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ALE DESTINULUI
Un om consecrrent crede fn destin,

un om capricios crede in;ansd.

Cu

tofii avem visuri...

Cu

BsNr.q'l4II'{ Drsna.nu

tolii vrem si

credem, in adAncul sufletului

nostru, cd avem un dar deosebit, cd putem sd facem o diferenld, ci
ne putem ldsa amprenta asupra altora intr-un fel special 9i ci putem sd facem lumea un loc mai bun. intr-un moment din viala noastri, cu tolii am avut o viziune despre calitatea vielii pe care ne-o
dorim;i pe care o meritdm. Totugi, pentru mulli dintre noi, visurile
acelea au devenit atAt de infdgurate in frustriri gi in rutina vielii
cotidiene, incAt nici micar nu mai facem vreun efort pentru a le indeplini. Pentru prea mulli oameni, visul s-a destrdmat - gi, impreuni cu el, gi voinla de a ne influenla propriile destine. Mulli au pierdut
sentimentul acela de certitudine care creeazl avantajul invingitorului. Obiectivul vielii mele a fost acela de a restabili visul ;i de a-l
face real, de a face pe fiecare dintre noi si igi aminteasci ;i sd foloseasci puterea nemdrginiti care st5 adormitd iniuntrul nostru, al
tuturor,
Nu voi uita niciodatd ziua in care.mi-am dat de fapt seama ci eu
imi triiesc cu adevdrat visul. imi pilotam elicopterul de la o intAlni-

re de afaceri in Los Angeles, cilitorind spre Orange County, citre
unul dintre seminarele mele. in timp ce zburam pe deasupra oragului Glendale, am recunoscut deodati o clddire mare gi am oprit
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elicopterul, planAnd deasupra ei, in timp ce priveam in jos, mi-am
dat seama ci aceasta era cl5direa in care lucrasem ca om de serviciu cu doar doisprezece ani in urm5!
Pe vremea acea, eram preocupat

daci Volkswagenul meu din
1960 avea si reziste drumului de 30 de minute pAni la serviciu.
Viala mea se focalizase asupra felului in care urma sd supravieluiesc; md simleam speriat gi singur. Dar in ziua aceea, in timp ce
planam acolo in ae{, m-am gAndit: ,,Ce diferenli poate si faci un
deceniu!" Chiar aveam visuri pe atunci, dar la momentul acela se
pirea cd ele nu aveau sd fie realizate vreodat5. Totugi, astizi am
ajuns si cred cd toate egecurile gi frustririle mele trecute creau de
fapt bazele pentru inlelegerea ce a creat noul nivel de trai de care
mi bucur acum. in timp ce mi-am continuat zborul spre sud, de-a
lungul drumului de coastd, amzlritdelfini care se jucau cu surferii
in valurile de dedesubt. Aceasta este o priveligte pe care eu gi solia
mea, Becky, o apreciem ca pe unul dintre darurile deosebite ale vie!ii. in cele din urmi, am ajuns in lrvine. Privind in jos, am fost pulin
tulburat cAnd am vdzut ci drumul de acces spre seminarul meu era
blocat de traficul bari la bari intins pe mai mult de un kilometru gi
jumdtate. Mi-am spus in sinea mea: ,,Fir-a4 orice se petrece in seara
asta sper si inceapd curAnd, pentru ca oamenii care vin la seminarul
meu sI ajungl la timpJ'
Darin timp ce coboram spre heliport, am inceput si vdd o imagine noud: mii de oameni erau linuli pe locde pazdacolo unde,tocmai
urma sdaterizez eu. Brusc, am inceput si-mi dau seama de realitate. Blocajul din trafic fusese provocat de oamenii care veneau la
evenimentul meu! Degi noi ne agteptaserdm la aproximativ 2000 de
participanfi, eu md confruntam cu o mulgime de 7000 - intr-o sald
de conferinle care putea si gdzduiascd doar 5000! cand am intrat
in areni dinspre platforma de aterizare, am fost inconjurat de sute
de oameni care voiau si mI imbr5ligeze sau si-mi spuni ce impact
pozitiv avusese munca mea asupra vielii lor.
Povegtile pe care mi le-au impdrtigit erau incredibile. O mamd
mi-a fdcut cunogtinfd cu fiul ei care fusese etichetat ca,,hiperactiv',
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dificultdli de invilare." UtilizAnd principiile managementului stirii expuse in aceastd carte, ea nu doar cd a reugit s5-l facd sd
nu mai foloseascd medicamentul Ritalin, ci, de atunci, ei au fost
transferali in California unde fiul ei a fost retestat gi evaluat la nivelul de geniu! Ar fi trebuit si-i vedeli acestuia fala in timp ce ea imi
impirtSgea noualui,,eticheti". Un domn a vorbit despre felul in
care s-a eliberat de consumul de cocaini utilizAnd cAteva dintre
tehnicile eondilionirii pentru Succes pe care le veli invdga in
aceastd carte. Un cuplu cu vArstele in jur de cincizeci ;i cinci de ani
mi-a povestit c5, dupd cincisprezece ani de cdsnicie, se aflaseri in
pragul divorlului pAni au invilat despre regulile personale. Un
agent comercial mi-a spus cum venitul siu lunar a crescut de la
2000 de dolari la peste 12 000 de dolari in doar gase luni 9i un an:
treprenor mi-a povestit cum a crescut veniturile companiei cu peste 3 milioane de dolari in optsprezece luni prin aplicarea principiilor
intrebirilor de calitate;i ale managementului emofional. O €nard drigu!5 mi-a aritat o fotografie cu vechea ei inf5gigare, acum ci
sldbise peste douizeci gi trei de kilograrne aplicAnd principiile in'
fluenlei care sunt detaliate in aceasti carte.
Am fost atat de profund impresionat de emoliile din camera
aceea, incAt mi-a venit sd plAng gi nu am putut si vorbesc la inceput.
Cdnd mi-am indreptat privirea spre publicul meu gi am vizut 5 000 de
fele zAmbitoare, incurajatoare gi iubitoare, mi-am dat seama in clipa aceea cA Eu fmi trdiesc vrsul/ Ce senzafie si gtiu, fdri vreo urmi
de indoiali, ci aveam informafia, strategiile, filosofiile gi aptitudinile
care ii puteau ajuta pe oricare dintre oamenii ace;tia si-gi confere
singuri puterea de a efectua schimbirile pe care ;i le doreau cel mai
mult! Am fost inundat de un potop de imagini gi emofii. Am inceput
si-mi amintesc o experienld pe care o avusesem cu doar cAgiva ani
inainte, pe cAnd stiteam in apartamentul meu de burlac de 37 de
metri pdtrali din Venice, California, foarte singur gi plApgAnd in
timp ce ascultam versurile unui cAntec de Neil Diamond: ,,Eu sunf
am spus eu nimdnui. $i nimeni nu a auzit nimic, nici micar scaunul.
Eu sunt, am strigat. Eu sunt, am spus eu. $i sunt pierdut gi nici

$i ,,cu
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macar nu a; putea spune de ce, ldsandu-mi pe mai departe singuratic." imi amintesc ci md simleam de parcd viala mea nu conta, de
parcd evenimentele lumii md controlau pe mine. imi amintesc, de
asemenea, clipa in care viala mea s-a schimbat, clipa in care am zis
in cele din urmd: ,,M-am sdturat! Eu gtiu ci sunt mult mai mult decdt
arit mental, emolional gi fizic in viala mea." in momentul acela am

Iuat o decizie care avea si-mi schimbe viala pentru totdeauna. Am
decis si schimb practic fiecare aspect al vielii mele. Am decis cd niciodatd nu md voi mullumi cu mai pulin decat ceea ce a; putea sd
fiu.
cine gi-ar fi inchipuit ci aceasti decizie avea si mi aducd intr-un
astfel de moment incredibil?
Am ficut tot ce-mi stitea in putinli la seminarul din seara aceea
gi, cand am pirisit sala, mulgimi de oameni m-au urmat la elicopter
si-gi ia la revedere. Daci ag spune cr am fost profund mi;cat de experien!5, ag minimaliza. o lacrimi mi-a alunecat pe obraz in timp ce

ii

mulgumeam creatorului pentru aceste daruri minunate. in timp
ce mi ridicam din iarbd gi urcam in lumina runii, a trebuit si mi
ciupesc, sd fie oare adevdratz sunt eu acelagi tip care in urmi cu opt
ani se zbdtea, era frustrat, se simlea singur gi incapabil si-gi facd
viala si meargi? obez, falit gi intrebandu-md daci voi putea micar
si supraviefuiesc? cum a putut un bdiat tandr ca mine, care nu avea

nimic, doar o educalie de liceu,

si

creeze astfel de schimbdri

dramatice?

Rispunsul meu este simplu: am invigat sd valorific principiul
pe care acumil numesc concentrarea puterii. Majoritatea oamenilor
nu au habar de capacitatea uriagd de care putem dispune imediat
atunci cand ne focalizim toate resursele asupra stipanirii unui singur domeniu din vielile noastre. Focalizarea controlati este ca o
razi laser care poate si taie orice lucru ce pare si te opreasci. cand
ne focalizdm in mod constant asupra imbunitigirii in orice domeniu, noi dezvoltim distinclii unice despre felul in care si facem acel
domeniu mai bun. unul dintre motivere pentru care atat de putini
dintre noi reugim ceea ce ne dorim cu adevirat este acela cd noi nu
ne direcliondm niciodati focalizarea; noi nu ne concentrim
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niciodati puterea. Cei mai mulgi oameni trec superficial prin viafd,
fird si se hotdrasci vreodati si stdpAneascd bine un anumit lucru.
De fapt, cred ci cei mai mulgi oameni egueazi in viali deoarece se
specializeazd in mdrunfi;uri. Eu cred ci una dintre lecliile majore
ale vielii este aceea de a invila si inlelegem ce ne determini sd facem ceea ce facem, Ce influenleazi comportamentul uman? Rdspunsurile la aceastd intrebare oferl chei esenliale pentru a-!i
influenla propriul destin.
intreaga mea viali a fost tot timpul animati de o singurd focalizare obligatorie: Ce face diferenla fn calitatea vielii oamenilor? Cum
este posibil ca, atAt de des, oamenii cu origini atat de umile gi cu un
mediu devastator sd reugeascd, in ciuda tuturor dificultdlilor; si
creeze viefi care ne inspird? in sens invers, de ce atAt de mulpi dintre cei nisculi in medii privilegiate, care au la dispozilie fiecare resursi necesari succesului, sfArsesc obezi, frustrali gi adeseori
dependenli de substanle chimice? Ce face ca vielile unor oameni si
fie un exemplu gi viefile altora si fie un avertisment? Care este secretul ce creeazl vieli pasionate, fericite gi recunoscdtoare pentru
mulgi, in timp ce pentru algii refrenul ar putea si fie: ,,Asta este tot
ce existi?"

Propria mea obsesie magnifici a inceput cu cAteva intrebiri
simple: ,,Cum pot prelua imediat controlul asupra vielii mele? Ce
lucru care si faci diferenfa pot si fac astizi - care ne poate ajuta pe
mine gi pe algii sf, ne influenlim destinele? Cum pot extinde, inviga,
dezvolta gi impdrtigi acea cunoagtere cu algii intr-o manieri agreabili 9i semnificativi?"
vArsti foarte timpurie, am dezvoltat convingerea cd noi
ne afldm cu tolii aici pentru a contribui cu ceva unic, cd adanc iniuntrul fieciruia dintre noi se gdsegte un dar special, Vedeli voi, eu
cred cu adevirat ci noi toli avem un uriag adormit in interiorul
nostru. Fiecare dintre noi avem un talent, un da4 propria noastri
fhrami de geniu care agteaptd pur gi simplu sd fie fructificati. Ar
putea sd fie un talent pentru artd sau muzici. Ar putea si fie un fel
special de a relaliona cu cei pe care ii iubegti. Ar putea fi o
De la o
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genialitate in a vinde sau a inova sau de a te extinde in afacerea sau
in cariera ta. Eu aleg sd cred cd creatorul nostru nu favorizeazdpe
nimeni, ci noi am fost cu tolii creali unici, dar cu oportunitdli egale
de a trii viala din plin. Am hotdrAt cu mulli ani in urmd cd cel mai
important mod in care mi-a; putea petrece viala ar fi acela de a o
investi in ceva care sd ddinuie. Am decis cd, fntr-un fel sau altul, trebuie sd contribui cu ceva care va continua sd existe fncd multd vreme
dupd ce voi fi murit,

Astizi, am incredibilul privilegiu de a-mi impirtdgi ideile gi
sentimentele cu,literalmente, milioane de oameni prin intermediul
cirfilo4, casetelor 9i emisiunilor mele de televiziune. Doar in ultimii
cAgiva ani, eu personal am lucrat cu peste un sfert de milion de persoane. Am ajutat mernbri ai Congresului, directori executivi, pregedinli de companii gi de state, manageri si mame, reprezentanli de
vAnzdri, contabili, avocafi, doctori, psihiatri, consilieri gi sportivi
profesionigti. Am lucrat cu persoane cu fobii, cu cei deprimali clinic,
cu oameni cu personaliteli multiple gi cu cei care credeau cd nu au
nicfo personalitate. Acum am ocazia nea$teptati gi unici de a impirtigi cu voi cele mai bune dintre lucrurile pe care le-am invdgat gi
sunt cu adevdrat recunoscdtor gi incAntat de aceasti oportunitate,
TrecAnd prin toate, am continuat sd recunosc puterea pe care o
indivizii de a schimba practic orice lucru din viala lo4, intr-o clipi. Am aflat ci resursele de care avem nevoie pentru a ne transforma visurile in realitate se afld iniuntrul nostru, agteptAnd doar ziua
in care ne hotdram si ne trezim gi sd ne revendicdm dreptul oblinut
la na;tere. Am scris cartea aceasta cu un scop: sI fie un semnal de
alarmi care ii va provoca pe cei care gi-au luat angajamentul sr triiascd gi si fie mai mult, si fructifice puterea care le-a fost dati de
Dumnezeu. In aceasti carte existi idei gi strategii care si te ajute sd
produci schimbiri specifice, mdsurabile gi pe termen lung in tine
insuli gi in ceilalfi.
au

ci gtiu cine egti tu cu adevirat. Eu cred ci tu gi
cu mine trebuie si fim suflete inrudite. Dorinfa ta de a te extinde
te-a adus la aceastd carte. MAna invizibild este cea care te-a
Vezi tu, eu cred

Visuri ale destinului

27

indrumat. $tiu cd indiferent in ce stadiu te gisegti in viala ta, tu vrei
mai mult! Indiferent cAt de bine o duci deja sau cAt de pus la incercare poli si fii acum, adAnc induntrul tiu se afld convingerea cd experienla ta de viali poate gi va fi mult mai mireafd decAt este acum.
Tu egti menit propriei tale forme unice de mdrefie, indiferent cd
aceasta este exprimati prin rolul de profesionist excepfional, cel de
profesoq, cel de om de afaceri, cel de mamd sau cel de tat5. Cel mai
important, nu doar ci tu crezi asta, dar ai gi aclionat in acest sens.
Nu doar ci ai cumpirat aceasti carte, ci mai faci, de asemenea,
chiar acum, ceva care, din nefericire, este unic - o citegti! Statisticile
aratd ci mai pulin de 10o/o dintre cei care cumpiri o carte trec mai
departe de primul capitol. Ce risipi incredibili! Aceasta este o carte
uriagi pe care o poli folosi pentru a produce rezultate uriage in via!a ta. in mod evident, tu nu egti tipul de persoand care si se priveze
fIcAnd lucrurile superficial, Profitind in mod consecvent de fiecare
capitol din aceasti carte, ili vei asigura abilitatea de a-!i maximiza
potenlialul.
Te provoc nu doar

si faci orice

este necesar pentru a citi aceastl

carte in totalitatea ei [spre deosebire de mullimile care abandoneazd), ci;i si folosegti in feluri simple, in fiecare zi, ceea ce invefi.

Acesta este pasul extrem de important gi necesar pentru ca tu sd
poli obline rezultatele pentru care !i-ai luat un angajament.

CUM SA'CRNNZI SCHIMBARI DURABILE
Pentru ca schimbirile si fie cu adevdrat valoroase, acestea trebuie
si fie durabile gi constante. Noi am incercat cu tolii schimbarea,
pentru o clip5, doar pentru a ne simli decepfionali gi deziluzionali
la final. De fapf mulgi oameni incearcd schimbarea cu un sentiment
de teami gi de groazd deoarece, incon;tient, ei cred ci schimbirile
vor fi doar temporare. Un exemplu excelent pentru asta este o persoand care trebuie si inceapd o dieti, dar se surprinde ci o amAni,
in esen!5 pentru ci, incongtient, aceasta gtie cd oricare ar fi durerea
pe care o suporti cu scopul de a crea schimbarea, asta ii va aduce
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doar o recompensd pe terrnen scurt. in cea mai mare parte a vielii
mele, am urmirit si realizez ceea ce eu am considerat ci ar fi principiile de organizare pentru schimbarea de duratd, iar in continuare, tu vei invSla multe dintre acestea gi felul in care si le utilizezi.
Dar pentru moment, a$ vrea sd-1i impdrtigesc trei principii elementare ale schimbirii pe care tu gi cu mine le putem folosi imediat
pentru a ne schimba viefile. Degi aceste principii sunt simple, ele
sunt de asemenea extrem de puternice atunci cAnd sunt aplicate cu
dibdcie. Acestea sunt tocmai schimbdrile pe care un individ trebuie
si le efectueze pentru a putea crea schimbare personali, pe care o
companie trebuie sd le efectueze pentru a-;i maximiza potenlialul
gi pe care o lari trebuie si le efectueze pentru a-gi crea un loc in
lume. De fapt, din perspectiva unei comunitdli globale, acestea sunt
schimblrile pe care noi trebuie si le realizdm cu tolii pentru a menline calitatea vielii in lume.

PASUL INTAI

Ridici-fi standardele
dati cAnd vrei in mod sincer si faci o schimbare, primul
pe
lucru
care trebuie sd il faci este si ili ridici standardele. CAnd
oamenii mi intreabi ce mi-a schimbat cu adevdrat viala cu opt ani
in urmi, eu le spun cd cel mai important lucru, ffiri doar;i poate, a
fost ci am schimbat ceea ce imi cerbam mie insumi. Am scris toate
lucrurile pe care nu aveam si le mai accept in viala mea, toate lucrurile pe care nu aveam sd le mai tolerez gi tot ce aspiram si
devin.
De fiecare

GAndegte-te la consecinlele vaste puse in migcare de birbafii gi
femeile care ;i-au ridicat standardele gi au acfionat in conformitate

hotirand ci nu vor tolera nimic altceva. Istoria inregistreazdexemplele inilgitoare ale unor oameni ca Leonardo da vinci,
Abraham Lincoln, Helen Kellet Mahatma Gandhi, Martin Luther
King, |r., Rosa Parks, Albert Einstein, Cesar Chavez, Soichiro Honda
cu acestea,
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gi

mulli allii care au flcut pasul magnific

$i puternic de a-gi ridica

standardele, Aceeagi putere care lb-a stat lor la dispozilie igi std gi
!ie, daci ai curajul sd o revendici. Schimbarea unei organizalii, a
unei companii, a unei liri - sau a lumii - incepe cu simplul pas de a
te schimba pe tine insufi,

PASUL DOI

Schimbi-fi crezurile limitative
Daci ili ridici standardele, dar nu crezi cu adevdrat cd le vei atinge,
deja te-ai autosabotat. Nici mdcar nu vei incerca; igi va lipsi acel
sentiment al certitudinii care igi permite si accesezi cea mai profundi putere care existi in tine chiar gi in timp ce citegti asta. Crezurile noastre sunt asemenea unor comenzi, nepuse la indoiall,
care ne spun cum sunt lucrurile, ce este posibil gi ce este imposibil,
ce putem si facem gi ce nu putem sd facem. Acestea influenleazi
fiecare actiune, fiecare gAnd gi fiecare sentiment pe care il incercdm. Prin urmare, schimbarea sistemului nostru de credinle este
esenliali daci vrem si facem orice schimbare adeviratl gi de durati in vielile noastre. Noi trebuie sd ne dezvoltim un sentiment al
certitudinii conform cdruia putem gi vom respecta noile standarde
inainte de a face asta efectiv.
Daci nu preiei controlul asupra sistemului tiu de crezuri, ili
poli ridica standardele oricat de mult vrei, dar nu vei avea convingerea pentru a le sprijini. cat de multe crezi cdar fi reugit Gandhi si
realizeze dacd nu ar fi crezut cu fiecare fibri a fiinlei sale in puterea
opoziliei nonviolente? congruenla crezurilor sale a fost cea care i-a
oferit accesul la resursele sale l5untrice gi i-a oferit posibilitatea sd
infrunte provociri care ar fi ficut un om mai pulin dedicat sr dea
inapoi. crezurile care igi conferi putere - acest sentiment al certitudinii * sunt forla din spatele tuturor marilor succese din istorie,

