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Departe, în razele de soare, 
acolo se afl ă cele mai mari năzuinţe ale mele. 

Poate nu le voi atinge, 
însă pot să-mi ridic privirea
şi să le văd frumuseţea, 

să cred în ele şi să încerc să le urmez.

Louisa May Alcott

Cel mai mare pericol care ne pândeşte 
pe cei mai mulţi dintre noi nu-l reprezintă ţelurile 

prea mari pe care nu le putem îndeplini, 
ci ţelurile mici pe care le putem atinge.

Michelangelo

Ploaia cădea pe acoperişul maşinii, în timp ce intram 
în parcarea subterană care ducea la Muzeul Naţional de 
Artă şi Istorie, acolo unde Julian îmi dăduse întâlnire în 
acea după-amiază mohorâtă. Trecuseră exact două săp-
tămâni de la ziua petrecută la casa de la ţară, iar lecţiile 
pe care mi le împărtăşise atunci se materializaseră deja 
în câteva reuşite remarcabile în rolul meu de părinte şi în 
comportamentul meu ca persoană. Programele care îmi 
infl uenţaseră până atunci procesele gândirii au început 

A ţie de desăvârşire

a liderului de familie

treia lecA ţie de desăvârşire

a liderului de familie

treia lec

Îndreapt aten ia copilului t u

asupra m re iei, nu a sl biciunii!

ă ţ ă

ă ţ ă

Îndreapt aten ia copilului t u

asupra m re iei, nu a sl biciunii!

ă ţ ă

ă ţ ă



136

Învăţături spirituale pentru familia ta

să se reconfi gureze sub formă unor atitudini, abordări 
şi viziuni noi care îmi guvernează existenţa. Am devenit 
chiar mai pozitivă şi mai fericită când vedeam ce întorsă-
turi minunate luau vieţile noastre.

Devenind un lider pentru copiii mei şi arătându-i lui 
Jon mai multă iubire, viaţa noastră de familie a căpătat 
o trăsătură spirituală care a împins totul într-o nouă di-
mensiune. Cred că, pe măsură ce legăturile dintre noi se 
adânceau, înzestrările fi ecăruia, latente până atunci, în-
cepeau să iasă la suprafaţă. Când căminul nostru a deve-
nit un loc în care respectul, încrederea şi adevărul erau 
preţuite, fi ecare dintre noi s-a simţit mai liber să-şi dez-
văluie sentimentele şi talentele care-l făceau special.

Am citit de curând un studiu făcut de nişte cercetă-
tori de la Universitatea din Nebraska cu tema „Ce anume 
face familiile cele mai fericite din lume atât de fericite?” 
Studiul dezvăluia o serie de trăsături comune. În primul 
rând, familiile cele mai fericite pun pe primul loc viaţa de 
familie. Ca să-l parafrazez pe Julian, aceste familii înţe-
legeau că „pentru a fi  lider în viaţă, trebuie mai întâi să 
fi i lider în familia ta.” În al doilea rând, membrii acestor 
familii îşi manifestau în mod deschis afecţiunea unii faţă 
de alţii. Şi în această privinţă, Julian pusese punctul pe 
i când îmi vorbise despre „momentele omeneşti” şi cât 
de importantă este compasiunea în cultura familiei. În al 
treilea rând, cercetătorii au descoperit că cele mai fericite 
familii au un mare respect pentru importanţa comunică-
rii pozitive. Aşa cum mă sfătuise şi Julian, aceste familii 
erau încredinţate că este esenţial să fi i un bun ascultător 
şi să fi i sincer în discuţiile familiale. Şi, în al patrulea rând, 
s-a descoperit că aceste familii de succes petrec mult timp 
împreună. După cum spunea şi Julian, ca să construieşti 
o viaţă de familie plină de satisfacţii, nu numai calitatea 
timpului e importantă, ci şi cantitatea acestuia.
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Studiul a descoperit că şi fericirea dintre cei doi soţi 
poate juca un rol important în fericirea generală a fa-
miliei. Când relaţia dintre părinţi este una de iubire şi 
construită pe respect reciproc, familia, ca întreg, este mai 
afectivă şi fi ecare membru al familiei arată mai mult res-
pect pentru nevoile celuilalt. Când relaţia de cuplu merge 
bine, întreaga familie este fericită.

Însă, citind mai mult despre familiile de succes, încu-
rajată de Julian, cât timp a stat la noi, mi-am dat seama 
că structura familiilor contemporane s-a schimbat sem-
nifi cativ. Am citit despre taţi celibatari care sunt nişte 
părinţi grozavi şi care-şi cresc frumos copiii. Am afl at des-
pre mame singure şi devotate care muncesc toată ziua, 
iar noaptea îşi transformă casa întru-un mediu prielnic 
pentru copiii lor, chiar dacă se simt rău fi zic şi le dor pi-
cioarele. Am afl at că tot mai mulţi bunici devin, din varii 
motive, principalele persoane care au grijă de nepoţii lor 
şi se descurcă de minune. Am avut ocazia să mă întâlnesc 
din nou cu o colegă de la şcoala de afaceri, o femeie care 
tocmai trecuse printr-un divorţ dureros şi care creştea 
singură trei copii. Ea a descoperit că, deşi lucra din greu 
şi avea multe obligaţii, nu se simţise niciodată mai împli-
nită ca atunci.

Cu cât căutam mai mult şi deveneam mai conştientă de 
această organizaţie pe care noi o numim familie, mi-am 
dat seama că această instituţie venerabilă trece prin 
aceleaşi schimbări dramatice ca toate celelalte organiza-
ţii de pe planetă. Modelul tradiţional cu doi părinţi, în 
care bărbatul lucrează în afara casei şi femeia se ocupă 
de treburile domestice, nu mai constituie norma. Cu cât 
mă uitam mai bine în jurul meu şi deschideam mai bine 
ochii, cu atât vedeam mai mulţi taţi care stau acasă şi fac 
cumpărături împreună cu copiii lor ziua în amiaza mare. 
Am început să devin tot mai conştientă de prezenţa feme-
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ilor-director care, asemeni mie, au decis să-şi amenajeze 
biroul acasă şi a taţilor cu profesiuni solicitante care s-au 
retras din activitate câţiva ani ca să-şi crească micuţii. 
Am văzut familii mixte invidiate în tot cartierul şi familii 
alcătuite din mai multe generaţii, în care copiii, părinţii 
şi bunicii se întâlneau seara la aceeaşi masă, râdeau şi îşi 
arătau dragostea unii faţă de alţii. Marea noutate a epocii 
noastre nu era doar Noua Economie invadată de fi rme 
performante şi de o nouă cultură a afacerilor. Trebuia să 
luăm în calcul şi apariţia unei Noi Familii – cu toate per-
mutările şi confi gurările care se abat de la tradiţie – care, 
am concluzionat eu, schimbă cu repeziciune forma cultu-
rii umane.

În timp ce urcam cu liftul din parcare până în muzeu, 
mi-au venit în minte proprii mei părinţii. Tata a fost un 
om talentat a cărui ambiţie l-a ridicat în vârful piramidei 
juridice şi a avut un sufl et mare care l-a făcut primul în 
topul meu. Mama a fost o scriitoare genială care iubea 
arta aproape la fel de mult cât îşi iubea copiii. Când eram 
mici, am simţit întotdeauna că Julian era preferatul ei, 
deşi în ultimii ani de viaţă mi-a spus că n-a fost niciodată 
vorba de aşa ceva. Ne-a iubit pe amândoi la fel şi, chiar 
dacă Julian vorbea rar despre ea, ştiam că-i era la fel de 
dor de ea cum îmi era mie. Cineva mi-a spus odată: „Cum 
îţi creşti copiii, aşa creşti şi generaţiile viitoare.” Am fost 
norocoasă să am doi părinţi minunaţi care, înţelegeam 
acum, au fost adevăraţi lideri de familie. Ei i-au oferit 
generaţiei lor un început foarte bun, mă gândeam eu.

Când s-au deschis uşile, am intrat în holul principal 
al muzeului. Mi-a plăcut dintotdeauna să vin în acest loc 
plin cu statuete extraordinare şi cu tablourile impresio-
nante ale lui Picasso. În ultima vreme, încercasem să-i 
aduc aici pe Porter şi pe Sarita de câte ori s-a putut. Jon 
se întâlnea cu noi aici, după ce-şi termina şedinţa la sala 
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de gimnastică – o nouă ocupaţie pe care o adoptase odată 
cu planul nostru de a ne îmbogăţi viaţa şi de a deveni mo-
dele pentru copiii noştri. Am considerat că e important 
să ne învăţăm copiii să aprecieze arta şi să le arătăm cât 
mai multe dintre capodoperele omenirii. Ştiam că în fi nal 
lucrul acesta avea să aibă un efect pozitiv asupra lor.

Julian m-a rugat să ne întâlnim în Sala Michelangelo. 
Ştiam că citise multe despre viaţa acestui mare artist şi 
că-l respecta pentru dorinţa de perfecţiune de care a dat 
dovadă. Am intrat în sală, căutând un bărbat înalt şi chi-
peş îmbrăcat într-o robă roşie, însă Julian nu se vedea 
pe nicăieri. Singura mea companie era un grup de turişti 
însoţit de un ghid. În aşteptarea fratelui meu, am hotă-
rât să mă aşez pe banca din lemn şi să admir priveliştea. 
Dacă voiam să-mi simplifi c viaţa, trebuia să renunţ la obi-
ceiul de a mă agita în fi ecare clipă. Învăţasem să-mi fac 
timp pentru mine însămi ca să mă bucur de momentele 
simple, dar frumoase ale vieţii – de o plasă de păianjen 
care străluceşte după ploaie sau de jocul stelelor pe cer 
într-o noapte liniştită şi senină. Uneori, Jon mă încuraja 
să-mi acord o pauză de o oră în care să vizitez anticariatul 
din apropierea casei ori să mă relaxez în grădina publică 
afl ată în spatele casei noastre.

Începusem să ador aceste momente liniştite din viaţa 
mea la fel de mult cum îmi plăceau clipele zgomotoase în 
care mă jucam cu familia mea. Emerson spunea că „dacă 
nu ai bogăţie sufl etească, averea materială e un cerşetor 
hidos.” În toţi aceşti ani în care am vânat succesul şi am 
strâns grămezi de bani, n-am avut niciodată parte de bo-
găţie sufl etească. De când lucram la latura mea interioa-
ră, simţeam în mine această bogăţia sufl etească.

În timp ce priveam statuile de marmură din încăpe-
re, am început să ascult explicaţiile ghidului turistic. Am 
fost frapată de cunoştinţele lui şi de pasiunea lui pentru 
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capodoperele expuse în muzeu. Am fost puţin surprinsă 
şi de vestimentaţia lui. Deşi purta uniforma tradiţională 
a ghizilor, compusă din cămaşă albă, cravată neagră şi 
pantaloni asortaţi, avea pe cap o şapcă mare de baseball, 
cu două clapete albe care-i acopereau aproape toată faţa. 
Văzusem şepcile astea numai la studenţii care, în vacan-
ţele de primăvară petrecute în Florida, se fereau astfel de 
razele puternice ale soarelui, în timp ce consumau butoaie 
întregi de bere şi leneveau pe plajă. Mi s-a părut că ghidul 
turistic arată cam ciudat, deşi ceilalţi nu observau nimic 
ieşit din comun în ţinuta lui. Poate că turiştii credeau că 
aceea era uniforma normală a ghizilor şi aveau de gând 
să-şi cumpere şi ei o şapcă după ce se termina turul.

Ghidul continua să vorbească, iar turiştii îl ascultau 
cu religiozitate. Niciunul dintre ei n-a întrebat nimic. 
Apoi, în mijlocul unei fraze, ghidul a făcut un gest care 
mi-a stârnit râsul. Şi-a vârât mâna în buzunarul de la 
pantaloni şi a scos un hot dog uriaş pe care îl înghesuise 
acolo. În timp ce clefetea la el, ghidul a avut îndrăzneala 
să-şi continue expunerea despre operele lui Michelangelo 
şi despre impactul acestora, iar mâncarea îi zbura mereu 
din gură.

Brusc, o femeie mai în vârstă din spatele grupului a 
scos din geantă o sticluţă cu muştar Dijon şi o lingură şi 
s-a îndreptat către ghid. Fără să scoată o vorbă, femeia 
a început să întindă muştar pe hot dog, cu generozita-
te. Ghidul nu spunea nimic, iar ceilalţi turişti păreau că 
nici nu observă. După ce a îndeplinit acest ritual, femeia 
s-a întors la locului ei, iar ghidul şi-a reluat prezentarea. 
Mergea şi muşca din hot dog. Întreaga scenă mi s-a părut 
ireală, ca un fi lm alb-negru cu fantome pe care-l urmă-
reşti dis-de-dimineaţă, când restul lumii doarme. Însă, 
am crezut că e mai bine să-mi văd de treaba mea. M-am 
rugat ca Julian să apară cât mai repede.
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— Toţi marii sculptori îşi imaginează operele înainte 
să pună mâna pe daltă, spunea ghidul, în timp ce muşta-
rul i se prelingea de pe buza de jos. Vedeţi dumneavoas-
tră, doamnelor şi domnilor, toate lucrurile în viaţă sunt 
create de două ori: prima dată când ni le imaginăm, iar a 
doua oară când le creăm.

„Omul ăsta e chiar bun”, mi-am spus. Nu-i de mirare 
că directorul muzeului îl lasă să se îmbrace aşa şi să facă 
ce-l taie capul.

— În viaţă, a adăugat, scoţând un baton de cereale 
Granola din buzunarul celălalt al pantalonului şi înce-
pând să-l mestece, în propria viaţă, trebuie să vă creaţi o 
viziune pe ecranul imaginaţiei şi apoi să puneţi în practi-
că acest ideal.

— Staţi puţin!, am spus cu voce tare, incapabilă să mă 
abţin. Am mai auzit cuvintele astea. Dacă mă gândesc mai 
bine şi vocea mi pare cunoscută, am exclamat, începând 
să pun cap la cap piesele acestui ciudat puzzle. Scena asta 
e mult prea bizară ca să fi e adevărată. Mă întreb dacă nu 
cumva asta e o înscenare, o şotie pusă la cale de un frate 
mai mare copilăros, care face astfel de glume oamenilor 
încă de când era mic.

În întreaga sală se lăsase tăcerea. Turiştii erau speri-
aţi. În cele din urmă, unul dintre ei a luat cuvântul. Era 
doamna cu muştarul.

— Îmi cer scuze, doamnă, mi-a spus, privindu-mă fi x 
în ochi, dar despre ce naiba vorbiţi?

— Totul e o glumă, nu-i aşa?, am insistat eu. Julian m-a 
chemat aici, iar voi sunteţi probabil nişte prieteni de-ai 
lui care fac pe turiştii. Nu-i aşa? M-am prins. Surpriza s-a 
încheiat. Bună treabă, totuşi, m-aţi dus de nas ceva timp, 
am spus, bătând din palme pentru efect şi rânjind forţat.

Sala amuţise. Apoi s-a auzit vocea ghidului.
— Mă duc să chem paza. Cred că avem o mică proble-
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mă, doamnelor şi domnilor, a spus, îndreptându-se către 
telefonul roşu care se afl a pe perete, printre statui.

Am început să mă agit. Dacă mă înşelasem? Poate că 
nu era o farsă de-a lui Julian. „Dumnezeule”, mi-am spus, 
„dacă oamenii ăştia chiar sunt turişti, iar ghidul e anga-
jat cu acte în regulă?” Am simţit imediat cum transpir la 
subraţ. Am început să gâfâi. Aveam impresia că în Sala 
Michelangelo se făcuse brusc foarte cald. Apoi mi-am ve-
nit în fi re şi am avut curajul să ascult acea vocea interioa-
ră care-mi spunea că Julian avea un rol în acest spectacol 
ciudat. Era imposibil să mă înşel.

După ce mi-ai recăpătat încrederea, m-am îndreptat 
spre ghidul turistic şi i-am dat şapca jos. Mulţimea m-a 
privit îngrozită. Am început să râd. Bineînţeles că era Ju-
lian!

— Salut, surioară, ce, nu-şi mai poate mânca omul hot
dogul în voie?, a întrebat, râzând în hohote. „Turiştii” 
i-au urmat exemplul pufnind în râs şi bătând palma cu 
Julian.

— Am păcălit-o, domnule Mantle!, a strigat femeia cu 
muştarul. Chiar am dus-o de nas.

Julian s-a apropiat de mine şi m-a îmbrăţişat, strân-
gându-mă tare şi continuând să râdă. Chiar te păcălisem 
la un moment dat, mi-a şoptit la ureche.

— Doamnelor şi domnilor, le-a spus apoi turiştilor, 
imitând un actor dramatic de pe o scenă britanică, v-o 
prezint pe surioara mea, Catherine.

Mulţimea a început să strige şi să bată din palme, în-
cântată de spectacolul pus la cale de Julian.

— Vă mulţumesc pentru ajutor, prieteni, le-a spus Ju-
lian, cu căldură.

— Cine sunt toţi oamenii ăştia?, l-am întrebat pe fra-
tele meu.

— Aceşti oameni minunaţi sunt actori. Fac parte din 
Fernbrook Society.
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— Adică trupa de actori care câştigă atâtea premii im-
portante în fi ecare an?, l-am întrebat.

— Da. Sunt foarte buni, nu-i aşa? I-am ajutat să câş-
tige un proces când eram avocat – un studio de la Holly-
wood le furase o idee şi o folosise într-un fi lm şi azi am 
hotărât să-mi întoarcă favoarea.

— Ne-a făcut plăcere, domnule Mantle, a replicat fe-
meia cu muştarul, evident că era liderul grupului.

În timp ce actorii ieşeau din sală, îi strângeau mâna lui 
Julian şi-l băteau pe spate, în semn de profund respect. 
În câteva minute, în sală nu mai rămăsese nimeni în afa-
ră de Julian şi de mine.

— Trebuie să recunosc că ai rămas un clovn, Julian.
— Mulţumesc, Catherine, mi-a răspuns Julian, zâm-

bind. Trebuie să ne mai deconectăm din când în când.
— Hei, dar unde ţi-e roba? E prima oară când te văd 

fără ea.
— E la spălătorie, mi-a spus Julian râzând, iar chipul 

îi radia de energie pozitivă.
— Bine, spune-mi de ce ne afl ăm aici?, l-am întrebat, 

trecând la subiect. Ştiu că nu m-ai adus aici doar ca să-mi 
joci o festă. Apropo, chiar mi-ai dat palpitaţii. Mi-ai mai 
jucat tu feste, dar asta le-a întrecut pe toate.

— Da, a fost foarte amuzant, nu-i aşa?, a observat Juli-
an, încă râzând. Mulţumesc că ai căzut în plasă. Ei, bine, 
ai dreptate, Catherine. Mai am o lecţie pe care vreau să 
ţi-o împărtăşesc astăzi. De fapt, e a Treia Lecţie de De-
săvârşire a Liderului de Familie şi e una dintre cele mai 
importante.

— Şi care este aceasta?, l-am întrebat nerăbdătoare.
— A Treia Lecţie de Desăvârşire a Liderului de Fami-

lie este să-i îndrepţi atenţia copilului tău asupra măreţiei, 
nu a slăbiciunii.

— Pare încă o lecţie minunată.
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— Şi una esenţială pentru transformarea copiilor tăi 
în lideri şi în persoane efi ciente când vor fi  mari. A Treia 
Lecţie înseamnă să descoperi punctele forte ale lui Porter 
şi ale Saritei şi să te concentrezi asupra acestor talente, 
pentru ca ele să se amplifi ce şi să se dezvolte. Vezi tu, 
Catherine, cei mai mulţi oameni îşi petrec timpul concen-
trându-se asupra slăbiciunilor lor decât asupra punctelor 
forte. Ca urmare, majoritatea oamenilor nu intră nicioda-
tă în contact cu măreţia lor interioară pe care au datoria 
s-o descopere.

— Toată lumea posedă această măreţie?
— Toată lumea, mi-a răspuns Julian, răspicat. Cum îţi 

spuneam mai devreme, toţi ne afl ăm pe pământ cu un 
anume scop. Toţi avem ceva special de oferit lumii, fi e-
care în felul lui. Datoria ta ca părinte e să cultivi aces-
te calităţi şi talente ale copiilor tăi pentru ca ei să poată 
străluci ca oameni şi să facă schimbările pentru care au 
fost trimişi pe pământ.

— Ştii, Julian, ce spui tu e perfect logic. Am descoperit 
că în afaceri, de pildă, eu am încercat să fi u un soi de fac-
totum. Am încercat să fi u un comunicator foarte bun, un 
administrator strălucit, un lider vizionar şi un excelent 
revizor contabil. Am încercat să fi u bună la toate în acea 
companie, dar am sfârşit prin a nu mă pricepe la nimic.

— Exact, e ca şi cum ai fi  avut succes în ciuda voinţei 
tale, Catherine. Nu toţi oamenii sunt la fel de norocoşi ca 
tine. Cei mai mulţi dintre ei se concentrează să facă mult 
prea multe lucruri şi ajung să nu fi e buni la niciunul din-
tre ele. Adevărata cheie e specializarea.

— Specializarea?
— Da, ca să fi i un lider efi cient şi un expert pe terenul 

de joc al vieţii, nu trebuie să fi i un generalist, să încerci 
să faci totul şi pentru toţi. Toate geniile care au binecu-
vântat această planetă au avut în comun un lucru – şi-au 
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concentrat întreaga viaţă pentru a-şi cultiva talentele ca-
re-i făceau speciali. Să-l luăm, de pildă, pe Einstein. A 
fost sufi cient de înţelept încât să-şi dea seama că avea 
o înclinaţie remarcabilă pentru fi zică şi şi-a petrecut în-
treaga viaţă pentru a perfecţiona acel talent. N-a virat 
spre domenii ca biologia sau chimia. S-a specializat în 
ceea ce ştia cel mai bine. Şi, întrucât a ales să facă ce ştia 
mai bine şi şi-a dedicat ani de zile acestui talent, la un 
moment dat şi-a dobândit măreţia ca fi inţă umană.

— Îţi mai vin în minte şi alte exemple, Julian?
— Ştiu că-ţi plăcea muzica rock. Ce-ai spune dacă am 

vorbi despre cel mai mare chitarist al tuturor timpurilor 
– Jimi Hendrix. Jimi şi-a dat seama că are o înclinaţie 
deosebită să cânte la chitară. Şi, în loc să încerce să devi-
nă bun şi ca toboşar sau trompetist, şi-a dedicat – recti-
fi c, şi-a consacrat – viaţa pentru a desăvârşi acest talent. 
Până la sfârşitul vieţii, şi-a petrecut aproape tot timpul 
lucrând ca să-şi dezvolte acest talent. Ca şi Einstein, până 
la urmă a atins măreţia.

— Dar nu tu m-ai învăţat că e important să ai o abor-
dare echilibrată asupra vieţii? Adică acest gen de devo-
tament pentru dezvoltarea talentelor noastre mi se pare 
ceva extrem, i-am spus cu toată convingerea, captivată de 
principiul enunţat de Julian.

— Excelentă observaţie, Catherine. Inteligenţa ta mă 
surprinde mereu. Dar aş vrea să-ţi sugerez ceva, se poate?

— Sigur că da.
— Începe să-ţi asculţi mai mult inima. Vezi tu, intelec-

tul doar gândeşte, pe când inima ştie de fi ecare dată.
— Ce înseamnă asta?
— Majoritatea oamenilor petrec prea mult timp gân-

dind şi îşi acordă mult prea puţin timp pentru a simţi. 
Începe să-ţi asculţi mai mult inima. Intră în legătură cu 
înţelepciunea interioară pe care ea o deţine. Când vei as-
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culta vocea aceea micuţă din tine, vei şti cum trebuie să 
trăieşti. Da, multe genii duc o viaţă care s-ar putea numi 
extremă. Personal, sunt încredinţat că toţi ar trebui să ne 
străduim să avem în viaţă echilibru, distracţie şi linişte. 
Însă, până la urmă, fi ecare dintre noi are un destin deja 
scris pentru el. Pentru Einstein şi Hendrix, drumul lor a 
fost să-şi consacre întreaga viaţă pentru a-şi perfecţiona 
harul cu totul special. Pentru cei mai mulţi dintre noi, 
e sufi cient să ne dedicăm pentru a ne cizela talentele şi 
atunci vom obţine succesul pe care-l merităm. Ascultă-ţi 
inima cu atenţie şi ea îţi va spune ce trebuie să faci pe 
calea destinată ţie.

— Ştiu deja ce trebuie să fac, Julian. Sunt aproape si-
gură că drumul meu, cel puţin în viitorul apropiat, e să 
mă dedic rolului de părinte şi să-i ajut pe Porter şi pe 
Sarita să devină nişte adulţi înţelepţi, decenţi, puternici 
şi efi cienţi. Cariera rămâne un lucru important pentru 
mine, însă am obţinut mai multe realizări în ultimii ani 
decât reuşesc alţii într-o viaţă întreagă şi mă simt bine-
cuvântată pentru asta. Acum simt că a sosit momentul să 
mă dedic copiilor.

— Ştiu că asta e calea pe care trebuie s-o urmezi, mi-a 
spus Julian. Şi ştiu asta de ceva vreme, a adăugat pe un 
ton misterios. Tocmai de aceea a Treia Lecţie de Desăvâr-
şire a Liderului de Familie e atât de importantă pentru 
tine. Trebuie să te asiguri că Porter şi Sarita îşi doresc să 
atingă în viaţă măreţia, în loc să se lase demoralizaţi de 
slăbiciunile lor. Una dintre cele mai importante datorii 
ale tale, ca lider de familie, e să-i îndrumi pe copiii tăi să-şi 
aprecieze abilităţile fundamentale sau, cum spuneau în-
ţelepţii, „punctele forte” şi „adevăratele talente”. Apoi 
trebuie să-i încurajezi să transforme acele scântei în fo-
curi mistuitoare care să strălucească atât de tare încât să 
le vadă toată lumea.


