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Elogii aduse cărţii
CĂLUGĂRUL CARE ŞI-A VÂNDUT FERRARI-UL
„Pur şi simplu senzaţională. Această carte vă va binecuvânta
viaţa”.
Mark Victor Hansen, co-autor al cărţii Supă de pui pentru suflet
„O poveste captivantă care ne învaţă şi ne încântă deopotrivă.”
Paulo Coelho, autor al bestsellerului Alchimistul
„O aventură amuzantă, fascinantă şi entuziastă pe tărâmurile
dezvoltării, eficienţei şi fericirii personale. Ea conţine comori de
înţelepciune care pot îmbogăţi şi îmbunătăţi viaţa oricui.”
Brian Tracy, autor al cărţii Maximum Achievement (Realizare
Maximă)
„Robin S. Sharma are un mesaj important pentru noi toţi – unul
care ne poate schimba viaţa. El a scris o carte unică pentru dezvoltarea personală într-o perioadă extrem de agitată.”
Scott DeGarmo, fost editor al revistei Succes Magazine
„Robin S. Sharma a creat o poveste fermecătoare care înglobează instrumentele clasice ale transformării într-o filosofie simplă
de viaţă. O carte minunată care vă va schimba viaţa.”
Elaine St. James, autor al cărţilor Simplify your Life şi Inner Simplicity
„… aduce lumină asupra marilor întrebări ale vieţii.”
The Edmonton Journal
„Călugărul care şi-a vândut Ferrari-ul este coerentă, utilă şi cu
siguranţă merită citită. Ea îi poate ajuta pe cititori să se descurce în
lupta pentru subzistenţă.”
The Kingston Whig-Standard

„O carte magnifică. Robin S. Sharma este următorul Og Mandino.”
Dottie Walters, autor al cărţii Speak and Grow Rich
„… O înţelepciune simplă de pe urma căreia putem beneficia
cu toţii.”
The Calgary Herald
„Această carte poate fi considerată The Wealthy Barber a dezvoltării personale… Ea conţine mesaje călăuzitoare cu privire la
conceptele-cheie care ne ajută să obţinem echilibru, control şi
eficienţă sporite în viaţa cotidiană.”
Investment Executive
„… o comoară – o formulă elegantă şi puternică pentru succesul şi fericirea autentice. Robin S. Sharma a captat înţelepciunea
epocilor şi a făcut-o relevantă pentru aceste vremuri agitate. Nu aş
putea să o trec cu vederea.”
Joe Tye, autor al cărţii Never Fear, Never Quit
„… Reguli simple pentru a ne atinge potenţialul.”
The Halifax Daily News
„O poveste minunată care împărtăşeşte lecţii ce ne îmbogăţesc
viaţa.”
Ken Vegotsky, autor al cărţii The Ultimate Power
„Sharma îşi ghidează cititorii către iluminare.”
The Chronicle-Herald
„O parabolă realizată minunat, care dezvăluie un set de idei puternice, simple şi surprinzătoare pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii
tuturor. Recomand această bijuterie de carte tuturor clienţilor
mei.”
George Williams, preşedinte, Karat Consulting International
„Robin Sharma oferă împlinirea personală pe cale spirituală.”
The Ottawa Citizen

Robin S. Sharma este o autoritate universal recunoscută în domeniul leadershipului,
performanţei de vârf şi organizării vieţii. Autor al unor lucrări
apreciate la scară largă, inclusiv
al bestsellerului Călugărul care
şi-a vândut Ferrari-ul, continuarea acestuia, Atinge măiestria
în leadership cu Călugărul care şi-a vândut Ferrari-ul şi clasicul motivaţional MegaLiving! (Viaţa la cote maxime),
Robin Sharma are un master în Drept şi s-a bucurat de o
carieră deosebită ca avocat specializat în litigii. Este o personalitate care a apărut în sute de publicaţii de elită, de la
USA Today şi Success Magazine, până la Financial Post,
The Globe and Mail şi NBC, CBC şi CTV.
Este fondatorul Asociaţiei Sharma Leadership International, o firmă de training respectabilă, specializată în dezvoltarea potenţialului de lider şi de performanţă al indivizilor şi organizaţiilor în curs de schimbare. Printre clienţi se
numără corporaţii majore, asociaţii şi instituţii de sănătate.
Pentru a afla mai multe despre ideile fundamentale şi seminariile lui Robin Sharma sau pentru a aprofunda viziunea sa
referitoare la eficienţa personală şi organizaţională vizitaţi
www.robinsharma.com sau sunaţi la 1-888-RSHARMA.
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I . Semnalul de trezire
Căzu chiar în mijlocul sălii de judecată înţesate de
lume. Era unul dintre cei mai iluştri avocaţi din ţară. De
asemenea, era celebru pentru costumele sale italieneşti
de trei mii de dolari care îi înveşmântau trupul bine hrănit, dar şi pentru şirul remarcabil de victorii în instanţă.
Stăteam acolo, pur şi simplu paralizat de şocul celor văzute. Marele Julian Mantle era acum doar o victimă şi se
zvârcolea pe podea ca un copil neajutorat, zguduindu-se,
tremurând şi transpirând ca un maniac.
Din acea clipă totul păru să se mişte cu încetinitorul.
— O, Doamne, lui Julian îi este rău, strigă asistenta sa,
oferindu-ne prin reacţia ei o imagine orbitor de clară a
evidenţei. Judecătoarea intră în panică şi bolborosi repede ceva în telefonul privat pe care şi-l instalase pentru
urgenţe. Cât despre mine, nu puteam decât să stau acolo,
încurcat şi confuz. Te rog nu muri, bătrâne prost. E prea
devreme să pleci. Nu meriţi să mori astfel.
Aprodul, care până atunci arătase de parcă fusese îmbălsămat în picioare, trecu la acţiune şi începu să-i facă
eroului căzut al curţii de justiţie o resuscitare cardio-pulmonară. Asistenta era lângă Julian, cu buclele lungi şi
blonde atârnând pe faţa lui roşie ca focul, spunându-i cuvinte de alinare pe care el oricum nu le putea auzi.
Îl cunoşteam pe Julian de şaptesprezece ani. Ne întâlnisem prima dată când eram un tânăr student la Drept
şi fusesem adus de unul dintre partenerii săi ca angajat
temporar. Pe atunci, el avea totul. Era un avocat genial,
arătos şi neînfricat, cu visuri de măreţie. Julian era tânăra vedetă a firmei, „omul care aduce ploaia” în devenire.
Încă îmi amintesc cum am trecut prin biroul său din col15
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ţul regal într-o seară, când lucrasem până târziu şi am
privit în treacăt citatul înrămat, aşezat la loc de cinste pe
biroul masiv din lemn de stejar. Era un citat de Winston
Churchill care spunea extrem de multe despre tipul de
om care era Julian: „Sunt sigur că în această zi suntem
stăpânii sorţii noastre; că sarcina care ne-a fost încredinţată nu este mai presus de puterile noastre; că durerile şi
capcanele ei nu sunt mai presus de rezistenţa mea. Atât
timp cât credem în propria cauză şi avem o dorinţă nestrămutată de a învinge, victoria nu ne va ocoli.”
Julian punea în practică ceea ce spunea. Era dur,
perseverent şi dispus să muncească optsprezece ore pe
zi pentru succesul pe care îl considera menirea sa. Îmi
ajunseseră la ureche anumite zvonuri cum că bunicul său
fusese un senator important, iar tatăl său un judecător
extrem de bine cotat al Curţii Federale. Era evident că
provenea dintr-o familie cu bani şi că de umerii lui, îmbrăcaţi în costume Armani, atârnau aşteptări enorme.
Totuşi, recunosc un lucru: era în concurenţă cu el însuşi.
Era hotărât să facă lucrurile în felul său şi îi plăcea să
regizeze spectacole.
În mod regulat, momentele teatrale exagerate ale lui
Julian în sala de judecată ţineau prima pagină a ziarelor. Cei bogaţi şi faimoşi îi cereau sprijinul ori de câte
ori aveau nevoie de un strateg juridic superb, cu tentă
agresivă. Activităţile sale în afara programului erau la fel
de binecunoscute. Vizitele nocturne în cele mai rafinate
restaurante ale oraşului, însoţit de manechine tinere şi
sexy sau nechibzuitele escapade la băutură împreună cu
o gaşcă gălăgioasă de agenţi de bursă pe care el îi numea
„echipa de demolare” deveniseră legendare în firmă.
Încă nu pot să-mi dau seama de ce mă alesese pe mine
să lucrez la acel caz senzaţional de crimă pe care trebuia
să îl susţină în acea primă vară. Deşi absolvisem Şcoala
16
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de Drept de la Harvard, care era şi alma mater1 a lui, cu
siguranţă nu eu eram cel mai strălucit intern de la firmă,
iar arborele genealogic al familiei mele nu conţinea sânge
albastru. Tatăl meu îşi petrecuse întreaga viaţă ca paznic la o bancă locală după ce fusese trecut în rezervă din
Forţele Marine. Mama mea crescuse, deloc ceremonios,
în Bronx.
Totuşi, el mă alesese dintre toţi ceilalţi care făcuseră
lobby tăcut pentru privilegiul de a-i fi asistent în ceea ce
devenise celebru sub numele de „Mama tuturor proceselor de crimă”, spusese că îi plăcea „foamea” mea. Am
câştigat, desigur, iar omul de afaceri care fusese acuzat că
îşi ucisese cu brutalitate soţia era acum un om liber – cât
de liber îi permitea conştiinţa sa încărcată să fie.
Experienţa mea alături de el, din acea vară, m-a învăţat multe. A fost mai mult decât o lecţie despre cum să
generezi o îndoială rezonabilă acolo unde nu exista niciuna, iar orice avocat care îşi merită banii poate face asta. A
fost o lecţie de psihologie a victoriei şi o ocazie rară de a
privi un maestru în acţiune. Am absorbit-o ca un burete.
La invitaţia lui Julian am rămas la firmă ca asociat
şi între noi s-a închegat rapid o prietenie durabilă. Recunosc că nu era un avocat cu care să lucrezi prea uşor.
A-l servi ca junior a fost, adesea, un exerciţiu frustrant,
ducând la multe confruntări zgomotoase până târziu în
noapte. Bineînţeles, trebuia să fie cum voia el sau plecam.
Omul acesta nu putea greşi niciodată. Totuşi, dincolo de
exteriorul său dur era o persoană care cu siguranţă iubea
oamenii.

Mamă care te hrăneşte. Denumire simbolică pentru universitate.
(n. tr.)

1
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Oricât de ocupat era mă întreba întotdeauna despre
Jenny, femeia pe care şi acum o mai numesc „mireasa
mea”, deşi ne-am căsătorit înainte să merg la Facultatea
de Drept. Când a aflat, de la un alt intern, că traversam
o criză financiară, Julian a aranjat să primesc o bursă generoasă. Desigur, putea fi dur cu cei mai buni şi-i plăceau
momentele sălbatice, dar nu-şi neglija niciodată prietenii.
De fapt, problema consta în faptul că Julian era obsedat
de muncă.
În primii ani, el îşi justifica lungile ore petrecute la
birou spunând că făcea aceasta pentru binele firmei şi că
plănuia să-şi ia liber o lună şi să se ducă în Caymans,
„iarna viitoare, cu siguranţă”. Totuşi, pe măsură ce timpul trecea, reputaţia geniului lui Julian se răspândea,
iar volumul său de muncă continua să crească. Cazurile
deveneau din ce în ce mai importante şi mai mari, iar
Julian, care nu era omul care să se retragă din faţa unei
provocări, a continuat să tragă de el din ce în ce mai mult.
În rarele sale momente de linişte, mărturisea că nu mai
poate dormi mai mult de câteva ore pe noapte fără să se
trezească cu un sentiment de vinovăţie că nu lucrează la
vreun dosar. Curând, mi-a fost clar că era consumat de
foamea pentru mai mult: mai mult prestigiu, mai multă
glorie, mai mulţi bani.
Aşa cum era de aşteptat, Julian a ajuns să aibă un succes enorm. A dobândit tot ce şi-ar putea dori vreodată cei
mai mulţi dintre oameni: reputaţie profesională, un venit
cu şapte cifre, o vilă impresionantă în cartierul preferat
al celebrităţilor, un avion particular, o casă de vacanţă pe
o insulă tropicală şi bunul său cel mai de preţ – un Ferrari
roşu-strălucitor pe care îl parca în mijlocul drumului care
ducea la reşedinţa sa.
Totuşi, ştiam că situaţia nu era chiar atât de idilică
precum părea. Observasem semnele unei ameninţări imi18
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nente, nu pentru că eram mai receptiv decât ceilalţi de
la firmă, ci pur şi simplu pentru că îmi petreceam mai
tot timpul cu acest om. Eram mereu împreună, pentru
că eram mereu la muncă. Lucrurile nu păreau să încetinească niciodată. Întotdeauna apărea un alt caz nemaipomenit la orizont care era mai important decât ultimul.
Nicio pregătire nu era suficientă pentru Julian. Ce s-ar
întâmpla dacă judecătorul ar aduce în discuţie această întrebare, Doamne fereşte? Ce s-ar întâmpla dacă ancheta
noastră ar fi mai puţin decât perfectă? Ce s-ar întâmpla
dacă el s-ar trezi fără replică, în mijlocul unei curţi arhipline, arătând ca o căprioară surprinsă de lumina violentă a unor faruri? Aşa că ne-am forţat limitele şi am fost şi
eu absorbit în această lume centrată în jurul muncii. Şi
iată-ne, doi sclavi ai programului prelungit, spetindu-se
la etajul şaizeci şi patru al unui monolit de oţel şi sticlă în
timp ce majoritatea oamenilor întregi la minte erau acasă
cu familiile lor, încredinţaţi că avem lumea la picioare,
orbiţi de versiunea iluzorie a succesului.
Cu cât petreceam mai mult timp cu Julian, cu atât realizam că se năruia din ce în ce. Era ca şi cum ar fi avut
un fel de dorinţă de moarte. Nu-l mulţumea nimic, niciodată. În cele din urmă, mariajul său s-a destrămat. Nu
mai vorbea deloc cu tatăl lui şi, deşi avea toate bogăţiile
materiale pe care cineva şi le-ar fi putut dori, încă nu găsise ceea ce căuta. Se vedea asta atât pe plan fizic cât şi pe
plan spiritual.
La vârsta de cincizeci şi trei de ani Julian arăta de
parcă ar fi avut mai mult de şaptezeci. Faţa sa devenise o mască ridată, tribut mai puţin glorios plătit acestei
abordări fără limite a vieţii în general şi stresului cauzat
de acest stil de viaţă dezechilibrat, în particular. Cinele
servite în restaurante franţuzeşti scumpe, la ore târzii
din noapte, fumând ţigări cubaneze groase şi bând coniac
19
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după coniac îl făcuseră să devină jenant de gras. Se plângea mereu că e bolnav şi că obosise să tot fie bolnav şi
obosit. Îşi pierduse simţul umorului şi nu părea că avea
să mai râdă vreodată. Cândva entuziasta natură a lui Julian fusese înlocuită de o sobrietate mortuară. Personal,
cred că viaţa lui îşi pierduse orice scop.
Probabil că lucrul cel mai trist era că îşi pierduse şi
concentrarea în sala de judecată, acolo unde, cândva, el
îi uimea pe toţi cu o argumentaţie elocventă şi susţinută,
care te ţinea cu sufletul la gură, acum vorbea monoton
ore întregi, bătând câmpii cu privire la cazuri obscure
care aveau foarte puţin sau deloc de-a face cu cazul prezentat curţii. Acolo unde, cândva, putea să reacţioneze cu
graţie la obiecţiile avocatului adversar, afişa acum un sarcasm muşcător care punea serios la încercare răbdarea
judecătorilor care, cu ceva vreme în urmă, îl considerau
un geniu al pledoariei. Altfel spus, scânteia de viaţă a lui
Julian începuse să pâlpâie.
Şi nu doar încordarea ritmului său frenetic îl împingea de timpuriu în groapă. Simţeam că mersese mult mai
adânc. Părea să fie ceva spiritual. Aproape în fiecare zi
îmi spunea că nu simte niciun fel de pasiune pentru ceea
ce face şi că simte cum îl cuprinde un mare gol. Julian
spunea că, pe vremea când era tânăr îi plăcuse Dreptul cu
adevărat, deşi iniţial se îndreptase către această meserie
datorită agendei sociale a familiei. Subtilităţile Dreptului
şi provocările intelectuale i-au menţinut pasiunea şi energia. Puterea sa de a efectua schimbări sociale îl inspirase
şi îl motivase. Pe atunci era mai mult decât fiul unui om
bogat din Connecticut. Se văzuse, realmente, ca o forţă
a Binelui, un instrument al îmbunătăţirii sociale care îşi
putea utiliza înzestrările evidente pentru a-i ajuta pe ceilalţi. Această viziune conferise un sens vieţii sale. Îi dăduse un scop şi îi alimentase speranţele.
20
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Distrugerea lui Julian se datora mai multor factori
decât unei legături ruginite cu ceea ce făcea pentru a-şi
câştiga traiul. Înainte ca eu să mă alătur firmei el suferise
o mare tragedie. Ceva cu adevărat de nerostit i se întâmplase, după spusele unuia dintre partenerii seniori, dar
nu găsisem pe nimeni care să-mi vorbească despre asta.
Chiar şi bătrânul Harding, celebrul şi vorbăreţul director
asociat, care petrecuse mai mult timp în barul de la Ritz
Carlton, decât în biroul său jenant de spaţios, spunea că
jurase să păstreze secretul. Oricare ar fi fost acest secret
profund şi întunecat, am presupus că el contribuise oarecum la spirala descendentă a lui Julian. Bineînţeles că
eram curios, dar mai presus de toate îmi doream să-l ajut.
Nu fusese doar mentorul meu, era cel mai bun prieten al
meu. Şi atunci s-a întâmplat! Acel grav atac de cord l-a
aruncat la pământ pe genialul Julian Mantle şi i-a reamintit că e muritor. A căzut în mijlocul sălii de judecată
numărul şapte, într-o luni dimineaţă, în aceeaşi sală de
judecată în care câştigase apelativul „Mama tuturor proceselor de crimă”.

21

IV. Întâlnirea magică
cu î nţelepţii din Siv ana
După ce merseră mai multe ore pe cărările întortocheate şi pline de buruieni, cei doi călători ajunseră într-o
vale cu vegetaţie luxuriantă. De o parte a văii, Munţii Himalaya cu vârfurile acoperite de zăpadă îşi ofereau protecţia ca nişte soldaţi care păzesc locul în care se odihnesc
generalii lor. De cealaltă parte, se înălţa o pădure deasă
de pini, un omagiu perfect natural adus acestui tărâm
încântător.
Înţeleptul îl privi pe Julian şi îi zâmbi cu blândeţe:
— Bine ai venit în Nirvana din Sivana!
Apoi, cei doi coborâră pe un drum mai puţin circulat
către pădurea deasă care forma baza văii. Mirosul de pini
şi de lemn de santal adia prin aerul rece, înviorător, de
munte. Julian, acum desculţ pentru a-şi odihni picioarele care-l dureau, simţi muşchiul umed sub tălpi. Fu surprins să vadă orhidee viu colorate şi o sumedenie de alte
flori minunate care se zăreau printre pomi, ca şi cum ar fi
sărbătorit frumuseţea şi splendoarea acestei oaze de Rai.
Undeva, în depărtare, Julian auzi voci calde care îi mângâiau urechile. Continuă să-l urmeze pe înţelept fără a
scoate un sunet. După ce merseră încă aproape un sfert
de ceas, cei doi bărbaţi ajunseră la un luminiş. În faţa lor
se afla un loc pe care chiar şi înţeleptul Julian Mantle,
pe care era greu să-l surprinzi cu ceva, nu şi l-ar fi putut
imagina vreodată, un cătun făcut doar din trandafiri. În
mijlocul satului era un mic templu, de tipul celor pe care
Julian le văzuse în călătoriile sale prin Thailanda şi Nepal. Însă acesta era construit din flori roşii, albe şi roz,
ţinute laolaltă de panglici şi rămurele multicolore. Micile
39
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colibe care erau acolo păreau să fie locuinţele austere ale
înţelepţilor. Erau făcute tot din trandafiri. Julian rămase mut de uimire. Cât despre locuitorii acelui sat, cei pe
care îi văzuse arătau asemeni tovarăşului de drum al lui
Julian, care îi dezvălui acum numele său: Yogi Raman.
Îi explică că el era cel mai în vârstă înţelept din Sivana
şi conducătorul acestui grup. Cetăţenii acestei colonii de
vis arătau uimitor de tineri şi se mişcau cu lejeritate şi
fermitate. Niciunul dintre ei nu vorbea, alegând să respecte liniştea acestor locuri şi îndeplinindu-şi sarcinile în
tăcere.
Bărbaţii, vreo zece la număr, purtau robe roşii de tipul
celei pe care o purta şi Yogi Raman şi îi zâmbiră cu seninătate lui Julian când acesta intră în sat. Fiecare dintre
ei arăta calm, sănătos şi profund mulţumit. Era ca şi cum
tensiunile care ne îmbolnăvesc pe atât de mulţi dintre noi
în lumea noastră modernă simţiseră că nu erau binevenite la întâlnirea la nivel înalt a seninătăţii şi se deplasaseră în direcţii mult mai primitoare. Deşi trecuseră mulţi
ani de când venise cineva nou printre ei, aceşti bărbaţi
l-au întâmpinat într-un mod reţinut, oferind o simplă
plecăciune în chip de salut acestui vizitator care venise
de departe pentru a sta printre ei.
Femeile erau la fel de impresionante. În sariurile lor
graţioase din mătase roz, cu părul negru ca fumul împodobit cu lotuşi albi, mergeau preocupate prin sat, cu
o agilitate excepţională. Cu toate acestea, nu era vorba
despre preocuparea frenetică ce pătrunde vieţile oamenilor din societatea noastră. Prin contrast, a lor era una
uşoară. Cu o focalizare de tip Zen, unele dintre ele lucrau
în templu, pregătind ceea ce părea a fi un festival. Altele
aduceau lemne pentru foc şi tapiserii bogat ornamentate.
Toate erau implicate într-o activitate productivă. Toate
păreau să fie fericite. În fine, feţele înţelepţilor din Siva40
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na revelau forţa modului lor de viaţă. Deşi erau, evident,
nişte adulţi la vârsta maturităţii, fiecare dintre ei radia o
prospeţime copilărească; în ochii lor strălucea vitalitatea
tinereţii. Niciunul dintre ei nu avea riduri, păr alb şi nu
părea bătrân.
Lui Julian, căruia cu greu îi venea să creadă ceea ce
experimenta, îi fu oferit un ospăţ cu fructe proaspete şi
legume exotice, o dietă despre care avea să afle că era
una dintre cheile către comoara sănătăţii ideale de care
se bucurau înţelepţii. După masă, Yogi Raman îl însoţi
pe Julian la locuinţa lui: o colibă plină de flori cu un pat
mic pe care se afla un jurnal cu file albe. Aceasta urma
să fie casa lui în viitorul apropiat. Deşi Julian nu văzuse niciodată ceva asemănător lumii magice din Sivana,
simţi în sinea sa că se întorsese acasă, într-un paradis pe
care îl cunoscuse cândva, cu mult timp în urmă. Într-un
fel, acest sat de trandafiri nu îi era străin. Intuiţia îi spunea că aparţinea acestui loc, chiar şi numai pentru scurt
timp. Acesta urma să fie locul în care el îşi va reaprinde
focul lăuntric pentru a trăi ceea ce cunoscuse înainte ca
profesia de avocat să-i răpească sufletul, un sanctuar în
care spiritul său rănit va începe să se vindece. Astfel începu viaţa lui Julian printre înţelepţii din Sivana, o viaţă
a simplităţii, seninătăţii şi armoniei, dar partea cea mai
frumoasă nu începuse încă...
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