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CAPITOLUL 1

DE LA SUCCES LA ÎMPLINIRE:
TRE O DESTIN
AŢIE
CALEA CĂ
CĂTRE
DESTINA
SUPERIO
ARĂ
SUPERIOARĂ
Indiferent dacã sunteþi un lider consacrat sau pe cale de
afirmare, bãtrân sau tânãr, bãrbat sau femeie, american, asiatic
sau european, existã un model unic care conduce cãtre succes
ºi împlinire. Dincolo de diferenþele dintre noi, existã similitudini
încã ºi mai puternice, iar viitorul mãreþ al umanitãþii depinde
de descoperirea lor.
Marea majoritate a oamenilor aflaþi pe calea care
conduce de la succes cãtre realizare simt nevoia sã cunoascã
împlinirea în cinci segmente importante ale vieþii. În acest
scop, cu toþii trebuie sã-ºi dezvolte ºi sã-ºi echilibreze trei
calitãþi divine: puterea voinþei, iubirea ºi inteligenþa creatoare.
În viziunea noastrã, aceste trei calitãþi alcãtuiesc împreunã
Triunghiul Succesului ºi al Împlinirii. Acesta este modelul
universal care conduce cãtre o viaþã mai fericitã, mai sãnãtoasã
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ºi mai echilibratã. Vom discuta amãnunþit despre acest model
în primele douã capitole ale cãrþii de faþã, adãugând ºi o
serie de studii de caz.
Maeºtrii Himalayeni ºi alþi învãþãtori spirituali au recunoscut
de mii de ani calitãþile acestui model universal. Cartea de
faþã prezintã o serie de aspecte practice, sistematice, care
permit înþelegerea acestui model ºi integrarea înþelepciunii
orientale care stã la baza lui în filozofia pragmaticã occidentalã,
într-o abordare modernã, care le combinã echilibrat pe
amândouã.
Înþelegerea ºi aplicarea acestui model universal este
absolut necesarã pentru atingerea unui succes de duratã, dar
mai ales a împlinirii de sine, în lumea modernã, pentru a
realiza în numai câþiva ani ceea ce majoritatea oamenilor nu
reuºesc sã realizeze într-o viaþã.

În primul rând, marile corporaþii ºi-au dat seama cã
programele de educaþie ºi de pregãtire profesionalã le permit
angajaþilor lor accesul la o educaþie superioarã cu ajutorul
seminariilor, cãrþilor, programelor audio ºi al altor instrumente
de studiu. Învãþarea academicã continuã sã aibã importanþa
ei, dar devine tot mai puþin un indicator al succesului în „lumea
realã”.
În al doilea rând, tot mai mulþi oameni îºi investesc timpul
ºi energia în munca pe care o depun, sacrificându-ºi din pãcate
familiile, sãnãtatea ºi principiile de viaþã pentru a obþine succesul
material ºi profesional. Ei ating succesul, dar plãtesc un preþ
exagerat de mare. Din acest motiv, foarte mulþi dintre ei sunt
dispuºi sã acorde o atenþie sporitã unui alt mod de viaþã, mai
echilibrat.
Pânã recent, principalul accent în atingerea succesului a
fost pus pe modalitãþile cele mai eficiente de folosire a
tehnologiei ºi pe utilizãrile practice ale resurselor, dar aceste
premise nu asigurã decât un succes parþial. Adevãrata împlinire
interioarã nu se naºte decât prin integrarea experienþelor de
viaþã, a înþelepciunii, a unei cunoaºteri de sine mai profundã
ºi mai sistematicã, precum ºi a unei viziuni mai largi asupra
vieþii. Aceste ingrediente sunt absolut necesare pentru atingerea
unui succes real.
La ora actualã, cei mai mulþi dintre oameni nu se mai
limiteazã însã numai la atingerea succesului. Acesta înseamnã
sã obþii ceea ce vrei, dar efectele sale sunt de regulã
temporare. Adevãrata împlinire înseamnã sã te bucuri de ceea

Urmărirea succesului în lumea
modernă
Pânã acum, oamenii nu au investit niciodatã atât de mult
în succes. Numai în Statele Unite se estimeazã cã programele
de dezvoltare personalã au devenit o industrie care depãºeºte
7 miliarde de dolari anual1, urmând sã creascã la 9,1 miliarde
de dolari pânã în 20052, conform proiecþiilor. De unde a
apãrut acest boom?
1
2

Marketdata Enterprises
Ibid.
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ce ai, fãrã a pune însã accentul pe o viaþã staticã. Viaþa
trebuie sã meargã înainte, astfel încât echilibrul trebuie menþinut
mai degrabã în ceea ce priveºte stabilirea noilor prioritãþi, în
toate sectoarele vieþii, precum ºi în ceea ce priveºte împlinirea
dinamicã a noilor responsabilitãþi.
Pe mãsurã ce cunoaºtem succesul ºi ne împlinim
obiectivele, urmãtorul pas natural este sã ne întoarcem cãtre
interior, cãutând o nouã împlinire ºi o nouã semnificaþie a
vieþii, de naturã superioarã. Acesta este momentul marilor
întrebãri, de genul: „De ce mã aflu aici? Care este urmãtorul
pas pe care trebuie sã-l fac? De ce simt cã mai existã ceva,
cu toate cã am tot ce îmi trebuie?”, sau „Cum se face cã pot
conduce cu succes o afacere mare, cu 10.000 de angajaþi,
dar nu reuºesc sã fac faþã unei familii mici, cu trei copii?”

de lucruri noi, obþinerea unei poziþii superioare ºi dobândirea
recunoaºterii sociale fãrã a te bucura de ce ai ºi fãrã a
contribui la împlinirea menirii tale superioare conduce de multe
ori la aºa-numitul „eºec al succesului”, la o senzaþie de gol
interior, în pofida bogãþiei materiale ºi a respectabilitãþii sociale.

Succesul omului ca membru de familie, succesul
nostru, al tuturor, ca societate, nu depinde de
ceea ce se petrece la Casa Albã, ci de ceea
ce se întâmplã în fiecare cãmin din America.
– Barbara Bush, fostã Primã Doamnã a SUA –

De ce trebuie să transformăm
succesul în realizare?

Succesul înseamnă…
• Sã-þi îndeplineºti obiectivele ºi sã obþii ceea ce îþi
doreºti.
• Sã schimbi lumea în care trãieºti.
• Sã ai relaþii personale ºi colegiale cât mai bune.
• Sã ai o slujbã sigurã ºi bine plãtitã.
• Faimã ºi reputaþie.
• Sã fii admirat ºi simpatizat.
• Sã duci o viaþã materialã confortabilã ºi sã te bucuri
de libertate financiarã.
• Sã beneficiezi de o bunã educaþie.
• Sã fii promovat la locul de muncã ºi sã beneficiezi de
creºteri consistente de salariu.

În timp ce lipsa succesului înseamnă…

Succesul fãrã realizare nu reprezintã decât o jumãtate
din calea care conduce cãtre împlinirea de sine. Acumularea

• Sã suferi încã de tânãr de un atac de cord, de
paralizie sau de o altã boalã gravã din cauza muncii în
exces.
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