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INTRODUCERE

Probabil că ai luat această carte s� i te-ai î�ntrebat ce este, 
mai exact, „Regula 10X”? S� i cum te va ajuta?
„Regula 10X” este Sfântul Graal pentru cei care î�s�i doresc 

succesul. Serios, dacă există cu adevărat o cheie a succesu-
lui, atunci aceasta este! „Regula 10X” determină nivelurile 
pe care trebuie să le atingi prin eforturile s� i prin modul tău 
de gândire, astfel î�ncât să obt�ii garantat succesul s� i să î�l 
ment�ii la aceste niveluri pe tot parcursul viet�ii s� i al carierei 
tale. „Regula 10X” va face ca până s�i temerile tale să dispară, 
î�t�i va spori curajul s� i î�ncrederea î�n tine, va elimina tergiver-
sările s�i î�ndoielile s�i te va î�nzestra cu un simt� al scopului, 
care î�t�i va anima viat�a, visurile s� i obiectivele.

„Regula 10X” este singurul principiu pe care tot�i cei 
care au realizări remarcabile î�l aplică î�n cele mai prospere 
sfere ale viet�ii lor. Indiferent ce î�nseamnă pentru tine suc-
cesul, această carte î�t�i va arăta cum să te asiguri că î�l vei 
obt�ine – oricare ar fi visul tău s� i oricare ar fi contextul eco-
nomic. Primul lucru pe care trebuie să î�l faci este să î�t�i 
adaptezi modul de gândire la nivelurile stabilite de „Regu-
la 10X” s� i să î�t�i î�nzeces�ti eforturile. I�t�i voi arăta cum ideile 
s� i act�iunile „î�nmult�ite cu 10” î�t�i vor face viat�a mai us�oară s� i 
mai distractivă s� i î�t�i vor oferi mai mult timp. După ce am 
petrecut o viat�ă î�ntreagă studiind succesul, cred că „Regula 
10X” este singurul principiu pe care î�l cunosc s� i î�l urmează 
tot�i oamenii de succes pentru a-s� i crea viat�a pe care s� i-o 
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10 InTRODUCERE

doresc. „Regula 10X” î�t�i va arăta cum să î�t�i defines�ti obiec-
tivele corecte, cum să determini cu exactitate efortul nece-
sar, cum să identifici modul î�n care să-t�i abordezi proiectele 
cu atitudinea potrivită s�i cum să determini, apoi, câte demer-
suri vor fi necesare. Vei vedea de ce succesul este garantat 
atunci când funct�ionezi î�n parametrii „Regulii 10X” s� i vei 
î�nt�elege, î�n sfârs� it, unicul motiv pentru care majoritatea 
oamenilor nu obt�in niciodată succesul. Vei î�nt�elege, pentru 
prima oară, care este gres�eala pe care o fac oamenii atunci 
când î�s� i stabilesc obiective s� i felul î�n care, atunci când este 
comisă, distruge de una singură orice s�ansă ca aceste obiec-
tive să devină realitate. Vei î�nvăt�a, de asemenea, cum să 
determini volumul exact de efort necesar pentru a realiza 
orice obiectiv – oricât de măret�. I�n cele din urmă, î�t�i voi 
arăta cum să î�t�i faci un obicei din a funct�iona la nivelurile 
stabilite de „Regula 10X”. S� i ai î�ncredere î�n mine – odată ce 
faci asta, nu numai că succesul tău va fi garantat; va conti-
nua să prolifereze, fiind la propriu un generator de victorii 
– mai multe s� i mai sigure.

„Regula 10X” este o disciplină – nu o formă de educat�ie, 
un dar, un talent sau noroc. Nu necesită trăsături compor-
tamentale deosebite; este la dispozit�ia oricui vrea să o î�n-
trebuint�eze. „Regula 10X” nu te va costa nimic s� i î�t�i va 
aduce tot ce t�i-ai dorit vreodată. Ea constituie modul î�n 
care indivizii s� i companiile ar trebui să abordeze concepe-
rea s� i atingerea tuturor obiectivelor. I�t�i voi arăta cum să 
faci din „Regula 10X” un stil de viat�ă s� i unica modalitate de 
abordare a proiectelor. I�t�i va permite să te faci remarcat 
printre colegii tăi s� i î�n domeniul î�n care activezi. I�i va face 
pe ceilalt�i să te perceapă, mai mult sau mai put�in, ca pe o 
fiint�ă supranaturală, ca pe cineva nemaipomenit î�n ceea ce 
prives�te act�iunile pe care le î�ntreprinde s�i devotamentul fat�ă 

Stamp



11Introducere

de succes. I�t�i vor recunoas�te statutul de model demn de urmat 
– nu doar din punctul de vedere al realizărilor profesionale, 
ci s�i din cel al modului î�n care să trăies�ti viat�a la maximum.

„Regula 10X” simplifică s� i explică fenomenul succesu-
lui s� i condit�iile care trebuie î�ntrunite pentru a avea succes. 
I�n ceea ce mă prives�te, cea mai mare gres�eală pe care am 
făcut-o a fost aceea de a fi incapabil să stabilesc obiective 
suficient de măret�e – deopotrivă î�n viat�a mea personală s� i 
profesională.  Depui acelas�i volum de energie pentru a avea 
o căsnicie extraordinară sau una obis�nuită, la fel cum de-
pui acelas� i volum de energie pentru a câs�tiga 10 milioane 
sau 10.000 de dolari. Sună nebunes�te? Nu este – s� i vei ve-
dea asta atunci când vei î�ncepe să funct�ionezi la nivelurile 
stabilite de „Regula 10X”. Obiectivele tale se vor schimba, 
isr act�iunile pe care le î�ntreprinzi vor î�ncepe, î�n sfârs� it, să 
reflecte cine es�ti tu cu adevărat s� i ce es�ti capabil să faci, de 
fapt. Vei î�ncepe să î�ntreprinzi act�iuni, vei continua să act�io-
nezi – s� i vei obt�ine ce t�i-ai propus, indiferent de condit�iile 
s� i de situat�iile cu care te confrunt�i. Singura s� i cea mai im-
portantă contribut�ie la succesul pe care l-am dobândit î�n 
viat�ă a fost rezultatul î�ntrebuint�ării „Regulii 10X”.

Aceste not�iuni despre cum să î�t�i stabilies�ti obiectivele s�i 
cum să le atingi, precum s�i despre cum să treci la act�iune nu 
se î�nvat�ă la s�coală, la cursurile de management sau de leader-
ship sau la o conferint�ă de weekend la Four Seasons. Nu există 
formule – oricum, eu nu le-am putut găsi î�n nicio carte – care 
să determine estimarea corectă a volumului de efort nece-
sar. Vorbes�te cu oricare director executiv sau om de afaceri 
s�i î�t�i va spune că î�n ziua de azi oamenii ating cu greu nivelul 
necesar de motivare, de etică a muncii s�i de consecvent�ă. 

Fie că obiectivul tău este să î�mbunătăt�es� ti condit�iile 
de viat�ă de pe planetă sau să creezi cea mai profitabilă 

Stamp



12 InTRODUCERE

companie din lume, va fi necesar să foloses�ti gândirea s� i 
act�iunile prescrise de „Regula 10X” pentru a ajunge acolo. 
S� i nu t�ine de educat�ie, talent, relat�ii, personalitate, noroc 
î�ntâmplător, bani, tehnologie, nici de a activa î�n domeniul 
potrivit s�i nici măcar de a te afla î�n locul potrivit, la momen-
tul potrivit. I�n orice situat�ie î�n care cineva a atins un nivel 
î�nalt al succesului – indiferent că a fost filantrop, antrepre-
nor, politician, inovator, atlet sau producător de filme –, î�t�i 
garantez că, pe parcursul ascensiunii sale s� i al obt�inerii 
succesului, a act�ionat î�n conformitate cu „Regula 10X”.

O altă componentă necesară succesului este capacitatea 
de a estima corect volumul de efort necesar pe care tu – s� i 
echipa ta – trebuie să î�l depunet�i pentru a atinge un obiec-
tiv. Depunând exact volumul de efort necesar, te vei asigura 
că vei atinge aceste obiective. Toată lumea s�tie cât de impor-
tant este să stabiles�ti obiective; cu toate acestea, majoritatea 
oamenilor nu reus�esc să facă asta pentru că subestimează 
numărul de demersuri necesare pentru a atinge acel obiec-
tiv. Să stabiles�ti obiectivele potrivite, să estimezi volumul 
de efort obligatoriu s� i să act�ionezi la nivelul potrivit consti-
tuie singurele lucruri care vor garanta succesul – s� i care î�t�i 
vor permite să î�nfrunt�i clis�eele din afaceri, competit�ia, ca-
priciile clientului, schimbările economice, aversiunea fat�ă 
de risc s� i chiar teama de es�ec, î�n timp ce faci pas� i concret�i 
pentru a-t�i atinge visurile.

„Regula 10X” î�t�i va asigura succesul indiferent de ta-
lentul pe care î�l ai, de educat�ie, de situat�ia financiară, de 
abilităt�ile organizatorice, de gestionarea timpului, de do-
meniul î�n care activezi sau de cât noroc ai. Foloses�te aceas-
tă carte ca s� i cum viat�a s� i visurile tale ar depinde de ea s� i 
vei î�nvăt�a să act�ionezi la niveluri diferite s�i mai î�nalte decât 
ai crezut vreodată că e posibil!
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CAPITOLUL 

1
Ce este „Regula 10x”?

„Regula 10X” este singurul lucru care î�t�i va garanta că 
realizările tale vor atinge standarde mult mai î�nalte 

decât ai crezut vreodată că se poate. Ea funct�ionează pe orice 
plan al viet�ii – spiritual, fizic, mental, emot�ional, familial s� i 
financiar. „Regula 10X” presupune să î�nt�elegi volumul de 
efort s� i tipul de mentalitate necesare pentru a avea succes 
î�n tot ce î�ntreprinzi. Probabil că, dacă faci o retrospectivă a 
viet�ii tale, vei vedea că ai subestimat î�nfricos�ător de mult 
atât act�iunile, cât s� i strategiile necesare pentru a-t�i duce 
t�elurile la bun sfârs� it, astfel î�ncât să se poată considera că 
ai avut succes. Chiar dacă eu î�nsumi m-am descurcat bine 
î�n ceea ce prives�te primul aspect al „Regulii 10X” – deter-
minând corect nivelul de efort necesar pentru a realiza un 
obiectiv – nu am reus�it să asimilez s� i al doilea aspect al 
„Regulii 10X”: să î�mi revizuiesc modul de gândire astfel 
î�ncât să î�ndrăznesc să î�mi ridic aspirat�iile la niveluri de 
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14 REGULA 10X

neconceput până atunci. Voi discuta î�n detaliu despre am-
bele aspecte ale „Regulii”.

Cercetez succesul de mai bine de trei decenii s�i am ajuns 
la concluzia că, des� i stabilirea obiectivelor, disciplina, per-
severent�a, concentrarea, gestionarea timpului, competent�a 
profesională s� i relat�iile sunt considerate de comun acord 
drept variabile ale succesului, nu mi-a fost niciodată clar 
care este acel lucru unic care face diferent�a. Am fost î�ntrebat 
de sute de ori, la seminare s� i î�n interviuri: „Care este acea 
calitate/ act�iune/ mentalitate care î�i va garanta cuiva un 
succes extraordinar?” Această î�ntrebare nu mi-a dat pace, fă-
cându-mă să mă î�ntreb dacă există î�n viat�a mea ceva ce a 
făcut diferent�a: „Ce lucru unic am realizat eu care să fi deter-
minat cea mai mare schimbare?” Nu am vreo genă care le 
lipses�te celorlalt�i s�i cu sigurant�ă nu am fost norocos. Nu am 
avut legături cu oamenii „important�i” s�i nu am urmat cursu-
rile vreunei s�coli de elită. Ce m-a făcut, as�adar, să am succes?

Când fac o retrospectivă a viet�ii mele, văd că singurul fac-
tor constant al oricărui succes pe care l-am obt�inut a fost 
acela că am făcut mereu de 10 ori mai multe eforturi decât 
alt�ii. Pentru fiecare prezentare de vânzări, telefon sau pro-
gramare pe care le făceau ceilalt�i, eu făceam câte 10. Când 
am î�nceput să cumpăr proprietăt�i imobiliare, am căutat de 
10 ori mai multe proprietăt�i decât puteam să cumpăr s�i apoi 
am făcut oferte pentru a mă asigura că puteam să cumpăr 
ce voiam, la pret�ul pe care î�l doream. Mi-am realizat toa-
te proiectele de afaceri prin eforturi măret�e; acesta a fost 
singurul factor determinant pentru orice succes pe care l-am 
avut. Eram complet necunoscut atunci când mi-am î�nfiint�at 
prima companie, fără să am un plan de afaceri. Nu aveam 
niciun fel de cunos�tint�e de specialitate sau de relat�ii s�i sin-
gurii bani pe care î�i aveam erau obt�inut�i prin noi vânzări. 
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15Ce este „Regula 10x”?

Am reus�it totus�i să creez o afacere remarcabilă s�i viabilă doar 
depunând eforturi care se ridicau la standarde cu mult peste 
ceea ce alt�ii considerau a fi „rezonabile”. Mi-am făcut un renu-
me – s�i î�n consecint�ă am transformat, la propriu, o industrie.

Dă-mi voie să fiu sincer: nu cred că am atins un nivel 
extraordinar al succesului s� i nu cred nici că mi-am atins 
maximul potent�ial. Sunt pe deplin cons�tient că există mult�i 
oameni care au mult mai mult succes decât mine – cel pu-
t�in din punct de vedere financiar. Des� i nu sunt un Warren 
Buffet, un Steve Jobs sau unul dintre fondatorii Facebook 
sau Google, am creat de la zero mai multe companii, care 
m-au ajutat să am, per ansamblu, un stil de viat�ă plăcut. 
Motivul pentru care nu am ajuns la un nivel extraordinar al 
succesului pe plan financiar este acela că am î�ncălcat al 
doilea aspect al „Regulii 10X”: modul de gândire „î�nmult�it 
cu 10”. Acesta ar fi singurul regret pe care î�l am: nu am re-
us� it să î�mi abordez viat�a cu mentalitatea potrivită. Mi-as�  fi 
stabilit obiective care să fie, de fapt, de 10 ori mai măret�e 
decât cele la care aspirasem la î�nceput. Dar, la fel ca tine, 
lucrez la asta î�n prezent – s� i î�ncă mai am la dispozit�ie cât�i-
va ani ca să î�ndrept situat�ia.

Folosesc de mai multe ori î�n această carte not�iunea de 
„nivel extraordinar” al succesului. „Extraordinar” î�nseamnă 
prin definit�ie orice se află dincolo de sfera lucrurilor pe care 
pot s� i reus�esc să le obt�ină majoritatea oamenilor obis�nuit�i. 
S� i bineî�nt�eles că această definit�ie va depinde, î�n consecint�ă, 
de persoanele cu care te compari sau de tipul de succes la 
care te raportezi. I�nainte să î�t�i spui: „nu am nevoie să ating 
un nivel extraordinar al succesului” sau „succesul nu este 
totul” sau „nu vreau decât să fiu fericit” sau orice altceva 
t�i-ai mai spune, probabil chiar î�n acest moment, î�nt�elege un 
lucru: pentru a ajunge la următorul nivel, indiferent despre 
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16 REGULA 10X

ce e vorba, trebuie să gândes�ti s� i să act�ionezi î�n mod com-
plet diferit fat�ă de modul î�n care ai act�ionat până î�n acel 
moment. Nu pot�i să treci la următoarea fază a unui proiect 
fără o perspectivă mai amplă, fără să apes�i mai mult pedala 
de accelerat�ie s�i fără mai mult�i cai putere. Gândurile s� i act�i-
unile tale sunt motivul pentru care te afli unde es�ti acum. 
As�a că ar fi î�nt�elept să fii sceptic î�n privint�a ambelor!

Să zicem că ai o slujbă, dar nu ai un fond de economii s�i 
vrei să câs�tigi 1.000 de dolari î�n plus pe lună. Sau poate că ai 
î�n prezent 20.000 de dolari depus�i la bancă s�i vrei să ajungi 
la un fond de 1 milion de dolari sau că firma ta obt�ine un pro-
fit de 1 milion de dolari pe an din vânzări s�i vrei să ajungă la 
unul de 100 de milioane. Poate că trebuie să î�t�i găses�ti o 
slujbă, să slăbes�ti 18 kg sau să î�t�i găses�ti partenerul potrivit. 
Des�i aceste scenarii cuprind diverse planuri ale viet�ii, toate 
au un singur lucru î�n comun: persoana care le dores�te nu a 
ajuns încă să le obt�ină. Fiecare dintre aceste obiective este 
important s�i pentru atingerea oricăruia dintre ele va fi nece-
sară o altă metodă de conceptualizare s�i de act�iune. Toate 
pot fi definite ca fiind extraordinare dacă depăs�esc ceea ce ai 
ajuns să distingi drept obis�nuit. Des�i poate că nu este „excep-
t�ional” î�n comparat�ie cu ceea ce urmăresc alt�ii, obiectivul pe 
care t�i-l stabiles�ti ar trebui să te conducă mereu spre mai 
bine – sau spre un obiectiv pe care nu l-ai î�ndeplinit î�ncă.

S-ar putea ca alt�ii să aibă o părere despre succesul tău – 
dar numai tu pot�i să decizi dacă acest succes este extraor-
dinar. Numai tu î�t�i cunos�ti adevăratul potent�ial s� i dacă î�l 
atingi sau nu; nimeni altcineva nu poate să î�t�i evalueze suc-
cesul. T� ine minte: Succesul reprezintă gradul sau măsura 
în care obții acel ceva sau acea finalitate pe care ți le dorești. 
Odată ce obt�ii ceea ce-t�i dores�ti, se pune implicit problema 
dacă pot�i sau nu să sust�ii, să multiplici sau să repet�i act�iunile 
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17Ce este „Regula 10x”?

î�ntreprinse pentru a ment�ine rezultatul. Des�i succesul poate 
să facă referire la ceva deja obt�inut, oamenii nu analizează 
de obicei succesul din punctul de vedere al lucrurilor con-
crete pe care le-au făcut. Se reped spre succes cu intent�ia de 
a căuta să facă ceva. Un lucru interesant la succes este că e 
ca o gură de aer; deși ultima ta gură de aer este importantă, 
nu e nici pe departe la fel de importantă ca următoarea. 

Indiferent cât de multe ai obt�inut deja, vei dori să conti-
nui să ai realizări î�n viitor. Dacă nu mai î�ncerci să ai succes, 
este ca s� i cum ai î�ncerca să trăies�ti tot restul viet�ii tale „din 
ultima gură de aer”. Lucrurile se schimbă; nimic nu rămâne 
as�a cum a fost – pentru ca lucrurile să se ment�ină, este ne-
voie de atent�ie s� i de act�iune. La urma urmei, o căsnicie nu 
se poate baza doar pe iubirea pe care o simt�i î�n ziua nunt�ii.
Dar oamenii care au foarte mult succes – atât î�n viat�a pro-
fesională, cât s� i î�n cea personală – continuă să muncească, 
să producă s�i să creeze chiar s�i după ce au prosperat. Lumea 
î�i prives�te pe aces�ti oameni cu uimire s� i nedumerire, î�ntre-
bându-se: „De ce tot insistă?” Răspunsul este simplu: Oa-
menii care au foarte mult succes s�tiu că trebuie să continue 
să facă eforturi pentru a obt�ine noi realizări. Odată ce ur-
mărirea acelui ceva sau a finalităt�ii pe care t�i le dores�ti este 
abandonată, succesul nu mai are continuitate.

Cineva mi-a spus recent: „E clar că ai câs�tigat destui bani 
cât să ai o viat�ă confortabilă; de ce mai insis�ti?” Este din cauză 
să sunt obsedat de următoarea realizare, de următoarea 
„gură de aer”. Am dorint�a compulsivă de a lăsa ceva î�n urma 
mea s� i de a genera o schimbare pozitivă pe acest pământ. 
Sunt cel mai nefericit atunci când nu realizez nimic s� i cel 
mai fericit atunci când caut să î�mi ating pe deplin potent�i-
alul s� i abilităt�ile. Dezamăgirea sau nemult�umirea fat�ă de 
punctul î�n care mă aflu î�n acest moment nu sugerează că 

Stamp



18 REGULA 10X

ceva este î�n neregulă cu mine, ci că, mai degrabă, ceva este 
î�n regulă la mine. Cred că am obligat�ia etică să obt�in succes 
pentru mine, pentru familia mea, pentru compania mea s� i 
pentru viitorul meu. Nu poate să mă convingă nimeni că este 
ceva gres� it cu privire la dorint�a mea de a atinge noi nive-
luri ale succesului. Ar trebui să fiu mult�umit cu dragostea 
pe care am simt�it-o ieri pentru copiii s� i pentru sot�ia mea 
– sau ar trebui să o simt s� i să o revărs asupra lor la un alt 
nivel astăzi s� i mâine?

Realitatea este că majoritatea oamenilor nu det�in ceea 
ce definesc drept succes; mult�i vor „mai mult” pe cel put�in 
unul dintre planurile viet�ii lor. I�ntr-adevăr, aces�tia sunt oa-
menii care vor citi această carte – nemult�umit�ii care tân-
jesc după mai mult. S� i serios, cine nu vrea mai mult – relat�ii 
mai bune, să petreacă mai mult timp cu cei pe care î�i iubesc, 
experient�e mai spectaculoase, formă fizică s� i sănătate mai 
bune, energie sporită, mai multă cunoas�tere spirituală s� i 
capacitatea de a contribui la binele societăt�ii? Dorint�a de 
perfect�ionare este elementul comun tuturor acestora, ele 
constituind obiective î�n funct�ie de care nenumărat�i oameni 
î�s� i măsoară succesul.

Indiferent de ce vrei să faci sau să fii – fie că vrei să slăbes�ti 
4 kilograme s� i jumătate, să scrii o carte sau să devii milio-
nar – dorința ta de a ajunge î�n aceste ipostaze este un ele-
ment incredibil de important î�n acest sens. Fiecare dintre 
aceste obiective este esent�ial pentru continuitatea ta – de-
oarece ele indică ce presupune potent�ialul tău. Indiferent 
de obiectivul pe care te străduies�ti să î�l î�ndeplines�ti, va tre-
bui să gândes�ti diferit, să dai dovadă de un devotament de 
neclintit s� i să treci la act�iuni măret�e, la un nivel de 10 ori 
mai î�nalt decât crezi că este  necesar, urmate de s�i mai multe 
act�iuni. Aproape fiecare problemă cu care se confruntă 
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oamenii cu privire la carieră, precum s� i cu privire la alte 
aspecte ale viet�ii lor – cum ar fi dietele, căsniciile nereus�ite 
s� i problemele financiare – este o consecint�ă a faptului că 
nu au î�ntreprins act�iuni î�ndeajuns de ample.

As�a că, î�nainte să î�t�i spui pentru a mia oară: „As�  fi feri-
cit dacă as�  avea măcar...” sau „Nu vreau să fiu bogat – vreau 
doar să am o viat�ă confortabilă” sau „Nu vreau decât atât 
cât să fiu fericit”, trebuie să î�nt�elegi o idee esent�ială: Să pui 
limite î�n legătură cu gradul de succes pe care î�l dores�ti re-
prezintă o î�ncălcare î�n sine a „Regulii 10X”. Atunci când oa-
menii încep să pună limite î�n legătură cu gradul de succes pe 
care și-l doresc, te asigur că vor reduce și numărul de pași 
necesari pentru a obține succesul și vor eșua lamentabil să 
facă ceea ce este nevoie pentru a-l menține.

Pe aceasta se axează „Regula 10X”: trebuie să î�t�i stabi-
les�ti obiective care sunt de 10 ori mai î�ndrăznet�e decât 
cele pe care crezi că-t�i dores�ti să le atingi s� i apoi să faci de 
10 ori mai mult decât crezi că este nevoie pentru a atinge 
acele obiective. Gândurile măret�e trebuie urmate de act�i-
uni măret�e. „Regula 10X” nu se referă la ce este obis�nuit. 
Nu este decât ceea ce afirmă că este: să ai aspirat�ii de 10 ori 
mai mari s� i să depui de 10 ori mai mult efort decât alt�ii. I�n 
„Regula 10X” este vorba despre mentalitate dominantă au-
tentică. Tu nu faci niciodată ceea ce fac alt�ii. Trebuie să fii 
dispus să faci ceea ce lor le e imposibil – s� i chiar să iei mă-
suri pe care le-ai considera „absurde”. Să ai o mentalitate 
dominantă nu î�nseamnă să î�i domini pe alt�ii; ci, mai degrabă, 
să fii un model pentru alt�ii î�n ceea ce prives�te aspirat�iile s� i 
eforturile. Mentalitatea ta s�i faptele tale ar trebui să servească 
drept etalon la care să se raporteze oamenii pentru a se 
evalua. Oamenii care „î�nmult�esc cu 10” nu abordează ni-
ciodată un obiectiv cu intent�ia de a realiza doar acel obiectiv. 
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Ei caută, î�n schimb, să domine î�ntreg sectorul – s� i vor lua 
măsuri „absurde” pentru a face asta. Dacă pornes�ti î�n î�nde-
plinirea unei sarcini cu intent�ia de a limita potent�ialul re-
zultat, î�t�i vei limita s� i volumul de efort necesar pentru a 
î�ndeplini acea sarcină. 

Acestea constituie o serie de greșeli fundamentale 
pe care le fac oamenii atunci când se apucă să își înde-
plinească obiectivele:

1. Stabilesc greșit obiectivele – stabilesc obiective prea 
modeste s� i nu î�s� i acordă dreptul de a investi sufici-
entă motivat�ie autentică.

2. Subestimează extrem de tare efortul, resursele, banii 
s� i energia de care au nevoie pentru a-s� i atinge efec-
tiv obiectivul.

3. Petrec prea mult timp concurând cu ceilalți oameni 
din sectorul lor de activitate s� i prea put�in timp do-
minând acel sector.

4. Subestimează dificultățile pe care vor trebui să le de-
pășească pentru a atinge efectiv finalitatea dorită.

Problema executărilor silite cu care se confruntă î�n pre-
zent America este un exemplu perfect al acestei secvent�e 
de pas� i gres� it�i. Cei care au devenit victime ale acestei situa-
t�ii s� i-au stabilit gres� it obiectivul, au subestimat eforturile 
necesare s� i s-au concentrat prea intens să fie competitivi 
î�n loc să creeze o situat�ie care i-ar fi făcut invincibili î�n fat�a 
obstacolelor neas�teptate. I�n timpul avântului imobiliar, 
aces�ti oameni au act�ionat î�n conformitate cu „mentalitatea 
de turmă” – cea bazată pe competit�ie, nu pe dominare. I�n 
capul lor a fost ceva de genul: „Trebuie să fac ce face colegul 
meu, vecinul meu, acel membru al familiei mele”, î�n loc să 
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act�ioneze după principiul: „Trebuie să fac ce este cel mai bine 
pentru mine”.

I�n ciuda a ceea ce afirmă (sau doresc să creadă) mult�i 
oameni, adevărul este că tot�i cei care au avut o experient�ă 
negativă î�n ceea ce prives�te colapsul imobiliar s� i nebunia 
executărilor silite nu s� i-au stabilit corect obiectivele, astfel 
î�ncât să î�s� i asigure continuitatea. Numărul de executări si-
lite a afectat apoi î�ntreaga piat�ă imobiliară. S� i când aceasta 
s-a prăbus�it, totul a fost afectat – au fost afectat�i chiar s� i cei 
pe care nu î�i interesau tranzact�iile imobiliare. S� omajul s-a 
dublat brusc s� i apoi s-a triplat. I�n consecint�ă, industriile au 
paralizat, companiile s-au î�nchis s�i conturile de pensie au fost 
distruse. Chiar s� i cei mai sofisticat�i investitori s-au î�ns�elat 
î�n privint�a resurselor financiare necesare pentru a î�nfrunta 
o asemenea furtună. Pot�i să dai vina pe bănci, pe Sistemul 
Federal de Rezerve, pe brokerii de credite ipotecare, pe mo-
mentul istoric, pe ghinion sau chiar pe Dumnezeu, dacă vrei, 
dar realitatea acestei situat�ii este că tot�i oamenii (inclusiv eu!), 
precum s�i nenumărate bănci, companii s�i chiar industrii î�n-
tregi nu au reus�it să evalueze situat�ia as�a cum ar fi trebuit.

Atunci când oamenii nu î�s� i stabilesc obiective „î�nmult�ite 
cu 10” – s� i nu se ridică, prin urmare, la nivelurile „î�nmult�ite 
cu 10” – devin vulnerabili la fenomene de tipul celui de 
„î�mbogăt�ire rapidă” s� i la schimbări neprevăzute î�n piat�ă. 
Dacă ai fi fost preocupat de propriile act�iuni – î�ncercând să 
domini sectorul – nu ai fi fost momit de acest gen de tentat�ii. 
S� tiu pentru că mi s-a î�ntâmplat s� i mie. Am trecut s� i eu prin 
această situat�ie pentru că nu î�mi stabilisem î�n mod corect 
propriile obiective, la nivelurile „î�nmult�ite cu 10”, s� i am de-
venit vulnerabil la escrocheriile altora. Cineva m-a abordat, 
mi-a câs�tigat î�ncrederea s� i a pretins că putea să mă ajute să 
câs�tig bani dacă eram dispus să î�mi unesc fort�ele cu el s� i 
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compania lui. Deoarece simt�eam că nu î�mi asumasem sufici-
ente riscuri î�n ceea ce prives�te propriile mele planuri, am 
fost atras î�n cursă s�i m-a făcut să sufăr – rău. Dacă mi-as�  fi 
stabilit î�n mod corect propriile obiective, as�  fi fost atât de 
preocupat să fac ceea ce era necesar pentru a le realiza, î�ncât 
nici măcar nu as�  fi avut timp să mă î�ntâlnesc cu acest escroc.

Dacă te uit�i î�n jur, vei vedea probabil că omenirea, î�n ge-
neral, tinde să î�s� i stabilească obiectivele la un nivel sub cel 
mediu. Mult�i oameni, de fapt, au fost programat�i să î�s� i sta-
bilească obiective care nici măcar nu sunt concepute de ei. 
Ni se spune care este semnificat�ia conceptului de „mult�i 
bani”: ce î�nseamnă să fii bogat, să fii sărac sau să faci parte 
din clasa de mijloc. Avem not�iuni prestabilite despre ce este 
corect, dificil, posibil, etic, bine, rău, urât, despre ce are gust 
bun, despre ce arată bine s�i tot as�a. As�a că să nu crezi cumva 
că modul î�n care î�t�i stabiles�ti obiectivele nu este influent�at 
s� i el de aces�ti parametri prestabilit�i. 

Oricare ar fi obiectivul pe care î�l stabiles�ti, acesta va fi di-
ficil de realizat s�i, î�n mod inevitabil, vei fi dezamăgit î�n anumi-
te momente de-a lungul acestui proces. As�a că de ce să nu î�t�i 
stabiles�ti nis�te obiective mult mai măret�e decât consideri la 
î�nceput că ar merita? Dacă vor necesita muncă, efort, energie 
s�i perseverent�ă, atunci de ce să nu investes�ti de 10 ori mai 
mult din fiecare? Dacă î�t�i subestimezi capacităt�ile, de fapt?

Ah, ai putea să te plângi, dar cum rămâne cu dezamăgirea 
care provine din faptul că î�t�i stabiles�ti obiective nerealiste? 
Gândes�te-te put�in la istorie sau – s� i mai bine – fă o retros-
pectivă a viet�ii tale. Probabil că ai fost dezamăgit mai des 
atunci când t�i-ai stabilit s� i ai atins obiective prea modeste 
– pentru că ai fost s�ocat să vezi că tot nu ai obt�inut ce do-
reai. O altă idee prestabilită spune că nu ar trebui să î�t�i sta-
biles�ti obiective „nerealiste” deoarece ai putea fi nevoit să 
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renunt�i atunci când ai realiza că nu le pot�i atinge. Dar nu ar 
valora mai mult să nu te ridici la î�nălt�imea unui obiectiv de 
10 ori mai î�ndrăznet� decât să nu te ridici la î�nălt�imea unui 
obiectiv de 10 ori mai modest? Hai să zicem că obiectivul 
meu init�ial a fost să fac 100.000 de dolari, s� i că l-am schim-
bat apoi î�n obiectivul de a face 1 milion. La î�nălt�imea căru-
ia dintre aceste obiective ai prefera să nu te ridici?

Unii oameni afirmă că motivul nefericirii î�l constituie 
as�teptările. Pot î�nsă să te asigur, pe baza propriei mele expe-
rient�e, că vei suferi enorm dacă î�t�i stabiles�ti obiective sub 
medie. Pur s�i simplu nu vei investi energia, efortul s�i resur-
sele necesare pentru a te adapta la variabilele s�i la contexte-
le neas�teptate care vor apărea, cu sigurant�ă, pe parcursul 
proiectului sau al evenimentului.

De ce să î�t�i petreci viat�a câs�tigând bani suficienți doar 
ca să ajungi să nu ai suficienți bani? De ce să mergi la sală 
doar o dată pe săptămână, doar ca să faci febră musculară 
s� i să nu vezi niciodată o schimbare î�n ceea ce prives�te con-
dit�ia fizică? De ce să ajungi doar „bun” la ceva când s�tii că 
piat�a răsplătes�te doar excelent�a? De ce să munces�ti opt ore 
pe zi la un loc de muncă unde nu te apreciază nimeni, când 
ai putea să fii un expert î�n domeniu – sau poate chiar să con-
duci compania sau să o det�ii chiar tu? Toate aceste iposta-
ze necesită energie. Numai dacă ai obiective „î�nmult�ite cu 
10” o să culegi cu adevăr roade!

Hai să ne î�ntoarcem as�adar la definit�ia succesului – un 
termen pe care majoritatea oamenilor nici măcar nu au 
fost vreodată preocupat�i să-l î�nt�eleagă, cu atât mai put�in să 
î�l analizeze. Ce î�nseamnă, î�n realitate, să ai succes? I�n Evul 
Mediu, cuvântul se referea adesea la persoana care prelua 
tronul. Cuvântul provenea din latinescul succeder (asta da 
putere reală!). „A avea succes” î�nseamnă literalmente „să 
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ai rezultate bune sau să atingi un obiectiv sau un scop dorit”. 
Succesul este, atunci, o acumulare de evenimente cu rezultate 
bune sau obt�inerea unor rezultate dorite.

Gândes�te-te as�a: nu ai considera că o dietă „a avut suc-
ces” dacă ai fi slăbit 4 kg s� i jumătate s� i te-ai fi î�ngrăs�at 5 kg 
s� i jumătate. Cu alte cuvinte, trebuie să pot�i să menții succe-
sul – nu doar să î�l obt�ii. Ar fi de dorit, de asemenea, să spo-
res�ti valoarea acelui succes pentru a te asigura că î�l ment�ii. 
La urma urmei, pot�i să tunzi iarba o singură dată s� i „să ai 
succes”, dar va cres�te la loc până la urmă. Va trebui să î�t�i 
î�ngrijes�ti î�n permanent�ă curtea pentru ca ea să continue 
„să fie definită drept succes”. Aici nu este vorba despre a 
atinge pe rând câte un obiectiv, ci, mai degrabă, despre ce 
putem să sporim.

I�nainte să î�ncepi să î�t�i faci griji că va trebui „să mun-
ces�ti” la asta pentru eternitate, dă-mi voie să te asigur că nu 
va trebui – adică nu va trebui dacă î�t�i stabiles�ti de la î�nceput 
s�i î�n mod corect un obiectiv „î�nmult�it cu 10”. Vorbes�te cu ori-
ce om care are un succes răsunător, extraordinar î�ntr-un do-
meniu s�i î�t�i va spune că nu i s-a părut niciodată că „munces�te”. 
Cei mai mult�i oameni consideră că acest lucru î�nseamnă 
„muncă” pentru că răsplata nu este destul de consistentă s�i 
nu î�i ajută să dobândească o victorie suficient de importantă 
î�ncât să li se pară că ceea ce fac nu este „muncă”.

Ar trebui să te concentrezi asupra succesului prolific: 
acela care este permanent s�i nu apare doar o singură dată. I�n 
această carte este vorba despre cum să ai realizări extraor-
dinare, despre cum să te asiguri că vei ajunge să le ai, despre 
cum să le ment�ii – s�i despre cum să ai realizări din ce î�n ce 
mai mari fără să t�i se pară că acest proces este „muncă”. T� ine 
minte: O persoană care pune limite potențialului său succes 
va limita și eforturile necesare pentru a-l atinge și a-l menține.
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De asemenea, este esent�ial să t�ii minte că ideea de a do-
bândi ceva – cu alte cuvinte, obiectivul sau finalitatea – nu 
contează la fel de mult pe cât contează mentalitatea s� i efor-
turile, obligatorii pentru a realiza obiective „î�nmult�ite cu 10”. 
Fie că vrei să fii un orator profesionist, cel mai bine vândut 
scriitor, un director executiv de top, un părinte except�ional, 
un profesor minunat – sau să ai o căsnicie model, să ai o con-
dit�ie fizică extraordinară, să produci un film despre care să 
discute generat�ii de acum î�nainte –, va trebui să depăs�es�ti 
stadiul î�n care te afli acum s�i să te dedici modului de gândire 
s� i eforturilor „î�nmult�ite cu 10”.

Orice finalitate sau obiectiv dorit va reprezenta î�ntot-
deauna ceva ce nu ai realizat î�ncă. Nu contează cât de mult 
ai dobândit deja. Atâta timp cât es�ti î�n viat�ă, fie o să trăies�ti 
pentru a-t�i î�ndeplini obiectivele sau visurile, fie o să fii folosit 
ca resursă pentru a î�ndeplini obiectivele s�i visurile altcuiva. 
I�n conformitate cu această carte, succesul poate fi definit s� i 
ca atingerea următorului nivel al dorint�elor tale – o ascen-
siune care î�t�i va schimba pentru totdeauna modul î�n care 
te percepi pe tine î�nsut�i, modul î�n care percepi viat�a, modul 
î�n care î�t�i foloses�ti resursele s� i, poate cel mai important, va 
schimba modul î�n care te percep ceilalt�i.

„Regula 10X” este despre ceea ce trebuie să gândes�ti s� i 
să faci pentru a ajunge la un nivel de 10 ori mai mult�umitor 
decât t�i-ai imaginat vreodată. Acest nivel al succesului nu 
poate fi atins prin mentalităt�i s� i eforturi care se raportează 
la un nivel „obis�nuit”. De aceea, chiar s� i atunci când majori-
tatea acestor obiective sunt atinse, nu oferă suficientă sa-
tisfact�ie. Căsniciile obis�nuite, conturile bancare obis�nuite, 
greutatea, sănătatea, afacerile, bunurile obis�nuite s�i celelalte 
lucruri obis�nuite sunt doar atât – obis�nuite.

Es�ti pregătit pentru aventura „î�nmult�irii cu 10”?
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