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CUVÂNT ÎNAINTE
Luarea deciziilor este o parte a vie¡ii noastre de zi cu
zi. Fiecare dore¿te ca toate lucrurile så fie aranjate cum
trebuie sau så aibå un plan real, bine pus la punct, astfel
încât så poatå lua hotårârea fårå teama de e¿ec.
Un proverb spune: „Un plan bun e¿ueazå din lipsa
unui sfat bun“. Este foarte bine så cau¡i un sfat, dar în
procesul luårii unei decizii, acest sfat trebuie så fie ¿i
potrivit.
Bill Bernbach, fondatorul Doyle Dayne Bernbach
Advertising, spunea: „Suntem atât de preocupa¡i de
rezultatele statisticilor, încât uitåm cå noi suntem cei
ce le creåm“.
Va trebui så luåm decizii în fiecare zi, atât importante, cât ¿i mårunte. Nu putem så de¡inem toate datele
legate de o anumitå problemå, pentru cå încå nu am
rezolvat-o. Putem så le analizåm de mai multe ori, înså
într-un final, va trebui så luåm o hotårâre. Analiza în
sine nu va lua decizia în locul nostru.
Deciziile ne contureazå viitorul ¿i aduc bucurie ¿i
emo¡ie în via¡a noastrå. Pentru a deveni un performer,
trebuie så iei decizii. În loc så tråie¿ti povestea altcuiva,
mai bine î¡i creezi propriile statistici ¿i propria poveste.
Performerii vor îndråzni så intre în acele domenii
despre care nu se ¿tie mare lucru. Vor crea noi pie¡e ¿i
noi modalitå¡i de a face afaceri.
A lua decizii este un mod de via¡å pentru performeri,
iar noutå¡ile pe care acestea le aduc în via¡a lor îi
încântå. Performerii î¿i urmåresc visurile ¿i pasiunile
prin luarea acestor hotårâri. Via¡a se rezumå la a lua
decizii – cu cât acestea sunt mai îndråzne¡e, cu atât
emo¡ia este mai mare, iar råsplata pe måsurå.
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Vei spune: „ªi dacå gre¿esc?“. Performerii ¿tiu cå din
când în când vor lua decizii gre¿ite ¿i cå unii vor ¡ine cu
ei, iar al¡ii li se vor împotrivi, dar, în ciuda acestora, ei
vor lua hotårârea de care este nevoie.
Existå un studiu care dovede¿te cå 10% dintre oameni
nu vor fi de acord cu tine indiferent de decizia pe care o
iei. A¿a cå få-o. Sfaturi vin din toate pår¡ile ¿i, de cele
mai multe ori, de la cei ce nu au fåcut lucrul respectiv.
Unele companii le acordå angaja¡ilor timpul necesar
pentru a crea ¿i a lua decizii – bune sau rele. Acel timp
necesar pentru a crea produse îndråzne¡e. Timpul de care
este nevoie pentru a deveni îndråzne¡i. Un astfel de
exemplu este Compania 3M din Statele Unite. 3M este o
companie care vinde produse inovatoare. Fårå inova¡ie,
afacerea aceasta nu poate exista. 3M le permite angaja¡ilor
så foloseascå 15% din orele petrecute la muncå pentru a
crea ¿i a lua decizii asupra proiectelor alese de ei în¿i¿i.
Problemele, dificultå¡ile, mun¡ii nu vor dispårea dacå
nu luåm nici o decizie. Trebuie så iei decizii pentru a
ocoli, sau a lua în piept aceste probleme.
Atunci când am început afacerea lan¡ului de cafenele
Gloria Jean’s, numårul de decizii pe care trebuia så le
luåm era înfioråtor (¿i încå este). Dar eram devota¡i unei
idei ¿i înflåcåra¡i, astfel cå a trebuit så luåm toate aceste
decizii. Am hotårât ce voiam så fim ¿i ce doream så
realizåm. Eram deschizåtori de drumuri pe pia¡a de cafea
din Australia. Trebuia så luåm decizii dacå voiam så ne
realizåm visurile ¿i så ne îndeplinim dorin¡ele. Astfel
cå acest proces a devenit un fel de obi¿nuin¡å pentru
noi.
Iatå câteva dintre deciziile pe care Philip Baker ne
provoacå så le luåm pentru a deveni oameni de succes:
• Decizii la råscruce de drumuri – Încotro? For¡a ce
cre¿te în momentul luårii unei decizii
• Decizia de a fi în formå maximå
• Decizia de a-¡i schimba via¡a

P eter I rvine
Director ¿i de¡inåtor al lan¡ului de cafenele Gloria Jean’s
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• Decizia de a-¡i påzi inima
• Decizia de a învå¡a – Fii curios
• Decizia de a te distra
• Decizia de a iubi
• Decizia de a ierta
• Decizia de a avea råbdare
• Decizia de a avea o cåsåtorie reu¿itå
• Decizia de a nu face compara¡ii
A decide poate deveni o obi¿nuin¡å, poate crea for¡å
motrice ¿i poate så-¡i transforme visurile în realitate.
Succesul este un drum båtåtorit de decizii, ¿i nu o destina¡ie.
Philip Baker ia hotårâri ¿i ne provoacå ¿i pe noi så
facem la fel astfel încât så avem succes în toate domeniile
vie¡ii.
Ne someazå så gåsim for¡a existentå în luarea unei
decizii.

PARTEA I
DE CE CONTEAZÅ

CAPITOLUL 1
CE ºI-E SCRIS ÎN FRUNTE ºI-E PUS

„Existå un moment în care fiecare
om ¿i fiecare na¡iune trebuie så
decidå de partea cui se aflå în lupta
adevårului cu minciuna ¿i a binelui
cu råul;
Un ideal nobil, un nou trimis al
Domnului care oferå fiecåruia
mântuire sau nenorocire,
Împarte lumea-n douå: la stânga
caprele ¿i la dreapta oile,
iar alegerea merge a¿a mereu, între
întuneric ¿i luminå.“
J.R. Lowell1
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Ideea cå deciziile sunt de maximå importan¡å pentru
succesul nostru se bazeazå pe douå presupuneri.
În primul rând, cå nu totul este predestinat; cå tot
ceea ce facem sau nu facem conteazå; încrederea în faptul
cå tot viitorul nostru este flexibil ¿i cå a decide ¿i a
ac¡iona modificå felul în care se desfå¿oarå lucrurile.
În al doilea rând, cå universul func¡ioneazå dupå o
logicå anume; cå deciziile contureazå realitatea, deoarece
¿i piesele de domino cad într-un anumit fel, ¿i dacå aleg
så împing una anume, atunci consecin¡ele sunt în mare
previzibile.
Dacå oricare dintre cele douå premise de mai sus este
falså, atunci for¡a ¿i în¡elepciunea deciziilor proprii este
doar un miraj. Dacå totul este predestinat, atunci, indiferent ce decidem sau facem, lucrul respectiv se va întâmpla oricum. Ce ¡i-e scris în frunte ¡i-e pus.
Pe de altå parte, dacå via¡a este cu totul întâmplåtoare, fårå nici o logicå, adevår, ritm sau model demn de
încredere, atunci nimeni nu poate spune cu siguran¡å
cå ceea ce credem, felul în care reac¡ionåm sau ac¡ionåm
are vreo influen¡å asupra vie¡ii noastre.
Pårerea mea este cå, de¿i în adâncul nostru cunoa¿tem
adevårul legat de aceste lucruri, tråim într-un fel de
cea¡å, fårå så în¡elegem ce înseamnå cu adevårat toate
acestea. Poate cå tot ceea ce avem nevoie este så fim
convin¿i de cineva. Realitatea este cå lumea noastrå
func¡ioneazå în concordan¡å cu ni¿te reguli, cu ni¿te
legi; existå un tipar în univers; o formulå în spatele
acestor for¡e.
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Morpheus – „Crezi în soartå, Neo?“
Neo – „Nu.“
Morpheus – „De ce nu?“
Neo – „Pentru cå vreau så cred cå de¡in controlul
asupra destinului meu.“
Morpheus – „În¡eleg perfect ce vrei så spui.“2
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Så ne imaginåm un pic o lume proiectatå altfel – o
lume în care merele ar cådea în sus, fårå nici o logicå,
pur ¿i simplu din când în când. Cum ar fi dacå uneori
cafeaua ar fi când rece, când caldå? Ce fel de univers ar
fi acela ¿i ce fel de existen¡å am duce noi într-o lume în
care totul ar fi întâmplåtor? Dacå semin¡ele ar încol¡i
când ¿i când, fårå nici un motiv, ci doar pentru cå a¿a ar
sta lucrurile? Dacå no¡iunea de „consecin¡å“ nu ar avea
nici un în¡eles? Dacå nu ar exista nici o legåturå logicå
între cauzå ¿i efect, ci pur ¿i simplu un lucru s-ar petrece
întâi ¿i apoi i-ar urma un al doilea, dar fårå nici o legåturå cu primul? Dacå ceea ce a¿ face sau nu a¿ face nu
ar avea nici un fel de legåturå cu ceea ce se petrece în
realitate în via¡a mea?
Într-o asemenea lume ai putea så fii lene¿ ¿i så ai
acelea¿i ¿anse de promovare sau îmbogå¡ire precum cel
harnic ¿i sârguincios... niciodatå n-ai putea ¿ti. O rela¡ie
extraconjugalå mi-ar putea îmbunåtå¡i cåsnicia sau ar
putea så o distrugå. Omorârea cuiva în public ar putea
atrage oprobiul societå¡ii sau ar putea fi aplaudatå, iar
înscrierea unui gol ar putea så însemne câ¿tigarea
partidei sau pierderea ei... n-am putea ¿ti cu siguran¡å
niciodatå care este rezultatul.
Pe scurt, cum ar fi så supravie¡uie¿ti, nu mai zic så
gåse¿ti o anume logicå, într-o asemenea lume? Cu cât
ne gândim mai mult la o asemena situa¡ie ipoteticå
(Steve Wright ar comenta aici cå ar trebui mai bine så
ne imaginåm o lume în care nu ar exista situa¡ii ipotetice!), cu atât suntem mai recunoscåtori cå nu trebuie
så tråim astfel.
Mul¡i dintre noi luåm ca atare faptul cå tråim ¿i
murim, producem ¿i consumåm, semånåm ¿i recoltåm
pe baza unor reguli clare. Legile fizicii ¿i ale chimiei
sunt cele care ne asigurå existen¡a. Legile comunicårii
ne permit så interac¡ionåm. Legile spirituale ne conferå
semnifica¡ie, legile agrare produc mâncarea, pe când cele
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ale gastronomiei ne permit så o preparåm. Putem
continua a¿a la nesfâr¿it, dar deja devine clar cå efectul
¿i cauza, ac¡iunea ¿i consecin¡a, decizia ¿i implica¡ia sunt
o descriere exactå a felului în care func¡ioneazå lucrurile
în lume. Acest adevår este atât de adânc înrådåcinat în
subcon¿tientul nostru, cå nici måcar nu-l punem în
discu¡ie ¿i nici nu ne dåm seama cå existå. A¿a cum pe¿tii
nu simt senza¡ia de ud, a¿a ¿i noi tråim pe baza acestor
reguli ¿i legi, folosindu-le, în¡elegându-le ¿i asumânduni-le fårå så ne dåm seama de acest lucru.
Nu credem în asta, ¿tim clar... cå dureazå trei minute
så fierbi un ou, 180 de mile pe orå pentru a decola, o
majoritate de membri ale¿i pentru a constitui un guvern,
un pahar ¿i jumåtate de lapte pentru a da gust oricårei
pråjituri. ªtim cå, atunci când sunt tåia¡i, copacii cad,
cå minciuna complicå via¡a ¿i cå pâinea proaspåtå are
gust mai bun decât cea uscatå. ªtim cå soarele va råsåri
din nou mâine ¿i cå fluxul va veni din nou, cå heroina
distruge via¡a, în timp ce a-i ajuta pe al¡ii î¡i îmbogå¡e¿te
existen¡a. Luåm ca atare faptul cå un scaun ne va sus¡ine
greutatea ¿i dacå nu este a¿a, atunci existå un motiv
clar – picioarele acestuia nu mai ¡in, dieta noastrå nu a
func¡ionat sau cineva ni l-a tras de sub picioare exact
când voiam så ne a¿ezåm. Niciodatå cauza nu este aceea
cå nu a existat nici un motiv. Cå pur ¿i simplu în acea zi,
acest scaun pur ¿i simplu nu a „func¡ionat“, s-a împotrivit ¿i astfel ai cåzut pe jos pentru cå... ei bine, nu ar
exista un „pentru cå“; pur ¿i simplu pentru cå se poate
întâmpla asta câteodatå... mai încearcå, poate cå de data
asta merge.
Regulile pun ståpânire pe personalitatea noastrå prin
modalitå¡i evidente, dar ¿i prin altele subtile. Chiar în
acest moment folosesc regulile gramaticale, de dexteritate fizicå ¿i sper cå ¿i pe cele ale logicii, în timp ce
tu folose¿ti legile recunoa¿terii vizuale, în¡elegerea, ¿i
a¿ vrea så cred cå ¿i pe cele ale plåcerii.
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Prin urmare, via¡a se rezumå la a descoperi aceste
reguli ¿i legi ¿i la a decide cum så le aplicåm. Succesul
se rezumå la cât de bine le în¡elegem ¿i cât de corect
facem uz de ele în domeniul nostru de interes. Întradevår, pornind din acest punct cheie, a fost creatå
societatea vesticå. Din vremea Rena¿terii, a Reformei
¿i a Revolu¡iei Industriale, pânå la viziunea predominant
¿tiin¡ificå a zilelor noastre, acest adevår a fost propagat
cu succes.
Adevårul este cå via¡a nu se desfå¿oarå la întâmplare.
Cå legile naturii pot fi în¡elese, iar pe baza informa¡iilor
furnizate de ele putem lua decizii ¿i astfel putem reu¿i
så zburåm pe lunå sau så creåm copii prin fertilizarea
in vitro. Astfel avem puterea de a schimba o sumedenie
de lucruri ¿i, drept consecin¡å, lumea în care tråim
devine un loc mai periculos, dar în acela¿i timp mai
fascinant.
ªi totu¿i, cum se face cå aplicåm atât de rar acest
model cunoscut no¡iunilor de succes, personalitate,
rela¡ii sau spiritualitate? Dacå e¿uåm, atunci dåm vina
pe îngustimea min¡ii ¿efilor no¿tri, pe guvern, pentru
politica lui proastå, pe partenerii no¿tri de via¡å, pentru
lipsa de în¡elegere, ¿i pe Dumnezeu, pentru cå nu ne-a
sårit în ajutor atunci când aveam nevoie. Pentru a folosi
o analogie din Jim Collins3 : atunci când lucrurile merg
prost, privim în afarå pentru a gåsi pe cineva pe care så
dåm vina. Atunci când treburile merg bine, ne uitåm în
oglindå ¿i acceptåm laudele. Putem så ne construim
succesul singuri, înså cu siguran¡å nu suntem noi de
vinå pentru cå am gre¿it. ªi iatå cå totu¿i cei mai buni
conducåtori fac exact invers. Când totul merge bine se
uitå în afarå ¿i laudå echipa, domeniul de activitate ¿i
împrejurårile exterioare. Înså atunci când apare un
moment de crizå, se reflectå în oglindå pentru a descoperi
unde anume au gre¿it ¿i chiar mai important decât asta,
pentru a vedea ce pot face pentru a îndrepta lucrurile.

BIBLIOGRAFIE
1. J.R. Lowell, The Present Crisis, st. 5.
2. Matrix (filmul), 1999.
3. Jim Collins, From Good to Great: Why Some Companies Make the Leap,
HarperCollins, 2001.

25
CE ºI-E SCRIS ÎN FRUNTE ºI-E PUS

Aceastå carte reprezintå o încercare de a ne ajuta pe
to¡i så învå¡åm så privim în oglindå. Så ne dåm seama
cå existen¡a este construitå pe baza unor reguli ¿i legi,
iar noi suntem singurii capabili så ne construim via¡a
¿i så schimbåm lumea prin intermediul acestui dar care
ne-a fost dat, adicå puterea de decizie. Lipsurile financiare, suferin¡a psihicå sau stagnarea carierei se datoreazå faptului cå nu cunoa¿tem regulile care guverneazå toate lucrurile, sau faptului cå ac¡ionåm în opozi¡ie cu ele. Cred cå în via¡å po¡i fi învingåtor, po¡i fi un
bun cre¿tin ¿i po¡i ob¡ine acea siguran¡å... dacå ¿tii cum
î¡i po¡i alege calea în consecin¡å. A¿a cå haide så împrå¿tiem cea¡a ¿i så ne înfruntåm viitorul cu din ce în
ce mai multå claritate.

CAPITOL
UL 2
CAPITOLUL
PESIMISMUL INTELECTUL
UI,
INTELECTULUI,
1
OPTIMISMUL VOINºEI

„Oamenii trebuie så se decidå ce
anume nu ar face ¿i abia apoi vor
putea så ac¡ioneze eficient în ceea ce
ar trebui så facå.“
Mencius, Opere 2.8
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Puterea deciziei este cea mai valoroaså cheie pe calea
cåtre succes. Nu neapårat din punctul de vedere al
importan¡ei, cât din punct de vedere cronologic, deoarece
alegerea reprezintå momentul de început în orice ac¡iune.
Fårå decizie nu avem continuare. Alegând, putem så
facem lucruri minunate sau îngrozitoare. O simplå
decizie a dus la descoperirea Lumii Noi ¿i, în fond, tot o
decizie a dus la pråbu¿irea unei clådiri din cauza coliziunii cu un avion. Prin decizie putem så ne îmbunåtå¡im
via¡a sau så ne-o distrugem. Po¡i så te cåsåtore¿ti sau
så divor¡ezi, po¡i så-¡i îmbrå¡i¿ezi copilul sau îl po¡i lovi.
De¿i existå circumstan¡e care fac mai u¿oarå luarea unei
decizii în locul alteia, nimic nu are puterea de a declan¿a
o anumitå ac¡iune mai mult decât propria noastrå
hotårâre. Psihologia freudianå încearcå doar så explice
de ce decidem într-un anumit fel, dar nu poate så ne exonereze de responsabilitatea hotårârilor noastre. Din
påcate, în loc så valorificåm ¿i så utilizåm aceastå
putere datå de Dumnezeu, o ignoråm, o evitåm ¿i ne
tråim via¡a la întâmplare, prin¿i într-un ocean de ezitåri
¿i amânåri. Eu personal obi¿nuiam så fiu destul de
indecis, acum înså, lucrurile s-au mai schimbat...
Evident cå, pe måsurå ce societatea noastrå devine
tot mai sofisticatå, mai prosperå ¿i mai aglomeratå,
multitudinea de alegeri ¿i de posibilitå¡i devine bulversantå. Un supermarket obi¿nuit din Statele Unite vinde
aproape o sutå de tipuri diferite de cereale pentru micul
dejun. Avem o mul¡ime de canale TV, download-uri broadband ¿i 27 de feluri de toppinguri pentru pizza. Nu numai
cå o asemenea supradozå de informa¡ie slåbe¿te capacitå¡ile intelectuale, dar începe chiar så sugereze cå individul are foarte pu¡ine de spus în aceastå privin¡å. În
mintea noastrå este posibil så fim capabili så alegem
pizza pe care o dorim, dar, pe de altå parte, nu putem så
alegem partidul politic cu care ¡inem, regimul economic
sau guvernamental preferat sau, se pare, chiar modul
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în care alegem så ne cre¿tem copiii. Nu suntem altceva
decât ni¿te flecu¿te¡e purtate de curent, frunze în båtaia
vântului, acea panå råtåcitoare din Forrest Gump. Astfel,
acest pesimism propriu fatalismului se strecoarå în
suflet ca un vierme ¿i se hråne¿te cu scopurile noastre,
distrugându-ne determinarea. În Grådina Raiului
alternativele erau simple. Adam ¿i Eva nu aveau altceva
de fåcut decât grådinårit ¿i sex! ªi, cum spune J. John2,
ce te fåceai dacå nu-¡i plåcea grådinåritul! Succesul în
via¡å nu se rezumå înså la a alege un tip de cereale, de
ma¿inå, canal TV sau dacå e cazul så faci gråtar în seara
asta sau nu. Succesul presupune luarea unor decizii de
importan¡å majorå ¿i apoi så le urmåre¿ti cu insisten¡å
¿i dârzenie. Decizia este elementul de legåturå dintre a
spune ¿i a face, dintre a ¿ti ¿i a tråi, dintre teorie ¿i
practicå, dintre teologie ¿i credin¡å.
Scopul acestei cår¡i este så declare alåturi de Gramsci
cå existå un optimism al voin¡ei. Cå via¡a se referå la
alegeri fåcute, ¿i nu la bafta avutå. Cå nu suntem destina¡i så fim ni¿te sclavi ai circumstan¡elor, ci dimpotrivå, acestea pot fi sclavele deciziilor noastre. Chiar ¿i
atunci când ne confruntåm cu situa¡ii ce nu pot fi controlate de noi, putem decide cum så reac¡ionåm, ce lec¡ii
så învå¡åm ¿i ce atitudini ¿i convingeri så adoptåm ca
efect al acestor situa¡ii. Locul în care ne aflåm azi se
bazeazå foarte mult pe deciziile pe care le-am luat ieri,
iar viitorul nostru se bazeazå pe ceea ce decidem azi.
Via¡a este o multitudine de alegeri sau, ca så folosim
metafora lui Frost, o varietate de drumuri ce se împrå¿tie prin pådure. Ajungem din când în când la råscruce de drumuri ¿i, în ciuda faptului cå suntem con¿tien¡i de acest lucru, puterea deciziei stå în aceste råscruci. Putem alege så eliberåm aceastå putere ¿i så permitem vie¡ilor noastre så curgå lin, dar numai noi suntem
responsabili pentru propriile alegeri.
Vestea bunå este cå, a¿a cum afirmå Gramsci, existå
un optimism al voin¡ei. Decizia are alia¡ii såi – astfel cå

BIBLIOGRAFIE
1. Antonio Gramsci, teoretician politic italian (1891-1937).
2. J. John, orator interna¡ional ¿i autor de succes al mai multor volume, printre
care Walking With God, Marriage Works ¿i A Box of Delights.
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în momentul în care o facem nu suntem singuri. Må
surprinde de fiecare datå puterea ce pare a fi eliberatå
atunci când se face o alegere. Persoana care a decis poate
supune circumstan¡ele. Doctorii î¡i pot spune cå cel care
are voin¡a de a tråi va rezista mai mult timp, de¿i poate
cå este mai bolnav decât cel care a renun¡at deja la dorin¡a de a tråi. Atunci când Biserica din comunitate a
decis cå vrea så se orienteze cåtre televiziune, în ciuda
faptului cå nu aveam, personal, bani sau pregåtire,
lucrurile au început så se mi¿te. Ceea ce privit de pe
margine pårea a fi imposibil de realizat a început så
devinå realizabil pe måsurå ce ne apropiam de el. Au
început så aparå persoanele pregåtite, posturile de televiziune ce ne refuzaserå ini¡ial au spus da ¿i în prezent
suntem prezen¡i la televiziuni din ¿aizeci de ¡åri. Sunt
perfect con¿tient cå dacå nu ne-am fi decis så facem asta,
cu siguran¡å nu s-ar fi întâmplat niciodatå; într-adevår,
am fi fost exact în aceea¿i situa¡ie ¿i în ziua de azi –
lipsa oamenilor, a banilor ¿i a know-how-ului ar fi încå
prezente. Atunci când luåm o decizie, vântul începe så
batå în direc¡ia în care vrem noi, culoarea semaforului
se transformå în verde; avem încå de luptat, înså lucrurile
devin întrucâtva mai u¿oare.

