
Actiunea este cel mai inalt standard al 
realizarii personale

cand duci la bun sfarsit sarcinile, independent 
de starile emotionale de moment
toti oamenii de succes sunt disciplinati
Imagineaza-ti atletul care alearga la 
maraton 42+ km si vei avea definitia 
puterii mentale
Cuvinte care definesc disciplina: 
profesionalism, puterea de concentrare

Disciplina

Entuziasm provine din grecescul 
enthousiasmos, care inseamna "suflarea 
lui Dumnezeu din interior"
este cea mai simpla definitie a spiritualitatii
Sinonime: pasiune, inflacarare, insufletire

Entuziasm

"Să creezi ca un zeu, să porunceşti ca un rege, 
să munceşti ca un rob!" (C. Brancusi)

Un lider are doua caracteristici

Daniel Zarnescu

profil clasic de antierou

www.construimimperii.ro
"Pe mine ma cheama George"
"Treptele Schimbarii"
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Autor

forma inalta de comunicare
un marketer este un artist care stie sa 
comunice cu masele de oameni
diferenta care face diferenta cand vine 
vorba de pasiune, indiferent de 
domeniul de care esti pasionat

Marketer

Companii create de la zero, fara bani
este o alta definitie a omului de actiune
este un artist "cu picioarele pe pamant", 
care stie sa vanda in timp ce schimba 
viata celor din jur

Antreprenor

Taberele "Mentorship Internet Business" - "MIB"
din 77 de cursanti in antreprenoriat 16 
au ajuns la TV, vorbind de afacerile lor, 
pornite din pasiune, de la zero

Taberele de excelenta - "ET"
Interesat de potentialul uman, depasirea 
blocajelor, performanta si excelenta 

peste 1000 de cursanti in ultimii doi ani

Trainer

Cine sunt eu

Introducere

cei mai multi oameni sunt terifiati de 
ideea de schimbare, care are o 
conotatie negativa
cei mai multi oameni isi pot scrie propria 
viata pe o foaie A4
in sensul de evolutie, esenta ramane aceeasi
ne schimbam cu fiecare eveniment care 
apare in viata noastra

Conceptul

cand ti se intampla lucruri
esti media celor cu care te inconjori
zilele seamana unele cu altele, 
evenimentele vin din exterior

"E vina parintilor"
"Nu am avut bani"
"Nu am avut relatii"
"Eu sunt cinstit, altii care au furat au ajuns sus."
"Nu am avut noroc."

traiesti deseori in trecut, cu regrete, dai 
vina pe altii pentru frustrarile tale

aici se gasesc cele mai multe dintre victime

Etapa Inconstienta

cand faci lucruri sa se intample
adeptul conceptului "primului pas"

Oamenii iau cele mai bune decizii din 
viata lor, cu ceea ce stiu si li se da la 
momentul respectiv
Daca ai fi putut lua o decizie si mai 
buna, ai fi luat-o
Fiecare esec este cea mai buna resursa pe care o 
poti avea; iti arata unde se opresc abilitatile tale si la 
ce ai de lucrat in continuare

cauti solutii, iti asumi esecurile, traiesti in 
prezent si privesti cu incredere spre viitor

aici se gasesc cei mai multi oameni de actiune

Etapa Constienta

cand omul de actiune imbratiseaza spiritualitatea
"dincolo de tine"

Cei mai fericiti oameni sunt cei care 
devin simple unelte ale unei misiuni mai 
mari decat ei insisi
Lipsa egoului, smerenie, iubire de 
semeni (pe fond de actiune)
Oamenii care aduc o schimbare in cei 
din jurul lor sunt oameni care isi inteleg 
rolul lor pe pamant
Omul este doar un calator

cand ai o misiune personala, cand ti-ai gasit vocatia

aici se gasesc cei mai multi lideri

Etapa SupraConstienta

"Trezirea"

Suntem media oamenilor cu care ne 
inconjuram si petrecem cel mai mult timp
Suntem copii de-ale parintilor nostri si ale 
prietenilor
"Familia nu ti-o poti alege, insa ai dreptul 
sa decizi cu cine iti petreci timpul."

Anturajul

Inconstient sau constient (in functie de etapa in care 
suntem) ne alegem mentori in viata
Sunt versiuni de succes ale noastre, 
spre care tindem
Primii nostri mentori sunt parintii (sau 
figurile paterne care apar in viata 
noastra); mai apoi sunt superiorii nostri, 
persoane care ne inspira, autori de 
carte, vedete tv etc.
Canalul prin care procesul de mentorat 
se deschide este "admiratia", chit ca o 
facem inconstient sau constient

Mentorii

oamenii se copiaza in comportamente si 
credinte, de cele mai multe ori inconstient

adu-ti aminte de primele jocuri ale 
copiilor, de-a mama si de-a tata - sunt un 
proces de baza, brut, de modelare

Exemplu: Gratian a ajuns sa fumeze pentru 
ca un mentor de-al lui fuma foarte mult 
Alt exemplu: am devenit irascibil si impulsiv, 
modeland inconstient un mentor din trecut; 
credeam ca impulsivitatea este un element 
al succesului si o dovada de putere

Cand o faci inconstient, modelezi si partile 
bune si partile rele ale mentorului tau

ce altcineva obtine in zeci de ani de zile, tu poti 
obtine in cateva zile/saptamani sau luni
60-80% din abilitatile de top din aproape 
orice domeniu le obtii in mai putin de un 
an (!) daca stii ce faci; restul tine de 
nuante si fineturi

Se poate face constient printr-un 
"interviu" de o ora

Modelarea

Ritualuri sau obiceiuri
Omul este o suma de obiceiuri, unele ii 
aduc rezultatele pe care le vrea, altele 
rezultate de care vrea sa scape
Procesul de implementare de obiceiuri 
este cea mai puternica unealta de 
atingere de obiective din cate exista
"Suntem ceea ce facem in mod repetat. 
Prin urmare excelenta este un obicei si 
nimic mai mult." Aristotel

Ritualurile

Treptele Schimbarii

"Schimbarea"

Toti oamenii sunt selfmade, numai 
oamenii de succes admit asta

Au reusit sa ajunga la etapa supracon-
stienta, cand deja sunt simple unelte ale 
misiunii lor personale
Fericirea este la cote inalte.
Au o intuitie puternica si inoveaza
Fac o diferenta prin tot ceea ce sunt ei.
Ai vazut persoane care dau impresia ca 
ar performa, indiferent de domeniul in 
care activeaza? Aceia sunt liderii. Chit ca 
schimba "terenul de lupta", raman la fel 
de valorosi prin ce ofera semenilor.

Liderii sunt oamenii care imbina energiile 
duale, in functie de context

Nu conteaza de unde pleci, conteaza perceptia pe 
care o ai despre locul de unde ai plecat.
Absolut tot ce spui despre motivele din spatele 
insuccesului tau, este doar o imensa scuza
"Cea mai buna cale de a prezice viitorul 
este sa-l inventam." Alan Kay

"Dintre primii 300 de lideri ai lumii 75% au crescut in 
saracie, au fost molestati in copilarie sau au avut 
serioase probleme fizice." Zig Ziglar

Peggy Guggenheim, despre Brancusi, 
1940, dupa ce cumpara de la el un 
brozn numit "Pasarea cerului".
Brancusi, cel gonit de comunisti si 
respins de Romania, cel mai bine cotat 
sculptor al lumii, in primii 5 cei mai scumpi 
artisti ai secolului trecut
Romania s-a remarcat de-a lungul 
timpului prin ignoranta la adresa lui 
Brancusi, din pacate, lipsa de cunostinta 
in ceea ce il priveste pe el, viata lui si 
opera lui; dar si aroganta de a se mandri 
cu numele lui, in ciuda acestor lucruri

"El era pe jumatate taran, pe jumatate zeu." 

Este o definitie buna pentru ce 
inseamna Viziune.
"O sa facem curentul electric atat de 
ieftin incat doar bogatii isi vor mai permite 
sa isi lumineze casa cu lumanari" 
Thomas Edison 1878
Ford visa la un motor pe benzina atat de iefin, incat 
orice american, indiferent de situatia economica, sa 
isi permita un automobil.
"Nimeni nu o sa cumpere un calculator. 
Cum sa cumpere, cand nici macar nu stiu 
ce e ala?"
"Tocmai, cum sa NU CUMPERE, daca nu 
stiu ce este? O sa vina un moment cand 
toti oamenii, de la director de companie, 
la femeie de servici, vor avea cate un 
calculator in casa."

schimb de replici intre Wozniacki si Steve 
Jobs, in anii '70, cand au introdus moda 
PC-urilor (calculatoare cu uz personal)

Liderii au puterea mentala de a vedea in 
viitor si de a crea conexiuni intre ce fac ei 
acum si cum va afecta omenirea.

Sunt 8 legi de leadership, care te ajuta 
sa iti schimbi destinul

Despre liderii lumii

Experiment: spune prietenilor tai ca vrei sa iti dai 
demisia si ca o sa iti deschizi o firma. Mimin 4/5 
vor incerca sa te opreasca.

Criticii sunt niste pierzatori, nu ai ce 
cauta pe langa ei.

Esti suma celor cu care umbli: daca 
umbli cu oameni saraci esti sarac sau 
devii sarac si incepi sa plangi ca viata 
este nedreapta.

Cel mai prost feedback pe actiunea ta il obtii de la 
prietenii foarte apropiati si de la familie. Intotdeauna vor 
incerca sa diminueze partile pozitive si sa iti arate ei 
"cum se face".
Cel mai bun feedback il obtii de la 
oamenii care nu te cunosc personal.

"Foarte putini oameni pot sa onoreze fara invidie 
un prieten care a prosperat." Aeschylus

Creste incontinuu calitatea prietenilor tai
Alege-i dupa rezultate si dupa cat de 
pozitivi sunt, in general.
Daca ai prieteni in majoritate negativisti, 
sansele sa faci ceva constructiv in viata 
scad la mai putin de 1 treime.

"Timpul unui om inteligent nu merita sa 
fie pierdut in mijlocul majoritatii oamenilor. 
Prin definitie, sunt deja destui oameni 
acolo." (G.H. Hardy)

1. Schimba-ti anturajul!

Experimenteaza incontinuu, pentru ca 
pasiunea te gaseste cand esti in 
actiune, nu cand te lamentezi
Nu stii cand gasesti ceva care sa iti placa 
cu adevarat, insa asta se intampla doar 
cand esti un om de actiune
Obisnuieste-te ca fiecare lucru pe care il 
faci sa il faci cu pasiune si sa adaugi un 
strop de entuziasm
Pasiunea este un muschi; Daca nu il 
antrenezi, se atrofiaza.

Oamenii comuni se plang ca nu si-au 
gasit pasiunea/vocatia

Gaseste-ti o pasiune
Construieste o afacere in jurul ei!
Cand pasiunea devine rutina si nu iti mai face 
placere, cauta alt lucru care te pasioneaza!

Cea mai simpla metoda de a face bani

"Nu poti astepta inspiratia. Trebuie sa te 
duci dupa ea cu o bata." Jack London

Obiectivul este sa inlocuiesti FRICA cu PASIUNEA.

"Succesul are doua secrete. Primul este 
sa ai pasiune in ce faci, pentru ca daca 
stai sa analizezi pe parcurs ceea ce faci, 
iti dai seama ca ai toate motivele logice 
sa renunti. Un om sanatos asta ar face. 
Pasiunea este singura forma constructi-
va de nebunie." Steve Jobs

2. Fa cu pasiune tot ceea ce faci!

Cei mai multi oameni isi seteaza obiectivele din 
prisma propriilor frici si limitari. Le este frica sa 
isi propuna ceva maret.

"Obiectivul trebuie sa fie indecent de 
mare." Gratian Sonu

Pune-ti un obiectiv!
Fa-ti un plan!
Actioneaza!

Succesul este un proces in trei pasi

Angajatul face treaba de zi cu zi cu o 
vivacitate cruda
Managerul face business planuri si 
mentine ordinea
Antreprenorul face salturi constante in 
viitor si isi creeaza o viziune.

"Antreprenorul este un schizofrenic, o 
minte si trei personalitati aflate mereu in 
conflict: antreprenorul, managerul si 
angajatul." Michael E Gerber

Liderul este un inadaptat, care nu poate trai in 
realitatea existenta si trebuie sa isi creeze una 
noua, unde sa se simta in largul lui.

Pe plan sportiv, in jocurile de echipa, campioanele 
nu ies niciodata din randul celor care isi propun sa 
"nu retrogradeze".
"Ai grija ce iti doresti, ca s-ar putea intampla."
Cand esti conectat la un obiectiv indecent, 
universul va complota in favoarea ta.

Niciun lider nu isi defineste obiectivele SMART
SMART - este pentru cei care vor sa joace 
"la siguranta", pentru oamenii comuni.
"Da-i voie mintii sa viseze si ochii vor vedea."

NU CADEA IN PLASA CELOR CARE 
MILITEAZA PENTRU OBIECTIVELE SMART.

NU INTRI INTR-O COMPETITIE CA SA 
NU PIERZI, CI CA SA O CASTIGI

3. Propune-ti obiective indecente

"Nu exista competitori, exista doar 
potentiali parteneri."

Desteptaciunea nu se calculeaza pe verticala 
(ierarhic/competitional), ci pe orizontala.
Antreneaza-te sa admiri calitatile celor 
care obtin rezultate.

"Succesul inseamna prieteni mai 
destepti decat tine."

Responsabilitatea de grup inseamna 
iresponsabilitate. Responsabilitatea 
individuala este singura responsabilitate reala.

Soldatii alaturi de care iti duci bataliileSTARURILE

Inteleptii la care te duci ca sa cauti sfaturi.MENTORII

Calauzele pe care le angajezi ca sa te 
duca prin teritorii straine.

CONECTORII

Sunt trei tipuri de oameni pe care o sa ii 
intalnesti. Fiecare dintre cele trei tipuri 
necesita o intelegere diferita si o 
comunicare aparte.

"Al doilea secret tine de imbunatatirea nivelului de 
comunicare cu oamenii din echipa. Trebuie sa 
descoperi talente, sa lucrezi cu oameni, sa mergi pe 
intuitie, sa slefuiesti personalitati. Cateodata o dai in 
bara, cateodata iti reuseste, insa este o calitate 
care creste incontinuu si de care trebuie sa te ocupi 
incontinuu" Steve Jobs

4. Invata sa lucrezi in echipa

Versiune mai experimentata a ta. Ceea 
ce vrei tu sa devii.

De obicei mai in varsta decat tine.

A trecut prin bataliile prin care tu treci 
acum. A facut greselile pe care si tu le 
vei face (sau nu), a obtinut ce si tu vei 
obtine (sau mai mult). 

Mentorul este un observator fin al 
evolutiei tale, nicidecum un actor al ei.

Relatia dinre mentor si protejat este una spirituala.

Ceamai rapida de involutie este sa iti ataci 
mentorii actuali sau care au trecut prin viata ta. 
Pentru ca ei sunt parti tin tine si este ca si cum iti 
ataci propria identitate. 

5. Cauta-ti mentori!

Prima oara orice ai face, tot faci prost, 
asa ca de ce sa amani?
Exista doua tipuri de oameni, cei care 
faci si cei care nu fac. Nu exista "cale de 
mijloc" din punctul asta de vedere.

Oamenii de succes fac prost la inceput, 
ca se imbunatateasca pe parcurs. 
Perfectionistii nu fac deloc.

"Nu este greu sa muncesti, este greu sa 
te pui in pozitia de a munci." Brancusi.
Pasi mici, dar desi, sunt de preferat 
decat celor mari, dar rari.

Intotdeauna este vorba de primul pas. 
Urmatorul pas este tot primul pas.

"Este mai usor sa dai 100%, decat sa 
dai 99%. Si cu toate astea atat de putini 
o fac." Gratian Sonu

"Batalia este deja castigata in momentul in care 
ai calcat pe terenul de lupta." Sun Tzu
"Se antreneaza cu intensitatea unui 
razboi adevarat. Asta este motivul 
pentru care atunci cand se afla in lupta, 
razboiul in sine nu ii sperie si nu ii 
opreste sa castige." Sun Tzu

Antrenament si strategie

Esecul este cea mai buna resursa a 
mea, ma ajuta sa identific unde se 
opresc abilitatile mele.

Esecul este obligatoriu!

"In timp ce o persoana ezita din cauza 
ca se simte inferioara, cealalta este 
ocupata sa faca greseli si devine 
superioara." Henry C. Link

Valoarea se naste din solitudine. Plus 
valoarea din social. Pana si Iisus se 
retragea in pustiu, avea revelatii pe care 
mai apoi le daruia oamenilor.

6. Cauta performanta in tot ce faci!

Rezultatele se calculeaza in bani, 
pasiunea se transforma in bani. Este 
doar o chestiune de timp.

"Fiecare barbat este responsabil sa 
aduca bunastare financiara lui si familiei 
sale prin ceea ce face." 

Banii nu sunt totul, dar sunt cea mai buna 
metoda ca sa stii ca faci o treaba buna.

Poti salva padurea cuo pancarda pe care scrie 
"Salvati padurea", sau platind pe altii ca sa 
impadureasca un versant dezgolit.

Cand te concentrezi pe datorii, ai parte 
de datorii. Cand te concentrezi pe 
bunastare sau actiune, ai parte de bani.

Un serviciu gratuit si personalizat de cele 
mai multe ori nici nu este apreciat la 
adevarata valoare. Cel mai mare bine pe 
care il poti face cuiva pe care vrei sa il 
ajuti este sa ii ceri bani in schimbul 
serviciului tau (daca ti-l cere). Doar in 
felul asta va fi cu adevarat responsabil si 
va avea rezultate.

7. Incaseaza bani din tot ce faci bine!

Este la moda falsa spiritualitate: propria 
incompetenta este mascata prin spiritualitate. 
Spiritualitate nu inseamna renuntarea la 
cele lumesti si nici la bani. Spiritualitatea 
inseamna renuntare. Insa ca sa renunti, 
trebuie sa ai la ce sa renunti.

Oamenii, inainte sa atinga un nivel inalt 
de spiritualitate, au o calatorie in plan 
fizic in primul rand de facut.

cand vrei bani (cantitativ), inca esti in 
aceasta calatorie

Calatoria de subzistenta (cand ai nevoie sa castigi 
bani ca sa te intretii, sa ai un acoperis deasupra 
capului si mancare  pe masa)

cand vrei sex (cantitativ), inca esti in 
aceasta calatorie

Calatoria erotica ((atunci cand cauti 
partener de sex opus si te intereseaza in 
primul rand satisfacerea nevoilor carnale 
si influenta sexuala pe care o ai)

cand vrei putere (cantitativ), inca esti in 
aceasta calatorie

Calatoria influentarii (atunci cand iti infiintezi propriul 
trib si te intereseaza in primul rand puterea personala 
pe care o poti dobandi)

Spiritualitatea vine doar dupa ce ti-ai 
terminat cu bine toate cele 3 calatorii. 

Exista trei calatorii pe care omul este 
obligat sa le faca, inainte de a intelege 
ideea de misiune personala

Sa poti oricand sa castigi bani, si nu putini, dar sa 
nu mai simti motivatie in directia asta.
Sa poti oricand sa atragi un partener 
sexual, dar sa nu mai fii motivat de asta.
Sa poti oricand sa influentezi pe cei din 
jur si sa cresti pe scara ierarhica, dar sa 
nu mai fii motivat de asta.

Dumnezeu inseamna creatie! Prin 
creatie, esti aproape de Dumnezeu. Insa 
ca sa ajungi sa creezi, trebuie sa fi ajuns 
la destinatie pe cele trei calatorii.

Abia acum incepe adevarata calatorie!

8. Cauta o misiune mai mare decat tine!

Harta Liderilor Lumii

http://www.construimimperii.ro

