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CAPITOLUL 1
Fã cunoºtinþã cu cea mai importantã 

persoanã din lume

Fã cunoºtinþã cu cea mai importantã persoanã din lume!
Undeva, pe parcursul acestei cãrþi, o vei întâlni pe neaº-

tep tate, cu un fior de recunoaºtere ce-þi va schimba întreaga 
viaþã. Când o vei întâlni, îi vei afla ºi secretul. Vei descoperi 
cã duce pretutindeni cu sine un talisman invizibil gravat cu 
iniþialele GP pe-o parte ºi GN pe cealaltã.

Acest talisman invizibil are douã puteri uimitoare: pe cea 
de-a atrage bogãþia, succesul, fericirea ºi sãnãtatea ºi pe cea 
de-a le respinge – de a te lipsi de tot ceea ce face ca viaþa  
sã merite sã fie trãitã. Prima dintre aceste puteri, GP, este cea 
care le permite unora sã ajungã în vârf ºi sã rãmânã acolo. 
Cea de-a doua îi þine pe ceilalþi la pãmânt sau îi trage în jos, 
dacã au reuºit sã se caþere pânã în vârf.

Poate cã povestea lui S.B. Fuller va fi pilduitoare.

„Suntem sãraci – dar nu din vina Domnului.“ S.B. Fuller 
era unul dintre cei ºapte copii ai unui fermier de culoare  
din Louisiana, care luase în arendã o bucatã de pãmânt.  
A început sã munceascã de la vârsta de cinci ani. La nouã 
ani, deja mâna catâri. Nimic neobiºnuit în asta: mulþi dintre 
copiii þãranilor sãraci, care lucrau pãmânturi luate în arendã, 
începeau sã munceascã foarte de timpuriu. Aceste familii  
îºi acceptau sãrãcia ºi nu pretindeau nimic mai mult.

Tânãrul Fuller se deosebea de prietenii sãi într-o sin-
gurã privinþã: avea o mamã remarcabilã. Deºi nu cunoscuse 
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niciodatã altã existenþã decât cea precarã, ea a refuzat sã 
accepte aceastã condiþie pentru copiii ei. ªtia însã cã, într-o 
lume plinã de bogãþii ºi bucurie, era nedrept cã familia ei 
se chinuia sã trãiascã de pe azi pe mâine. Obiºnuia sã-i vor-
beascã fiului sãu despre visurile ei.

„N-ar trebui sã fim sãraci, S.B.“, obiºnuia ea sã-i spunã. 
„ªi sã nu care cumva sã te-aud vreodatã zicând cã e voia 
Domnului ca noi sã trãim în sãrãcie. Suntem sãraci – dar nu 
din voia Domnului. Ci din pricinã cã tatãl tãu n-a nutrit nici-
odatã dorinþa de a fi bogat. Nimeni din familia noastrã n-a 
visat sã fie mai presus decât este.“

Nimeni nu simþise dorinþa de-a fi bogat. Aceastã idee  
a prins rãdãcini atât de trainice în mintea sa, încât a ajuns 
sã-i schimbe întreaga viaþã. ªi-a concentrat mintea numai 
asupra lucrurilor pe care le dorea ºi, astfel, a întreþinut fla-
cãra arzãtoarei dorinþe de îmbogãþire. Cea mai rapidã cale 
de a face bani, a decis el, era aceea de-a vinde ceva. A ales 
sãpunul. Timp de 12 ani a vândut sãpun din uºã în uºã. 
Apoi, a aflat cã firma de la care îºi achiziþiona produsele 
urma sã fie scoasã la licitaþie. Preþul era de 150 000 $. În cei  
12 ani în care vânduse sãpun, reuºise sã punã deoparte 
25 000 $. S-a înþeles cu vânzãtorul sã depunã cei 25 000 $  
pe care-i avea ca garanþie ºi sã facã rost de restul banilor în 
urmãtoarele zece zile. În contract, exista ºi o clauzã potrivit 
cãreia, dacã nu reuºea sã strângã la timp cei 125 000 $ care-i 
mai trebuiau, pierdea garanþia.

În cei 12 ani în care fusese vânzãtor de sãpun, S.B. Fuller 
câºtigase respectul ºi admiraþia multor oameni de afaceri. 
Aºa cã a apelat la ei. A mai obþinut bani ºi de la prie teni, de 
la grupuri de investiþii ºi de la alþi creditori. În ajunul celei 
de-a zecea zile, strânsese 115 000 $. Îi mai lipseau 10 000 $.

Cautã lumina. „Epuizasem toate sursele de credit pe care 
le cunoºteam, îºi aminteºte el. Era noaptea târziu. În întu-
ne ricul camerei mele, am îngenuncheat ºi-am început sã 
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mã rog. L-am implorat pe Dumnezeu sã mã îndrume cãtre 
persoana care-mi va împrumuta cei 10 000 $ la timp. M-am 
hotãrât sã iau maºina ºi sã conduc pe strada 61 pânã ce voi 
vedea o luminã la fereastra unui bloc de firme. I-am cerut lui 
Dumnezeu ca aceastã luminã sã fie semnul rãspunsului sãu.“

Era ora unsprezece noaptea, când Fuller a pornit pe 
strada 61. În cele din urmã, a vãzut o luminã la fereastra 
unui antreprenor.

A oprit ºi-a intrat înãuntru. Aºezat la birou, stãtea un 
bãrbat ostenit de pe urma unei lungi zile de lucru. Fuller îl 
cunoºtea din vedere. Era conºtient cã va trebui sã-ºi ia ini-
ma-n piept ºi sã fie îndrãzneþ.

„Vreþi sã câºtigaþi 1 000 $?“ l-a întrebat el, fãrã înconjur.
Antreprenorul a fost luat prin surprindere de întrebare, 

dar rãspunsul lui a fost: „Da, fireºte!“
„Atunci, scrieþi-mi un cec de 10 000 $, iar când veþi primi 

banii înapoi, o sã scoateþi un profit de 1 000 $“, îºi aminteºte 
Fuller cã i-a spus. I-a prezentat apoi lista celorlalþi oameni 
care se hotãrâserã sã investeascã ºi i-a explicat în amãnunt 
despre ce afacere era vorba.

Sã vedem care a fost secretul succesului sãu. În seara 
aceea, când a pãrãsit biroul antreprenorului, Fuller avea  
în buzunar un cec de 10 000 $. Ulterior, a devenit acþionar 
majo ritar nu doar în acea companie, ci ºi în alte ºapte, prin-
tre care patru firme de cosmetice, o galanterie, o firmã de eti-
chete ºi un ziar. De curând, când l-am rugat sã descoperim 
împreunã care era secretul succesului sãu, ne-a rãspuns cu 
aceleaºi cuvinte pe care le folosise mama lui cu atâta amar 
de ani în urmã:

„Suntem sãraci – dar nu din vina Domnului. Ci din pri-
cinã cã tatãl tãu n-a nutrit niciodatã dorinþa de a fi bogat. 
Nimeni din familia noastrã nu a visat sã fie mai presus decât 
este.“ 
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„Vedeþi dumneavoastrã, ne-a mãrturisit el, ºtiam ce voiam, 
dar nu ºtiam cum sã obþin acel lucru. Aºa cã am citit Biblia ºi 
alte cãrþi motivaþionale. M-am rugat sã dobândesc cunoaº-
terea de care aveam nevoie pentru a-mi atinge obiectivele. 
Trei cãrþi au avut un rol covârºitor în transformarea arzãtoa-
rei mele dorinþe în realitate. Acestea sunt: 1) Biblia, 2) De la 
idee la bani ºi 3) The Secret of the Ages. Pentru mine, cea mai 
mare inspiraþie a fost Biblia.

Dacã ºtii ce-þi doreºti, îþi va fi mai uºor sã recunoºti acel 
lucru atunci când îl vei întâlni. Când citeºti o carte, spre 
exemplu, vei recunoaºte oportunitãþile care te pot ajuta sã 
obþii ceea ce-þi doreºti.“

S.B. Fuller a purtat cu el talismanul invizibil cu iniþialele 
GP pe o parte ºi GN pe cealaltã. L-a întors cu faþa potrivitã  
în sus – cea cu GP – ºi i s-au întâmplat lucruri minunate.  
A reuºit sã transforme în realitate niºte idei care nu fuseserã 
decât simple visuri.

Important de reþinut, în acest caz, este cã Fuller a pornit 
în viaþã cu mai puþine avantaje decât noi, ceilalþi. Dar ºi-a 
ales un þel important ºi l-a urmãrit cu încãpãþânare. Fireºte, 
þelul pe care-l alegem depinde de fiecare dintre noi. În tim-
purile pe care le trãim ºi în aceastã lume, încã mai ai dreptul 
de-a spune rãspicat: „Asta am ales! Asta vreau sã realizez!“ 
Iar dacã scopul tãu nu contrazice legile divine sau ale socie-
tãþii, nimeni nu te va împiedica sã-l atingi. Încercând, nu ai 
nimic de pierdut, ci numai de câºtigat. Doar cei care persevereazã 
cu obstinaþie ºi dovedesc GP vor avea succes.

Obiectul cu care îþi încerci puterile depinde numai de 
tine. Nu toatã lumea tânjeºte sã fie un S.B. Fuller, responsa-
bil de mari concerne de producþie. Nu oricine ar alege sã plã-
teascã preþul necesar pentru a fi un mare artist. Pentru mulþi, 
bogãþiile vieþii înseamnã cu totul altceva. Capacitatea de  
a duce o viaþã fericitã, stând sub semnul iubirii, este tot  
o reuºitã. Poþi avea asta ºi multe alte bogãþii. Alegerea îþi 
aparþine.
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Dar orice-ar însemna succesul pentru tine – chit cã e vorba 
de a devenit bogat, ca pentru S.B. Fuller, sau de a descoperi 
un nou element chimic, de a crea o nouã piesã muzicalã, de 
a cultiva un trandafir ori de a creºte un copil –, talismanul 
invizibil cu iniþialele GP pe-o parte ºi GN pe cealaltã te poate 
ajuta sã-l dobândeºti. Prin GP vei atrage tot ceea ce este bun 
ºi pozitiv. Prin GN, le vei respinge.

În orice necaz se-ascunde sãmânþa unui câºtig egal sau 
mai mare cu acesta. „Dar dacã am un handicap fizic? Cum 
mã poate ajuta o simplã schimbare de atitudine?“ te-ai putea 
întreba. Poate cã povestea lui Tom Dempsey, un bãiat care 
s-a nãscut handicapat, îþi va oferi un rãspuns.

Tom s-a nãscut fãrã jumãtate din piciorul drept ºi cu un 
ciot în locul mâinii de pe aceeaºi parte. În copilãrie, i-ar fi 
plãcut ºi lui sã practice diverse sporturi, ca toþi ceilalþi bãieþi. 
Cel mai mult însã îºi dorea sã joace fotbal american. Aºa cã 
pãrinþii i-au comandat un picior artificial. Era din lemn, iar 
la capãt avea montat un tenis special, pentru ca bãiatul sã 
poatã juca fotbal. Tom se antrena ore întregi în fie care zi, 
lovind întruna mingea cu piciorul lui de lemn. Atât de mult 
s-a strãduit, încât a ajuns un maestru al loviturilor în adân-
cime, fiind angajat de echipa New Orleans Saints. 

Când, în ultimele douã secunde ale meciului, Tom 
Dempsey, cu piciorul sãu schilod, a dat golul final, de la  
o distanþã de 64 de yarzi, strigãtele de bucurie ale celor 
66 910 fani din tribune s-au fãcut auzite în întreaga Americã. 
A fost cel mai lung gol în adâncime dat în întreaga istorie  
a fotbalului american ºi le-a asigurat celor de la Saints o vic-
torie cu 19 la 17 în faþa celor de la Detroit Lions. 

„Am fost învinºi printr-un miracol“, a declarat antre-
norul echipei din Detroit, Joseph Schmidt. Iar pentru mulþi, 
exact asta a ºi fost – rãspunsul la toate rugãciunile lor.

„Nu Tom Dempsey a dat acel gol, ci însuºi Dumnezeu“,  
a spus fundaºul celor de la Lions, Wayne Walker.
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„Foarte interesant, ai putea spune, dar ce relevanþã are 
povestea lui Tom Dempsey pentru mine?“

Iar rãspunsul nostru ar fi: „Nu foarte multã – dacã nu  
îþi vei forma obiºnuinþa de a recunoaºte, relaþiona, asimila ºi 
folosi principii universale, pe care sã þi le însuºeºti, acþio nând 
ulterior pe baza lor, pentru a-þi îndeplini dorinþele.“

ªi care sunt principiile din povestea lui Tom Dempsey pe 
care le-ai putea aplica ºi tu, indiferent dacã ai sau nu vreun 
handicap? Ele pot fi deprinse ºi aplicate chiar ºi de copii:

•  numai cei care nutresc dorinþa arzãtoare de a realiza 
scopuri înalte cunosc mãreþia;

•  numai cei care persevereazã neîncetat, având mereu  
o GP, reuºesc sã aibã succes ºi sã-l pãstreze;

•  indiferent de domeniul de activitate, pentru a te realiza 
trebuie sã exersezi… sã exersezi… ºi iar sã exersezi;

•  munca ºi efortul devin distractive, dacã-þi stabileºti 
obiective specifice atractive;

•  pentru cei care sunt motivaþi prin GP sã se realizeze, în 
fiecare obstacol, neajuns, necaz se ascunde sâmburele 
unui câºtig egal sau mai mare cu acesta;

•  cea mai mare putere a omului este cea dobânditã prin 
rugãciune.

Pentru a învãþa ºi a aplica aceste principii, întoarce talis-
manul cu faþa pe care scrie GP în sus.

Când Henley a scris poeticele versuri: „Dar sunt stãpânul 
sorþii mele: / Cârmaciul sufletului meu“1, ne-ar fi putut spune 
cã suntem stãpâni pe soarta noastrã tocmai pentru cã suntem 
stãpâni, înainte de toate, pe propriile atitudini. Atitudinea ne 
modeleazã viitorul. Aceasta este o lege universalã. Poetul 
ne-ar fi putut transmite la fel de bine ºi cã aceastã lege func-

1  Traducere de Dan Duþescu, în „Antologie de poezie englezã de la 
începuturi pânã azi“, vol. al III-lea, Editura Minerva, Bucureºti, 1983, 
p. 210. (N. red.)
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þioneazã indiferent de faptul cã atitudinile noastre sunt con-
structive sau distructive. Legea spune cã transformãm în 
realitate gândurile ºi atitudinile ce ne ocupã mintea, indife-
rent de care-ar fi acestea. Transformãm în realitate gândul 
sãrãciei la fel de repede pe cât îl transformãm pe cel al bogã-
þiei. Dar când atitudinea noastrã faþã de noi înºine are sufici-
ent aplomb, iar cea faþã de ceilalþi este generoasã ºi milostivã, 
atragem o porþie considerabilã de succes. 

Un om cu-adevãrat mare. Luaþi-l, spre exemplu, pe Henry 
J. Kaiser, un om plin de succes, graþie încrederii avute în forþele 
proprii. Companiile care-i poartã numele valoreazã peste un 
miliard de dolari. Pentru cã a fost gene ros ºi milos tiv faþã de 
alþii, celor care nu puteau vorbi li s-au dezlegat limbile, cei 
infirmi au reuºit sã fie utili societãþii ºi sute de mii de persoane 
au primit îngrijiri spitaliceºti extrem de ieftine. Toate acestea 
constituie vlãstarii gândurilor plantate în el de mama lui.

Mary Kaiser i-a oferit fiului sãu darul nepreþuit ºi l-a învã-
þat sã punã în aplicare cea mai importantã valoare din întreaga 
viaþã:

1.  Darul nepreþuit. La sfârºitul unei zile de muncã, Mary 
Kaiser îºi petrecea ore întregi ca sorã de caritate, aju-
tându-i pe cei mai puþin norocoºi dintre semenii sãi. 
Adeseori, îi spunea fiului ei: „Henry, nimic nu poate fi 
realizat fãrã muncã. Chiar dacã de pe urma mea nu-þi 
va rãmâne nimic altceva decât dorinþa de-a munci, îþi voi 
fi lãsat un dar nepreþuit: bucuria de-a munci.“

2.  Cea mai importantã valoare din întreaga viaþã. „Mama mea 
a fost cea care m-a învãþat pentru prima datã care sunt 
cele mai importante valori în viaþã, a spus Kaiser, fiul. 
Printre ele se numãrã dragostea de oameni ºi impor-
tanþa de a-i sluji pe ceilalþi. Sã-i iubeºti ºi sã-i slujeºti pe 
ceilalþi, obiºnuia ea sã spunã, e cea mai importantã valoare 
din întreaga viaþã.“
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Henry J. Kaiser a cunoscut puterea GP. A ºtiut ce poate 
face cu viaþa lui ºi pentru þara lui. În aceeaºi mãsurã, a 
cunoscut ºi puterea GN. În timpul celui de-al Doilea Rãzboi 
Mondial, a construit 1 500 de vase atât de repede, încât a uimit 
întreaga lume. Când a declarat: „Vom construi un vas de tip 
Liberty la fiecare zece zile“, experþii au spus cã era imposi-
bil. Cu toate acestea, Kaiser a fãcut-o. Cei care considerã cã  
nu pot realiza un anume lucru, resping pozitivul. Cei care 
con si derã c-o pot face, resping negativitatea, folosind latura 
pozitivã a talismanului lor.

Tocmai de-aceea trebuie sã fim precauþi când ne folosim 
talismanul. Latura pe care scrie GP te poate ajuta sã te bucuri 
de toate binecuvântãrile vieþii. Te poate ajuta sã depãºeºti 
obsta colele care-þi ies în cale ºi sã descoperi care-þi sunt 
punc tele forte. Te poate ajuta s-o iei înaintea adversarilor tãi 
ºi, aºa cum i s-a întâmplat lui Kaiser, sã transformi în reali-
tate ceea ce toþi ceilalþi considerã a fi imposibil.

Dar latura sa cu GN este la fel de puternicã. În loc sã 
atragã fericirea ºi succesul, ea poate atrage disperarea ºi 
înfrân gerea. Ca orice altã putere, aceasta poate fi pericu-
loasã, dacã nu este folositã aºa cum trebuie.

Cum îºi exercitã GN respingerea. Existã o poveste plinã 
de învãþãminte despre forþa de respingere a GN. Se petrece 
într-unul dintre statele noastre sudice. Acolo unde încã mai 
erau folosite ºemineuri la încãlzirea locuinþelor, trãia un 
 tãietor de lemne care nu prea avea noroc în viaþã. Timp de 
peste doi ani, îi furnizase lemne de foc unuia dintre pro prie-
tarii din zonã. Tãietorul de lemne ºtia cã, pentru a-i încãpea 
acestuia în ºemineu, buºtenii nu trebuiau sã depã ºeascã  
20 de centimetri lungime.

Odatã, proprietarul a comandat o cãruþã de lemne, dar 
n-a putut sta acasã pentru a primi transportul. Când a ajuns 
înapoi acasã, a constatat cã majoritatea buºtenilor erau mai 
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