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Dedicatå nemårginitei voastre puteri låuntrice
– puterea de a iubi – ¿i tuturor celor care vå ajutå

så îi împårtå¿i¡i farmecul.

ªi mai ales celor care înseamnå cel mai mult pentru mine,
lui Jairek, Joshua, Jolie, Tyler, Becky

¿i mamei mele.
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CUVÂNT ÎNAINTE

Atunci când Tony Robbins mi-a cerut så scriu Cuvântul înainte de la
Putere Nemårginitå, am fost foarte încântat din mai multe motive. Mai
întâi de toate, cred cå Tony este un tânår nemaipomenit. Ne-am întâlnit
prima datå în ianuarie 1985, pe când eram la Palm Springs unde jucam
golf în Turneul Bob Hope Desert Classic Pro-Am. Tocmai må întorceam
de la un tihnit rågaz al jucåtorului obi¿nuit de golf, pe care îl petrecusem
la Rancho Las Palmas Marriott, unde toatå lumea se întrecuse pentru a
avea cu ce se låuda. Mergeam împreunå cu Keith Punch, un prieten al
meu din Australia, så luåm cina ¿i am trecut prin dreptul unui afi¿ care
anun¡a Seminarul de mers pe cårbuni încin¿i, ¡inut de Tony Robbins. Pe
afi¿ scria „Descåtu¿eazå puterea din tine“. Auzisem de Tony ¿i afi¿ul mi-a
stârnit curiozitatea. Pentru cå båusem deja câte un pahar fiecare ¿i nu ne
puteam permite så riscåm, ne-am hotårât så nu punem picioarele pe
cårbunii încin¿i, dar så participåm la seminar.

Timp de patru ore ¿i jumåtate dupå aceea l-am urmårit pe Tony cum
vråjise o mul¡ime formatå din cadre de conducere, gospodine, doctori,
avoca¡i ¿i mul¡i al¡ii. ªi când spun cå îi vråjise, nu må refer la magie
neagrå. Tony îi fåcuse pe to¡i så stea cu sufletul la gurå, prin farmecul lui
personal, prin cunoa¿terea sa profundå a naturii umane. A fost seminarul
cel mai înål¡åtor ¿i mai dåtåtor de bunå dispozi¡ie la care am participat
vreodatå în cei douåzeci de ani în care am fost implicat în cursuri de
perfec¡ionare a conducerii. La sfâr¿it, to¡i în afarå de mine ¿i Keith, au
cålcat pe un pat de cårbuni încin¿i, lat de 4,5 m, care arseserå toatå seara.
ªi nimeni nu a på¡it nimic. Merita så vezi scena: era o experien¡å
înål¡åtoare pentru oricine.

Tony folose¿te mersul pe cårbuni încin¿i ca pe o metaforå. El nu predå
o måiestrie misticå, ci un set de mijloace prin care så te mobilizezi så
ac¡ionezi, în ciuda oricåror temeri pe care le-ai avea, iar capacitatea de a
face tot ce î¡i stå în putin¡å ca så reu¿e¿ti chiar este o putere adevåratå.
A¿adar, primul motiv pentru care sunt încântat så scriu acest Cuvânt
înainte este acela cå am un respect ¿i o admira¡ie formidabile pentru
Tony Robbins.

Al doilea motiv pentru care sunt entuziasmat så scriu acest cuvânt
înainte este faptul cå Putere Nemårginitå, cartea lui Tony, va demonstra
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tuturor profunzimea ¿i vastitatea gândirii sale. Este mai mult decât un
vorbitor motiva¡ional. La vârsta de 25 de ani, el este deja unul dintre
gânditorii de seamå în psihologia motivårii ¿i succesului. Cred cå aceastå
carte are capacitatea de a fi textul definitiv în mi¿carea ce are drept obiect
poten¡ialul uman. Gândurile lui Tony privitoare la sånåtate, stress,
stabilirea ¡elurilor, vizualizare ¿i altele de acest fel trebuie neapårat så fie
cunoscute oricui se dedicå desåvâr¿irii personale.

Speran¡a mea este cå ve¡i profita de cele scrise în aceastå carte tot atât
de mult ca ¿i mine. Mai voluminoaså decât Director la minut, sper cå
sunte¡i dornici så zåbovi¡i asupra ei ¿i så o da¡i gata ca så folosi¡i
în¡elepciunea lui Tony pentru a dezlån¡ui farmecul din voi.

Kenneth Blanchard, PhD
Coautor la Director la minut
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INTRODUCERE

Toatå via¡a mea mi-a venit greu så vorbesc în public, chiar atunci când
jucam în filme. Cu pu¡in timp înaintea filmårii, mi se fåcea pur ¿i simplu
råu fizic. Suferind de aceastå spaimå de a vorbi în public, vå pute¡i imagina
ce bucurie am încercat când am auzit cå Anthony Robbins – omul care
transformå teama în putere – må poate lecui.

Înså, de¿i am acceptat cu entuziasm invita¡ia de a face cuno¿tin¡å cu
Tony Robbins, nu mi-am putut reprima îndoiala. Auzisem de Programare
Neuro-Lingvisticå (NLP) ¿i de celelalte metode în care Tony este un
expert consacrat ¿i totu¿i pierdusem timp nemåsurat ¿i cheltuisem mii de
dolari în cåutarea unui ajutor de specialitate.

Primii speciali¿ti pe care i-am consultat îmi spuseserå så nu må a¿tept
la o vindecare prea rapidå din cauzå cå spaima mea se învechise de-a
lungul anilor. Îmi programaserå vizite såptåmânale de tratament, fårå un
termen precis.

Atunci când l-am întâlnit pe Tony, am fost surprins de statura lui. Rar
mi se întâmplå så întâlnesc pe cineva mai înalt ca mine. Cred cå avea
aproape 2 m ¿i cântårea 108 kg. Era atât de tânår ¿i agreabil. Ne-am
a¿ezat ¿i am constatat cå eram teribil de nervos când a început så må
întrebe despre problema mea.

Apoi m-a întrebat ce voiam ¿i cum voiam så må schimb. Pårea cå fobia
mea se trezise ca så se apere, så împiedice så se întâmple ceea ce se întâmpla
deja. Înså vocea lini¿titoare a lui Tony m-a determinat så ascult ce-mi spunea.

Am început så må despovårez de senza¡ia de panicå legatå de vorbitul
în public. Dintr-o datå am înlocuit-o cu sentimente de tårie ¿i încredere.
Tony m-a fåcut så må întorc cu gândul la vremea când, fiind pe scenå,
rosteam un discurs reu¿it. În timp ce îmi rosteam în gând discursul, Tony
må tot „ancora“. Ancorele sunt lucrurile la care pot apela ca så-mi întåresc
nervii ¿i încrederea atunci când vorbesc. Ve¡i afla totul despre ele citind
aceastå carte.

Ascultându-l pe Tony, am stat cu ochii închi¿i în timpul interviului, cam
45 minute. Din când în când îmi atingea genunchii ¿i mâinile, oferindu-mi
ancore fizice. Må sim¡eam pe deplin încrezåtor ca så realizez emisiunea
la televiziunea din Luxembourg, cu o audien¡å poten¡ialå de 450 milioane
de telespectatori.
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Dacå metodele lui Tony ar avea tot atâta eficien¡å asupra altora a¿a
cum au asupra mea, atunci vor avea de câ¿tigat oameni din întreaga lume.
Existå oameni ¡intui¡i în pat cu gândul la moarte. Doctorii le-au spus cå
au cancer ¿i mintea lor e atât de cople¿itå încât corpul le este extrem de
încordat. Ei bine, dacå fobia mea de-o via¡å poate fi învinså într-o orå,
atunci metodele lui Tony ar trebui fåcute cunoscute tuturor celor care
suferå de orice boalå, fie ea sufleteascå, mentalå sau fizicå. ªi ei pot fi
elibera¡i de spaimele, tensiunile ¿i nelini¿tile lor. Cred cå este extrem de
important så nu mai amânåm nici o clipå. De ce så vå fie teamå de apå,
înål¡ime, discurs în public, ¿erpi, ¿efi, e¿ec sau moarte?

Sunt eliberat acum, iar aceastå carte vå oferå ¿i vouå aceea¿i ¿anså.
Sunt sigur cå Putere Nemårginitå va avea mare succes la public pentru cå
trece dincolo de a elimina spaimele, aråtându-¡i cauza ce declan¿eazå
orice manifestare a comportamentului uman. Ståpânind informa¡iile din
aceastå carte, vei avea control exclusiv asupra min¡ii ¿i trupului tåu ¿i
deci, asupra vie¡ii tale.

Sir Jason Winters
Autorul cår¡ii „Cum poate fi omorât cancerul“



Sec¡iunea I

MODELAREA  DESÅVÂRªIRII  UMANE
REUªITA
Så râzi mult ¿i des; så câ¿tigi respectul oamenilor inteligen¡i ¿i
afec¡iunea copiilor; så ob¡ii aprecierea criticilor corec¡i ¿i så
înduri trådarea prietenilor ipocri¡i; så apreciezi ceea ce este
frumos ¿i så descoperi ce este mai bun în fiecare; så la¿i în
urma ta o lume un pic mai bunå, fie printr-un copil sånåtos, fie
printr-o bucatå de grådinå, sau printr-o condi¡ie socialå
îmbunåtå¡itå; så ¿tii cå måcar un suflet a respirat mai u¿or
pentru cå ai tråit tu. Asta înseamnå cå ai reu¿it.

– Ralph Waldo Emerson
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Capitolul I

Apanajul regilor
ºelul suprem în via¡å nu este a cunoa¿te, ci a înfåptui.

– Thomas Henry Huxley

Auzisem de el cu multe luni în urmå. Se spunea cå era tânår, bogat,
sånåtos, fericit ¿i realizat. Trebuia înså så må conving cu ochii mei. L-am
urmårit îndeaproape când ie¿ea din studioul de televiziune ¿i l-am urmat
apoi timp de câteva såptåmâni, observând cum îi sfåtuia pe to¡i, de la
pre¿edintele ¡årii pânå la indivizi cu suferin¡e psihice. L-am våzut discutând
cu dieteticieni, antrenori, lucrând cu sportivi ¿i copii handicapa¡i care se
antrenau. Pårea incredibil de fericit ¿i profund îndrågostit de so¡ia lui
când cålåtoreau împreunå prin ¡arå ¿i prin lume. ªi când terminau, era
momentul så ia avionul înapoi spre San Diego ca så petreacå ceva timp
acaså cu familia în castelul lor cu vedere spre Oceanul Pacific.

Cum se face cå pu¿tiul acesta de 25 de ani, având ca studii doar liceul,
a reu¿it så realizeze atâtea într-un timp atât de scurt? Doar cu trei ani în
urmå locuia într-un apartament de burlac de numai 12 mp ¿i î¿i spåla
vasele în cada de la baie. Cum a ajuns dintr-o persoanå extrem de
nefericitå, cu 15 kg peste greutatea normalå, cu rela¡ii sporadice ¿i
perspective limitate, la individul respectat, sånåtos, aflat în centrul aten¡iei,
cu rela¡ii importante ¿i oportunitatea succesului nelimitat.

Totul pårea atât de incredibil ¿i totu¿i, ceea ce må uimea cel mai mult era
faptul cå må identificam cu el. Povestea „lui“ este de fapt povestea mea.

Nu vreau så spun, desigur, cå via¡a mea este un model de reu¿itå. Este
limpede cå nu to¡i avem acelea¿i vise ¿i idei legate de ceea ce vrem så
înfåptuim. În plus, mi-e foarte clar cå måsura reu¿itei personale nu este
datå de cei pe care îi cuno¿ti, locurile unde te duci ¿i ceea ce ai. Pentru
mine succesul reprezintå stråduin¡a continuå de devenire. Este
oportunitatea de a te dezvolta pe plan emo¡ional, social, spiritual, fizic,
intelectual ¿i financiar ¿i, în acela¿i timp, de a contribui pozitiv la altele.
Drumul cåtre succes este mereu în devenire. Este un drum într-o continuå
îmbunåtå¡ire ¿i nu un ¡el care trebuie atins.
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Ceea ce vreau så vå spun este simplu. Aplicând principiile pe care le ve¡i
afla din aceastå carte, eu am reu¿it så-mi schimb nu doar felul în care må
vedeam pe mine însumi, ci ¿i rezultatele pe care le ob¡ineam în via¡å, ¿i am
reu¿it så fac acest lucru într-o mare ¿i vizibilå måsurå. Scopul acestei cår¡i
este så vå împårtå¿esc cum am reu¿it så-mi schimb via¡a în bine.

Sper sincer ca tehnologiile, strategiile, abilitå¡ile ¿i filosofiile pe care
le ve¡i gåsi în aceste pagini så vå însufle¡eascå cu tot atâtea puteri cu care
m-au însufle¡it ¿i pe mine. Puterea magicå de a face vie¡ile noastre aidoma
celor mai frumoase vise dormiteazå undeva în noi. E timpul så o slobozim.

Când må gândesc la viteza cu care am reu¿it så-mi transform visele în
realitatea pe care o tråiesc aståzi nu-mi pot ståpâni sentimentele de
recuno¿tin¡å ¿i respect. ªi totu¿i sunt departe de a fi unic. Adevårul este
cå tråim într-o vreme în care mul¡i oameni sunt capabili så realizeze
peste noapte lucruri de neînchipuit, så aibå reu¿ite de neimaginat în alte
timpuri. Gândi¡i-vå la Steve Jobs! Era un pu¿tan cu blue jeans, fårå un
ban în buzunar cåruia i-a venit ideea så facå un HC (home computer) ¿i a
reu¿it så clådeascå o companie Fortune 500 mai repede decât a fåcut-o
cineva vreodatå. Gândi¡i-vå la Ted Turner! S-a ocupat de un domeniu
care abia dacå exista – televiziunea prin cablu – ¿i a clådit un imperiu.
Gândi¡i-vå la oameni din lumea spectacolului – Steven Spielberg sau
Bruce Springsteen – sau din lumea afacerilor – Lee Iacocca sau Ross
Perot. Ce altceva au ei în comun în afarå de succes uimitor, extraordinar?
Råspunsul este, desigur … putere.

Puterea este un cuvânt care provoacå emo¡ie. Reac¡iile oamenilor la
auzul acestui cuvânt sunt diferite. Pentru unii, puterea are o conota¡ie
negativå. Unii sunt ahtia¡i dupå putere. Al¡ii se simt ca ¿i când ar fi
contamina¡i de ea, ca ¿i când puterea ar fi ceva corupt ¿i suspect. De câtå
putere ave¡i nevoie? De câtå putere crede¡i cå ar fi drept så dispune¡i ca så
ob¡ine¡i ceva sau så vå dezvolta¡i? Ce înseamnå, de fapt, pentru voi, puterea?

Nu må gândesc la putere ca la ceva cu care så cotropesc un popor. Nu
må gândesc la ea ca la ceva care så fie impus cu for¡a. ªi nici pe voi nu vå
sfåtuiesc så o considera¡i astfel.

Acel fel de putere rareori are via¡å lungå. Dar trebuie så fi¡i con¿tien¡i de
un lucru: puterea este o constantå în lume. Vezi lucrurile prin prisma ta sau
altcineva î¡i spune ce så vezi. Faci ceea ce crezi tu de cuviin¡å sau dai curs
unor fapte pe care ¡i le impune altcineva. Pentru mine, puterea înseamnå,
de fapt, capacitatea de a ob¡ine rezultatele pe care le dore¿ti cel mai mult ¿i,
pe parcurs, så creezi valori pentru al¡ii. Puterea înseamnå capacitatea de
a-¡i schimba via¡a, de a vedea lucrurile prin prisma ta, de a face în a¿a fel
încât circumstan¡ele så fie în avantajul tåu ¿i nu împotriva ta. Adevårata
putere este împårtå¿itå ¿i nu impuså. Este capacitatea de a defini nevoile
umane ¿i de a le rezolva – nevoile tale ¿i ale celor la care ¡ii. Este capacitatea
de a orienta propriul tåu regat – propriile tale procese mentale, propriul tåu
comportament – astfel încât så ob¡ii chiar rezultatele pe care le dore¿ti.
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De-a lungul istoriei, puterea de a ne controla via¡a a luat forme diferite
¿i contradictorii. În vechime, puterea nu era decât o rezultantå fiziologicå.
Cel care era mai tare ¿i mai rapid dispunea de puterea de a-¿i organiza
atât propria via¡å, cât ¿i pe a acelora din jurul såu. Pe måsura dezvoltårii
civiliza¡iei, puterea era o rezultantå a ceea ce se mo¿tenea. Regele,
înconjurat de simbolurile regatului såu, domnea cu o autoritate de
netågåduit. Al¡ii î¿i trågeau puterea din asocierea cu el. Mai apoi, la
începuturile Erei Industriale, capitalul însemna puterea. Cei care aveau
acces la el dominau procesul industrial. Aceste fapte încå mai sunt valabile.
E mai bine så ai capital decât så nu ai. E mai bine så ai putere fizicå decât
så nu ai. Cu toate acestea înså, în ziua de azi, una dintre cele mai bogate
surse de putere o constituie cunoa¿terea specializatå.

Cei mai mul¡i dintre noi ¿tim cå tråim în epoca informa¡iei. Nu mai
suntem o culturå industrialå în primul rând, ci una comunica¡ionalå. Tråim
vremuri în care idei, mi¿cåri ¿i concepte noi schimbå totul de la o zi la
alta, indiferent dacå este vorba de ceva profund cum e fizica cuanticå sau
ceva modern cum este hamburgerul cel mai bine vândut. Dacå este ceva
ce caracterizeazå cel mai bine lumea modernå, acesta este ¿uvoiul masiv
de informa¡ii, aproape de neînchipuit – care genereazå un torent de
schimbåri. Din cår¡i ¿i filme, difuzoare ¿i CD-uri, aceste informa¡ii noi
vin ca un puhoi de date pentru ca noi så le vedem, så le pipåim ¿i så le
auzim. În societatea de azi, cei care au informa¡iile ¿i mijloacele de a
comunica sunt precum regii de odinioarå: au puterea nemårginitå. A¿a
cum scria John Kenneth Galbraith: „Banul este combustibilul societå¡ii
industriale. Dar în societatea bazatå pe informa¡ie, combustibilul, puterea
sunt reprezentate de cunoa¿tere. Este evidentå o nouå structurå socialå:
clasa celor care posedå informa¡ia ¿i cei care trebuie så func¡ioneze pe
baza ignoran¡ei. Aceastå nouå claså î¿i trage puterea nu din bani, nici din
terenuri, ci din cunoa¿tere.“

Interesant de remarcat este faptul cå, în zilele noastre, secretul puterii
este la îndemâna noastrå, a tuturor. Dacå în vremurile medievale nu erai
rege, nici cå puteai deveni prea u¿or. Dacå la începutul revolu¡iei industriale
nu aveai capital, ¿ansele så-l ob¡ii erau destul de reduse. Dar în ziua de
azi, orice pu¿tan îmbråcat în blue jeans poate crea o corpora¡ie care så
schimbe fa¡a lumii. În lumea modernå, informa¡ia este apanajul regilor.
Cei care au acces la anumite forme de cuno¿tin¡e specializate se pot schimba
pe ei în¿i¿i ¿i, în multe privin¡e, întreaga noastrå lume.

Mai råmâne de låmurit un lucru. Sigur cå în Statele Unite tipurile de
cuno¿tin¡e de specialitate necesare îmbunåtå¡irii traiului nostru sunt la
îndemâna oricui. Ele se gåsesc în toate magazinele de cår¡i, de casete
video ¿i în biblioteci publice. Se pot ob¡ine de la conferin¡e, seminarii ¿i
cursuri. Cu to¡ii dorim så reu¿im. Lista cår¡ilor cu cel mai mare succes la
public este plinå de recomandåri pentru atingerea desåvâr¿irii: Director
la minut, În cåutarea desåvâr¿irii, Megatendin¡e, Ceea ce nu vå înva¡å la
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Facultatea de Afaceri Harvard, Punte cåtre nemurire…¿i lista continuå.
Acolo sunt informa¡iile. Cum se face, a¿adar, cå unii au reu¿ite fabuloase
în timp ce al¡ii de-abia î¿i duc traiul de pe o zi pe alta? De ce nu suntem
cu to¡ii viguro¿i, ferici¡i, boga¡i, sånåto¿i ¿i realiza¡i?

Adevårul este cå, pânå ¿i în epoca informa¡iei, nu este suficient så de¡ii
aceastå informa¡ie. Dacå ne-ar fi de ajuns så avem doar ideile ¿i o gândire
pozitivå, atunci am avea fiecare câte un poney în copilårie ¿i am duce un
„trai de vis“. Ac¡iunea este aceea care conduce la rezultate. Cuno¿tin¡ele
constituie doar puterea poten¡ialå, pânå când intrå pe mâna cuiva care
¿tie så se mobilizeze ¿i så ac¡ioneze. De fapt, defini¡ia literalå a cuvântului
putere este „capacitatea de a ac¡iona“.

Tot ceea ce facem în via¡å este determinat de felul în care comunicåm
cu noi în¿ine. În lumea modernå, calitatea vie¡ii este datå de calitatea
comunicårii. Ceea ce ne imaginåm ¿i ceea ce ne spunem în sinea noastrå,
cum ne mi¿cåm ¿i cum ne folosim mu¿chii corpului ¿i expresia chipului
nostru vor determina cât vom folosi din ceea ce ¿tim.

Adeseori ne pomenim prin¿i în capcana mentalå de a vedea oameni cu
realizåri extraordinare ¿i de a crede cå au ajuns a¿a cum sunt pentru cå ar
avea vreun har anume. Cu toate acestea, la o privire mai atentå se dovede¿te
cå marele har pe care îl au acei oameni cu realizåri extraordinare este
capacitatea de a ac¡iona. De fapt, ¿i al¡i oameni aveau acelea¿i cuno¿tin¡e
pe care le avea ¿i Steve Jobs. ªi al¡i oameni în afarå de Ted Turner ¿i-or
fi dat seama de uria¿ul poten¡ial economic al televiziunii prin cablu. Dar
Turner ¿i Jobs au fost capabili så ac¡ioneze, ¿i prin aceasta au schimbat
modul în care mul¡i dintre noi percep lumea.

Cu to¡ii producem comunicare sub douå forme prin care este modelatå
experien¡a vie¡ii noastre. Este vorba, în primul rând, de comunicåri
interioare: acele lucruri pe care ni le imaginåm, ni le spunem ¿i le sim¡im
în sinea noastrå. Urmeazå comunicårile exterioare: cuvinte, tonalitå¡i,
expresii faciale, atitudini ale corpului nostru ¿i ac¡iuni fizice prin care
comunicåm cu lumea noastrå exterioarå. Fiecare act de comunicare pe
care îl facem reprezintå o ac¡iune, o cauzå puså în mi¿care. ªi toate
comunicårile au un efect anume asupra noastrå ¿i asupra altora.

Comunicarea înseamnå putere. Aceia care ståpânesc folosirea ei cu
efect î¿i pot schimba propria lor experien¡å în legåturå cu lumea ¿i
experien¡a lumii în legåturå cu ei. Orice fel de comportament ¿i de
sentimente î¿i aflå sorgintea într-o formå de comunicare. Aceia care
afecteazå gândurile, sentimentele ¿i ac¡iunile celor mai mul¡i dintre noi
sunt cei care ¿tiu cum så foloseascå acest instrument al puterii. Gândi¡i-vå
la oamenii care au schimbat lumea în care tråim: John F.Kennedy, Thomas
Jefferson, Martin Luther King, Jr., Franklin Delano Roosevelt, Winston
Churchill, Mahatma Gandhi. Cu mult mai pu¡inå simpatie, gândi¡i-vå
chiar la Hitler. Ceea ce aveau în comun to¡i ace¿tia era faptul cå erau
mae¿tri în arta comunicårii. Ei erau în stare så scoatå viziunea din mintea
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lor – indiferent dacå aceasta era så transporte oameni în spa¡iu sau så
creeze un al Treilea Reich încårcat de urå – ¿i så o comunice altora cu
atâta fidelitate încât puteau influen¡a felul în care masele gândeau ¿i
ac¡ionau. Ei au schimbat lumea prin puterea lor de comunicare.

La urma urmei, nu acela¿i lucru fac un Spielberg, un Springsteen, un
Iacocca, un Fonda sau un Reagan, spre deosebire de al¡ii? Nu sunt ei oare
mae¿tri în arta comunicårii umane sau influen¡årii oamenilor? Dar a¿a
cum ace¿ti oameni sunt capabili så punå în mi¿care masele prin intermediul
comunicårii, tot cu ajutorul acestui instrument ne punem ¿i noi în mi¿care.

Nivelul måiestriei voastre de comunicare în lumea exterioarå va
determina nivelul succesului cu al¡ii – din punct de vedere personal, afectiv,
social ¿i financiar. Ceea ce este ¿i mai important, nivelul succesului pe
care îl tråi¡i înlåuntrul vostru – fericirea, bucuria, extazul, dragostea sau
orice altceva vå dori¡i – este rezultatul direct al modului în care comunica¡i
cu voi în¿ivå. Felul în care sim¡i¡i nu este rezultatul a ceea ce se întâmplå
în via¡a voastrå – ci interpretarea a ceea ce se întâmplå. Vie¡ile oamenilor
realiza¡i ne-au demonstrat în repetate rânduri felul în care calitatea traiului
nostru este determinatå nu de ceea ce ni se întâmplå, ci de modul în care
reac¡ionåm la ceea ce ni se întâmplå.

Doar tu po¡i decide ce så crezi ¿i cum så ac¡ionezi pe baza cåilor pe
care le alegi pentru a-¡i în¡elege via¡a. Nimic nu are vreun rost în afarå de
rostul pe care îl atribuim noi. La cei mai mul¡i dintre noi acest proces de
interpretare a devenit un automatism, dar suntem capabili så preluåm din
nou conducerea ¿i så schimbåm imediat experien¡a noastrå fa¡å de lume.

Aceastå carte este despre întreprinderea de ac¡iuni congruente,
concentrate, sus¡inute care så ducå la rezultate cople¿itoare. De fapt, dacå
ar fi så vå spun în douå cuvinte despre ce este aceastå carte, v-a¿ spune:
despre rezultate! Gândi¡i-vå la acest lucru. Nu asta ne intereseazå pe noi?
Poate vre¡i så vå schimba¡i felul de a gândi despre voi ¿i lumea care vå
înconjoarå. Poate vre¡i så ajunge¡i så comunica¡i mai bine, så dezvolta¡i o
rela¡ie mai afectuoaså, så pute¡i învå¡a mai repede, så fi¡i mai sånåtos sau
så câ¿tiga¡i mai mul¡i bani. Pute¡i face toate aceste lucruri pentru voi
în¿ivå, ba chiar mai mult, folosind eficient informa¡iile din aceastå carte.
Înainte înså de a ob¡ine noi rezultate trebuie så fi¡i con¿tien¡i cå ob¡ine¡i
deja ni¿te rezultate. Poate cå nu sunt tocmai rezultatele pe care le dori¡i.
Mul¡i dintre noi considerå cå starea noastrå de spirit ¿i mai tot ce se
petrece în mintea noastrå sunt lucruri care nu se aflå sub controlul nostru.
Adevårul este înså cå vå pute¡i controla activitå¡ile mentale ¿i modul în
care reac¡iona¡i, pânå la un nivel pe care înainte nu îl credea¡i posibil.
Dacå sunte¡i deprima¡i, voi sunte¡i aceia care a¡i creat ¿i produs ceea ce
numi¡i deprimare. Dacå sunte¡i extaziat, ¿i aceastå stare tot voi a¡i creat-o.

Este important så ¡ine¡i minte cå ståri cum este deprimarea nu vi se
întâmplå. Nu „vå molipsi¡i“ de deprimare. O crea¡i chiar voi, ca pe oricare
rezultat din via¡a voastrå, prin ac¡iuni fizice ¿i mentale specifice. Trebuie
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så vå spune¡i vouå în¿ivå anumite lucruri pe tonurile de voce potrivite.
Trebuie så adopta¡i o posturå ¿i un fel de a respira specifice. De exemplu,
dacå vre¡i så fi¡i deprima¡i, ajutå extraordinar de mult dacå låsa¡i umerii
så vå cadå ¿i vå uita¡i numai în jos. Vå mai ajutå ¿i dacå vå pune¡i triste¡e
în voce ¿i vå gândi¡i la cele mai pråpåstioase scenarii legate de via¡a
voastrå. ªi dacå vå scufunda¡i biochimia în amåråciune mâncând prost
sau folosi¡i din greu alcool sau droguri, vå ajuta¡i corpul în scåderea
glicemiei ¿i astfel deprimarea este garantatå.

Ceea ce vreau eu så vå spun este simplu: ca så ajungi la deprimare
trebuie så depui efort. Este o muncå grea ¿i este nevoie så faci un anume
tip de efort. Unii oameni creeazå aceastå stare atât de des încât pentru ei
nu mai este atât de greu s-o ob¡inå. De fapt, ei au legat adesea acest tipar
de comunicare interioarå de tot felul de evenimente exterioare. Sunt unii
care trag atâtea foloase secundare – aten¡ie din partea celor din jur,
compåtimire, dragoste ¿.a.m.d. – încât adoptå acest stil de comunicare ce
a devenit starea lor naturalå de spirit. Al¡ii s-au complåcut atât de mult
timp în aceastå stare încât chiar se simt bine astfel. Chiar se identificå cu
ea. Putem totu¿i så ne schimbåm ac¡iunile noastre fizice ¿i mentale
schimbându-ne astfel imediat ¿i stårile afective ¿i comportamentul.

Te po¡i extazia adoptând imediat punctul de vedere care genereazå
acea stare de spirit. Î¡i po¡i imagina lucrurile care genereazå acest sentiment.
Po¡i schimba tonul ¿i con¡inutul dialogului tåu interior cu tine însu¡i.
Po¡i adopta posturile ¿i tipurile de respira¡ie specifice care så genereze
acea stare în corpul tåu ¿i, gata! Ai atins starea de extaz. Dacå dore¿ti så
fii compåtimitor nu trebuie decât så î¡i schimbi ac¡iunile mentale ¿i fizice
pe care le cere starea de compåtimire. Acela¿i lucru este valabil ¿i când
este vorba de dragoste sau oricare altå emo¡ie.

Po¡i compara procesul de generare a stårilor afective controlându-¡i
comunicarea interioarå cu munca depuså de un regizor. Pentru a ob¡ine
exact rezultatele pe care le a¿teaptå, regizorul unui film manevreazå tot
ceea ce vezi ¿i auzi. Dacå vrea så te înspåimânte, då sunetul mai tare ¿i
folose¿te câteva efecte speciale pe ecran tocmai la momentul potrivit.
Dacå vrea så te însufle¡eascå, va potrivi muzica ¿i luminile ¿i orice se
vede pe ecran ca så ob¡inå acel efect. Un regizor poate face o comedie sau
o tragedie pornind de la aceea¿i întâmplare, în func¡ie de ceea ce hotårå¿te
så se petreacå pe ecran. ªi voi pute¡i face acela¿i lucru pe ecranul min¡ii
voastre. Vå pute¡i regiza activitatea mentalå, care este temelia oricårei
ac¡iuni fizice, cu aceea¿i pricepere ¿i putere. Pute¡i måri volumul sunetului
¿i lumina mesajelor pozitive din creierul vostru ¿i pute¡i slåbi lumina ¿i
sunetul imaginilor negative. Vå pute¡i conduce creierul cu priceperea cu
care Spielberg sau Scorsese î¿i conduc platoul de filmare.

Unele lucruri pe care le ve¡i afla în continuare par greu de crezut.
Probabil nu vå vine så crede¡i cå existå un fel de vå uita la cineva ¿i de a-i
citi exact gândurile sau de a-¡i chema instantaneu la ordin cele mai puternice



Apanajul regilor     21

resurse. Dar dacå acum o sutå de ani cineva ar fi îndråznit doar så sugereze
cå omul va på¿i vreodatå pe Lunå, ar fi fost luat drept nebun, lunatic. (De
unde oare crede¡i cå se trage cuvântul?) Dacå cineva ar fi spus cå era
posibil så se parcurgå drumul de la New York la Los Angeles în numai 5
ore, ar fi fost privit ca un visåtor cu mintea duså. Dar nu a fost nevoie
decât de tehnologii specifice avansate ¿i de aplicarea unor legi ale
aerodinamicii pentru ca aceste lucruri så devinå realitate. În prezent, o
companie aerospa¡ialå lucreazå chiar la un vehicul care, zic ei, peste zece
ani va transporta oameni de la New York în California în doar 12 minute.
Tot astfel, din aceastå carte ve¡i afla „legile“ Tehnologiilor de Performan¡å
Optimå (Optimum Performance Technologies®) care vå vor permite accesul
la ni¿te resurse de care nu a¡i fi fost vreodatå con¿tien¡i cå le ave¡i.

„Pentru fiecare efort sus¡inut existå o råsplatå înzecitå.“
– Jim Rohn

Oamenii care au atins desåvâr¿irea urmeazå o cale sigurå cåtre succes.
Eu o numesc Formula Succesului Suprem. Primul pas pe aceastå cale este
så î¡i con¿tientizezi rezultatul, adicå så-¡i define¿ti precis ceea ce vrei. Al
doilea pas este så ac¡ionezi – altfel dorin¡ele vor råmâne în faza de visuri.
Ac¡iunile întreprinse nu duc întotdeauna la rezultatele a¿teptate, a¿a încât al
treilea pas este dezvoltarea unei acuitå¡i senzoriale pentru a putea recunoa¿te
tipurile de råspunsuri ¿i rezultate pe care le ob¡ii în urma ac¡iunilor tale
astfel încât så î¡i dai seama cât se poate de repede dacå ele te apropie sau te
îndepårteazå de scopurile pe care le urmåre¿ti. Trebuie så ¿tii ce ob¡ii în
urma ac¡iunilor tale, fie dintr-o conversa¡ie, fie din obiceiurile tale din
via¡a de zi cu zi. Dacå ceea ce afli nu corespunde cu ceea ce urmåre¿ti,
trebuie så ¡ii minte la ce rezultate ai ajuns în urma ac¡iunilor tale, a¿a încât
så înve¡i câte ceva din orice experien¡å umanå. ªi apoi treci la pasul urmåtor
– al patrulea – care constå în dezvoltarea flexibilitå¡ii pentru schimbarea
comportamentului tåu pânå când atingi ceea ce dore¿ti. Dacå te ui¡i la
oamenii realiza¡i, consta¡i cå au fåcut to¡i ace¿ti pa¿i. Au pornit la drum
având o ¡intå, cåci nu o po¡i atinge dacå nu existå. Au trecut la ac¡iune,
pentru cå nu ajunge doar så ¿tii. ªi-au dezvoltat capacitatea så-i citeascå pe
al¡ii, ca så ¿tie ce råspuns ob¡ineau. ªi s-au tot adaptat, ¿i-au tot schimbat
comportamentul pânå când au reu¿it så afle ce anume func¡iona.

Så luåm un exemplu: Steven Spielberg a devenit cel mai bun realizator de
filme din istorie, la vârsta de 36 de ani. Este deja autorul a patru filme din
zece filme de mare excep¡ie din toate timpurile, din care face parte ¿i E.T.,
Extra-Terestrul, cel mai bine vândut film fåcut vreodatå. Cum a ajuns oare
la aceastå performan¡å fiind atât de tânår? Este o poveste remarcabilå.

Încå de când avea 12 sau 13 ani, Spielberg ¿tia cå vrea så devinå
regizor de film. Via¡a lui s-a schimbat într-o dupå-amiazå în care a vizitat
Studiourile Universal pe când avea 17 ani. Ceea ce a våzut acolo nu l-a
mul¡umit ¿i atunci s-a strecurat pe un platou unde chiar se turna un film.
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A sfâr¿it prin a face cuno¿tin¡å cu ¿eful departamentului editorial al
studiourilor Universal, care a stat de vorbå cu el o orå aråtându-¿i interesul
fa¡å de ideile lui Spielberg.

Pentru cei mai mul¡i dintre oameni, povestea s-ar fi terminat aici. Dar
Spielberg nu fåcea parte din aceastå categorie. El avea o putere interioarå.
ªtia ce voia. A învå¡at ceva din prima lui vizitå ¿i, prin urmare, ¿i-a schimbat
modul de abordare. A doua zi, s-a îmbråcat în costum, a luat geanta diplomat
a tatålui såu în care ¿i-a pus doar un sandwich ¿i douå acadele, ¿i s-a întors
la studiouri ca ¿i cînd acolo îi era locul. A trecut plin de importan¡å prin
fa¡a paznicului de la intrare în ziua aceea. A gåsit o rulotå påråsitå ¿i,
folosind ni¿te litere de plastic, a scris pe u¿å: Steven Spielberg, Regizor.
Apoi ¿i-a petrecut vara cunoscând regizori, scriitori, redactori, tânjind la
marginile unei lumi în care î¿i dorea så fie, trågând învå¡åminte din orice
discu¡ie, observând ¿i dezvoltându-¿i tot mai mult o acuitate senzorialå
pentru a putea în¡elege ce anume fåcea lumea filmului så func¡ioneze.

În cele din urmå, la vârsta de 20 de ani, dupå ce a ajuns un obi¿nuit al
locurilor, Steven a aråtat celor de la Universal un film modest pe care îl
încropise, ¿i i s-a oferit un contract pe 7 ani ca så regizeze un serial TV.
Î¿i transformase visul în realitate.

A aplicat deci Spielberg Formula Succesului Suprem? Sigur cå da.
Ståpânea acea cunoa¿tere specializatå care îi permitea så ¿tie ce voia. A
trecut la fapte. Avea acuitatea senzorialå care îl ajuta så ¿tie ce anume
urmårea, dacå ac¡iunile sale îl apropiau sau îl îndepårtau de ¡inta lui.
Avea flexibilitatea så-¿i transforme comportamentul pentru a ob¡ine ceea
ce voia. Teoretic, orice persoanå realizatå pe care o cunosc eu face acela¿i
lucru. Cei care reu¿esc sunt sigur dispu¿i så se schimbe oricât ¿i så fie
flexibili pânå când î¿i clådesc via¡a pe care ¿i-o doresc.

Så luåm alt exemplu: Barbara Black, decanul Facultå¡ii de Drept a
Universitå¡ii Columbia, care a visat så ajungå decan. Tânårå fiind, a reu¿it
så påtrundå într-un domeniu în care bårba¡ii sunt majoritari ¿i så-¿i ia
licen¡a în drept de la Universitatea Columbia. S-a decis apoi så lase
deoparte pentru moment cariera ¿i ¿i-a stabilit un alt ¡el: întemeierea unei
familii. Dupå 9 ani a hotårât cå este gata så-¿i urmeze din nou ¡elul în
carierå ¿i s-a înscris la un curs postuniversitar la Yale în cadrul cåruia ¿i-a
dezvoltat capacitå¡ile de predare, cercetare ¿i scris care au condus-o cåtre
„postul la care visase dintotdeauna“. ªi-a perfec¡ionat sistemul de con-
vingeri – ¿i-a schimbat felul de a aborda lucrurile ¿i a combinat cele douå
¡eluri în via¡å, iar acum este decanul uneia dintre cele mai prestigioase
facultå¡i de drept din America. A spart tiparele ¿i a dovedit cå succesul
poate fi creat simultan la toate nivelurile. A aplicat ea oare Formula
Succesului Suprem? Sigur cå a fåcut-o. ªtiind bine ce voia, ea a încercat
ceva ¿i dacå nu a mers, s-a tot schimbat pânå când a ajuns så înve¡e cum
så påstreze un echilibru în via¡å. Nu numai cå se aflå în fruntea unei
importante facultå¡i de drept, dar este ¿i mamå ¿i are ¿i o via¡å de familie.
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Iatå un alt exemplu: a¡i mâncat vreodatå la KFC (Kentucky Fried
Chicken)? ªti¡i cum a clådit colonelul Sanders un imperiu care l-a fåcut
milionar ¿i a schimbat obiceiurile culinare ale unei na¡iuni? Atunci când
a început, nu era decât un pensionar care avea o re¡etå de gåtit pui. Atât
¿i nimic altceva. Avusese un restaurant, dar era pe calea falimentului
pentru cå traseul autostråzii fusese dirijat prin altå parte. Când ¿i-a încasat
primii bani din ajutorul social s-a gândit så încerce så câ¿tige ceva
vânzându-¿i re¡eta de gåtit puiul. Mai întâi a vrut så vândå re¡eta unor
proprietari de restaurante care så-i dea un procent din vânzarea produsului.

Dar nu este întotdeauna nevoie de cea mai realistå idee pentru a începe o
afacere. ªi dupå cum s-a ¿i dovedit, nu l-a propulsat dintr-o datå pe culmile
gloriei. A pornit la volan prin ¡arå, dormea noaptea în ma¿inå, apoi continua
så caute pe cineva care så-l sus¡inå financiar. Î¿i tot schimba ideea ¿i tot
båtea pe la u¿i. A fost refuzat de 1.009 ori, dar apoi s-a întâmplat ceva
fantastic. Cineva a spus „da“. Colonelul intrase din nou în afaceri.

Câ¡i dintre voi ave¡i o re¡etå? Câ¡i dintre voi ave¡i puterea fizicå ¿i
farmecul unui båtrânel bondoc îmbråcat într-un costum alb? Colonelul
Sanders a fåcut avere pentru cå a avut capacitatea så intre în ac¡iune cu
toatå for¡a. A avut puterea låuntricå necesarå ca så ob¡inå rezultatele pe
care le dorea. A avut tåria så audå cuvântul „nu“ de o mie de ori, dar a
gåsit o cale de comunicare cu el însu¿i care l-a îndemnat så mai batå la o
u¿å, convins fiind cå atunci îi va råspunde cineva „da“.

Într-un fel sau altul, tot ce este scris în aceastå carte este menit så ofere
creierului vostru cele mai eficiente semnale care så vå dea puterea så ac¡iona¡i
pentru reu¿itå. Aproape în fiecare såptåmânå, conduc un seminar de 4 zile
cu titlul „Revolu¡ia Min¡ii“. În cadrul acestui seminar îi învå¡åm pe oameni
totul, de la felul în care så-¿i controleze creierul mai eficient pânå la cum så
månânce, så respire ¿i så exerseze în a¿a fel încât så î¿i creascå la maximum
energia personalå. Întâlnirea din prima searå este intitulatå „Teama în putere“.
Rostul seminarului este så îi înve¡e pe oameni så se mobilizeze în loc så
råmânå bloca¡i de spaimå. La sfâr¿itul seminarului, participan¡ilor li se
oferå ocazia så calce pe cårbuni încin¿i – pe un pat de 3-4 m –, iar grupurile
avansate merg chiar câte 12 m. Mersul pe foc a fascinat presa într-atât încât
mi-e teamå cå mesajul acestei ac¡iuni se pierde. Important este nu mersul în
sine, pe cårbuni încin¿i. Cred cå este cinstit så vå spun cå acei care o fac nu
au cine ¿tie ce avantaj economic sau social dacå se plimbå extazia¡i pe un
pat de cårbuni încin¿i. Mersul acesta reprezintå o experien¡å pentru puterea
personalå ¿i o metaforå pentru posibilitå¡i, o ocazie pentru oameni så ob¡inå
rezultate pe care înainte le considerau imposibile.

Oamenii practicå diferite versiuni ale mersului pe cårbuni încin¿i de
mii de ani. În unele col¡uri ale lumii, acesta reprezintå un test religios
pentru credin¡å. Atunci când eu ini¡iez o astfel de ac¡iune, aceasta nu
reprezintå o parte dintr-o experien¡å religioaså în sens conven¡ional. Ea
reprezintå o experien¡å în materie de încredere. Îi înva¡å pe oameni în
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sensul cel mai intim cu putin¡å cå ei se pot schimba, se pot dezvolta, se
pot întinde, pot face lucruri pe care nu le crezuserå niciodatå posibile, cå
spaimele ¿i interdic¡iile lor cele mai mari sunt autoimpuse.

Singura deosebire între putin¡a ¿i neputin¡a de a merge pe cårbuni
încin¿i este doar capacitatea de a comunica cu voi în¿ivå în a¿a fel încât så
trece¡i la fapte, în ciuda tuturor temerilor voastre preconcepute din trecut,
legate de ceea ce trebuie så vi se întâmple. Lec¡ia constå în faptul cå
oamenii pot, teoretic, så întreprindå orice atâta timp cât gåsesc resursele
så creadå cå sunt în stare ¿i så treacå efectiv la fapte.

Unde duc toate acestea este un lucru simplu care nu-i poate scåpa nimånui.
Succesul nu este un accident. Diferen¡a dintre cei care ob¡in rezultate pozitive
¿i cei care nu le ob¡in nu stå în rostogolirea întâmplåtoare a zarurilor.
Existå tipare logice, solide de ac¡iune, cåi specifice cåtre desåvâr¿ire, care
sunt la îndemâna oricåruia dintre noi. Cu to¡ii putem da frâu liber farmecului
din noi. Trebuie så învå¡åm doar cum så fim receptivi ¿i så ne folosim
mintea ¿i trupul în modurile cele mai avantajoase ¿i mai puternice.

V-a¡i întrebat vreodatå ce-ar putea avea în comun un Spielberg ¿i un
Springsteen? Cum se face cå un John F. Kennedy ¿i un Martin Luther
King, Jr. au afectat ¿i au impresionat atâ¡ia oameni atît de profund? Prin ce
ies în eviden¡å din mul¡ime un Ted Turner sau o Tina Turner? Dar un Pete
Rose sau un Ronald Reagan? Cu to¡ii s-au dovedit capabili så treacå hotårâ¡i
la fapte pentru a-¿i îndeplini visurile. Dar oare ce îi face så continue zi de
zi så punå tot ce au în tot ceea ce fac? Sigur cå existå mai mul¡i factori.
Consider totu¿i cå sunt ¿apte tråsåturi de caracter pe care ei ¿i le-au cultivat,
¿apte caracteristici care îi însufle¡esc så facå orice ca så reu¿eascå. Iatå care
sunt cele ¿apte mecanisme fundamentale care pot så asigure ¿i reu¿ita voastrå:

Tråsåtura nr.1: Pasiune! To¡i ace¿ti oameni ¿i-au descoperit un motiv,
un ¡el mistuitor, dåtåtor de putere, aproape obsedant, care îi îndeamnå så
facå mai mult, så se dezvolte mai mult, så fie mai mult decât sunt! Le då
combustibilul care face så meargå trenul succesului lor ¿i îi face så elibe-
reze adevåratul lor poten¡ial. Pasiunea este aceea care îl împinge pe Pete
Rose så se lanseze cu capul înainte cåtre baza secundå ca ¿i când ar fi un
începåtor la primul såu meci adevårat de ligå. Pasiunea este aceea care îi
dirijeazå ac¡iunile unui Lee Iacocca, fåcându-le så nu semene cu cele ale
multor altora. Pasiunea este aceea care îl mânå pe savantul informatician
de-a lungul anilor de muncå devotatå så ajungå la acele descoperiri epocale
datoritå cårora pot fi trimi¿i oameni în spa¡iu ¿i pot fi adu¿i înapoi. Pasiunea
este aceea care îi face pe oameni så stea pânå târziu ¿i så se trezeascå diminea¡a
devreme. Pasiune este ceea ce î¿i doresc oamenii în rela¡iile dintre ei. Pasiunea
då vie¡ii putere, savoare ¿i sens. Nu existå måre¡ie fårå pasiunea de a fi
måre¡, indiferent dacå este aspira¡ia unui sportiv sau a unui artist, a unui
savant, pårinte sau om de afaceri. Vom dezvålui în capitolul XI cum så
descåtu¿åm aceastå for¡å interioarå prin puterea ¡elurilor.
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Tråsåtura Nr.2: Credin¡å! Orice carte de religie de pe aceastå planetå
vorbe¿te despre puterea ¿i efectul credin¡ei ¿i încrederii asupra oamenilor.
Oamenii care reu¿esc pe o scarå largå se deosebesc foarte mult din punctul
de vedere al convingerilor lor de cei care e¿ueazå. Convingerile noastre în
legåturå cu ceea ce suntem ¿i ceea ce putem fi determinå cu precizie ceea ce
vom fi. Dacå noi credem în magie, vom tråi o via¡å magicå. Dacå noi
credem cå via¡a noastrå este delimitatå de ni¿te grani¡e înguste, dintr-o datå
acele grani¡e vor deveni reale. Ceea ce credem noi cå este adevårat, ceea ce
credem noi cå este posibil devine adevårat ¿i posibil. Aceastå carte vå oferå
o cale ¿tiin¡ificå, specificå, ce så vå ajute så vå schimba¡i rapid convingerile
astfel încât ele så vå sprijine în atingerea scopurilor spre care tinde¡i. Mul¡i
oameni sunt pasiona¡i, dar din cauza convingerilor lor limitative în legåturå
cu cine sunt ¿i ce pot face, niciodatå nu gåsesc puterea så treacå la fapte
care le-ar putea face visul så devinå realitate. Oamenii care reu¿esc în via¡å
¿tiu ce vor ¿i cred cå pot ob¡ine ceea ce vor. În capitolele IV ¿i V vom
învå¡a despre convingeri, ce sunt ele ¿i cum så le folosim.

Pasiunea ¿i convingerea ajutå la propulsarea cåtre desåvâr¿ire. Dar
propulsarea nu este de ajuns. Dacå ar fi a¿a, atunci ar fi destul så punem
combustibil într-o rachetå ¿i så o trimitem orbe¿te în zbor spre ceruri. Pe
lângå acea putere, mai avem nevoie ¿i de o cale, un rost în¡elept al înaintårii
logice. Ca så reu¿im så atingem ¡inta avem nevoie de

Tråsåtura Nr.3: Strategie! O strategie este un mod de organizare a
resurselor. Atunci când Steven Spielberg s-a hotårât så se facå regizor, el
¿i-a stabilit o cale pe care så o urmeze ca så ajungå în lumea pe care voia
s-o cucereascå. ªi-a stabilit ce anume voia så înve¡e, pe cine trebuia så
cunoascå, ¿i ce trebuia så facå. Avea o pasiune, avea un crez, dar avea ¿i
strategia care fåcea ca acele lucruri så func¡ioneze la poten¡ialul maxim.
Ronald Reagan ¿i-a dezvoltat anumite strategii de comunicare pe care le
folose¿te constant pentru a ob¡ine rezultatele pe care le dore¿te. Orice
mare amfitrion, politician, pårinte sau slujba¿ ¿tie cå nu este destul så ai
resurse ca så reu¿e¿ti. Trebuie så folose¿ti acele resurse cât mai eficient.
O strategie înseamnå recunoa¿terea cå cele mai valoroase talente ¿i ambi¡ii
mai au nevoie ¿i de o bunå direc¡ionare. Po¡i deschide o u¿å spårgând-o,
sau gåsind cheia cu care så o deschizi påstrând u¿a intactå. Vom învå¡a
despre strategiile care conduc la desåvâr¿ire în capitolele VII ¿i VIII.

Tråsåtura Nr.4: Limpezimea Valorilor! Dacå ne gândim la lucrurile
care au adus måre¡ia Americii, ne gândim la patriotism ¿i mândrie, un
sim¡ al toleran¡ei, judecå¡i fundamentale, etice, morale ¿i practice pe care
le emitem în legåturå cu ceea ce este important, cu ceea ce conteazå cu
adevårat. Valorile reprezintå sisteme specifice de credin¡å pe care le avem
în legåturå cu ceea ce este sau nu bine så facem în via¡å. Sunt judecå¡ile
pe care le emitem în legåturå cu lucrurile care fac via¡a så merite tråitå.
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Mul¡i oameni nu au o idee clarå în legåturå cu ceea ce este important
pentru ei. Adesea unii indivizi fac lucruri de care sunt nemul¡umi¡i apoi
pur ¿i simplu din cauzå cå nu le este limpede ce cred ei în mod incon¿tient
cå este bine pentru ei ¿i pentru ceilal¡i. Când privim la marile reu¿ite,
constatåm cå ele apar¡in aproape în întregime unor oameni cu un limpede
sim¡ fundamental în legåturå cu ceea ce conteazå cu adevårat. Gândi¡i-vå
la Ronald Reagan, John F. Kennedy, Martin Luther King, Jr., John Wayne,
Jane Fonda. Aveau viziuni diferite, înså ceea ce au cu to¡ii în comun este
o motivare moralå fundamentalå, un sim¡ în legåturå cu cine sunt ¿i de ce
fac ceea ce fac. O în¡elegere a valorilor este unul dintre secretele cele mai
recompensante ¿i temerare cåtre atingerea desåvâr¿irii. Vom discuta despre
valori în capitolul XVIII.

Dupå cum probabil a¡i observat, toate aceste tråsåturi î¿i trag seva una
din cealaltå ¿i se întrepåtrund. Så fie oare pasiunea afectatå de convingeri?
Bineîn¡eles cå da. Cu cât credem mai mult cå putem realiza ceva, cu atât
suntem mai dornici så investim în acel lucru. Este oare convingerea
suficientå pentru atingerea desåvâr¿irii? Este un început bun, dar dacå vå
imagina¡i cå lucrurile vor merge mai departe de la sine, ve¡i constata cå
vå în¿ela¡i. Oare strategiile noastre pentru reu¿itå sunt influen¡ate de
valorile în care credem? Nu încape nici o îndoialå. Dacå strategia voastrå
pentru reu¿itå vå cere så face¡i ceva care nu coincide cu convingerile
voastre necon¿tientizate privitor la ce e bine ¿i ce nu pentru via¡a voastrå,
atunci nu va func¡iona nici cea mai bunå strategie. Acest lucru se întâmplå
adesea celor care încep så aibå reu¿ite ¿i ajung så-¿i saboteze propriul
succes. Problema este cå apare un conflict intern între valorile individului
¿i strategia lui pentru realizare.

Tot astfel, toate cele patru tråsåturi discutate pânå acum nu pot fi
despår¡ite de

Tråsåtura Nr.5: Energie! Energia poate fi angajarea vijelioaså, voioaså
a unuia ca Bruce Springsteen sau a uneia ca Tina Turner. Poate fi
dinamismul întreprinzåtor al unuia ca Donald Trump sau Steve Jobs.
Poate fi vitalitatea unui Ronald Reagan sau a unei Katharine Hepburn.
Este aproape imposibil så mergi cu pa¿i mici ¿i legåna¡i cåtre desåvâr¿ire.
Oamenii cu mari realizåri folosesc din plin orice ocazie care le iese în
cale. Tråiesc cu obsesia cå asemenea ocazii extraordinare pot apårea în
orice zi ¿i recunosc cå ceea ce nu au îndeajuns este timpul. Existå mul¡i
oameni în lume care au o pasiune în care cred. ªtiu ¿i care este strategia
care ar trebui pentru realizarea acestei pasiuni, valorile lor corespund
acestei strategii, numai cå nu au vitalitatea fizicå så treacå la fapte. Marele
succes este inseparabil legat de energia fizicå, intelectualå ¿i spiritualå
care ne laså så realizåm mai tot ce avem. În capitolele IX ¿i X vom învå¡a
care sunt ¿i cum så folosim instrumentele cu ajutorul cårora så ne
perfec¡ionåm imediat energiile fizice.
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Tråsåtura Nr.6: Prizå la oameni! Aproape to¡i oamenii realiza¡i au în
comun o extraordinarå prizå la oameni, capacitatea de a se conecta ¿i a
stabili legåturi cu oameni de condi¡ii diferite ¿i cu convingeri diferite.
Desigur, mai existå ¿i câte un geniu råu care inventeazå ceva care schimbå
lumea. Dar dacå acest geniu î¿i petrece tot timpul într-o fermå izolatå, va
avea o reu¿itå la un anumit nivel, dar va e¿ua în alte privin¡e. Marile
personalitå¡i precum Kennedy, King, Reagan, Gandhi au aceastå abilitate
så stabileascå legåturi care îi unesc cu alte milioane de oameni. Cel mai
mare succes nu este cel de pe scena lumii. El se aflå în adâncurile inimilor
voastre. Acolo, în stråfundurile inimii, fiecare simte nevoia unor legåturi
durabile, vii cu al¡i oameni. Fårå ele, orice reu¿itå, orice desåvâr¿ire este
gåunoaså. Vom învå¡a despre aceste legåturi în capitolul XIII.

Despre ultima tråsåturå am mai discutat ceva mai devreme.

Tråsåtura Nr.7: Måiestria Comunicårii! Aceasta este esen¡a con¡inutului
acestei cår¡i. Felul în care comunicåm cu al¡ii ¿i felul în care comunicåm
cu noi în¿ine determinå în ultimå instan¡å calitatea vie¡ii noastre. Cei care
reu¿esc în via¡å sunt aceia care au învå¡at cum så foloseascå orice încercare
la care îi supune via¡a ¿i så-¿i comunice lor în¿i¿i experien¡a câ¿tigatå
într-un fel care îi determinå så schimbe lucrurile în bine. Cei care e¿ueazå
se confruntå cu vitregiile vie¡ii ¿i le acceptå cu resemnare. Oamenii care
ne modeleazå via¡a ¿i cultura ståpânesc ¿i arta comunicårii cu al¡i oameni.
Ceea ce au în comun este abilitatea de a comunica o viziune, o fråmântare,
o bucurie sau o menire. Måiestria comunicårii este calitatea unui bun
pårinte, unui mare artist, unui mare om politic sau unui bun dascål. Aproape
fiecare capitol din aceastå carte abordeazå într-un fel sau altul problema
comunicårii, aruncând pun¡i de legåturå, deschizând noi cåi ¿i împårtå¿ind
noi viziuni. Din prima parte a acestei scrieri pute¡i învå¡a cum så lua¡i
controlul asupra creierului ¿i corpului vostru ¿i cum så le dirija¡i mai
eficient decât o fåcea¡i înainte. Ne vom ocupa de factori care influen¡eazå
felul în care comunica¡i cu voi în¿ivå. În partea a doua vom cåuta o cale
så descoperim ceea ce vre¡i cu adevårat de la via¡a voastrå ¿i cum så
comunica¡i mai eficient cu al¡ii, precum ¿i felul în care pute¡i anticipa
tipurile de comportament pe care îl manifestå îndeob¿te diferite tipuri de
oameni. Partea a treia a cår¡ii prive¿te dintr-o perspectivå mai globalå,
mai largå cåtre felul în care ne comportåm, ceea ce ne motiveazå ¿i cu ce
contribuim la un nivel mai larg, extrapersonal. Este vorba despre cum så
folosi¡i lucrurile nou-învå¡ate ¿i så deveni¡i un conducåtor.

Când am scris aceastå carte, scopul meu ini¡ial a fost så alcåtuiesc un
manual pentru dezvoltare umanå – o carte care så con¡inå cea mai bunå ¿i
cea mai recentå tehnologie a schimbårii umane. Am vrut så vå înarmez
cu priceperile ¿i strategiile care så vå dea posibilitatea så schimba¡i tot
ceea ce dori¡i så schimba¡i ¿i s-o pute¡i face mai repede decât a¡i visat
vreodatå. Am vrut så creez o oportunitate pentru voi într-un mod foarte
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concret, ca så pute¡i îmbunåtå¡i rapid calitatea experien¡ei voastre de via¡å.
Am mai vrut så creez o lucrare la care så vå pute¡i întoarce iar ¿i iar ¿i så
gåsi¡i întotdeauna ceva folositor pentru via¡a voastrå. ªtiam cå multe
dintre subiectele pe care aveam så le abordez ar putea fi baza unor cår¡i
de sine ståtåtoare. Am vrut totu¿i så vå ofer informa¡ii care så fie complete,
ceva care så poatå fi folosit în orice domeniu. Sper ca aceastå carte så fie
pentru voi un ghid în toate aceste probleme.

Când manuscrisul a fost gata, primii care au citit-o au apreciat-o foarte
mult, cu o singurå obiec¡ie – mai mul¡i mi-au spus: „Aici sunt douå cår¡i.
De ce nu le separi, så publici una acum ¿i pe urmåtoarea peste un an?“
Scopul meu a fost så-¡i ofer ¡ie, cititorule, cât mai multe informa¡ii de
calitate pe cât puteam de repede. Nu voiam så distribui cu zgârcenie aceste
sfaturi, unul câte unul. M-am temut, totu¿i, cå mul¡i oameni nici nu vor
ajunge så parcurgå acele pår¡i ale cår¡ii pe care eu le consider ca fiind cele
mai importante, pur ¿i simplu pentru cå, mi s-a explicat, numeroase studii
au dovedit cå mai pu¡in de 10% din cei care cumpårå o carte ajung så
treacå de primul capitol. La început nu am dat crezare statisticilor. Apoi
mi-am amintit cå mai pu¡in de 3% din cetå¡enii ¡årii sunt independen¡i din
punct de vedere financiar, mai pu¡in de 10% au un ¡el clar în via¡å, doar
35% dintre femeile americane – iar bårba¡i ¿i mai pu¡in – se simt în formå
fizicå bunå ¿i cå în multe state, una din douå cåsnicii e¿ueazå în divor¡.
Doar un mic procent de oameni tråiesc via¡a a¿a cum au visat-o. De ce?
Pentru cå este nevoie de un efort. ªi de fapte gråitoare.

Bunker Hunt, petrolistul miliardar texan, a fost întrebat odatå ce sfat
le-ar putea da altora ca så reu¿eascå. El a råspuns cå este u¿or så reu¿e¿ti.
Mai întâi, î¡i stabile¿ti exact ce anume vrei så reu¿e¿ti; în al doilea rând,
te hotårå¿ti dacå e¿ti dispus så faci sacrificiul pe care îl cere reu¿ita ta – ¿i
pe urmå, faci acel sacrificiu. Dacå nu faci cel de-al doilea pas, nu vei
ob¡ine niciodatå ceea ce dore¿ti, pe termen lung. Îmi place så-i numesc
pe cei care sunt dispu¿i så facå sacrificiul „acei pu¡ini care fac“, spre
deosebire de „cei mul¡i care zic“. Vå provoc så vå juca¡i cu acest material,
så-l citi¡i, så împårtå¿i¡i ¿i altora ceea ce învå¡a¡i ¿i så vå bucura¡i de el.

În acest capitol am subliniat prioritatea trecerii la fapte. Existå înså mai
multe moduri de a trece la fapte. Cele mai multe dintre ele depind de
încercare ¿i e¿ec. Majoritatea celor care au reu¿it din plin s-au orientat ¿i
reorientat de nenumårate ori pânå când au ob¡inut ceea ce au dorit. Metoda
încercårii ¿i e¿ecului este bunå cu o singurå obiec¡ie: este nevoie de o mare
cantitate dintr-o resurså pe care nimeni dintre noi nu o are nelimitat – timp.

Ce-a¡i zice dacå ar exista o cale mai scurtå så trece¡i la fapte care ar
gråbi procesul de învå¡are? Ce-a¡i zice dacå v-a¿ aråta cum så învå¡a¡i
exact lec¡iile pe care le-au învå¡at deja cei împlini¡i? Acest lucru se poate
realiza prin modelare, o cale de a reproduce exact felul de desåvâr¿ire al
altora. Ce anume fac ei ca så se eviden¡ieze în compara¡ie cu al¡ii care se
rezumå doar så viseze la reu¿itå? Haide¡i så descoperim…




