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CÂND ESTE DOAR
TALENTUL SUFICIENT?

T

alentul este de foarte multe ori supraapreciat ¿i în¡eles
gre¿it. Poetul ¿i dramaturgul francez Edouard Pailleron spunea:
„Dacå ai succes, se vor gåsi destui pro¿ti în jurul tåu care så
sus¡inå cå ai talent.“ Când oamenii realizeazå lucruri måre¡e,
ceilal¡i vor explica adesea aceste reu¿ite atribuindu-le talentului. Dar acesta este un mod gre¿it ¿i în¿elåtor de a privi
succesul. Dacå talentul este suficient pentru a reu¿i, atunci
de ce atât eu, cât ¿i tu, cititorule, cunoa¿tem oameni foarte
talenta¡i care nu au a¿a de mult succes?
Mul¡i lideri americani din domeniul afacerilor sunt obseda¡i
de talent. Unii chiar cred cå talentul este råspunsul la orice
problemå. Malcom Gladwell, autorul cår¡ilor The Tipping
Point ¿i Blink, specificå faptul cå multe companii ¿i mul¡i
consultan¡i au ca prioritate gåsirea ¿i angajarea oamenilor
talenta¡i. El considerå cå: „Aceastå obsesie pentru talent este
noua regulå religioaså a managementului american.“ Anumite
companii angajeazå zeci de absolven¡i de MBA de la facultå¡i
de top, îi promoveazå rapid, îi råsplåtesc generos ¿i nu le
analizeazå niciodatå la rece ¿i cu acurate¡e calitatea muncii.
Exemplul principal pe care îl då este compania Enron. Cultura
obsesivå a acesteia de a cåuta talente era legendarå. De
exemplu, Lynda Clemmons a parcurs traseul de la dealer, la
asociat, la manager, la director, ajungând så aibå propria companie în numai ¿apte ani! Gladwell punea întrebarea: „Cum
evaluezi calitatea muncii cuiva care nu stå pe un post îndeajuns
pentru a putea fi evaluat corect?“1
11
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Talentul nu este suficient. Peter Drucker, pårintele managementului modern, spunea: „Se pare cå este o strânså legåturå
între eficien¡a unui om ¿i inteligen¡a, imagina¡ia sau cuno¿tin¡ele acestuia... Inteligen¡a, imagina¡ia ¿i cuno¿tin¡ele
sunt resurse vitale, dar numai eficien¡a le transformå în rezultate. Ele singure stabilesc doar limitele a ceea ce poate fi
realizat.“ Dacå talentul ar fi fost suficient, atunci cei mai eficien¡i ¿i plini de influen¡å oameni ar fi mereu cei mai talenta¡i.
Dar nu se întâmplå mereu a¿a. Lua¡i în considerare urmåtoarele aspecte:
z

z

z

z

Mai mult de 50% dintre directorii companiilor din topul
500 Fortune au avut o medie de 6 sau 7 la facultate.
65% dintre senatorii americani provin din jumåtatea inferioarå ca medie a grupei din care au absolvit.
5% dintre pre¿edin¡ii americani provin din jumåtatea inferioarå ca medie a grupei din care au absolvit ¿coala.
Mai mult de 50% dintre întreprinzåtorii miliardari din ziua
de azi nu au terminat facultatea!2
În mod clar talentul nu este suficient.

PRINCIPIUL

SÅRITURII ÎN ÎNÅLºIME

Aceasta nu este o carte împotriva talentului. Eu cred în importan¡a talentului. Cum så nu cred? To¡i liderii de succes îi
în¡eleg importan¡a. Cunoscutul antrenor de fotbal american
Lou Holtz mi-a spus odatå: „John, am antrenat echipe cu
jucåtori buni ¿i am antrenat echipe cu jucåtori slabi. Sunt un
antrenor mai bun când am jucåtori buni!“ Cu cât are mai mult
talent o echipå de sportivi sau de oameni de afaceri sau un
departament, cu atât de¡ine mai mult poten¡ial ¿i cu atât mai
bun poate fi liderul ei.
Majoritatea liderilor în¡eleg dinamica proprietå¡ii, a responsabilitå¡ilor împår¡ite, a diviziei muncii, a guvernårii prin
intermediul unui comitet ¿i a delegårii sarcinilor. Adesea,
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liderii ob¡in rezultate spectaculoase împår¡ind un proiect în
mai multe sarcini ¿i coordonând efortul celor implica¡i. Faptele
impresionante, cum ar fi construirea piramidelor sau a
Marelui Zid Chinezesc, au fost realizate în acest mod. Totu¿i,
existå ¿i sarcini care î¿i gåsesc finalizarea în urma implicårii
mai multor oameni. Legea lui Brooks spune: „Implicând mai
mul¡i oameni într-un proiect de software care este în întârziere,
întârzii proiectul ¿i mai mult.“ Mai mult nu înseamnå întotdeauna mai bun, iar unele lucruri sunt mai bine fåcute atunci
când se implicå o singurå persoanå.
O exemplificare minunatå a importan¡ei talentului poate
fi observatå la o probå sportivå, cum ar fi såritura în înål¡ime.
Câ¿tigarea unei competi¡ii la såritura în înål¡ime se face cu un
singur om care poate såri doi metri ¿i jumåtate, nu cu ¿apte
oameni care sar fiecare câte 60 de centimetri. Un astfel de exemplu
poate pårea evident, dar de multe ori suntem de pårere cå este
mai bine så punem mai mul¡i oameni la un proiect pentru a ob¡ine
un rezultat cât mai bun.
Aceasta nu este întotdeauna solu¡ia potrivitå. De fapt,
existå multe sarcini care cer talent ¿i nu mul¡i oameni. Ca ¿i
la såritura în înål¡ime, se cere talentul extraordinar al unei
singure persoane ¿i nu cel mediocru al câtorva.

S Å PUNEM TALENTUL ÎN PERSPECTIVÅ
Dupå cum am mai spus, nu doresc så minimalizez importan¡a talentului. Talentul este un dar de la Dumnezeu care ar trebui
apreciat ca atare. Când vedem oameni talenta¡i ar trebui...
1. Så ne minunåm de darul lor
Când citesc cår¡i despre leadership scrise de Jack Welch,
må uime¿te în¡elepciunea lui plinå de bun sim¡. Nu e de mirare
cå a reu¿it så punå pe picioare compania General Electric ¿i
så o ridice pe o pozi¡ie înaltå în lumea afacerilor din America.
Este un lider înnåscut.
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De câte ori am ocazia, må duc la concertele lui Sarah
Brightman. Mi se pare cå vocea ei este deosebitå de a celorlal¡i
arti¿ti. Adesea, închid ochii ¿i o ascult cântând, minunându-må
de talentul ei. Sarah Brightman este o cântårea¡å înnåscutå.
Fotbalul american profesionist din Atlanta a ajuns la alt nivel
când Michael Vick s-a alåturat echipei. Capacitatea lui de a alerga
¿i a înscrie sigur încânta spectatorii la fiecare meci. El a ridicat
colegii ¿i fanii echipei Falcons pe culmi nebånuite pânå atunci
datoritå talentului såu. Michael Vick este un sportiv înnåscut.
Talentul le poate oferi oamenilor ocazia de a face lucruri
extraordinare ¿i ar trebui så recunoa¿tem talentul oamenilor
¿i så ne minunåm de realizårile lor.
2. Så recunoa¿tem contribu¡ia pe care o au în cadrul
societå¡ii
Când întâlnim oameni talenta¡i, ar trebui så notåm impactul
pe care îl au asupra noastrå. Unde ar fi America aståzi dacå nu ar
fi fost fondatå de lideri talenta¡i? Am citit cartea Booknotes Life
Stories: Notable Biographers on the People Who Shaped America
scriså de Brian Lamb, directorul fondator al postului de televiziune
C-SPAN ¿i gazda emisiunii Booknotes de pe acest post. Cartea
mi-a adus aminte de talentul pårin¡ilor fondatori ai Americii:
z

THOMAS JEFFERSON , al treilea pre¿edinte al Statelor Unite
¿i unul dintre fondatorii Declara¡iei de Independen¡å, a
fost un om al Rena¿terii: a inventat primul plug modern,
a fost pre¿edintele Asocia¡iei Filozofilor Americani, i-a
trimis pe Lewis ¿i Clark în prima expedi¡ie de descoperire
¿tiin¡ificå, a reconstruit capitala Washington D.C. în a¿a
fel încât pre¿edintele ¡årii så vadå clådirea Congresului
de pe Capitol Hill ¿i a donat cele 6.500 de cår¡i din
biblioteca sa pentru a pune bazele Bibliotecii Congresului Statelor Unite ale Americii.

z

THOMAS PAINE a creat primul bestseller din America atunci
când a scris cartea Common Sense. A vândut jumåtate de
milion de exemplare într-o ¡arå cu trei milioane de oameni.
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JAMES MADISON, al patrulea pre¿edinte al ¡årii, a fost cel
care a gândit în principal Constitu¡ia Statelor Unite. El
a prezidat peste cei cincizeci ¿i cinci de oameni care au
creat documentul care a schimbat lumea. Era un gânditor
mai bun decât Jefferson.

z

HENRY CLAY , orator, om de stat ¿i avocat – a fost mentorul
lui Abraham Lincoln ¿i a prevenit secesiunea statelor
din sud în 1850. Mul¡i istorici cred cå aceastå amânare
de un deceniu a oferit ¿ansa uniunii de a construi o bazå
industrialå, ducând astfel la påstrarea Statelor Unite.

Cursul istoriei a fost schimbat de-a lungul ¿i de-a latul lumii
de bårba¡i ¿i femei talenta¡i, care ¿i-au folosit abilitå¡ile la
maxim.
3. Så separåm ceea ce pot face de cine sunt ei
Fred Smith, autorul ¿i pre¿edintele Asocia¡iei Fred Smith,
mi-a împårtå¿it o vorbå de în¡elepciune acum mai mul¡i ani. El
mi-a spus: „Talentul este de obicei mai mare decât persoana.“
Prin aceastå afirma¡ie a vrut så spunå cå de cele mai multe ori
talentul unor persoane este mai mare decât alte atribute personale, cum ar fi caracterul ¿i dåruirea. Ca urmare, uneori nu
se ridicå la nivelul talentului lor. Oamenii talenta¡i sunt mereu
tenta¡i så se bazeze prea mult pe capacitå¡ile lor pentru a se
descurca în orice împrejurare. Sau doresc ca oamenii så le recunoascå meritele, dar så le treacå cu vederea caren¡ele de caracter.
Nu ai cunoscut oameni care ar fi trebuit så ajungå în vârf,
dar nu au fåcut-o? Aveau talent cu toptanul, ¿i totu¿i nu au
reu¿it så se ridice. Filozoful Ralph Waldo Emerson a cunoscut
¿i el astfel de oameni pentru cå spunea: „Talentul de dragul
talentului nu este decât vorbårie goalå ¿i spectacol. Talentul
care munce¿te cu drag pentru cauza adevårului universal î¿i
ridicå posesorul la un nou nivel, cel de binefåcåtor.“
Este doar talentul suficient? Da, dar numai la început.
Romancierul Charles Wilson afirma: „Indiferent de mårimea
sticlei, crema se ridicå mereu la suprafa¡å.“ Talentul iese în
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eviden¡å. Te face remarcat. La început, talentul te separå de ceilal¡i
oameni. Î¡i oferå un avantaj fa¡å de ceilal¡i. Din acest motiv,
talentul nativ este unul dintre
cele mai mari daruri ale vie¡ii.
„Cel mai dur lucru cu care
Dar avantajul pe care ¡i-l oferå
te confrun¡i odatå ce ai
nu dureazå mult. Compozitosucces este faptul cå trebuie
rul Irving Berlin a în¡eles acest
så continui så ai succes.
adevår când a spus: „Cel mai
Talentul este doar un punct
dur lucru cu care te confrun¡i
de plecare în aceastå lume.
odatå ce ai succes este faptul
Trebuie så-¡i exersezi
cå trebuie så continui så ai suctalentul continuu.“
ces. Talentul este doar un punct
– Irving Berlin
de plecare în aceastå lume.
Trebuie så-¡i exersezi talentul
continuu.“
Mul¡i dintre oamenii talenta¡i care au un avantaj asupra
celorlal¡i la început îl pierd pentru cå în loc så ¿i-l îmbunåtå¡eascå în permanen¡å, se odihnesc pe lauri. Considerå cå
talentul îi va men¡ine în top. Ei nu î¿i dau seama care este
adevårul: dacå nu încep så ¿i-l valorifice, al¡ii îi vor întrece.
Talentul este mai comun decât î¿i imagineazå. Scriitorul de
mare succes Stephen King spunea: „Talentul e mai ieftin decât
sarea de bucåtårie. Ce îl diferen¡iazå pe omul talentat de cel
de succes este multå muncå.“ În mod clar este nevoie de mai
mult decât talent pentru a ob¡ine succesul.

AI ABILITÅºILE NECESARE PENTRU A REUªI?
Prin urmare, de ce ai nevoie pentru a reu¿i? Unde suntem situa¡i
noi doi în raport cu toate acestea? Poate så aibå succes oricine?
Unde se încadreazå talentul în toate acestea? Iatå ce cred eu:
1. Toatå lumea are talent
Oamenii au aceea¿i valoare, dar nu ¿i acela¿i nivel de
dotare. Unii oameni par a fi binecuvânta¡i cu o multitudine
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de talente. Mul¡i dintre noi avem mai pu¡ine abilitå¡i, dar
re¡ine¡i un singur lucru: fiecare poate så facå un anumit lucru
foarte bine.
În cartea lor, Now, Discover Your Strengths, Marcus
Buckingham ¿i Donald O. Clifton sus¡in cå orice persoanå este
capabilå så facå un lucru mult mai bine decât urmåtorii zece
mii de oameni. ªi ei î¿i sus¡in afirma¡ia cu studii de cercetare
solide. Ei numesc acest lucru zona puterii ¿i îi încurajeazå pe
oameni så încerce så o descopere ¿i så o foloseascå la maxim.
Nu conteazå cât de con¿tient e¿ti tu de calitå¡ile tale, ce pårere
ai despre tine sau dacå ai mai avut succes în trecut. Ai un
talent pe care ¡i-l po¡i dezvolta.
2. Dezvoltå-¡i talentul pe care îl ai, nu pe cel pe care
¡i l-ai dori
Dacå te-a¿ întreba cine ar avea mai mult succes, persoana
talentatå sau cea care î¿i då seama de talentul ei ¿i ¿i-l dezvoltå,
råspunsul ar fi evident. Apoi ¡i-a¿ pune urmåtoarea întrebare:
De ce mul¡i oameni î¿i petrec cam tot timpul concentra¡i pe
dezvoltarea slåbiciunilor pe care le au?
Unul dintre lucrurile pe care le men¡ionez la seminariile
mele este så înceteze så lucreze la slåbiciunilor lor ¿i så înceapå
så î¿i dezvolte punctele forte. (Prin aceasta må refer la abilitå¡i,
nu la atitudine sau la probleme de caracter, cu toate cå ¿i ele
trebuie îmbunåtå¡ite.) Din analizele mele am constatat cå
oamenii î¿i pot måri capacitatea cu 2 puncte pe o scarå de la 1
la 10. De exemplu, dacå talentul tåu nativ este de 4, cu multå
muncå îl po¡i ridica la 6. Cu alte cuvinte, te po¡i duce de la
pu¡in sub mediocru pânå la pu¡in peste mediocru. Dar hai så
spunem cå gåse¿ti ceva la care te pricepi de 7; ai poten¡ialul de
a deveni un 9, chiar ¿i un 10 dacå este cel mai mare talent al
tåu ¿i munce¿ti extraordinar de mult! Asta te ajutå så avansezi
de la un talent de 1 la 10.000 la 1 la 100.000 – dar numai dacå
faci ¿i celelalte lucruri necesare pentru a-¡i dezvolta talentul.
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3. Oricine poate face alegeri care så adauge
valoare talentului såu
Råmâne întrebarea: Ce creeazå eficien¡a de care Peter
Drucker spune cå este nevoie pentru a transforma talentul în
rezultate? Acest lucru provine din alegerile pe care le
Alegerile cheie pe care le
faci. Alegerile cheie pe care
faci – în plus fa¡å de
le faci – în plus fa¡å de tatalentul tåu nativ – te vor
lentul tåu nativ – te vor disdistinge de cei care se
tinge de cei care se bazeazå
bazeazå doar pe talent.
doar pe talent. William
Jennings Bryan, orator, avocat ¿i lider politic, spunea: „Destinul nu este o chestiune care
¡ine de întâmplare, ci de alegerile pe care le faci; nu este un
lucru pe care îl a¿tep¡i, ci pe care îl realizezi.“
Am descoperit treisprezece alegeri cheie care au puterea de
a dezvolta talentul unei persoane:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Încrederea î¡i consolideazå talentul.
Pasiunea insuflå energie talentului.
Ini¡iativa î¡i energizeazå talentul.
Concentrarea î¡i direc¡ioneazå talentul.
Pregåtirea î¡i pozi¡ioneazå talentul.
Exerci¡iul î¡i ¿lefuie¿te talentul.
Perseveren¡a î¡i sus¡ine talentul.
Curajul î¡i testeazå talentul.
Disponibilitatea de a învå¡a î¡i dezvoltå talentul.
Caracterul î¡i protejeazå talentul.
Rela¡iile î¡i influen¡eazå talentul.
Responsabilitatea î¡i întåre¿te talentul.
Munca în echipå î¡i multiplicå talentul.

Få aceste alegeri ¿i vei deveni o persoanå extrem de
talentatå. Dacå ai talent e¿ti singur. Dacå ai foarte mult talent
ie¿i în eviden¡å!
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POºI REU ªI ªI TU!
Cred cå ideile din aceastå carte te pot ajuta. Talentul nu
este suficient are la bazå o întâmplare care s-a petrecut în 2004.
Antrenorul Jim Tressel m-a rugat så vorbesc echipei de fotbal
american de la Universitatea de Stat Ohio în weekendul în
care urma så joace împotriva echipei din Michigan. Pentru
mine a fost mai mult decât o slujbå, a fost ca un vis devenit
realitate! Am crescut în Ohio ¿i am fost un fan al echipei
Buckeye toatå via¡a.
Antrenorul Tressel îmi citise cartea intitulatå Today
Matters. Pentru cå jucåtorii echipei erau foarte tineri, iar antrenorul dorea så îi înve¡e så se concentreze pe sezonul de fotbal,
el ¿i echipa mi-au citit cartea de-a lungul întregului an. Tressel
a dorit ca eu så vorbesc echipei înaintea ultimului meci, care
era ¿i cel mai important din sezon. A fost o experien¡å de
neuitat. Am vorbit echipei Buckeye vineri searå, am mers cu
ei pânå la stadion sâmbåtå, iar apoi am intrat la ei în vestiar
unde am våzut un ceas cu numåråtoare inverså pânå la jocul
cu Michigan pe care scria: „Ziua de azi conteazå“.
Se poate ¿i mai bine de atât? Da! Antrenorul Tressel s-a
întors cåtre mine când încå eram în vestiar ¿i mi-a spus:
„John, tu ¿i cu mine vom conduce echipa pe stadion.“
Am alergat cu ei în fa¡a a 100 000 de fani înråi¡i. Nu voi
uita acel moment niciodatå! Se poate ¿i mai bine? Da! Am stat
pe bancå alåturi de echipå pe parcursul întregului meci. ªi a
fost ¿i mai bine! Ohio a câ¿tigat meciul!
Ce legåturå are acest lucru cu Talentul nu este suficient?
Înainte de vizita mea, antrenorul Tressel mi-a trimis câteva
pliante cu informa¡ii despre echipa Ohio pentru a må ajuta så
må pregåtesc. Unul dintre pliante era o cårticicå, scoaså de
Universitatea de Stat Ohio, care con¡inea un articol cu titlul:
„Lucruri pentru care nu trebuie så ai talent“. Acesta sublinia
faptul cå pentru programul de fotbal american de la facultatea
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respectivå calitå¡i cum ar fi punctualitatea, efortul, råbdarea
¿i generozitatea erau importante. Nici unul dintre aceste
lucruri nu cere så ai vreun talent special. Antrenorul Tressel
mi-a spus cå el ¿i ceilal¡i colegi încercau prin aceste articole
så îi facå pe jucåtorii talenta¡i så-¿i dea seama cå talentul lor
nu era suficient pentru a reu¿i.
Mi-a plåcut la nebunie articolul ¿i m-am gândit cå dacå
scriu o carte având acest subiect a¿ putea ajuta mul¡i oameni.
Vezi tu, oamenii care nu iau deciziile corecte pentru a-¿i dezvolta talentul continuå så aibå realizåri sub a¿teptåri. Talentul
îi face så iaså în eviden¡å, înså alegerile gre¿ite pe care le fac
îi împiedicå în reu¿ita lor. Prietenii, familia, ¿efii sau antrenorii
lor pot vedea talentul lor nemåsurat ¿i se pot întreba de ce nu
se ridicå niciodatå la nivelul a¿teptårilor. Talentul le oferå
ocazii, iar alegerile gre¿ite le închid u¿ile în nas. Talentul e
un dar, înså succesul trebuie câ¿tigat.
Pe de altå parte, oamenii extrem de talenta¡i ajung destul
de aproape de a-¿i pune în valoare tot poten¡ialul. Ei au realizåri peste a¿teptåri în mod frecvent. Oamenii le våd harul ¿i
nu înceteazå så fie uimi¡i cât de des ace¿tia se ridicå deasupra
nivelului mediu. Talentul le oferå oportunitå¡i, iar alegerile
corecte le deschid u¿ile înspre succese ¿i mai mari.
Via¡a se bazeazå pe multe decizii ¿i fiecare alegere pe care o
faci te define¿te pe tine. Ce carierå vei alege? Cu cine te vei
cåsåtori? Unde vei locui? Ce educa¡ie vei avea? Ce vei face cu
ziua de azi? Una dintre cele mai importante alegeri pe care le
ai de fåcut este cine vei deveni. Via¡a nu înseamnå cå ai o
mânå bunå de cår¡i pe care så o joci cum trebuie. Nu depinde
de tine cu ce începi în via¡å. Talentul este un dar divin. În
via¡å trebuie så joci bine mâna care ¡i s-a dat. ªi acest lucru
este hotårât de alegerile tale.

TALENT + ALEGERI CORECTE = O PERSOANÅ EXTREM DE
TALENTATÅ

Când este doar talentul suficient?
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Oamenii extrem de talenta¡i sunt cei care î¿i exploateazå
talentul, ating poten¡ialul maxim ¿i î¿i împlinesc destinul.
Le citeam nepo¡ilor mei o carte a Doctorului Seuss intitulatå „The Places You’ll Go!“ În ea am gåsit un mare adevår
care spunea a¿a:
Ai creier în cap,
Ai picioarele în pantofi,
Po¡i så te îndrep¡i
În orice direc¡ie vrei tu
Eu cred în acest lucru din toatå inima. Speran¡a mea este
ca aceastå carte så te conducå în direc¡ia bunå ¿i så faci alegerile potrivite pentru a deveni o persoanå extrem de talentatå,
så construie¿ti pe baza abilitå¡ilor tale ¿i så-¡i tråie¿ti via¡a
la poten¡ialul maxim.
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ÎNCREDEREA ÎºI
CONSOLIDEAZÅ TALENTUL
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entru majoritatea oamenilor primul ¿i cel mai mare
obstacol în calea succesului este încrederea în ei în¿i¿i. Odatå
ce descoperå care este punctul lor forte, ceea ce îi împiedicå
adesea så reu¿eascå nu este lipsa talentului, ci lipsa încrederii
în sine, care este o limitare impuså de ei. Lipsa de încredere
poate ac¡iona ca un paravan în cazul talentului. Înså, atunci
când oamenii cred în for¡ele lor, ei dezlån¡uie puterea din
låuntrul lor ¿i resursele din jur, ajungând astfel la un nivel
mai înalt. Poten¡ialul tåu este ca o imagine a ceea ce po¡i
deveni. Încrederea te poate ajuta så vezi aceastå imagine ¿i så
tinzi cåtre ea.

MAI

MULT DECÂT UN TALENT IMENS

A devenit o legendå a sporturilor americane. Oamenii îl
numesc garan¡ie. La vremea respectivå nu pårea så fie mai
mult decât vorbårie – bravada unui sportiv cunoscut a cårui
echipå era consideratå necâ¿tigåtoare înaintea unui meci important. S-a întâmplat pe 9 ianuarie 1969, cu trei zile înaintea
celui de-al treilea meci din campionatul interna¡ional de fotbal
american, primul care a fost numit Super Bowl. Au fost doar
câteva cuvinte rostite de funda¿ul echipei Jets, Joe Namath:
„Echipa Jets va câ¿tiga duminicå. V-o garantez.“
23
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Afirma¡ia u¿or låudåroaså nu pare ceva extraordinar în
zilele noastre. Începând cu cariera sportivå a lui Muhammad
Ali, mul¡i sportivi au fåcut afirma¡ii curajoase. Dar atunci
lumea nu auzea astfel de laude din partea unor sportivi care
jucau pentru Liga Americanå de Fotbal (LAF). Liga, veche de
opt ani, era consideratå de nivel inferior pentru cå în campionatele mondiale precedente toate echipele lor fuseserå eliminate.
Majoritatea exper¡ilor erau de pårere cå vor mai trece mul¡i
ani pânå când o echipå apar¡inând LAF va concura la nivelul
celor din Liga Na¡ionalå de Fotbal. Echipa Colts, apar¡inând
LNF-ului, era favorita campionatului, cu 18-19 puncte.
Încrederea lui Namath ar fi putut pårea nefondatå, dar era
mai mult decât o vorbå în vânt. Nici måcar nu era ceva neobi¿nuit pentru Namath. În ciuda faptului cå la interviuri el
î¿i asuma vina când echipa pierdea un meci, afi¿a o încredere
în sine fenomenalå. Credea în el, în echipa lui ¿i în capacitatea
lor de a câ¿tiga meciul. Aceastå abilitate de a avea încredere
în sine o de¡inea încå din timpul copilåriei.

PRIMELE SEMNE
Joe Namath avusese mereu talent la sport, cåci provenea
dintr-o familie de sportivi. Primii antrenori i-au fost membrii
familiei. John, tatål såu, l-a învå¡at cum så prindå, så arunce ¿i
så joace baseball ¿i ce så facå în diverse situa¡ii de joc. Chiar ¿i
fra¡ii såi au contribuit la educa¡ia lui sportivå. Fratele såu, Bobby,
a început så îl înve¡e ce så facå în pozi¡ia de funda¿ când Joe avea
doar ¿ase ani, iar Frank, celålalt frate al lui îl pedepsea dur dacå
nu se descurca a¿a cum trebuia la antrenamentele de familie.
Joe fusese mereu slåbu¡ ¿i u¿or ca un fulg pentru vârsta sa
¿i uneori oamenii îl subestimau din aceastå cauzå. Când era
la ¿coala primarå, un grup de pu¿ti duri din vecini i-a provocat prietenul, pe Linwood Alford, la un joc de baschet în
patru. Linwood ¿i Joe s-au dus så joace, iar Linwood î¿i aminte¿te: „Båie¡ii ceilal¡i au râs când l-au våzut cât de pricåjit
este ¿i m-au întrebat cum am de gând så câ¿tig dacå joc cu el“.

Încrederea î¡i consolideazå talentul
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Pårea el u¿or de båtut, dar aparen¡ele în¿elau. „Dacå îl
trânteai, se ridica în picioare imediat,“ î¿i aminte¿te Alford.
„Joe nu era un båiat frumu¿el.“1 Cei doi i-au învins pe ceilal¡i
¿i le-au câ¿tigat respectul.
Joe avea un curaj extraordinar. Se ducea uneori cu Linwood
la un pod lângå casele lor ¿i ståteau agå¡a¡i sub pod când
treceau trenurile pe deasupra. La început curajul såu nu s-a
manifestat în sport. Dezlån¡uirea încrederii care i-a consolidat
talentul s-a produs când Joe avea opt ani. A venit acaså cu
echipamentul de la prima lui echipa de baseball la juniori Elks.
Biografia lui Namath redå conversa¡ia care a avut loc între
Joe ¿i tatål såu, John, în acel moment:
„E foarte frumos echipamentul, fiule. Î¡i vine foarte bine.“
Joe era cel mai firav copil din echipå. Era ¿i cel mai tânår
dintre to¡i, probabil cu un an. „ªtii, tati, ceilal¡i copii sunt atât
de buni,“ a spus Joe. „Sunt mai solizi decât mine ¿i nu cred cå
am nici o ¿anså.“
„Scoate echipamentul de pe tine în acest moment,“ i-a spus
tatål såu. „Du-l înapoi antrenorului ¿i spune-i cå te retragi pentru
cå ceilal¡i sunt mai buni decât tine.“
Joe ¿i-a privit tatål cu ochii såi tri¿ti ¿i visåtori. „Dar nu pot
face a¿a ceva.“
„Påi dacå nu e¿ti destul de bun så intri în echipå, ce rost are
så påstrezi echipamentul?“
„Dar, tatå, sunt atât de buni,“ a spus el.
„ªi tu e¿ti bun. ªtii så prinzi mingea. ªtii så arunci foarte
bine. ªtii toate regulile.“
Atunci John i-a låsat douå op¡iuni båiatului: ori înapoia
echipamentul, ori se ducea la antrenament. Dacå dupå antrenament nu sim¡ea el cå este mai bun decât ceilal¡i copii, putea så
se retragå din echipå.
Joe i-a spus cå va încerca.
S-a întâmplat ca el så fie cel mai bun jucåtor din echipa Elks.2

Încrederea pe care John Namath a încercat så i-o insufle
fiului såu nu a fost o mi¿care gre¿itå. Tatål såu obi¿nuia så
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facå un rezumat al carierei fiului såu în liga de juniori povestind
despre un meci care reprezenta ceea ce fiul såu ¿tia så facå cel
mai bine. John ajunsese târziu, a¿a cå l-a întrebat pe un tip
care se ducea la toate meciurile cât era scorul. Era 3-3, dar
încå nu se terminase. „Dar nu te teme“, i-a spus individul, „l-au
pus la aruncat mingea pe micu¡ul Namath.“ ªi, într-adevår,
Joe a aruncat bine ¿i i-a scos pe ceilal¡i din joc (adicå un båiat
cu doi ani mai mare ca el), iar când a venit rândul såu så
loveascå mingea, a aruncat mingea câ¿tigåtoare.3

AFACERI OBIªNUITE
Un astfel de joc plin de încredere în sine a devenit lege
pentru Joe Namath. Ca jucåtor de baschet în liceu era rapid,
putea så tragå la co¿ ¿i spre deosebire de colegii såi ¿i de cei
din echipa adverså, el avea detentå foarte bunå. Ca jucåtor de
fotbal american ¿i-a condus echipa, Beaver Falls, ¿i au câ¿tigat
Campionatul Ligii Atletice Interacademice din Pennsylvania
de vest. Înainte de un meci, când pe Joe îl durea glezna, funda¿ul încrezåtor, care lovea ¿i mingea pentru echipå, îi spunea
antrenorului så nu-¿i facå griji, pentru cå nu va fi nevoie så se
loveascå mingea în acel meci.4
Evolu¡ia lui Namath a fost urmåritå în perioada liceului
pentru a fi recrutat în echipele de fotbal ale facultå¡ilor, cåci
se vehicula faptul cå este cel mai bun funda¿. A ajuns la Universitatea din Alabama unde a devenit un star ¿i ¿i-a dus
echipa pe culmile gloriei la campionatul na¡ional.
Când a intrat în liga profesioni¿tilor, Namath era considerat
cel mai bun funda¿ din genera¡ia sa. Se spune cå echipa Giants,
apar¡inând de LNF, îl voia foarte tare, dar el a ales så se ducå
la echipa Jets, apar¡inând LAF. Namath a semnat un contract,
în 1965, ale cårui clauze întreceau orice se semnase în sportul
profesionist pânå în acel moment.
Timp de trei ani, Namath a jucat cu tot sufletul, a båtut
numeroase recorduri, a suferit opera¡ii la genunchi ¿i a pierdut multe meciuri. Dar niciodatå nu ¿i-a pierdut încrederea
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în sine. ªtia cå poate juca ¿i câ¿tiga. În sezonul din 1968, al
patrulea în care juca, ¿i-a condus echipa spre victorie, câ¿tigând
campionatul LAF. Nu i-a påsat cå nimeni nu le dådea Jets-ilor
o ¿anså så câ¿tige în fa¡a unei echipe din liga na¡ionalå. El a
crezut în for¡ele sale ¿i în capacitatea lui de a câ¿tiga un meci.
ªi-a convins ¿i echipa så creadå. Ceea ce nu ¿tia aproape nimeni
era faptul cå Namath urmårise ore întregi înregistråri cu
meciurile echipei Colts, cum fåcea pentru toate meciurile,
dealtfel. „Monstrul cu un singur ochi nu minte niciodatå,“
obi¿nuia så spunå el despre proiectorul din apartamentul såu.5
El le-a aråtat colegilor de echipå ceea ce a våzut. Puteau câ¿tiga meciul ¿i asta au ¿i fåcut. Echipa Jets i-a båtut pe cei din
echipa Colts cu 16 la 7. Majoritatea oamenilor considerå cå
aceasta a fost cea mai grea loviturå din istoria Super Bowl-ului.
Ce s-ar fi întâmplat dacå tatål lui Joe nu l-ar fi provocat så
aibå încredere în for¡ele proprii când acesta avea doar opt ani?
Poate cå ar fi ajuns ca fra¡ii såi, ni¿te sportivi talenta¡i care
au renun¡at la liceu sau la facultate pentru a munci la fabrica
sau la atelierul mecanic din ora¿. Sau poate cå ar fi ajuns
vânzåtor la piscina comunalå. Este greu de spus. Un lucru
este înså sigur: nu ar fi ajuns în Hall of Fame din Canton,
Ohio. Î¡i trebuie mai mult decât talent pentru a ajunge acolo,
î¡i trebuie încredere în tine.

LUCRURI ÎN CARE SE MERITÅ SÅ CREZI
Nu ¿tiu care este talentul tåu, dar ¿tiu urmåtorul lucru:
nu se va ridica la un nivel superior dacå nu ai încredere. Talentul nu este suficient. Dacå vrei så devii cel mai bun om
care po¡i fii, trebuie så crezi în lucrul acesta cu tårie. Trebuie...
1. Så ai încredere în poten¡ialul tåu
Poten¡ialul tåu este o imagine a ceea ce po¡i deveni. Inventatorul Thomas Edison remarca: „Dacå am face toate lucrurile
pe care suntem capabili så le facem, în mod sigur ne-am uimi.“

