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În cazul lucrurilor formate din mai multe părţi, întregul este mai mult 
decât suma părţilor.

Aristotel

Sinergia este singurul cuvânt al limbii noastre care defi nește comportamentul 
sistemelor întregi ce nu poate fi  prevăzut prin observarea separată a 

comportamentelor aparţinând oricărei părţi independente sau oricărui 
subansamblu de părţi ale sistemelor.

Buckminster Fuller

Sinergia: o îmbinare reciproc avantajoasă sau compatibilitatea participanţilor 
ori a elementelor distincte.

Webster’s Dictionary

Ceea ce apare pe neașteptate se deosebește de componentele sale 
în măsura în care acestea sunt incomensurabile și nu poate fi  redus la suma 

sau diferenţa lor.
G.H. Lewes

Sinergia este cea mai importantă activitate a vieţii; aceasta poate crea 
noi căi de exploatare; preţuiește și exploatează diferenţele mentale, emoţionale 

și psihologice dintre oameni
Stephen R. Covey

Sinergia este atunci când întregul este mai important decât suma părţilor.
Elev în clasa a IV-a, 

Școala elementară A.B. Combs, Raleigh, Carolina de Nord





Pentru Sandra, soţia și eterna mea prietenă,  
plină de viaţă, lumină, curaj și speranţă
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Punctul de tranziţie

Viaţa este plină de probleme. Probleme care par a nu avea soluţie. 
Probleme personale. Probleme familiale. Probleme la serviciu, în cartier, 
precum și în întreaga lume.

Poate aveţi o căsnicie care a început minunat, dar acum abia vă mai 
supor taţi. Poate v-aţi îndepărtat de părinţi, fraţi sau copii. E posibil să vă 
sim ţiţi copleșit și dezechilibrat la locul de muncă, mereu încercând să 
faceţi mai mult cu mai puţine resurse. Sau poate, la fel ca mulţi alţii, v-aţi 
săturat de societatea asta litigioasă în care oamenii abia așteaptă să te dea 
în judecată, încât nu îndrăzniţi să faceţi nicio mișcare. Ne temem de in-
fracţionalitate și de amprenta pe care o lasă asupra societăţii. Vedem po-
liticieni care încearcă diverse abordări și care nu ajung nicăieri. Urmărim 
știrile de seară și ne pierdem speranţa că se vor rezolva vreodată confl ic-
tele perpetue dintre oameni și naţiuni.

Așa că nu mai sperăm, renunţăm sau acceptăm compromisuri care, 
până la urmă, nu ne mulţumesc prea mult.

Acesta este motivul pentru care mi-am dorit să scriu această carte.
Ea descrie un principiu atât de important, încât consider că poate schim-

ba nu doar viaţa dumneavoastră, ci și întreaga lume. Reprezintă înţelegerea 
cea mai profundă și mai importantă la care am ajuns prin studierea oame-
nilor care au avut vieţi cu adevărat efi cace.

În principiu, reprezintă cheia pentru rezolvarea celor mai difi cile pro-
bleme ale vieţii.
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Toţi oamenii suferă neplăceri, de cele mai multe ori în tăcere. Majo-
ritatea își înfruntă curajoși problemele, muncind și sperând la un viitor 
mai bun. Pentru mulţi, spaima se ascunde în spatele aparenţelor. Unele 
spaime sunt fi zice, altele psihologice, dar toate sunt foarte reale.

Dacă înţelegeţi și respectaţi principiile din această carte, nu numai că 
vă veţi rezolva problemele, dar vă veţi putea construi un viitor mai bun 
decât vi l-aţi imaginat vreodată. Nu eu am descoperit acest principiu – el 
este etern. Dar, pentru cei care îl aplică pentru a rezolva provocările cu 
care se confruntă, nu exagerez dacă afi rm că este cea mai mare descope-
rire a vieţii lor. 

Cartea mea Th e 7 Habits of Highly Eff ective People (Cele 7 deprinderi 
ale persoanelor efi cace) prefi gurează acest principiu. Dintre toate principi-
ile amintite în carte, l-am numit „cel mai catalizator, cel mai încurajator, 
cel mai unifi cator și mai incitant“. În Cele 7 deprinderi am descris acest 
principiu doar la modul general, dar vă invit să-l exploraţi mai pe larg 
împreună cu mine în această carte. Dacă faceţi efortul de a-l înţelege pe 
deplin, nu veţi mai gândi niciodată la fel. Veţi rezolva cele mai difi cile 
provocări ale vieţii dumneavoastră într-un mod în întregime nou și din 
ce în ce mai efi cace.

Sunt extrem de încântat să vă împărtășesc povestiri despre oameni 
extraordinari care au aplicat acest principiu. Aceștia nu numai că și-au 
rezolvat problemele, dar sunt și creatorii unui viitor la care visăm cu toţii. 
Printre altele, veţi citi despre :

• Un tată care, într-o seară surprinzătoare, și-a salvat fata tulburată 
de ani de disperare și care se afl a în pragul sinuciderii.

• Un tânăr din India care a rezolvat problema electricităţii pentru 
milioane de oameni săraci fără niciun cost.

• Un șef de poliţie care a înjumătăţit rata infracţionalităţii juvenile 
într-un important oraș canadian.

• O femeie care a readus la viaţă un port poluat din New York – din 
nou, aproape fără niciun cost.

• Un soţ și o soţie care abia dacă își mai vorbeau, iar acum râd îm-
preună de acele zile difi cile.

• Judecătorul care a pus capăt rapid și pașnic celui mai mare proces 
legat de mediul înconjurător din istoria Americii – fără a pune pi-
ciorul în sala de judecată.



3Punctul de tranziţie

• Directorul unui liceu pentru copiii muncitorilor imigranţi, care a 
crescut rata absolvirii de la 30% la 90% și care a triplat nivelul ap-
titudinilor de bază ale elevilor – fără a cheltui bani în plus.

• O mamă singură și copilul ei adolescent care au trecut de la o rela-
ţie confl ictuală la înţelegere și afecţiune.

• Un doctor care își vindecă toţi pacienţii care suferă de o boală 
mortală la un preţ mai mic decât cel pe care îl aplică alţi doctori.

• Echipa care a transformat Times Square din centrul violenţei și al 
murdăriei în cea mai mare atracţie turistică din Nordul Americii.

Daţi-mi voie să precizez că niciuna dintre aceste persoane nu este o 
celebritate bogată sau infl uentă. Cu toţii sunt, în general, oameni obiș-
nuiţi care pun în practică acest principiu suprem pentru rezolvarea cu 
succes a celor mai difi cile probleme. 

Probabil că vă gândiţi : „Ei bine, nu doresc sa înfăptuiesc nimic eroic, 
precum acei oameni. Am propriile probleme, care sunt importante pentru 
mine. Am obosit și vreau doar să găsesc o soluţie care să funcţioneze.“

Credeţi-mă, informaţiile din această carte sunt atât generale, cât și 
personale. Principiul se aplică la fel în cazul unei mame singure care se 
chinuie din răsputeri să își educe copilul adolescent și rebel sau în cazul 
unui președinte care încearcă să oprească un război.

Puteţi aplica acest principiu în situaţii precum :

• un confl ict serios la serviciu cu șeful sau cu alţi colegi ;
• o căsnicie cu „neînţelegeri ireparabile“ ;
• o dispută cu școala la care învaţă copilul dumneavoastră ;
• o situaţie care v-a adus într-un impas fi nanciar ;
• o decizie importantă pe care trebuie să o luaţi la serviciu ;
• o neînţelegere din cartierul sau comunitatea în care trăiţi ;
• membri ai familiei care se ceartă des sau care nu își vorbesc deloc ;
• o problemă de greutate ;
• un loc de muncă ce nu vă satisface ;
• un copil care nu „își ia viaţa în propriile mâini“ ;
• o problemă delicată pe care trebuie să o rezolvaţi pentru un client ;
• o dispută care ar putea ajunge la tribunal.

Am împărtășit principiul descris în această carte, mai bine de patru-
zeci de ani, cu sute de mii de oameni. Am transmis acest principiu  elevilor, 
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directorilor de corporaţii, studenţilor absolvenţi sau șefi lor de stat din 
aproximativ treizeci de ţări, precum și altor categorii de oameni. M-am 
adresat tuturor la fel. Am scris această carte în așa fel încât să poată fi  
pusă în practică în același mod indiferent dacă vorbim despre un teren de 
joacă, un câmp de bătălie, un consiliu administrativ, o cameră legislativă 
sau bucătăria unei familii.

Sunt membru al unui grup mondial care dorește să construiască o 
relaţie mai bună între Occident și comunitatea islamică. Din acest grup 
mai fac parte și un fost secretar de stat al Statelor Unite, importanţi imami 
sau rabini, lideri de afaceri mondiali, precum și experţi în rezolvarea con-
fl ictelor. La prima noastră întrunire a fost foarte clar faptul că fi ecare avea 
propria ordine de zi. Totul era rece și formal și se putea simţi tensiunea în 
aer. Asta s-a întâmplat duminica.

Le-am cerut membrilor grupului permisiunea de a-i învăţa un prin-
cipiu înainte de a continua și au fost, politicoși, de acord. Așa că le-am 
transmis mesajul acestei cărţi.

Până marţi seara, întreaga atmosferă s-a schimbat. Interesele indivi-
duale au fost date uitării. Am ajuns la o soluţie incitantă, la care nu se aș-
teptase nimeni. Oamenii din cameră au fost cuprinși de iubire și respect 
pentru ceilalţi – se vedea și se simţea asta. Fostul secretar de stat mi-a 
spus în șoaptă : „Nu am văzut niciodată ceva atât de puternic. Ceea ce 
aţi realizat aici ar putea revoluţiona pe deplin diplomaţia internaţională.“ 
Dar voi reveni mai târziu asupra acestui lucru.

Cum spuneam, nu trebuie sa fi i un diplomat mondial pentru a aplica 
acest principiu în rezolvarea problemelor. Recent, am realizat sondaje de 
opinie la care au participat oameni din întreaga lume pentru a afl a care au 
fost cele mai mari provocări personale pe care le-au înfruntat, la serviciu, 
dar și în general. Nu am folosit un eșantion reprezentativ, am vrut doar să 
afl ăm ce aveau de spus diferiţi oameni. Cei 7.834 de participanţi prove-
neau de pe fi ecare continent și din diverse organizaţii.

• În viaţa personală. Provocarea pe care au simţit-o cel mai puternic 
este presiunea cauzată de munca în exces, alături de lipsa satisfacţi-
ei la locul de muncă. Mulţi aveau probleme în dragoste. Declaraţia 
unui manager din Europa este caracteristică : „Mă simt stresat, 
epuizat și nu mai am timp și energie pentru lucrurile  care-mi fac 




