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AplicAnd sistemul terapeutic aI renumitului psihiatru
gi filosof existen,tialist Viktor E. Frankl, vei invila cum si-fi

gisesti propriul sens gi propria implinire in viala ta de zi cu
zi, cum si muncegti gi si ifi realizezi cel mai inalt potenliall

Principii esBltliale
1. txercili-li Iihertatea de a-!i alege atitudinea

-

in orice situafie

0ricat de disperati ar putea pArea sau chiar este aceasta dispui
intotdeauna de libertatea esentiala de a-!i alege pr0pria atitudine.

2, impline$te-!i voinla de sens

-

arrgajeazA-te

in mod autentic in

slujba unor val0ri $i scopuri semnificative pe care numai tu pofi
le dai viafi Si sd le implineqti.

si

3. 0escoperi seltsul m0lnE[lel0r trielii - numai tu poli sE rispunzi
pentru pr0pria ta viali, descoperind sensul in orice moment pe care

il

trAie$ti gi asumandu-!i responsabilitatea pentru teserea tapiseriei

unice a existentei tale.

-

4, l{u munci

impotriva ta
evitl si devii at0t de fixat pe o inten[ie
sau pe un rezultat, incdt si lucrezi de fapt impotriva a ceea ce iti
do

reqti

.

5. Priueqte-te

de la

distanfi

-

numai {iinfele umane posedi

capacitatea de a se privi pe ele iflsele de la o anumiti distanfa,
dob0ndind astfel o perspectivd mai largd ce include trasitura umani
unicE numitl ,,simtul umorului",

6. $chimti-!i cBlttrul atelt!i0i

-

deviazd-ti aten{ia de la

situatia-probleml inspre altceva qi construieqte-fi mecanisme
adaptare (coping) pentru a face fafi stresului qi schimbirii,

7. txtinde-te dincolo

-

de

de tine insuli
manifesti spiritul uman in munca
ta prin indreptarea aten{iei qi raportarea la ceva mai mult decat

tine insuti.

C

uv0nt-inainte

Cu pufin timp inainte de trecerea in nefiinfi a lui Viktor Frankl,
in septembrie 1997, auzisem despre starea lui proasti de sinitate, despre boala lui gi sederea in spital. Eram foarte neribditor
si vorbesc cu el ca si imi pot exprima recunostinfa pentru munca
sa de o viafi
- pentru impactul acesteia asupra a milioane de oameni, inclusiv asupra viefii gi muncii mele de o viafi. Am inleles
ci isi pierduse vederea qi ci sogia lui ii citea cAteva ore pe zi in
spital. N-am si uit niciodati ce am simflt auzindu-i vocea gi stAnd
de vorbi cu el. A fost atit de bun gi de indatoritor in timp ce mi

asculta, exprimAndu-mi aprecierea, stima si iubirea. Mi simleam
ca atunci cind te adresezi unui spirit mire! gi nobil. Dupi ce a
escultat cu ribdare, mi-a spus: ,,Stephen, vorbegti cu mine de
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parci sunt gata si-mi inchei socotelile. Mai am doui proiecte
importante pe care trebuie si le finalizez". Ce comportament deosebit! Ce caracter autentic! Cu adevirat in spiritul principiilor
logoterapiei!
Dorinla gi

hotirirea lui Frankl de a-gi continua proiectele
amintit
niau
de colaborarea lui cu dr. Hans Selye din Montreal,
Oaaaa - faimos pentru cercetirile gi lucririle sale legate de
!tes. Selye susfinea ci numai atunci c6.nd munca gi proiectele
DirsEe au sens, sistemul nostru imunitar se intireqte, iar fo4ele
tcaenerative de imbitrinire sunt incetinite. El numea acest tip
* $tres ,eustres"l ca fiind opus nofiunii de ,,distres", care este re*mt unei vieti firi sens gi firi implinire. Sunt sigur ci aceste
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doui suflete s-au influenlat unul pe celilalt, sporind beneficiile
fizice qi psihice ale logoterapiei gi ale demersului omenesc de
ciutare a sensului.
Cind Alex Pattakos m-a invitat politicos si scriu un cuvint-inainte la cartea sa hizonierii gdndurilor noastre qi mi-a spus ci familia lui Frankl i-a sugerat si faci asta, am fost onorat gi in acelagi
timp entuziasmat si particip la acest proiect - in special pentm
ci ei au simpt ci munca mea cu organizaliile, in domeniul m.rnagementului gi al dezvoltirii calitelii de lider, mergea in paralel,
in mod armonios, cu ,,principiile legate de munci" ale lui Viktor
Frankl, care sunt inima acestei splendide cirfi.'Perceplia mea
asupra semnifica{iei acestei cir,ti s-a aprofundat mai mult atunci
cAnd Pattakos mi-a scris: ,,Cu un an inainte si se stingi, gedeam cu
doctorul Frankl in biroul lui, cind m-a strins de braf gi mi-a spus:
<<AIex, cartea ta este cea care trebuie scrisi!>>"
Nu voi uita niciodati cAt de adinc migcat gi motivat am fost
in anii 1960 cind am studiat Man's Search for Meaning qi, d.e
asemenea, The Doctor and The Soul. Aceste doui cir,ri, impreuni
cu alte lucriri gi prelegeri ale lui Frankl, au reconfirmat felul in
care infelegeam ,,codul sufletului"
- gi mi refer aici la tot ceea ce
privegte puterea noastri de alegere, inzestrarea noastri unici cu
o conqtiinfi de sine qi voinla noastri de sens (cea care definegte
esenfa noastri, ca oameni). Allindu-mi in Hawaii intr-un concediu sabatic si intr-o dispozifie meditativi, am ales o carte in timp
ce cutreieram printre rafturile unei biblioteci universitare. Am
citit urmitoarele trei rAnduri, care m-au miqcat profund qi mi-au
reconfirmat invafiturile esenfiale ale lui Frankl:
lntre stimul

rispuns, existi un spaliu.
in spa,tiul acela se afli libertatea noastri si puterea de a ne alege
rispunsul.
in acest rispuns se gisesc cregterea 9i fericirea noastri.
gi

Nu mi-am notat numele autorului, aga ci nu am si pot niciodati si ofer o indicafie bibliografici adecvati. Cu ocazia unei ciHtorii ulterioare in Hawaii chiar m-am intors acolo si caut sursa,
dar n-am mai gisit nici m5.car clidirea bibliotecii.
Metafora acestui spafiu dintre ceea ce ni se int6mpli si rispunsul nostru, dintre libertatea noastri de a alege acest rispuns
gi impactul pe care il poate avea el asupra viefilor noastre ilustreazi griitor faptul ci putem deveni un produs al deciziilor gi
nu al condifionirilor noastre. Cele trei enunguri citate anterior
ilustreaza cele trei valori despre care Frankl vorbea mereu: valoarea creativi, valoarea experienliali qi valoarea atitudinali.
Avem puterea de a ne alege rispunsul potrivit circumstanfelor

in care ne gisim. Avem puterea de, a modela aceste circumstanfe;
intr-idevir, avem aceasti responsabilitate, iar daci ignorim
acest spa{iu, aceasti libertate, aceasti responsabilitate, esenfa
yietii noastre gi a ceea ce lisim in urmi ar putea fi zidirniciti.
La un moment dat, piriseam obazi militari unde predasem
pentru un timp leadershipulbazat pe principii. ln timp ce-mi
luam rimas-bun de la;eful acelei baze, un colonel, l-am intrebat:
,,Oare ce motive afi putea avea ca si intreprindefi un astfel de
efort semnificativ de schimbare, ca si vi orientati viafa gi activitatea in funclie de leadershipul bazat pe principii, cand sJili foarte
bine ci vefi inota impotriva curentului in lupta cu tendinlele
culturale contrare? Vi afla1i in cel de-al treizecilea an si urmedzi
si vi pensiona+i la sfArsitul acestui an. Afi avut o carieri militari
de succes gi afi putea si menlineli pur gi simplu modelul eficient
pe care l-afi avut pAni acum gi si vi retrageli cu toate onorurile
qi aplauzele care vi se cuvin dupi atAfia ani de serviciu loial".
Rispunsul lui a fost unul de neuitat. Mi s-a intipirit in suflet.
Mi-a spus: ,,De curind, tatil meu s-a stins din viafi. $tiind ci avea
si moard, el ne-a chemat, pe mama gi pe mine, la cipitAiul lui.
Mi-a ficut semn si mi apropii ca sd-mi pbati sopti ceva la ureche. Mama a rimas in picioare, privind cu lacrimi in ochi. Tata
mi-a spus: <<Fiule, promite-mi ci nu ai si-ti triiesti viafa aqa cum
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eu pe a mea. Nu am ficut ce trebuia pentru tine sau
pentru mama ta gi nu am realizat niciodati ceva deosebit. Fiule,
promite-mi ci nu ai si triiegti aga cum am triit eu.>"
Acest comandant militar mi-a spus: ,,Stephen, acesta este motivul pentru care depun acest efort de schimbare. De aceea doresc
am

triit-o

si ridic intregul nostru comandament la un nivel complet nou
de performanfi gi participare. Vreau si fac ceva deosebit 9i, pentru prima oari, sper cu sinceritate ca succesorii mei si faci mai
mult decit mine. PAni acum, speram ca eu si fiu cel ce va atinge
performanfa maximi, dar asta s-a schimbat. Doresc si oficializez
gi si sidesc aceste principii atAt de adAnctn cultura noastri, incAt
ele si devini esenfiale gi sd diinuie pentnr totdeauna. $tiu ci va
fi o lupti. Este posibil chiar si cer o prelungire ca si-mi pot duce
munca la bun qfirgit, insi weau si cinstesc cea mai valoroasi
moqtenire pe care mi-a transmis-o tatil meu, 9i anume dorinfa de
a realiza ceva deosebit".
De la acest comandant am invifat ci a avea curaj nu inseamni
a nu cunoagte frica, ci a avea conqtiinfa lucrurilor cu adevirat

importante. Ne petrecem cel pufin un sfert din viali fie formAndu-ne pentru o meserie, fie muncind - de obicei in interiorul organizaliilor. Chiar gi pensionarea noastri ar trebui si
fie plini de proiecte semnificative, in interiorul organizagiilor,
aI familiilor sau al societifii. Munca 9i iubirea cuprind in mod
primordial esenfa mortalitipi.
Marele psiholog umanist Abraham Maslow a ajuns, spre
sfirgitul vielii, la idei aseminitoare, care afirmau in esenfi tema
,voinfei de sens" a lui Frankl. El a realizat ce propria teorie a
ierarhiei nevoilor era mult prea dominati de nevoi qi ci actualizareade sine nu constituia, de fapt, cea mai elevati nevoie. in
fine, el a conchis ci transcenderea de sine este cea mai inalti
nevoie a sufletului omenesc, ceea ce reflecta intr-o misuri mai
mare spiritul lui Frankl. Solia lui Maslow, Bertha, 9i partenerul
acestuia de cercetare au adunat ultimele sale gAnduri in cartea
The Farther Reaches of Human Nature.

Propria mea munci desfigurati cu organizagii si cu oameni
specializali in resurse umane se concentreaz6. in mare parte
pe dezvoltarea unor principii ciliuzitoare
- la nivel personal
gi organizafional. Am aflat ci atunci cAnd determini un numir
suficient de persoane si interaclioneze intr-o manieri liberi gi
cooperante gi cAnd aceste persoane sunt informate in ceea ce
privegte realitilile domeniului sau profesiei lor, ale propriei culturi, ele incep si aibi acces la un fel de congtiinfi colectivi gi
incep si con;tientizeze nevoia de a veni cu o plusvaloare, de a
lisa cu adevirat ceva in urmi si de a stabili nigte criterii valorice
care si desivArgeasci acest proces. Scopurile gi mijloacele sunt
inseparabile; de fapt, scopurile pre-existi in mijloace. Niciun
scop valoros nu ar putea fi weodati atins prin mijloace lipsite
de valoare.

Am invifat din activitatea mea de formator ci cea mai entuziasmanti, mai emolionanti gi mai motivatorie idee pe care
oamenii au contemplat-o weodati cu adevirat este ideea puterii
de a alege
- ideea ci cea mai buni cale de a-si prevedea viitorul
este si-l creeze. Vorbim, in esenfi, despre ideea de libertate personali, despre a invifa si adresezi intrebarea lui Viktor Frankl:
Ce doregte viaga de la mine? Cerimi cere aceasti situafie? Este
vorba mai degrabi despre o libertate de a face ceva, gi nu despre o eliberarc in raport-cu ceva. in mod hotir1t, este o abordare
dinspre iniuntru spre afari, mai degrabi decAt dinspre exterior
spre interior.
Am aflat ci atunci cAnd oamenii au parte de acest gen de
congtientizare si de atenfie, cAnd iqi pun cu sinceritate astfel de
intrebiri si isi asculti cugetul moral, aproape intotdeauna scopurile si valorile pe care le descoperi sunt transcendente
- altfel
spus, ace;ti oameni se raporteazi la un sens care le depigegte
propria viali, unul care adaugi cu adevirat valoare si contribuie
la vielile altor oameni
- genul de lucruri pe care Viktor Frankl
le-a ficut in lagirele mor,tii din Germania nazisti. Ele rup vechi
cicluri; stabilesc cicluri noi, energii pozitive noi. Ele devin ceea
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ce imi place si numesc ,,figuri

oameni care o rup
cu modelele culturale irafionale ale trecutului, cele care le-au determinat pini in acel punct comportamentele gi atitudinile.
de tranzi,tie"

-

Limitele orizontului nostru de perceplie gi de acfiune
Sunt date de ceea ce nu reugim si obsewim.
$i pentru ci nu reusim si observim
Faptul ci nu reugim si observim,
Nu prea avem ce si facem
Ca

si schimbim

ceva

Pini cind nu observim
Cum faptul ci a nu observa
Ne modeleazi gindurile gi faptele.

-

R.D. Laing

Cu acest mod de gindire gi cu cele gapte principii magnifice
pe care Alex Pattakos le descrie in aceasti carte importante, se
dezvolti un fel de excelenfi primordiali, in care caracterul gi participarea, congtiinfa si iubirea, alegerea gi sensul, toate au rolul
gi sinergia lor. Aceasta este pusi in contrast cu acea excelenfi secundare, descrisi in ultimul capitol al acestei ci4i, cea intmchipate de cei care au succes in ochii societAfii, dar sunt neimplinili
in planul personal.
in final, di-mi voie si-fi sugerez doui idei despre cum si oblii
cit mai mult din aceasti carte. lntdi, impirtiqegte aceste principii
esengiale, unul c6te unul, celor care trd.iesc si muncesc in preajma
ta, qi care ar putea fi interesali. Apoi, traiegte-le cu adevirat. A

invifa un lucru pe care nu-l practici, inseamni ci nu ai invifat
nimic. A gti ceva, dar a nu face acel ceva inseamni a nu-l gti de
fapt. Astfel, daci ne limitim la a infelege aceste principii gi la a le
rosti, firi a le impirtisi si practica, va fi ca atunci cind un nevizitor din nastere explici altuia ce inseamni si vezi, bazAndu-se
pe un studiu academic asupra luminii gi a proprietifilor ei, asupra ochiului gi anatomiei acestuia. Pe misuri ce cite$ti aceasti

carte, te incurajez se-!i alegi, intr-un mod liber, propria atitudine,

si-!i exerci;i vointa de sens, si descoperi semnificatia momentelor viefii tale, si nu munceqti impotriva ta, si te privesti de la
distanfi gi se-fl recentrezi atenfia, dar gi si te dezvolli dincolo de
tine insup. iti sugerez si studiezi acest material capitol de capitol,
citind mai intAi principiul, invitindu-i pe alfii qi aplicindu-l tu
insufi, apoi citindu-l pe urmitorul gi aga mai departe. Ai putea
alege si citegti pur gi simplu cartea ln intregime pentru a-ti face
o idee de ansamblu pentru ca apoi si te intorci si si le aprofundezi pe rAnd, trecindu-le prin experienfa proprie. Vei deveni un
catalizator al schimbirii. Vei deveni o ,figuri a tranzifiei". Vei
opri ciclurile rele gi vei incepe altele bune. Viala va cipita un sens
pe care nu l-ai cunoscut niciodati inainte. Stiu asta din proprie
experienfi gi din lucrul cu nenumirate organizagii;i persoane din
domeniul resurselor umane.
Dupi cum m-a sfituit bunicul meu gi aga cum m-a invi{at
Viktor Frankl, viafa este o misiune, nu o carieri.
Autorul cit*ii

Cele 7

depindei

Stephen R. Covey
persoanelor
ale
eficace

P

refati
I

timp dupi publicarea primei edifii a cigiiPrizonierii gdnin 2004, un cutremur masiv in Oceanul Indian
provocat
a
unul dintre cele mai distrugitoare dezastre naturale
consemnate in istorie, cunoscut in toati lumea ca tsunamiul
asiatic. Acest tsunami a ucis 230 000 de oameni si a lisat firi
cimine alfi 500 000. Provincia Aceh din Indonezia s-a aflat cel
mai aproape de epicentrul cutremurului gi a fost loviti cel mai
puternic de valurile monstruoase.
Din intAmplare, Prizonieii gdnduilor noqstre a ajuns in miinile unor reprezentanti ai firmei de servicii profesionale Dynamis
Organization Sersices cu sediul la Jakarta. Compania a dezvoltat
un program de voluntariat care ii pre$itea pe cei venili si acorde
ajutor pentru diversele situalii cu care urmau si. se confrunte in
munca lor din zona sinistrati. Scopul acestei organizalii era si
ii invefe pe.voluntari cum si reactioneze rapid gi eficient la vasta
distrugere gi suferinli pe care o vor intilni la locul dezastrului.
Acegtia aveau nevoie, de asemenea, si gtie cum si-si gestioneze
propriile reaclii psihice, Programul, care a folosit Prizonierti gdnduilor noastre ca resursi pentru pregitire, a fost utilizat gi de
citre alte organizatji, incluzdnd aici institufiile guvernamentale
locale gi organizafii nonguvernamentale, cum ar fi UNESCO ;i
UNICEF. Toate cele gapte principii esenliale descrise in aceasti
carte au fost privite ca fiind cunogtinfe, abilitefi $i atitudini
esenfiale pentru voluntarii aflafl in formare.
La scurt

duiloi

noastre,
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ln moduri pe care nu le putem exprima in mod

adecvat,

principiilor din Prbonieii gdnduilor noastre a
ficut ca publicarea car,tii si merite tot efortul si si fie, iati, plini
de sens pentru noi. Nu a fost o ilustrare a principiilor in acgiune
pe care Alex gi-o imaginase atunci cind concepuse gi scrisese
prima oari cartea. Nici vorbi! De la prima publicare a cirlii insi,
am aflat ci potenlialul de aplicare a acesteia este nelimitat, extinacea'ste aplicare a

zAndu-se cu mult dincolo de locul de munci.

NU DOAR iru CNZ DE DEZASTRU
Prizonierii'gAnduilor noastre isi gisegte aplicafii mult mai
apropiate de vielile celor mai mulli dintre noi. Muncegti cu greu
intr-o slujbi care nu ili place? Sau poate ci simfi ci slujba este in
reguli, doar ci munca nu te implinegte? Dintr-o perspectivi mai
largi, te intrebi cumva daci viala nu inseamni mai mult decAt
ceea ce triiegti tu? Ai simtit ci pur si simplu f, se int6mpli lucruri
rele, ci nu ai control asupra propriei viefi qi ci nu pofi si faci
nimic in aceaste privinli? Daci ai rispuns cu ,,da" la oricare dintre aceste intrebiri, nu egti singurul. Este firesc si-ifi pui astfel
de intrebiri privind felul in care triim gi muncim, Aceasti carte,
scrisi cu gAndul la tine, vorbegte despre omul pornit in ciutarea
sensului viegii. igi are ridicinile in filosofia si concepfia psihiatrului de renume mondial Viktor Frankl, autorul bestsellerului
Man's Searchfor Meaning, care a fost desemnat de citre Biblioteca
Congresului SUA drept una dintre cele mai influente zece ci$i
din Statele Unite. Multe idei ale lui Frankl despre ciutarea sensului viepi, ilustrate prin propria sa experienli gi prin experienlele
clienfilor/pacienfilor sii, au influen{at in timp milioane de suflete din toati lumea.
Frankl, un supravietuitor al lagirelor de concentrare naziste
din timpul celui de-al Doilea Rizboi Mondial, este bine cunoscut

pentru credinfa sa ca orice provoceri ai intilni in viafi, ai intotdeauna libertatea supremi. de a-p alege atitudinea gi felul in care

rispunzi la ceea ce fi se intimpli. Ca prizonier, Frankl a pierdut mult: sofia qi familia, identitatea (inlocuiti cu un numir),
imbricimintea, sinitatea gi libertatea de a circula. El a realizat
totuqi ci, orice se intAmpla in jurul siu qi lui insugi, gi-a pistat
capacitatea de a-gi alege atitudinea si, mai mult, de a-gi alege felul
in care reacfioneazi. Frankl ;tia cL avea responsabilitatea de a
gisi sens in circumstanfele in care se gisea qi, mai important,
de a nu deveni un prizonier al gindurilor sale. ln esenli, alegAnd si nu fie o victimi pasivi a circumstanfelor, el a preferat o
abordare activi inspre gisirea unui sens. ln mod similar, noi tofi
avem abilitatea de a rispunde provocirilor care ne apar in cale,
exercitAndu-ne capacitatea de a gisi un sens. in mod fundamental, Frankl a crezut ci existi un sens in fiecare moment al vietii
pini la ultima suflare - si ci avem responsabilitatea
noastre
personali de a-l gisi. El a subliniat faptul ci nu trebuie si suferim pentru a gisi sau trii sensul.
Frankl este fondatorul logoterapiei, o abordare psihoterapeutici umanisti centrati pe sens, care incorporeazi multe insighfun, inclusiv cel privind libertatea de a ne alege propria atitudine.

cirfi, articole qi discursuri ale
lui Frankl, precum gi cir,rile referitoare la abordarea lui, noi am
cristalizat invilSturile sale in ceea ce considerim a fi cele mai
importante gapte principii care te vor ajuta in ciutarea sensului.
,Libertatea de a-1i alege atitudinea" reprezinti doar unul dintre
cele gapte principii pe care le impirtigim in aceasti carte. !i-am
pus la dispozifie, de asemened, obazi conceptuali, precum gi
un indrumar practic pentru examinarea propriilor tale intrebiri
TrecAnd in revisti vasta colecgie de

legate de ciutarea sensului.
Scopul nostru specific de-a lungul acestei cir,ti este acela de
a conferi un sens muncii gi locului de munci. Pentru ci definim cuvdntul muncd intr-un sens foarte larg, mesajul se aplici
unui public divers: celor ce muncesc contra unei pli1i, precum

Prizonierii gdndurilor noastre
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celor angajafi in toate sectoarele ;i industriile;
celor care incep si igi caute o slujbi sau o carieri noui; celor
afla1i in tranzilie gi celor pensionati. intrucit cartea demonstreazi in ce fel funcfioneazi principiile lui Frankl intr-un context general, aceste principii esenfiale pot fi aplicate 9i in afara
locului de munci. Exemple, povestiri, exercifii, intrebiri, provociri gi alte instrumente practice te vor ajuta si aplici ideile lui
Frankl spre a-fi gisi propria cale citre sensul din profesia gi din
viala ta personali.

;i voluntarilor;

ALEX DESPRE VIKIOR FRANKL
Influenfa lui Frankl asupra activitefii gi a viepi mele personale
si se faci simlite in urmi cu aproape cincizeci de ani.
Mi-am petrecut mulS dintre acegti ani studiind lucrlrile sale deschizitoare de drumuri in analiza existentiali, in logoterapie gi in
demersul de ciutare a sensului gi am aplicat principiile sale in
numeroase medii gi situafli legate de munci. Ca specialist in domeniul sinitifii mentale, m-am bazat mulli ani pe puterea ideilor lui Frankl. increderea mea a evoluat ;i s-a extins in timp, pe
misuri ce am testat, de-a lungul wemii, elemente ale filosofiei gi
abordirii sale intr-o largi varietate de medii organizagionale.
Lucrind cu persoane ce triiau dileme existenfiale in profesie sau
in viafa personali, am reflectat in mod firesc asupra propriei
mele cilitorii de viafi ;i m-am bazat pe inlelepciunea lui Frankl,
beneficiind adesea de pe urma acesteia.
Viktor Frankl a practicat ce a propoveduit, trAind si muncind
cu sens pe parcursul vie,tii sale. Acest lucru nu este intotdeauna
usor de ficut, din cAte gtiu din experienfa mea personali. Este o
vorbi, in lumea academici, cum ci nu gtim ce nu gtim pAni cAnd
nu incercim si ii invilim pe al1ii. Acelagi lucru se poate spune
despre scrierea unei ci1ti. $i totuqi, in multe privinfe, scriereauraei
a inceput

Alex Pattakos tmpreund cu Viktor
Frankl in biroul acestuia
Viena,
august 1996

-

ce$ este partea cea mai u$oare. Partea cu adeverat grea, trebuie
si miriurisesc, vine atunci cind incercim sifacem lucrurile despre care scriem. Nu pot decit si incerc se urmez indemmrl lui
Frankl. Cu ocazia unei intdlniri cu Frankl in casa lui din Viena,
in august 1996, am propus pentru prima oari ideea de a scrie o
carte care si aplice principiile sale esengiale qi metoda lui in mod
explicit in cadrul vielii profesionale qi la locul de munci. El a
ficut mai mult decit si mi incurajeze. ln stilul lui pasionat, s-a
aplecat peste masa de lucru, m-a prins de bfag gi mi-a spus: -Alex,
cartea ta este cea care trebuie scrisi.!" Vorbele lui au pitruns ca un
foc in addncul fiinfei mele gi am fost hotirAt, incepind din acel

mornent, si transform aceasti idee intr-o carte reali.
imi dau searna acum, mai mult ca niciodati, de marele noroc
gi beneficiu de care am avut parte situandu-mi, in mod nr-etaforic, pe umerii lui Viktor Frankl, unul dintre cei mai mari gdnditori ai timpurilor moderne. Prin intermediul propriei sale poveqti
despre gisirea sensului, in ciuda oribilelor condilii ce descriau
lagirele de concentrare naziste, Frankl a lisat o mostenire care
poate ajuta pe oricine, in orice situafie, si giseasci un sens mai
adinc, mai bogat, in viala sa. Intenlia qi speranfa mea este aceea
ci hizonieii gdnduilor noastre se va adiuga mostenirii lisate
de Frankl in ce priveqte gisirea unui sens in viafi gi in profesie,

