim ce fel de influen¡å ai asupra celorlal¡i oameni acum, când
cite¿ti aceste rânduri. Ac¡iunile tale pot afecta vie¡ile a mii de oameni
sau doar a doi-trei colegi ¿i pe membrii propriei familii. Nu este important numårul celor pe care-i influen¡ezi. Important este så ¡ii minte cå
nivelul tåu de influen¡å nu este static. Chiar dacå ai avut un efect
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negativ în trecut asupra celorlal¡i, po¡i så schimbi situa¡ia ¿i så faci ca
impactul tåu så devinå pozitiv. ªi dacå nivelul tåu de influen¡å nu este
foarte mare în prezent, po¡i îmbunåtå¡i aceastå situa¡ie devenind un
om cu influen¡å care-i ajutå pe ceilal¡i.
De fapt, åsta este scopul acestei cår¡i. Vrem så te ajutåm så devii
o persoanå cu influen¡å, indiferent de stadiul în care se aflå via¡a ta,
sau de ceea ce faci ca så-¡i câ¿tigi existen¡a. Po¡i avea un impact pozitiv
asupra vie¡ii celorlal¡i ¿i po¡i adåuga o valoare imenså vie¡ii lor.

Cine este pe lista
de influen¡å?
Oricine poate face o listå cu oameni care i-au îmbogå¡it cumva
existen¡a, adåugând valoare vie¡ii lui. Men¡ionåm aici cå lista de
la începutul acestei introduceri con¡ine numele unor persoane
care ne-au influen¡at. Unele sunt nume mari. De exemplu, John
îl considerå pe evanghelistul John Wesley, din secolul al XVIII-lea,
ca având o influen¡å semnificativå asupra vie¡ii ¿i carierei lui.
Wesley a fost un lider dinamic, predicator ¿i critic social. În timpul
vie¡ii, a råsturnat complet biserica cre¿tinå din Anglia ¿i America,
iar gândurile ¿i învå¡åturile lui continuå så influen¡eze modul
de func¡ionare al bisericii ¿i al credin¡ei cre¿tine chiar ¿i în zilele
noastre. John îl considera pe Wesley ca pe cea mai importantå
persoanå care a tråit de la apostolul Pavel încoace.
Alte persoane men¡ionate pe acea listå nu sunt personalitå¡i
foarte cunoscute, dar acest lucru nu mic¿oreazå în nici un caz
nivelul lor de influen¡å. De exemplu, Jerry ¿i Patty Beaumont au
avut un impact deosebit asupra vie¡ii lui Jim ¿i a so¡iei acestuia,
Nancy. Iatå povestea lor:
Nancy ¿i cu mine i-am întâlnit prima datå pe Jerry
¿i Patty acum aproape douåzeci ¿i cinci de ani, când
Nancy ¿i Patty erau amândouå gravide. Familia Beaumont era un cuplu clasic – inteligen¡i ¿i de încredere.
Am fost imediat atra¿i de ei, deoarece pårea cå vie¡ile
lor sunt contopite ¿i cå tråiau pe baza convingerilor
lor spirituale, armonios ¿i cu integritate.
Nancy a întâlnit-o pe Patty într-o zi în sala de
a¿teptare a cabinetului medicului ginecolog. Au
intrat în vorbå imediat ¿i s-au împrietenit. Nici nu
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bånuiam cât de mult avea så însemne pentru noi
aceastå prietenie peste doar câteva luni, când vie¡ile
noastre aveau så fie date peste cap.
Nancy ¿i cu mine ne gândim la acele zile ca la
ni¿te vremuri bune. Feti¡a noastrå, Heather, avea
cinci ani, ¿i o iubeam foarte mult. Eram încå la
început în construirea unei afaceri. Ne-a luat o
groazå de timp ¿i energie s-o facem så meargå, dar a
fost plåcut. Tocmai începeam så întrezårim cå
munca noastrå avea så dea roade în viitor.
Când Nancy mi-a spus cå este însårcinatå, am cåzut
în extaz. Însemna cå familia noastrå avea så se
måreascå ¿i speram ca cel de-al doilea copil så fie un
båiat.
Dupå nouå luni de sarcinå obi¿nuitå, Nancy a
dat na¿tere primului nostru fiu, Eric. La început,
totul pårea normal. Dar dupå câteva ore, doctorii
au descoperit cå Eric se nåscuse cu unele probleme
fizice foarte serioase. Spinarea lui era deschiså, iar
måduva spinårii nu era formatå corect. Avea a¿anumita „spina bifida“. Pentru a face lucrurile ¿i mai
rele, lichidul såu spinal se infectase în timpul
na¿terii, astfel încât acum suferea de o meningitå
sistemicå severå.
Întreaga noastrå via¡å pårea så se transforme
într-un haos. Dupå orele intense de efort ale lui
Nancy din timpul na¿terii, eram epuiza¡i ¿i buimåci¡i. Ne-au spus cå Eric necesitå o interven¡ie
chirurgicalå pe creier ¿i cå trebuie så luåm imediat
o decizie. Altfel n-ar fi avut nici o ¿anså. Chiar ¿i
a¿a, perspectivele nu erau prea încurajatoare. Plângeam în timp ce ei se pregåteau så ni-l ia pe micu¡ –
în vârstå de numai câteva ore – ¿i så-l transporte la
Spitalul de Copii pentru o interven¡ie urgentå pe
creier. Tot ce puteam face era så ne rugåm så
reu¿eascå.
Am a¿teptat mai multe ore ¿i, în final, doctorii
au ie¿it ¿i ne-au spus cå Eric avea så tråiascå. Am
fost zdruncina¡i când l-am våzut dupå opera¡ie. Ne
întrebam cum poate cineva atât de mic så fie ata¿at
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de atâtea fire. Deschiderea din spate îi fusese
închiså, dar am våzut cå-i implantaserå un tub în
creier pentru a drena surplusul de lichid spinal ¿i
a-i mic¿ora presiunea.
Primul an din via¡a lui Eric a fost unul întunecat
pentru noi pentru cå a trebuit så-l internåm de
nenumårate ori în spital. În primele nouå luni a mai
suferit încå unsprezece interven¡ii chirurgicale – trei
dintre ele fiind într-un singur weekend. Lucrurile
se petreceau atât de rapid, încât eram depå¿i¡i, ¿i
nici nu ne puteam da seama la ce trebuia poate så
facem fa¡å în viitor.
În timp ce încercam så supravie¡uim excursiilor
din miez de noapte la spital ¿i så facem fa¡å durerii
¿i fricii pe care o aveam pentru Eric, cine crede¡i cå
s-a apropiat de noi ¿i ne-a ajutat så supravie¡uim în
fiecare zi? Jerry ¿i Patty Beaumont. Ei au venit la
spital în acea primå zi de via¡å a lui Eric ¿i ne-au adus
alinare ¿i încurajare, în timp ce el era în sala de
opera¡ie. Ne-au adus mâncare ¿i au stat cu Nancy ¿i
cu mine în sala de a¿teptare a spitalului. ªi totodatå
ne-au împårtå¿it credin¡a lor incredibilå.
Mai mult decât atât, ne-au ajutat så credem cå
Dumnezeu are un plan special pentru Eric ¿i pentru
noi. „ªtii“, i-a spus Patty într-o zi lui Nancy, „tu ¿i cu
Jim pute¡i face ca problemele lui Eric så fie centrul a
tot ceea ce face¡i, sau le pute¡i folosi ca pe o rampå de
lansare pentru un mod cu totul nou de a privi via¡a“.
Asta a fost o cotiturå în via¡a noastrå. Am început
så privim dincolo de ceea ce se întâmpla ¿i am våzut
cå era o perspectivå mai luminoaså. Am în¡eles cå
Dumnezeu are un plan pentru noi ¿i pentru Eric,
iar credin¡a noastrå ne-a dat putere ¿i lini¿te.
Familia Beaumont ne-a ajutat så ne punem ¿i så
råspundem la câteva dintre cele mai importante întrebåri din via¡å. Începând cu acea zi, întreaga
noastrå atitudine s-a schimbat ¿i am început så
avem o mare speran¡å.
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Asta se întâmpla cu mai bine de douåzeci de ani în urmå. Jim
¿i Nancy au pierdut legåtura cu familia Beaumont, de¿i încå
încearcå så-i gåseascå. Acum Eric a crescut mare ¿i se descurcå
destul de bine în scaunul såu cu rotile, în ciuda faptului cå în
timpul unei opera¡ii chirurgicale a trebuit så facå fa¡å unei crize.
El este o surså continuå de bucurie, inspira¡ie ¿i umor pentru
familia Dornan. ªi chiar dacå legåtura lor cu familia Beaumont
nu a durat decât un an, Jim ¿i Nancy recunosc valoarea uria¿å pe
care ace¿tia le-au adåugat-o ¿i îi considerå încå drept doi dintre
oamenii cu cea mai mare influen¡å în via¡a lor.
Aståzi, Jim ¿i Nancy sunt persoane cu influen¡å. Afacerea lor
s-a dezvoltat în mai mult de 26 de ¡åri din întreaga lume, din
Europa de Est pânå la Pacific, din Brazilia ¿i Argentina pânå în
China. Prin intermediul seminariilor, casetelor audio ¿i video, ei
au impact asupra a sute de mii de persoane ¿i familii în fiecare
an. Iar afacerea lor continuå så se dezvolte. Dar ceea ce este ¿i
mai important pentru ei, este cå împårtå¿esc valorile lor puternice
¿i credin¡a celor pe care-i influen¡eazå. Ei fac totul pentru a putea
adåuga valoare vie¡ii tuturor celor cu care vin în contact.
Recent, John discuta cu Larry Dobbs. El este pre¿edintele ¿i
publicistul lui Dobbs Publishing Group, care tipåre¿te reviste
precum Mustang Monthly, Corvette Fever ¿i Muscle-car Review.
Vorbeau despre influen¡å, iar Larry i-a spus un fragment din
povestea lui: „John, tatål meu, era dijma¿, a¿a încât niciodatå
n-a agonisit prea mult. Când a murit, tot ce mi-a låsat a fost un
dolar. Dar mi-a dat cu mult mai mult decât atât. El mi-a transmis valorile lui“. Apoi Larry a spus ceva foarte important:
„Singura mo¿tenire pe care o laså un om ¿i care are valoare
eternå este influen¡a personalå“.
Nu ¿tim care sunt visurile tale în via¡å sau ce fel de mo¿tenire
vrei så la¿i. Dar dacå vrei så la¿i ceva în urma ta, trebuie så
devii un om capabil de a-i influen¡a pe cei din jur. Nu existå nici
o altå modalitate de a ajunge în contact cu vie¡ile celorlal¡i. ªi
dacå devii o persoanå cu influen¡å, atunci poate cå într-o zi când
al¡ii vor a¿terne pe hârtie numele celor care au produs o cotiturå
în via¡a lor, s-ar putea ca ¿i numele tåu så fie pe acea listå.

