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INTRODUCERE 

„Singura călătorie adevărată nu ar fi să călă-
torești printr-o sută de țări diferite cu aceeași 
pereche de ochi, ci să vezi aceeași țară printr-o 
sută de perechi diferite de ochi.” 

– MARCEL PROUST 

Albert mormăi.
— Știi ce li se întâmplă puștanilor care pun prea 
multe întrebări?
Mort se gândi o clipă.
— Nu, zise. Ce anume?
Și se făcu tăcere.
Apoi Albert se ridică și zise:
— Să fiu al naibii dacă știu! Probabil că primesc 
răspunsurile și așa le trebuie. 

– TERRY PRATCHETT, MORT 
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11Introducere 

Pentru a vă putea explica de ce am scris cartea asta, trebuie neapă-
rat să î�ncep cu când. 

Două mii s�aptesprezece a fost un an neobis�nuit pentru mine. 
Primele s�ase luni au fost un clocot la foc mic, după care, î�n decurs de 
câteva săptămâni, am î�mplinit 40 de ani, prima mea carte (4 Ore – 
Săptămâna de lucru) a î�mplinit zece ani, cât�iva oameni din cercul 
meu de prieteni au murit s� i eu am urcat pe scenă să povestesc cum 
am fost foarte aproape să mă sinucid î�n facultate.* 

Sincer să fiu, nu am crezut niciodată că voi ajunge la 40 de ani. 
Prima carte mi-a fost respinsă de 27 de ori de edituri. Lucrurile care 
au funct�ionat nu ar fi trebuit să funct�ioneze, as�a că, de ziua mea, 
mi-am dat seama că nu aveam niciun plan cu privire la ce o să fac 
după 40 de ani. 

As�a cum se î�ntâmplă deseori î�n momentele de răscruce – absol-
virea facultăt�ii, criza de la 20 de ani, criza vârstei de mijloc, plecarea 
copiilor de acasă, ies� irea la pensie – au î�nceput să iasă la iveală 
î�ntrebările. 

Obiectivele mele erau chiar ale mele sau erau doar ceea ce credeam 
că ar trebui să vreau? 

Cât ratasem din viață pentru că nu planificasem suficient sau 
pentru că planificasem exagerat? 

Cum aș putea să fiu mai bun cu mine însumi? 
Cum aș putea să fiu mai eficient când refuz zgomotul pentru a 

îmbrățișa aventurile după care tânjesc? 
Cum aș putea să-mi reevaluez cel mai bine viața, prioritățile, 

perspectiva asupra lumii, locul și traiectoria în lume? 
Cât de multe lucruri! Chiar toate! 
Î�ntr-o dimineat�ă, am notat î�ntrebările pe măsură ce-mi apăreau 

î�n minte, sperând să am un licăr de claritate. Î�n loc de asta, am simt�it 
o undă de nelinis�te. Lista era coples� itoare. Când am observat că-mi 
t�in respirat�ia, m-am oprit s� i mi-am ridicat ochii din hârtie. Atunci, 
am făcut un lucru pe care î�l fac adesea, fie că mă gândesc la o decizie 
î�n materie de afaceri, la o relat�ie personală sau la altceva: mi-am 
pus î�ntrebarea care mă ajută să răspund la multe altele... 

*  tim.blog/ted (n.aut.)
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12 Introducere 

Cum ar arăta chestia asta dacă ar fi ușor de făcut? 
„Chestia asta” poate fi orice. Î�n dimineat�a aceea răspundeam la 

o listă cu î�ntrebări importante lungă cât o zi de post. 
Cum ar arăta chestia asta dacă ar fi ușor de făcut? este o î�ntre-

bare foarte drăgălas�ă s� i extraordinar de mobilizatoare. Este foarte 
us�or să ne convingem singuri că lucrurile trebuie să fie dificile, că, 
dacă nu te arunci cu toate fort�ele î�n luptă, nu î�ncerci suficient de 
tare. Asta ne face să căutăm acele căi pe care vom î�ntâmpina cea 
mai puternică rezistent�ă, ajungând să amplificăm inutil dificultatea 
procesului. 

Dar ce se î�ntâmplă atunci când privim lucrurile prin prisma ele-
gant�ei, nu prin cea a intensităt�ii efortului? Uneori, obt�inem rezultate 
incredibile cu us�urint�ă, fără stres. Uneori, „solut�ionăm” problema 
dacă o privim din cu totul altă perspectivă. 

S� i î�n dimineat�a aceea, î�n timp ce făceam î�nsemnări î�n jurnal cu 
privire la această î�ntrebare – Cum ar arăta chestia asta dacă ar fi 
ușor de făcut? –, mi-a venit o idee. Nouăzeci s� i nouă la sută din ceea 
ce scrisesem pe pagină era inutil, dar exista grăuntele unei idei 
posibile...

Ce s-ar întâmpla dacă aș forma un trib de mentori care să mă ajute? 
Mai exact, ce s-ar î�ntâmpla dacă as�  pune la peste 100 de persoa-

ne geniale î�ntrebările la care vreau să răspund singur? Sau dacă i-as�  
convinge să mă î�ndrume î�n direct�ia corectă? 

Ar funct�iona? Nu aveam nici cea mai vagă idee, dar eram sigur 
de un lucru: dacă abordarea us�oară avea să dea gres� , abordarea de 
tip muncă-de-ocnas�  ar fi rămas accesibilă ca opt�iune de rezervă. 
Durerea poate fi găsită oricând dacă pornes�ti s-o caut�i. 

Atunci, de ce să nu testez calea minimei rezistent�e o săptămână? 
S� i as�a a î�nceput totul. Mai î�ntâi, am făcut o listă cu persoanele 

ideale pentru a fi intervievate, listă care la î�nceput se î�ntindea pe o 
pagină, dar care a ajuns rapid să ocupe zece. Trebuia să fie o listă 
fără restrict�ii: nimeni nu era prea mare, prea inaccesibil sau prea 
dificil de găsit. Era posibil să-i iau un interviu lui Dalai Lama? Încre-
dibilului Temple Grandin? Îdolului meu, scriitorul Neil Gaiman? Sau 
lui Ayaan Hirsi Ali? Am făcut cea mai ambit�ioasă, eclectică s� i neo-
bis�nuită listă cu putint�ă. După aceea, trebuia să găsesc un stimulent 
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13Introducere 

care să-i î�ncurajeze pe oameni să-mi răspundă, as�a că am î�ncercat 
să î�nchei o î�nt�elegere. „Vei fi î�n cartea mea” putea să funct�ioneze. 
Dar celor de la editură le-am spus de la bun î�nceput că s-ar putea s� i 
să nu funct�ioneze, caz î�n care aveam să î�napoiez avansul. 

Apoi, am î�nceput să fac o prezentare asiduă. 
Am trimis aceeas�i serie de 11 î�ntrebări unora dintre cele mai de 

succes, mai diferite s�i mai celebre persoane de pe Pământ cu mesajul: 
„Răspundet�i la primele 3-5 î�ntrebări preferate ... sau la mai multe, 
dacă vă î�ndeamnă spiritul”. 

După ce am dat clic pe „trimitere” de câteva zeci de ori, mi-am 
î�mpreunat mâinile s� i le-am dus la pieptul meu de scriitor entuzias-
mat, t�inându-mi respirat�ia, lucru la care universul mi-a răspuns 
prin... tăcere. Se auzeau greierii. 

Timp de 12-24 de ore, nimic. Nu s-a clintit nicio fiint�ă, nici măcar 
un s�oarece. Apoi, s-a auzit o s�oaptă slabă î�n eter. Un murmur de 
curiozitate s� i câteva î�ntrebări pentru edificare. Au urmat câteva re-
fuzuri politicoase s� i, după aceea, a venit puhoiul. 

Aproape tot�i cei pe care i-am contactat sunt oameni ocupat�i până 
peste cap s� i mă as�teptam să primesc răspunsuri scurte s� i scrise la 
repezeală de la cât�iva, î�n cel mai bun caz. Când colo, mi-au trimis 
câteva dintre răspunsuri cele mai bine cumpănite pe care le-am pri-
mit vreodată î�n scris, prin viu grai sau altfel. Î�n cele din urmă, mi-au 
răspuns peste 100 de oameni.

Desigur, calea „us�oară” a î�nsemnat câteva mii de schimburi de 
e-mailuri s� i mesaje pe Twitter, sute de telefoane, multe maratoane 
la un birou cu bandă de alergat s� i un număr măricel de sticle de vin 
băute î�n timp ce scriam î�n timpul nopt�ii, dar... a funct�ionat. Dacă a 
funct�ionat de fiecare dată? Nu. Nu l-am prins pe Dalai Lama (de 
data asta) s� i cel put�in jumătate din oamenii de pe lista mea nu au 
răspuns sau au refuzat invitat�ia. Dar a funct�ionat suficient pentru a 
conta, s� i asta contează. 

Atunci când solicitarea a avut sort�i de izbândă, î�ntrebările au 
făcut partea cea mai grea. 

Opt dintre î�ntrebări au fost din cele concepute pentru „tirul rapid” 
pe care î�l folosesc î�n podcastul meu The Tim Ferriss Show, primul 
podcast de afaceri care a depăs�it 200 de milioane de descărcări. 
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14 Introducere 

Aceste î�ntrebări au fost perfect�ionate de-a lungul a peste 300 de 
interviuri luate unor invitat�i precum actorul/muzicianul Jamie Foxx, 
generalul Stanley McChrystal s� i scriitoarea Maria Popova. S� tiam că 
î�ntrebările acestea funct�ionează, că persoanelor intervievate le plac 
î�n general s� i că, î�n plus, ar fi putut să-mi fie de ajutor î�n viat�ă. 

Celelalte trei î�ntrebări erau noi, s� i speram că î�mi vor rezolva 
problemele cele mai spinoase. Î�nainte să ies cu ele î�n public, le-am 
testat, le-am verificat s� i le-am cizelat cu prieteni care au devenit 
performeri de clasă mondială prin fort�e proprii. 

Cu cât î�naintez î�n vârstă, cu atât dedic mai mult timp din zi – 
procentual vorbind – formulării î�ntrebărilor. Din experient�a mea, 
de fiecare dată când am reus�it să trec de la rezultate de 1x la rezul-
tate de 10 ori mai bune, de la 10x la 100x s� i de la 100x (atunci când 
Fortuna î�mi zâmbes�te realmente) la 1000x mai bune î�n diferite do-
menii, reus�ita respectivă a fost consecint�a unor î�ntrebări formulate 
mai bine. Maxima lui John Dewey după care „o problemă bine enun-
t�ată este pe jumătate rezolvată” rămâne valabilă. 

Viața pedepsește dorințele vag exprimate și recompensează 
solicitările făcute clar. La urma urmei, î�n cea mai mare parte, gân-
direa cons�tientă î�nseamnă să-t�i pui î�ntrebări s� i să răspunzi la ele. 
Dacă vrei confuzie s� i supărare, pune î�ntrebări vagi. Dacă vrei clari-
tate s� i rezultate nemaipomenite, pune î�ntrebări nemaipomenit de 
clare. 

Din fericire, această aptitudine poate fi dezvoltată. Nu există carte 
care să-t�i poată oferi toate răspunsurile, dar cea de fat�ă te poate 
ajuta să pui î�ntrebări mai bune. Milan Kundera, autorul cărt�ii Insu-
portabila ușurătate a ființei, spunea că „prostia oamenilor este ge-
nerată de faptul că au un răspuns pentru orice. Î�nt�elepciunea 
romanului vine din faptul că are câte o î�ntrebare pentru orice”. Î�nlo-
cuies�te „romanul” cu „maestrul î�nvăt�ăturii” s� i ai obt�inut filozofia 
mea de viat�ă. De multe ori, singurul lucru care se interpune î�ntre 
tine s� i ceea ce vrei este o serie de î�ntrebări mai bune. 

Cele 11 î�ntrebări pe care le-am ales pentru această carte sunt 
enumerate mai jos. Este important să cites�ti î�ntrebările complete s� i 
explicat�iile, pentru că î�n cuprinsul cărt�ii le-am redus dimensiunile. 
Le mult�umesc î�n mod deosebit lui Brian Koppelman, Ameliei Boone, 
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15Introducere 

lui Chase Jarvis, lui Naval Ravikant s�i altora pentru feedbackul lor ex-
traordinar de util. 

Î�n primul rând, să parcurgem rapid cele 11 î�ntrebări. La prima 
vedere, câteva dintre ele ar putea să pară banale sau inutile... Dar ce 
să vezi! Lucrurile nu sunt mereu ce par a fi. 

1. Care este cartea sau cărt�ile pe care le-ai dăruit cel mai des s� i 
de ce? Sau care ar fi acele 1-3 cărt�i care t�i-au influent�at viat�a? 

2. Ce achizit�ie de 100 $ sau mai put�in a avut cel mai mare impact 
pozitiv asupra viet�ii tale î�n ultimele s�ase luni (sau î�n trecu-
tul apropiat)? Fanilor mei le plac detaliile, cum ar fi brandul 
s� i modelul, unde ai găsit lucrul respectiv etc. 

3. Cum a reus�it un es�ec, veritabil sau doar aparent, să-t�i pregă-
tească drumul spre succes? Ai vreun „es�ec personal preferat”? 

4. Dacă ai putea să amplasezi un panou publicitar urias�  oriunde 
s� i ai putea să scrii pe el orice – metaforic vorbind, dacă ai 
putea să transmit�i un mesaj mai multor milioane sau miliarde 
de oameni – ce ai scrie s� i de ce? Pot fi doar câteva cuvinte 
sau un paragraf. (Dacă t�i se pare util, poate fi un citat din 
altcineva. Există citate la care te gândes�ti frecvent sau după 
care î�t�i conduci viat�a?) 

5. Care ar fi una dintre cele mai bune sau cele mai rentabile 
investit�ii pe care le-ai făcut vreodată? (Poate fi vorba de o 
investit�ie de bani, timp, energie etc.) 

6. Ai un obicei neobis�nuit sau un lucru absurd care î�t�i place? 
7. Ce convingere, comportament sau obis�nuint�ă nouă t�i-a î�m-

bunătăt�it cel mai mult viat�a î�n ultimii cinci ani? 
8. Ce sfat i-ai da unui student inteligent s� i motivat care este pe 

cale să intre „î�n lumea reală”? Ce sfat ar trebui să ignore? 
9. Ce recomandări proaste auzi î�n meseria ta sau î�n domeniul 

tău de competent�ă? 
10. Care sunt lucrurile pe care ai î�nvăt�at să le refuzi mai us�or 

(distract�ii, invitat�ii etc.), î�n ultimii cinci ani? Ce realizări s� i/
sau metode te-au ajutat? Alte ponturi utile? 

11. Ce faci când te simt�i coples� it sau când nu te pot�i concentra? 
(Dacă este util: Ce î�ntrebări î�t�i pui t�ie î�nsut�i?) 
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16 Introducere 

Acum să le analizăm pe fiecare s� i să î�t�i explic de ce funct�ionea-
ză. Tu ai putea să î�ntrebi: „De ce m-ar interesa? Eu nu iau interviuri”. 
Răspunsul meu este simplu: „Dacă vrei să-t�i formezi (sau să-t�i cul-
tivi) o ret�ea de talie mondială, trebuie să interact�ionezi î�ntr-un mod 
care să te ajute să o obt�ii. Toate lucrurile acestea te vor ajuta. 

Spre exemplu, mi-am petrecut săptămâni î�ntregi testând ordinea 
î�ntrebărilor pentru a primi răspunsuri optime. Î�n ceea ce mă prives�-
te, ingredientul secret este ordinea corectă, indiferent dacă î�ncerci să 
î�nvet�i o limbă străină î�n 8-12 săptămâni*, să-t�i î�nvingi fobia de î�not pe 
care o ai de o viat�ă** sau să ceri sfatul unui eventual mentor la o cafea. 
Î�ntrebările bune puse î�ntr-o ordine gres� ită primesc răspunsuri 
proaste. Învers, dacă te gândes�ti la ordinea lor, pot�i să obt�ii rezultate 
nesperat de bune, deoarece majoritatea oamenilor nu fac asta. 

Exemplu: î�ntrebarea cu „panoul publicitar” se numără printre 
preferatele ascultătorilor s� i invitat�ilor, dar este dificilă. Î�ncurcă sau 
intimidează o mult�ime de oameni. Nu am vrut să-i sperii s� i să-i î�n-
depărtez pe oamenii ocupat�i, care ar fi putut să se retragă cu un 
„î�mi pare rău, Tim, dar momentan chiar nu am resursele necesare 
să răspund la asta”. S� i atunci, ce e de făcut? Simplu: î�i las să-s� i facă 
î�ncălzirea cu î�ntrebări de categorie us�oară (de ex., cele mai dăruite 
cărt�i, achizit�ii <100$,) care sunt mai put�in abstracte s�i mai concrete. 

Explicat�iile mele devin mai scurte spre final, pentru că multe 
detalii se transmit mai departe sau se aplică tuturor î�ntrebărilor. 

1. Care este cartea sau cărțile pe care le-ai dăruit cel mai des și de 
ce? Sau care ar fi acele 1-3 cărți care ți-au influențat viața?
„Care este cartea ta preferată?” pare o î�ntrebare bună. Atât de nevino-
vată, atât de simplă. Î�n realitate, este groaznică. Oamenii pe care î�i 
intervievez au citit sute sau mii de cărt�i, as�a că, pentru ei, găsirea răs-
punsului presupune efort, s�i au dreptate să-s�i facă griji când aleg o „pre-
ferată”, care apoi va fi citată s�i introdusă î�n articole, pe Wikipedia etc. 
„Cel mai des dăruită” are un grad redus de risc, este mai us�or de căutat 
î�n minte (le este mai us�or să-s�i amintească) s�i are beneficii pentru o 
varietate mai mare de persoane, î�nsus�iri pe care „preferata” nu le are. 

*  Vezi The 4-Hour Chef (n.aut.) 
**  tim.blog/swimming (n.aut.)
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17Introducere 

Pentru cei mai curios� i s� i mai nerăbdători dintre voi, iată câteva 
(din numeroasele) cărt�i care au fost ment�ionate de mai multe ori: 

Man’s Search for Meaning (Omul în căutarea sensului vieții)*, 
de Viktor E. Frankl 
The Rational Optimist (Optimistul rațional), de Matt Ridley 
The Better Angels of Our Nature (Cei mai buni îngeri ai firii 
noastre)**, de Steven Pinker 
Sapiens. O scurtă istorie a omenirii, de Yuval Noah Harari 
Poor Charlie’s Almanack (Almanahul sărmanului Charlie), de 
Charlie Munger 

Dacă vrei să vezi toate cărt�ile recomandate adunate laolaltă, in-
clusiv lista primelor 20 cele mai recomandate cărt�i din acest volum 
s� i din Tools of Titans (Instrumentele titanilor)***, pot�i găsi toate „bu-
nătăt�ile” pe tim.blog/booklist. 

2. Ce achiziție de 100 $ sau mai puțin a avut cel mai mare impact 
pozitiv asupra vieții tale în ultimele șase luni (sau în trecutul apro-
piat)? Fanilor mei le plac detaliile specifice, cum ar fi brandul și 
modelul, unde ai găsit lucrul respectiv etc. 
Asta ar putea să pară bună de aruncat, dar nu este as�a. Ea oferă o 
cale us�oară de a î�ncepe interviul pentru intervievat�ii ocupat�i, ofe-
rindu-le totodată cititorilor un punct de act�iune imediată. Î�ntrebă-
rile mai profunde necesită răspunsuri mai profunde, dar, pentru 
cunoas�tere, profunzimea se aseamănă cu fibrele: e nevoie de o di-
gestie î�ndelungată. Î�ntre timp, pentru a-s� i continua mars�ul, fiint�ele 
umane (printre care s� i subsemnatul) au nevoie de recompense pe 
termen scurt. Î�n această carte, eu reus�esc să le obt�in prin î�ntrebări 
care generează răspunsuri tangibile, us�oare s� i adeseori amuzante: 
adevărate recompense pentru sufletul tău harnic. Aceste momente 
de respiro sunt importante pentru a duce la bun sfârs� it sarcinile 
mai dificile. 

*  Apărută cu acest titlu la Editura Meteor Press, București, 2009. (n.red.)
**  Carte apărută cu acest titlu la Editura Publica, București, 2019. (n.red.)
*** Carte apărută cu acest titlu la Editura Act și Politon, București, 2019. (n.red.)
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3. Cum a reușit un eșec, veritabil sau doar aparent, să-ți pregătească 
drumul spre succesul ulterior? Ai vreun „eșec personal preferat”? 
Aceasta este deosebit de importantă pentru mine. As�a cum scriam 
î�n Instrumentele titanilor: 

„Supereroii care î�t�i vin î�n minte (idolii, figurile emblematice, 
titanii, miliardarii etc.) sunt aproape fără except�ie defecte 
ambulante care au maximizat 1 sau 2 atuuri. Fiint�ele umane 
sunt creaturi imperfecte. Nu „reus�es�ti” pentru că nu ai nicio 
slăbiciune; reus�es�ti pentru că î�t�i găses�ti calităt�ile unice s� i te 
concentrezi să construies�ti obiceiuri î�n funct�ie de ele. Fie-
care om duce o luptă despre care nu ai nici cea mai vagă 
idee. Eroii din această carte nu fac except�ie. Toată lumea se 
zbate. Consolează-te cu asta.”

4. Dacă ai putea să amplasezi un panou publicitar uriaș oriunde și 
ai putea să scrii orice pe el – metaforic vorbind, dacă ai putea să 
transmiți un mesaj mai multor milioane sau miliarde de oameni – 
ce ai scrie și de ce? Pot să fie doar câteva cuvinte sau un paragraf. 
(Dacă vi se pare util, poate fi un citat din altcineva: există citate la 
care te gândești frecvent sau după care îți conduci viața?) 
Această î�ntrebare este limpede, as�a că voi sări peste comentarii. 
Totus�i, pentru cei care aspiră să ia interviuri, partea cu „Dacă vi se 
pare util...” este adeseori esent�ială pentru a obt�ine răspunsuri bune. 

5. Care ar fi una dintre cele mai bune sau cele mai rentabile investiții 
pe care le-ai făcut vreodată? (Poate fi vorba de o investiție de bani, 
timp, energie etc.) 
S� i asta este limpede... sau as�a pare. Î�n cazul î�ntrebărilor care seamă-
nă cu aceasta sau cu următoarea, mi s-a părut productiv să le ofer 
persoanelor intervievate un răspuns din lumea reală. Î�ntr-un inter-
viu live, lucrul acesta le dă timp de gândire, iar î�n scris le oferă un 
model. Spre exemplu, iată ce le-am oferit tuturor pentru această 
î�ntrebare: 
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EXEMPLU DE RA� SPUNS de la Amelia Boone, unul dintre cei 
mai buni sportivi de rezistent�ă la nivel mondial, sponsorizată 
de marile branduri s� i de 4 ori campioană mondială î�n com-
petit�iile de curse cu obstacole: 
„Î�n 2011, am scos din buzunar 450 $ pentru a participa la 
prima edit�ie a World’s Toughest Mudder, o cursă cu obsta-
cole de 24 de ore, nou-nout�ă. Cum eram î�mpovărată de credi-
tul pentru studiile de drept, a fost o cheltuială mare pentru 
mine s� i nu aveam nici cel mai mic motiv să cred că as�  putea 
să termin cursa, ca să nu mai vorbim de concurent�ă pentru 
podium. Dar am ajuns să mă număr printre cei 11 care au 
î�ncheiat cursa (din 1000 de participant�i) s� i asta mi-a schim-
bat cursul viet�ii, purtându-mă spre o carieră î�n cursele cu 
obstacole s� i spre mai multe campionate mondiale. Dacă nu 
as�  fi pus la bătaie banii pentru taxa de î�nscriere, nimic din 
toate acestea nu s-ar fi î�ntâmplat. 

6. Ai un obicei neobișnuit sau un lucru absurd care îți place? 
Am fost î�ntrebat pentru prima dată acest lucru atunci când i-am 
acordat un interviu prietenului meu Chris Young, om de s�tiint�ă, coa-
utor al cărt�ii Modernist Cuisine (Bucătărie modernistă) s� i director 
general al ChefSteps (caută „Joule sous vide”). Î�nainte să dau un răs-
puns s� i î�n timp ce stăteam pe scena Primăriei din Seattle, i-am spus: 
„Aaa... asta e o î�ntrebare bună. Am să t�i-o fur”. Lucru pe care l-am s� i 
făcut. Î�ntrebarea aceasta are ramificat�ii mai adânci decât te-ai as�-
tepta. Răspunsurile demonstrează mai multe lucruri utile: 1) Toată 
lumea este nebună, deci nu es�ti singur. 2) Dacă vrei mai multe com-
portamente specifice tulburării obsesiv-compulsive, persoanele inter-
vievate de mine te vor ajuta cu cea mai mare plăcere, s� i 3) Concluzie 
la nr. 1: oamenii „normali” sunt doar nis�te nebuni pe care nu-i cu-
nos�ti î�ndeajuns. Dacă î�t�i î�nchipui că es�ti nevrotic î�ntr-un fel unic, 
î�mi pare rău să te anunt� dar toate fiint�ele umane sunt Woody Allen 
î�ntr-o anumită parte a viet�ii. Îată modelul de răspuns pe care l-am 
oferit eu la această î�ntrebare, luat dintr-un interviu live s� i editat 
us�or pentru versiunea scrisă: 
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EXEMPLU DE RA� SPUNS de la Cheryl Strayed, autoarea 
bestsellerului Wild (Sălbatic) (ecranizat î�ntr-un film cu 
Reese Whiterspoon): „Îată teoria mea completă despre 
sandvici... fiecare î�mbucătură ar trebui să semene cât mai 
mult cu putint�ă cu precedenta. Î�nt�elegi? Să nu dai î�ntâi 
peste o grămadă de ros� ii, după care să vină humusul – totul 
trebuie să fie cât mai uniform cu putint�ă. As�a că ori de câte 
ori primesc un sandvici, î�l desfac s� i î�l refac complet pe loc.”

7. Ce convingere, comportament sau obișnuință nouă ți-a îmbună-
tățit cel mai mult viața în ultimii cinci ani? 
Este o î�ntrebare scurtă, eficientă s� i nu este deosebit de nuant�ată. Se 
aplică î�n mod special reevaluării pe care am făcut-o î�n timpul crizei 
vârstei de mijloc. Sunt surprins că nu aud mai des î�ntrebări de felul 
acesta. 

8. Ce sfat i-ai da unui student inteligent și motivat care este pe cale 
să intre „în lumea reală”? Ce sfat ar trebui să ignore? 
Cea de a doua î�ntrebare, cea despre „ignorare”, este esent�ială. Suntem 
î�nclinat�i să î�ntrebăm: „Ce ar trebui să fac?”, dar nu suntem la fel de 
î�nclinat�i să î�ntrebăm: „Ce n-ar trebui să fac?” Din moment ce lucrurile 
pe care nu le facem determină lucrurile pe care putem să le facem, î�mi 
place să î�ntreb despre lista cu lucruri pe care să nu le facem. 

9. Ce recomandări proaste auzi în meseria ta sau în domeniul tău 
de competență? 
E o rudă apropiată a î�ntrebării anterioare. Multe probleme de „con-
centrare” sunt solut�ionate cel mai bine prin definirea lucrurilor care 
trebuie ignorate. 

10. Care sunt lucrurile pe care ai învățat să le refuzi mai ușor (dis-
tracții, invitații etc.) în ultimii cinci ani? Ce realizări și/sau abordări 
te-au ajutat? Alte ponturi utile? 
Este us�or să accept�i. Este greu să refuzi. Aveam nevoie de ajutor la 
ultima, ca mult�i oameni din carte, s� i câteva răspunsuri s-au achitat 
de această sarcină. 
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11. Ce faci când te simți copleșit sau când nu te poți concentra? 
(Dacă este util: Ce întrebări îți pui ție însuți?)
Dacă mintea ta are „lag” (ca atunci când t�i se blochează computerul), 
nimic nu prea mai contează până nu rezolvi asta. Din nou, î�ntreba-
rea secundară este adesea esent�ială.

Fiindcă valoarea din această carte le apart�ine altora, pot spune 
linis�tit că, indiferent î�n ce punct al viet�ii te afli, o parte din lucrurile 
găsite aici î�t�i vor plăcea la nebunie. Totodată, indiferent cât m-as�  
supăra eu s� i m-as�  î�mbufna, unele dintre ele t�i se vor părea plictisi-
toare, inutile s� i aparent prostes�ti. Din cele aproximativ 140 de in-
terviuri, mă as�tept să-t�i placă 70, să adori 35 s� i poate vreo 17 să-t�i 
schimbe viat�a. Un lucru amuzant: cele 70 care nu-t�i vor plăcea vor 
fi exact cele 70 de care are nevoie altcineva. 

Viat�a ar fi plictisitoare dacă ne-am ghida cu tot�ii după aceleas� i 
reguli, as�a că vei vrea să alegi cu mare grijă. 

Lucrul cel mai surprinzător la toate astea este că... Tribul men-
torilor se schimbă odată cu tine. Pe măsură ce trece timpul s� i viat�a 
merge mai departe, lucrurile pe care init�ial le-ai dat la o parte ca pe 
ceva neinteresant pot să se dovedească profunde s�i să devină inima-
ginabil de importante. 

Clis�eul pe care l-ai ignorat ca pe o prăjitură cu răvas�  bună de 
nimic, capătă brusc sens s� i poate mis�ca munt�ii din loc. Învers, lu-
crurile care t�i s-au părut init�ial edificatoare ar putea să ajungă la 
capăt de linie, cum se î�ntâmplă cu un excelent antrenor de liceu 
care trebuie să te lase pe mâna unui antrenor de colegiu, ca să pot�i 
trece la nivelul următor. 

Sfaturile din această carte nu au termen de valabilitate pen-
tru că nu există uniformitate. Î�n paginile care urmează vei găsi 
sfaturi atât de la copii minune de 30 s� i ceva de ani, cât s� i de la 
veterani experimentat�i de 60 sau 70 de ani. Eu sper că, de fiecare 
dată când vei deschide cartea, as�a cum ai face-o cu Yi Ching* sau 

*  Yi-Jing, Yi-Ching sau Cartea Prefacerilor, este unul dintre cele mai vechi texte 
clasice chinezești. Cartea conține un sistem de divinație  complex, comparabil cu 
geomanția folosit și în ziua de azi în culturile vestice și Asia de Est. (n.red.)
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Tao Te Ching*, un lucru nou î�t�i va atrage atent�ia, va face să se zdrun-
cine felul î�n care percepi realitatea, î�t�i va ilumina nebuniile, î�t�i va 
confirma intuit�iile sau î�t�i va corecta direct�ia exact cu acel grad care 
contează. 

Î�n această carte vei găsi toată varietatea de emot�ii s� i experient�e 
umane, de la hilar la ceva ce-t�i strânge inima, de la es�ec la succes s� i 
de la viat�ă la moarte. Sper că le vei primi pe toate cu bucurie. 

Pe măsut�a mea de cafea de acasă am o bucată de lemn al cărui 
singur scop este să afis�eze un citat de Anaî�s Nin, pe care î�l văd î�n 
fiecare zi: 

„Viat�a se contractă sau se dilată direct proport�ional cu curajul tău.”
Este un memento scurt care ne spune că, de obicei, succesul se 

poate măsura prin numărul de conversat�ii incomode pe care sun-
tem dispus�i să le purtăm s� i prin numărul de act�iuni incomode pe 
care suntem dispus�i să le î�ntreprindem. 

Cei mai î�mplinit�i s� i eficient�i oameni pe care î�i cunosc – creatori, 
miliardari, lideri ai gândirii s� i alt�ii – consideră că drumul î�n viat�ă 
î�nseamnă, î�n proport�ie de 25%, efortul de a se găsi pe sine, s�i, î�n pro-
port�ie de 75%, efortul de a se crea pe sine. 

Această carte nu este gândită ca o experient�ă pasivă. Este gândită 
ca o pledoarie pentru act�iune. 

Tu es�ti autorul viet�ii tale s� i nu este niciodată prea târziu să î�n-
locuies�ti poves�tile pe care t�i le spui t�ie s� i lumii. Nu este niciodată 
prea târziu să î�ncepi un capitol nou, să faci o î�ntorsătură spectacu-
loasă sau să efectuezi o schimbare totală. 

Cum ar arăta dacă ar fi ușor de făcut? 
As�a că apucă-te de treabă cu zâmbetul pe fat�ă. Vin lucruri mari.... 

Pura vida, 
Tim Ferriss

Austin, Texas 
august 2017 

*  Este un text clasic chinez, scris cam prin 600 î.Hr. și atribuit lui Lao Zi. Este una 
din scrierile de referință ale filozofiei chineze, deoarece a stat la baza taoismului. 
(n.red.)
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Câteva note organizatorice 
care ar putea fi utile

• „Citatele la care reflectez” sunt răspândite prin toată cartea. 
Acestea sunt citate care mi-au schimbat gândirea s� i com-
portamentul î�n ultimii doi ani. După ce am publicat Instru-
mentele titanilor, cu aproximativ 12 luni î�n urmă, am avut 
parte de cel mai productiv an din viat�a mea s� i select�ia de 
cărt�i a jucat un rol important. „Citatele la care reflectez” (ex-
trase de obicei din cărt�ile ment�ionate) au fost distribuite 
public î�n fiecare săptămână abonat�ilor la newsletterul meu 
5-Bullet Friday (tim.blog/Friday), un newsletter gratuit î�n 
care public cele mai cool sau mai utile cinci lucruri (cărt�i, 
articole, gadgeturi, mâncăruri, suplimente, aplicat�ii, citate 
etc.) pe care le-am descoperit î�n săptămâna respectivă. Sper 
să vă dea de gândit la fel de mult cum mi-au dat mie. 

• Vă amintit�i de toate scrisorile de refuz pe care spuneam că 
le-am primit pentru această carte? Câteva dintre refuzurile 
acelea politicoase au fost atât de bune că le-am inclus aici! 
Sunt trei interludii „Cum să refuzi” î�n care prezint e-mailuri 
adevărate. 

• Am scurtat aproape toate interviurile s� i am ales, subiectiv, 
„cele mai bune” răspunsuri. Uneori, cele mai bune răspun-
suri au î�nsemnat eliminarea repetit�iilor sau axarea pe răs-
punsuri suficient de detaliate î�ncât să fie practice, dar nu de 
la sine î�nt�elese.

• La aproape fiecare invitat am precizat cum pot�i interact�iona 
cel mai bine cu el pe ret�elele de socializare: TW=Twitter, 
FB=Facebook, ÎG=Înstagram, LÎ=LinkedÎn, SC= Snapchat s� i 
YT=YouTube. 

• Când am contactat invitat�ii, le-am pus de fiecare dată ace-
leas� i î�ntrebări î�n aceeas�i ordine dar, î�n paginile următoare, 
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am rearanjat frecvent răspunsurile î�n as�a fel î�ncât să obt�in 
un flux optim, o lectură mai us�oară s� i de efect. 

• Am inclus câteva non-răspunsuri (de ex., „Nu mă pricep de-
loc să refuz!”) care să te facă să te simt�i mai bine când te 
confrunt�i cu aceleas� i dificultăt�i. Nimeni nu este perfect s� i 
tot�i suntem nis�te opere î�n curs de creat�ie. 
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