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Cum ar putea cartea Schimbă-ţi întrebările, 
schimbă-ţi viaţa să-ţi schimbe viaţa, ţie şi celor dragi? Asta e o 
întrebare pe care te rog să o ţii minte când vei citi această lucrare 
valoroasă. Conceptul-cheie, prezentat aici sub forma unui sistem 
de instrumente, numit de către Marilee Adams Gândire investi-
gativă, îţi pune la dis poziţie o formă nouă de raţionament care 
poate produce o schimbare pozitivă în viaţa tuturor. 

Sunt multe principii care mi-au fost de folos. Cu siguranţă că 
şi tu vei considera că unele îţi sunt utile. Schimbă-ţi întrebările, 
schimbă-ţi viaţa îţi pune la îndemână metode, deprinderi şi 
instrumente pentru implementarea Gândirii investigative atât 
acasă, cât şi la serviciu. Pentru început, Marilee ne arată cum 
putem deveni mai efi cienţi şi mai productivi concentrându-ne 

mai curând pe învă ţare decât pe critică. Ca budist, ştiu că aceasta 

este calea către o viaţă mai fericită şi mai împlinită.

Cuvânt înainte

Marshall Goldsmith
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Marilee ne arată cum o întrebare bine ţintită poate redirecţiona 

raţionamentul, în consecinţă, modul de acţiune şi rezultatele. 

Asta înseamnă că putem infl uenţa în mod direct viitorul, 

formulând cele mai efi ciente întrebări care ne pot conduce spre 

el. Asta înseamnă o adevărată activitate creativă. Astfel proce-

dează şi marii lideri, ne înfăţişează viziuni ale viitorului. Marilee 

pune la dispoziţie întrebări-instrumente atât pentru traineri, cât 

şi pentru lideri, pentru a-şi îmbunătăţi şi împlini misiunea.

Nu a fost nici o surpriză faptul că Schimbă-ţi întrebările, schimbă-ţi 

viaţa a devenit un bestseller. A produs o transformare atât de 

radicală în viaţa oamenilor, încât aceştia au împărtăşit-o colegilor, 

familiilor şi prietenilor. Întâmplarea istorisită în Introducere 

spune totul: un cititor i-a scris lui Marilee că aplicarea metodelor 

din carte a avut un asemenea succes, încât compania sa a ajuns să 

fi e menţionată în Inc. Magazine. Este motivul pentru care mulţi 

traineri folosesc metodele Gândirii investigative şi recomandă 

cartea celor pe care îi instruiesc. 

În munca mea de trainer am putut ajuta lideri de succes să 

obţină rezultate vizibil îmbunătăţite. Aceasta a presupus învă-

ţarea unui proces numit anticipare. Liderii învaţă cum să solicite 

idei ce pot schimba viitorul. Ei îşi cultivă abilitatea de a asculta 

fără a critica şi de a spune „mulţumesc“ pentru sugestii. Marilee 

ar numi asta „ştiinţa ascultării“. Este esenţială pentru traineri, 

lideri şi manageri.

Piloţii de curse sunt sfătuiţi să se concentreze asupra pistei, nu 

asupra mantinelei. Când citeşti această carte, concentrează-te 

asupra pistei reprezentate de potenţialul tău, punându-ţi între-

bările care te pot conduce spre un viitor mai bun, cum ar fi : „Care 

sunt cele mai grozave posibilităţi la care mă pot gândi?“

Această a doua ediţie e mai cuprinzătoare decât prima. Există 

capitole şi instrumente noi care o fac mai accesibilă şi mai practică. 

Schimbă-ţi întrebările, schimbă-ţi viaţa e plină de înţelepciune 
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pentru noi toţi. Fii conştiincios. Sufl ecă-ţi mânecile şi treci la 

treabă. Poţi obţine maximum de efecte doar punând-o în 

practică!

Viaţa e frumoasă!

Marshall Goldsmith

Autor al „Ce te-a adus aici nu te va duce mai departe“,

Câştigător al Premiului Harold Longman Award

ca cea mai bună carte de business a anului 2007,

ales de către Asociaţia de Management American

între cei 50 mari gânditori şi lideri ce au infl uenţat 

domeniul managementului în ultimii 80 de ani.
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Într-o după-amiază de vară, curând după 

publicarea primei ediţii a acestei cărţi, am răspuns la telefonul de 

la birou şi am auzit o voce puternică informându-mă:

– Nu mă cunoşti, dar eu sunt Ben. 

Omul a râs, am râs şi eu pentru că am înţeles ce vroia să zică. 

Ben era personajul principal din Schimbă-ţi întrebările, schimbă-ţi 

viaţa, iar cel care mă sunase se regăsise atât de mult în acesta, 

încât era convins că îl puteam ajuta, pe el şi compania lui.

Ben este deja o fi gură legendară pentru mulţi dintre cititorii 

mei. Se autoproclamase cu mândrie „Omul Răspuns“ şi credea 

că trebuie să aibă soluţii la toate şi că e musai să aibă întotdeauna 

dreptate. În cadrul povestirii, o fabulă prin care cititorii pot exersa 

puterea practică a Gândirii investigative, Ben are probleme în 

noua lui funcţie de lider. Dar asta nu e totul. El are necazuri şi 

Introducere
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acasă. Relaţia sa cu Grace, cu care se căsătorise cu mai puţin de 

un an în urmă, era din ce în ce mai tensionată. Când ne-am 

cunoscut prima dată, Ben era un tip nefericit.

După acel prim telefon de la „Ben“, am mai primit multe altele 

asemănătoare. Un cititor, David, mi-a scris că, asemenea lui Ben, 

avea probleme la serviciu, în special cu echipa lui. După ce a citit 

cartea, şi-a schimbat felul de a pune întrebări şi totodată şi stilul 

de conducere. A obţinut în fi nal atât de mult succes, încât 

rezultatele sale au fost menţionate într-un articol din Inc. Ma-

gazine. Referinţe despre acel articol se afl ă în secţiunea Note de la 

sfârşitul lucrării.

Schimbă-ţi întrebările a rezonat în sufl etul atât de multor cititori, 

încât a devenit un bestseller. Prima confi rmare în legătură cu 

impactul ei am avut-o atunci când managerul unei mari companii 

farmaceutice m-a invitat să particip la un grup de dis cuţii despre 

cartea mea. Ea a trimis membrilor acestei echipe 50 de exemplare 

ale cărţii, însoţite de o singură indicaţie: „Veniţi la discuţia despre 

carte cu un exemplu a ceva ce aţi făcut altfel după ce aţi citit-o.“ În 

ziua întâlnirii am fost întâmpinată în sala de conferiţe de circa 

treizeci de persoane aşezate în jurul unei mese uriaşe. Altele ni 

s-au alăturat prin intermediul telefoanelor. Am ascultat uimită 

cum fi ecare, pe rând, descria rezul tatele obţinute. Cineva a 

povestit că îşi conduce echipa cu mai mult succes, o femeie ne-a 

mărturisit că relaţia cu şeful ei direct s-a îmbunătăţit semnifi cativ, 

iar managerul unei fabrici din Brazilia a explicat cum lectura 

cărţii l-a ajutat să identifi ce şi să corecteze problemele din fabrica 

lui.

De atunci am mai făcut prezentări bazate pe rezultatele 

Gândirii investigative la unele dintre cele mai mari cor poraţii, la 

agenţii federale importante, ONG-uri şi în comunităţi. Răspândită 

mai degrabă din om în om, Schimbă-ţi întrebările a devenit lectură 

obligatorie în programele de leadership, de instruire a trainerilor 

şi la cursuri universitare. Este folosită în colectivele companiilor 
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şi agenţiilor guvernamentale, de către profesioniştii din cadrul 

asistenţei medicale din marile spitale şi de către profesoniştii în 

resurse umane şi vânzări. E folosită în seminarele organizate de 

biserici pentru îmbunătăţirea relaţiilor maritale, în programe de 

luare a deciziilor în închisori şi ca parte a iniţiativelor creative şi 

inovatoare în organizaţii mari şi mici. Lideri comunitari au 

folosit-o pentru a găsi soluţii constructive în faţa problemelor 

majore din cartiere. Trainerii şi mediatorii au recomandat-o 

clienţilor lor. Alţii au folosit-o în relaţia cu partenerii, cu copiii lor 

adulţi sau adolescenţi, cu prieteni şi colegi.

Ne putem întreba de ce Schimbă-ţi întrebările, schimbă-ţi viaţa 

şi-a câştigat o ase menea faimă. Gândirea investigativă (GI), 

esenţa acestei lucrări, tratează o problemă veche de când lumea: 

propria capacitate de a ne controla gândurile în fi ecare clipă. GI 

dezvoltă deprinderi pentru observarea şi evaluarea gândirii de 

moment, ceea ce include întrebările pe care ni le punem şi apoi 

ne îndreaptă către formularea altora noi pentru a obţine rezultate 

mai bune. Cu alte cuvinte, GI ne învaţă să gândim efi cient, mai 

curând decât reactiv şi să facem alegeri înţelepte, în loc să 

reacţionăm pur şi simplu. Este important să obţinem o astfel de 

modalitate de raţionament, pentru a căpăta deprinderile necesare 

în vederea unor schimbări dorite şi de durată, cerute atât de viaţa 

noastră perso nală, cât şi de cea profesională. În lipsa acestor 

deprinderi, dorinţa noastră de schimbare rămâne un vis ce nu va 

prinde viaţă nicio dată. 

Gândirea investigativă a început într-un moment important al 

vieţii mele. Eram o absolventă ambiţioasă care lucra la teza sa de 

doctorat. Pe lângă criticile nemiloase pe care mi le aduceam eu 

însămi, criticile venite din partea altora mă lăsau adesea cu ochii 

în lacrimi. Într-o zi fatidică, pe când aşteptam laude din partea 

coordonatorului meu pentru o lucrare pe care o credeam grozavă, 

tot ce am auzit de la el a fost:
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– Marilee, asta e pur şi simplu inacceptabil.

În acel moment s-a întâmplat ceva. În loc să încep să plâng şi 

să mă întreb ce nu e în regulă cu mine, am tras adânc aer în piept 

şi l-am întrebat, calmă şi curioasă:

– OK, ce trebuie schimbat?

Această simplă schimbare de atitudine m-a făcut să trec de la 

sentimentul de neputinţă la încrederea în acţiunea constructivă. 

Mai târziu m-am întrebat: Oare acest aparent miracol poate deveni o 

metodă sigură pentru mine şi pentru alţii? Şi aşa a început totul. 

În ciuda forţei lor de a provoca o schimbare autentică şi de 

durată, instrumentele şi deprinderile Gândirii investigative sunt 

atât simple, cât şi practice. Cititorii spun că GI le furnizează acel 

„cum“ natural care lipseşte altor lucrări despre dezvoltare 

personală sau profesională. De foarte multe ori, cititori ca David 

îmi spun că povestea lui Ben reuşeşte să le arate cum pot face 

schimbări reale, astfel încât viaţa lor să devină vizibil mai bună. 

Nimic nu poate fi  mai satisfăcător pentru un autor!

Conţinutul acestei lucrări este în concordanţă cu alte fi lozofi i 

şi sisteme pentru schimbare cum ar fi  investigaţia apre ciativă, 

psihologia pozitivă şi inteligenţa emoţională (IE). Am organizat 

seminare de Gândire investigativă pentru grupuri ce fo losesc 

programele de învăţare activă şi în companii decise să încurajeze 

perfecţionarea continuă. Am vorbit la radio şi la televizor. Am 

prezentat lucrarea şi colegilor din mai multe asociaţii profesionale, 

inclusiv Societatea Americană pentru Instruire şi Dezvoltare, 

Federaţia Internaţională a Trainerilor, Reţeaua Organizaţiilor de 

Dezvoltare şi Societatea Managerilor de Resurse Umane. 

Cititorii şi membrii acestor organizaţii au rezonat cu esenţa 

mesajului Gândirii investigative, şi anume faptul că adevărata 

schim bare începe cu un alt mod de a gândi, în special cu un fel diferit 

de a ne pune întrebări. Poveşti ca cea a lui Susan i-au ajutat să 

înţeleagă cât de practice şi de precise pot fi  acestea. Susan a par-

ticipat la unul dintre seminarele de investigaţie şi a cerut ajutor 
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pentru rezolvarea unei dileme la locul ei de muncă. Îi plăcea 

activitatea pe care o făcea, dar confl ictele cu şeful o îndemnau să se 

întrebe dacă n-ar fi  cazul să-şi dea demisia. Când am în trebat-o ce 

fel de întrebări îşi punea în legătură cu el, a răspuns cu o voce 

tensionată: Ce prostie o să mai facă acum? şi Cum o să dea vina pe 

mine? Era limpede că oricare ar fi  fost sursa confl ictului, gândirea 

actuală a Susanei nu făcea posibilă nici o rezolvare satis fă cătoare.

Am realizat că Susan trebuia să-şi pună alte întrebări dacă 

dorea să obţină rezultate mai bune. Când i-am sugerat o nouă 

întrebare pentru sine: Ce pot eu să fac pentru ca şeful meu să aibă o 

imagine bună?, m-a privit cu surprindere. Era o întrebare care nu 

făcea parte din sistemul de gândire al Susanei despre şeful ei! 

Dar a fost de acord să încerce.

Câteva luni mai târziu, m-am întâlnit întâmplător cu Susan şi 

soţul ei. Mi-a zâmbit larg şi m-a întrebat dacă nu eram curioasă 

să afl u despre „miracolele“ întâmplate la serviciu de la ultima 

noastră convorbire.

– Mi-am păstrat slujba, am fost promovată şi am căpătat o 

mărire de salariu, a raportat ea cu mândrie. Dar cel mai uimitor 

lucru e că şeful meu şi cu mine ne-am angajat voluntar să lucrăm 

împreună într-un comitet, deşi înainte nici măcar nu suportam să 

stăm în aceeaşi încăpere. Şi am reuşit de minune. 

Apoi soţul Susanei a comentat că schimbările pozitive nu s-au 

limitat doar la locul de muncă. Zâmbindu-i soţiei sale a explicat:

– Viaţa mea a devenit mai uşoară de când Susan nu se mai 

plânge de şeful ei în fi ecare seară!

Cu toate că Schimbă-ţi întrebările, schimbă-ţi viaţa este o fabulă 

din lumea afacerilor, ea a avut un impact şi în afara mediului de 

afaceri. Vei descoperi, la fel ca Ben şi Susan, că aceleaşi principii 

de succes din mediul de afaceri pot contribui la îmbunătăţirea 

re laţiilor.

Ted, un inginer cu experienţă care participa la seminarul 

Inquiring Leadership, organizat în cadrul unei companii apărute 
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în Fortune 100 a aplicat cu seriozitate îndemnul de a trece de la o 

atitudine justiţiară la una de cunoaştere creativă. Rezul tatul? Cu 

ocazia cinei din seara aceea a purtat una dintre cele mai plăcute 

discuţii avute în ultimul an cu fi ul său adolescent. A doua zi, Ted 

ne-a mărturisit:

– Fiul meu se pricepe de minune să mă scoată din sărite şi de 

obicei reuşeşte ceea ce tu numeşti deturnarea raţiunii. Dar aseară 

a fost cu totul altceva. N-am răspuns la provocări, n-am ţipat la 

el şi nu ne-am certat ca de obicei. 

Ted părea destul de mulţumit de sine când ne-a relatat că fi ul 

său a zâmbit şi s-a minunat: „Ce s-a întâmplat cu tine?“

Atunci când editorul mi-a cerut să scriu ediţia a doua a Schimbă-ţi 

întrebările, schimbă-ţi viaţa am sesizat o ocazie minunată de a 

introduce materiale noi pe care clienţii şi participanţii la seminare 

le găsiseră extrem de folositoare. Unele capitole au primit titluri 

diferite şi am introdus de asemenea altele noi: Suntem toţi Jude cători 

în curs de vindecare (acest adevăr te poate amuza şi pe tine!), Echipa 

Ucenicilor şi echipa Judecătorilor şi I-explorarea în ajutor. Există, de 

asemenea, instrumente noi în secţiunea Gândirea investigativă, 

apărute în urma întâmplărilor lui Ben. 

În prima mea lucrare, The Art of Question (Arta întrebării), scriam 

că „întrebările sunt ca nişte comori ascunse, afl ate sub nasul 

nostru“. Scopul lucrării Schimbă-ţi întrebările, schimbă-ţi viaţa este 

să pună la îndemână o hartă uşor de citit pentru găsirea şi însuşirea 

acestor comori. Folosesc scurte istorioare pentru ca cititorul să 

înţeleagă mai uşor ce schimbări poate produce Gândirea 

investigativă în viaţa lui. Între bările ne deschid mintea, ochii şi 

inima. Prin ele învăţăm, intrăm în contact şi devenim creativi. 

Putem crea un viitor mai strălucitor şi cu rezultate mai bune. Sper 

că povestea lui Ben v-a arătat cum, practic, o lume plină de întrebări 

poate duce la astfel de posi bilităţi.

Există implicaţii importante ale explorării teritoriului pe care 

l-am numit Gândirea investigativă. De exemplu, imaginează-ţi 
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ce perspective noi pot oferi aceste instrumente în educaţie, în 

munca părinţilor şi în asistenţa medicală. Am putea chiar să ne 

întrebăm: „Ce ar putea abordarea unei perspective de tipul 

Gândirii investigative să facă posibil pentru noi, ca fi inţe doritoare 

de a crea un viitor pozitiv pentru noi ca indivizi, ca familii, ca 

orga nizaţii, ca lume în general.

Am o viziune a felului în care ar arăta locurile noastre de 

muncă şi societatea – indivizii, familiile, instituţiile şi comunităţile – 

pătrunse de spiritul investigativ. Mentalitatea s-ar schimba de la 

cea a opiniilor fi xe şi a răspunsurilor superfi ciale către cea a 

curiozităţii şi a întrebărilor bine formulate. Aceasta este calea 

către minţi deschise şi colaborări de succes pentru a explora, a 

descoperi şi a inova, o posibilitate reală pentru un viitor dorit de 

noi toţi.

E timpul acum să ne întâlnim cu Ben şi să descoperim alături 

de el cum ne putem schimba cu adevărat viaţa punând altfel de 

întrebări. 
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Am pe birou un prespapier din lemn de 

trandafi r, cu o plăcuţă din argint pe care este gravată următoarea 

afi rmaţie: „Rezultatele excepţionale pornesc de la întrebări ex-

cepţio nale“. E un dar de la o persoană importantă din viaţa mea, 

Joseph S. Edwards, cel care mi-a prezentat conceptul Gândirii 

investigative sau GI, cum numeşte el această tehnică. GI mi-a 

deschis o parte a minţii care altfel mi-ar fi  rămas în veci 

nedescoperită. La fel ca toată lumea, credeam că rezolvarea unei 

probleme constă în găsirea răspunsurilor corecte. Dimpotrivă, 

Joseph mi-a arătat că cea mai bună cale de a rezolva o problemă 

este să începi prin a pune întrebarea corectă. Tehnica pe care am 

învăţat-o de la el mi-a salvat şi cariera, şi căsnicia. La acea vreme 

ambele erau în pericol.

1 Momentul adevărului
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Totul a început în ziua când mi s-a oferit o slujbă la QTec. 

Compania era în plin proces de restructurare şi umbla vorba că, 

excluzând ipoteza unui miracol, n-ar fi  supravieţuit pâna la 

sfârşitul anului. Un prieten m-a prevenit că acceptarea slujbei 

oferite de QTec era ca şi cum aş fi  luat bilet pe o navă care se 

scufunda. Ce m-a convins totuşi să-mi asum riscul? Am avut 

încredere în Alexa Harte, care abia fusese numită CEO la QTec, 

cea care mi-a făcut oferta. Lucrasem cu ea ani de zile la KB Corp, 

unde îmi câştigase respectul ca lider capabil. Încrederea ei în 

revenirea QTec era molipsitoare. Pe lângă asta, mai era şi pro-

misiunea unui minunat pachet mana gerial: un salariu măricel, o 

titulatură impresionantă şi şansa de a conduce dezvoltarea unui 

produs inovativ. Dacă totul avea să meargă bine, câştigul ar fi  

justifi cat din plin riscul. Dacă nu... ei bine, nici nu vroiam să mă 

gândesc la asta.

La început am fost plin de entuziasm, convins că eram stăpân 

pe situaţie. Alexa mă angajase pentru experienţa mea inginerească 

şi ştiam că puteam face faţă. Noul produs mă fascina, iar pro-

vocările tehnice erau specialitatea mea. La KB, unde Alexa spunea 

că mă văzuse făcând miracole, îmi câştigasem faima de „Domnul 

Ştie-Tot.“ Dădeam gata orice problemă tehnică, una după alta. 

Totuşi, la QTec mă confruntam cu o altă provocare: conducerea 

unei echipe. Eram convins că va fi  uşor, cu toate că Alexa mă 

prevenise că va trebui să mă străduiesc să-mi dezvolt calităţile de 

comunicare şi de conducere.

Echipa mea părea a fi  un grup entuziast şi talentat şi o vreme 

totul a mers strună. Apoi atmosfera de lucru a început să se 

înrăutăţească. Era ca şi cum dintr-odată un refl ector orbitor se 

fi xase asupra defectelor pe care le aveam. Nu îndrăzneam să dau 

glas ideii mele – că mă pomenisem cu un grup de rataţi pe cap.

Ca şi cum asta nu ar fi  fost de ajuns, mai era şi Charles. Înainte 

de a veni eu la QTec, el fusese respins pentru slujba oferită mie. 

Înţelegeam foarte bine de ce nu m-ar fi  putut agrea. Şi, aşa cum 
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era de aşteptat, încă de la bun început s-a dovedit a fi  o adevărată 

pacoste, punând sub semnul întrebării tot ce ziceam sau făceam.

Totul mergea din ce în ce mai rău. Corabia noastră se scufunda 

şi eu nu mai ştiam ce găuri trebuie să mai astup. Şedinţele de 

grup erau o glumă proastă: nu tu discuţii, nu tu soluţii. Şi nu 

aveam nevoie de nimeni să-mi atragă atenţia că dacă nu eram în 

stare să ieşim pe piaţă înaintea competitorilor noştri cu noul 

produs, nu am fi  făcut decât să le dăm dreptate celor care nu 

avuseseră încredere în noi.

Nici acasă lucrurile nu mergeau mai bine. Relaţia cu minunata 

mea soţie, Grace, cu care mă căsătorisem în urmă cu mai puţin de 

opt luni, era din ce în ce mai tensionată. Mă întreba mereu cum 

merge treaba la lucru. Până la urmă, într-o zi i-am spus că pune 

prea multe întrebări şi că ar face bine dacă nu şi-ar mai băga 

nasul în treburile mele. Ea s-a supărat, eu m-am simţit mizerabil 

şi nu aveam nici cea mai vagă idee ce să fac.

Nu voiam ca Grace să ştie prin ce greutăţi trec. Eram deosebit 

de mândru că pot rezolva probleme care pe alţii îi dădeau gata. 

Cu puţin noroc, şi de data asta aveam să găsesc răspunsurile 

potrivite, înainte ca Grace, Alexa sau membrii echipei mele să-şi 

dea seama că eram depăşit de slujba pe care o aveam. Între timp, 

ţineam totul doar pentru mine şi mă străduiam să trec cu bine 

fi ecare zi. 

Eram absolut dărâmat şi copleşit. Totul părea că se prăbuşeşte 

în jurul meu. Apoi a venit acel groaznic moment de cotitură. 

Dimineaţa m-am certat cu Grace şi, câteva ore mai târziu, la 

serviciu a intervenit un moment de criză majoră. Nimeni nu 

scotea o vorbă, dar în ochii tuturor se citea acelaşi lucru: suntem 

terminaţi. A fost momentul adevărului pentru mine.

Am simţit nevoia să rămân singur să înfrunt realitatea. I-am 

lăsat un mesaj lui Grace că trebuia să rămân peste noapte la 

serviciu să termin un raport important. Am stat cât a fost noaptea 

de lungă în birou, zgâindu-mă la pereţi, căutând cu disperare o 
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rezolvare, retrăind cele mai nefericite săptămâni din viaţa mea. 

Trebuia să accept realitatea: dădusem greş. Pe la şase dimineaţa 

am ieşit să-mi iau o cafea şi apoi am început să-mi redactez 

demisia. Trei ore mai târziu terminasem, o sunasem pe Alexa şi 

aranjasem să ne vedem imediat.

Erau mai puţin de 100 de metri până la biroul Alexei. În 

dimineaţa aceea mi s-au părut mai curând 100 de kilometri. 

Ajuns în faţa impunătoarei uşi duble a biroului ei m-am oprit şi 

am tras adânc aer în piept. Am stat acolo îndelung încercând să-mi 

adun curajul să bat la uşă. Tocmai ridicasem mâna, când am auzit 

o voce în spatele meu.

– Ben Knight, iată-te. Foarte bine, foarte bine!

Era Alexa. Vocea ei era inconfundabilă, mereu voioasă, răs-

pândind optimism chiar şi atunci când totul mergea prost. Era o 

femeie de cincizeci şi ceva de ani, drăguţă şi cu o alură sportivă, 

ce inspira încredere. Îi spusesem lui Grace că nu mai întâlnisem 

pe cineva ca Alexa. Abordase responsabilităţile ei la QTec cu un 

entuziasm fără margini. Asta nu însemna că nu-şi lua treaba în 

serios. Dimpotrivă! Dar o făcea cu atâta plăcere şi părea atât de 

încrezătoare, încât totul părea foarte simplu.

Pe moment, simpla ei prezenţă mă făcea dureros de conştient 

de propriile mele defecte. Ca amorţit, am bâiguit un salut timid în 

timp ce ea mă luă pe după umeri şi mă conduse în biroul său. 

Încăperea era vastă, de mărimea unei sufragerii dintr-o locuinţă 

de lux. Am traversat covorul pufos, verde închis şi am păşit către 

fereastra unde era amenajată zona de întâlniri. Acolo se afl au două 

fotolii moi aşezate faţă în faţă, cu o măsuţă de nuc între ele.

– Ia loc! zise Alexa, indicându-mi unul dintre fotolii. Bett y mi-a 

spus că aseară, când a plecat ea pe la şapte jumate, erau luminile 

aprinse la biroul tău, iar azi dimineaţă te-a găsit acolo când a venit.

Se aşeză în faţa mea pe cealălalt fotoliu.

– Presupun că asta e pentru mine, zise ea arătând spre mapa 

verde ce conţinea demisia mea, pe care o pusesem pe măsuţă.
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Am încuviinţat, aşteptând să o ridice. Ea se lăsă însă pe spate, 

părând să nu se grăbească deloc.

– Spune-mi, ce se întâmplă cu tine? întrebă ea.

Am arătat înspre mapă.

– E demisia mea. Îmi pare rău, Alexa.

Apoi am încremenit auzind sunetul pe care îl scoase. Nu era 

un oftat, nu era nici o vorbă de reproş, ci un hohot de râs! Dar nu 

era deloc un râs răutăcios. Ceva îmi scăpa. Nu înţelegeam. Cum 

putea Alexa să rămână înţelegătoare în faţa eşecului meu total?

– Ben, zise ea, n-ai să mă laşi baltă. 

Împinse mapa către mine. 

– Ia-o înapoi. Cunosc situaţia mai bine decât crezi. Mai aşteaptă 

încă şase săptămâni. Dar trebuie să fi i hotărât să faci unele 

schimbări în timpul ăsta.

– Eşti sigură? am întrebat neîncrezător.

– Vreau să-ţi spun ceva, continuă ea. Cu mulţi ani în urmă mă 

afl am într-o situaţie similară. A trebuit să mă confrunt cu o 

realitate crudă. Dacă doream să reuşesc, trebuia să fac schimbări 

funda mentale. Eram destul de disperată. Un tip pe nume Joseph 

m-a obligat să mă opresc şi să-mi pun câteva întrebări aparent 

simple. Dar acele întrebări au deschis uşi nebănuite până atunci. 

M-a întrebat: „Eşti gata să-ţi asumi responsabilitatea pentru 

greşelile tale şi pentru atitudinea şi acţiunile care au condus la 

ele?“ Apoi: „Eşti gata, oricât de difi cil ar fi , să-ţi acorzi iertare şi 

chiar să te iei în râs?“ Şi, în fi nal: „Vei căuta să înveţi din experienţe, 

în special din cele dureroase?“ În concluzie: „Ai de gând să înveţi 

din greşeli şi să faci schimbările necesare?“

A continuat să-mi povestească cum lucrul cu Joseph a schimbat 

nu doar viaţa ei, ci şi pe cea a soţului său, Stan. 

– Stan şi-a triplat veniturile în ultimii ani. El îi atribuie lui Joseph 

succesul de care el şi compania lui se bucură azi. Joseph o să-ţi 

povestească totul despre asta. Îi place să povestească despre oameni 

care trăiesc o altfel de viaţă după ce şi-au pus altfel de întrebări.




