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Stilul 80/20 îi permite

oricui
sã obþinã rezultate extraordinare

fãrã un efort extraordinar.

O micã parte din
energia noastrã duce la

cele mai mãreþe lucruri
din viaþa noastrã

O micã parte din
timpul nostru duce la cea mai mare parte

a fericirii ºi împlinirii noastre



Prefaþã

DDDDDacã aþi ºti cã aþi putea obþine întotdeauna mai multe dintre lucrurile
mãreþe pe care le oferã viaþa cu mai puþin efort ºi cu mai puþini bani, aþi fi
interesat?

Dacã aþi putea munci numai douã zile pe sãptãmânã, obþinând totuºi
rezultate mult mai bune ºi câºtigând mai mulþi bani decât câºtigaþi acum
într-o sãptãmânã întreagã, aþi fi interesat?

Dacã aþi putea gãsi o soluþie mai simplã la problemele dumneavoastrã
aplicând o metodã care dã întotdeauna rezultate bune, aþi fi interesat?

Dacã aceastã metodã s-ar putea folosi nu numai pentru a vã câºtiga
existenþa, a câºtiga bani ºi a avea succes, ci ºi în privinþa unor aspecte mai
importante ale vieþii dumneavoastrã – oamenii pe care îi iubiþi ºi cãrora le
purtaþi de grijã, precum ºi propria fericire ºi împlinire – aþi fi interesat?

Bineînþeles cã aþi fi. ªi vã puteþi schimba viaþa dacã adoptaþi Stilul 80/20.
Stilul 80/20 implicã o schimbare realã a modului în care privim ºi abordãm

lucrurile, însã se poate pune în practicã într-un mod mult mai simplu ºi mai
uºor decât ne-am putea aºtepta.

Cum este cu putinþã? Dacã înþelegem felul în care este organizatã de fapt
lumea – chiar dacã acesta ar putea fi complet diferit de felul în care ne aºteptãm
sã fie organizatã – putem aplica acest stil pentru a obþine mult mai multe
dintre lucrurile care ne intereseazã cu mult mai puþinã energie. Cu mai puþin
efort, putem avea parte de mai multe bucurii ºi de mai multe realizãri.

Aceastã carte vorbeºte despre acþiune, dar despre mai puþinã
acþiune

Este o carte extrem de practicã, dar ºi extrem de neobiºnuitã, prin aceea
cã nu pune accentul pe mai multã acþiune, ci pe mai puþinã acþiune. Dupã
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cum s-a constatat de multe ori, este imposibil sã ne îmbunãtãþim într-adevãr
viaþa dacã nu facem lucrurile altfel. Ceea ce este adevãrat – dar Stilul 80/20
demonstreazã ºi cum se pot face, în ansamblu, mai puþine lucruri. Ne ocupãm
de o mai mare parte a lucrurilor care ne aduc fericirea, însã, de vreme ce
acestea nu reprezintã decât o micã parte din ansamblul acþiunilor noastre, ne
putem rezuma, în total, la mai puþine acþiuni, schimbându-ne totuºi viaþa.
Gândim mai mult, ne ocupãm mai mult de câteva lucruri, le facem mai bine
ºi cu mai multã sârguinþã, dar, în general, facem mult mai puþine.

Cum am descoperit Stilul 80/20

Pot sã laud Stilul 80/20 ºi sã spun fãrã ezitare cât de miraculos este,
pentru cã nu l-am inventat eu. Stilul 80/20 se bazeazã pe o lege ºtiinþificã,
numitã „principiul 80/20”, a cãrei valabilitate în domeniul afacerilor ºi al
economiei a fost doveditã. Conform acesteia, în esenþã, 80% dintre rezultate
se obþin ca urmare a numai 20% din cauze sau eforturi.

„Principiul 80/20”, cartea mea anterioarã, explica modul în care pot creºte
profiturile unei companii ca urmare a utilizãrii acestui concept. Am inclus,
de asemenea, ºi o scurtã parte în care explicam cum poate acþiona principiul
adus în discuþie în viaþa noastrã personalã, oferindu-ne mai multe succese ºi
mai multã fericire. Iar aplicarea lui în cazul fiecãrui individ în parte a generat
controverse uimitoare. Unii critici au susþinut cã ideea este cu desãvârºire
corectã în sfera afacerilor, dar cã nu va funcþiona niciodatã în afara ei. Însã
cititorii care au încercat-o mi-au scris, þinând sã-mi spunã cã le-a schimbat
viaþa.

„Principiul 80/20”* s-a tradus în 22 de limbi ºi s-a vândut în peste o
jumãtate de milion de exemplare. A început ca manual de afaceri, publicat
de editurile specializate în literatura de profil, ºi a stat, în librãrii, pe rafturile
destinate acesteia, dar a ajuns sã fie folositã ºi apreciatã ºi ca lucrare de
dezvoltare personalã. Ideea a pãrut sã dea rezultate atât de bune, încât cititorii
care au pus-o în practicã le-au povestit prietenilor lor, prietenii care au citit

* Editura Meteor Press, 2012. (n. red.)
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cartea le-au vorbit despre ea altor prieteni, iar volumul a fãcut senzaþie,
ducându-i-se vestea din gurã-n gurã.

Acum, dupã ºapte ani, primesc un flux neîntrerupt ºi din ce în ce mai
amplu de scrisori ºi de mesaje de la oameni din întreaga lume. Foarte puþini
vorbesc despre afaceri. Povestesc, pur ºi simplu, ce a fãcut Marea Idee pentru
fericirea ºi eficienþa lor: cum i-a ajutat sã se concentreze asupra puþinelor
relaþii ºi probleme pe care le considerã cu adevãrat importante ºi sã se simtã
mai liberi, ce sprijin extraordinar le-a oferit în carierã ºi cum le-a dat
posibilitatea sã scape din capcana istovitoarei rutine zilnice. Utilizarea acestui
principiu, spun ei, i-a scãpat de acel sentiment de vinovãþie care îi fãcea sã-ºi
iroseascã timpul, muncind din greu pentru a realiza lucruri care nu aveau
nicio importanþã pentru ei. Principiul 80/20 i-a repus în legãturã cu ceea ce
sunt de fapt ºi cu ceea ce îºi doresc cu adevãrat de la viaþã.

Acest lucru este cu siguranþã adevãrat în ceea ce mã priveºte. Princi-
piul 80/20 m-a ajutat sã-mi dau seama ce anume este important pentru mine.
În 1990 am renunþat la o carierã convenþionalã. Am încetat sã mai fiu
consultant de management ºi am început sã trãiesc iarãºi din plin. ªtiam cã
trebuia sã mã simt în continuare împlinit, ceea ce avea sã implice o anumitã
„muncã”, dar am hotãrât cã viaþa mea va fi cea care-mi va cãlãuzi munca, nu
invers. De atunci încoace, am lucrat foarte mult la proiectele mele – scriind
cãrþi ºi fiind un „întreprinzãtor leneº”, ceea ce înseamnã cã pun pe picioare
niºte afaceri noi, dar fãrã a face eu însumi munca grea – ºi numai dacã mi-au
stârnit entuziasmul.

Cu excepþia unui an întreg în care am fost angajat în Africa, de când am
luat aceastã decizie n-am mai avut niciodatã o „slujbã propriu-zisã” ºi mi-am
permis întotdeauna sã rezerv perioade îndelungate pentru familia mea, pentru
prieteni ºi pentru a savura pur ºi simplu viaþa. Am case la Londra, la Cape
Town ºi în cea mai însoritã parte a Spaniei ºi timp pentru a mã bucura de
fiecare dintre ele – uneori având ca invitaþi prieteni foarte buni – vreme de
mai multe luni pe an. Însã nu m-am retras din activitate. Judecând obiectiv,
adoptând un stil de viaþã extrem de relaxat am realizat mult mai multe decât
în perioada când munceam în fiecare orã lãsatã de Dumnezeu.

Sunt pe deplin convins cã oricine poate avea beneficii imense muncind
mai puþin ºi ocupându-se mai mult de satisfacerea propriilor pasiuni.
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Reechilibrarea propriei vieþi nu vã va face doar mai sãnãtos ºi mai fericit, ci
vã va asigura, probabil, ºi un succes mult mai mare – indiferent cum aþi
defini succesul.

GHIDUL CÃRÞILOR DESPRE PRINCIPIUL 80/20

Principiul 80/20

prezintã ideea care stã la baza Stilului 80/20
a fost destinatã iniþial cititorilor interesaþi de afaceri
cum folosesc principiul 80/20 pentru a-mi mãri profiturile ºi a deveni eu însumi
mai eficient?

Principiul 80/20 pentru dezvoltarea individualã

pentru manageri ºi întreprinzãtori
cum utilizez principiul 80/20 în plan profesional, pentru a avea parte eu însumi
de bani ºi de bunãstare?

Trãind în stilul 80/20

pentru oricine
cum pot utiliza eu însumi principiul 80/20 pentru a fi fericit ºi a avea succes?

De ce aceastã nouã carte?

Aceastã carte n-ar fi fost scrisã dacã n-ar fi existat doi oameni. Primul a
fost Steve Gersowsky, un prieten care are un restaurant în Cape Town. Steve
este inteligent ºi dinamic, plin de viaþã ºi cu foarte mult simþ practic. Am fost
luat prin surprindere când mi-a spus:
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– Am încercat sã citesc Principiul 80/20. Mi s-a pãrut prea complicatã.
N-am reuºit sã trec de pagina 10.

 – Glumeºti, am zis eu.
– Nu, serios, omule, a continuat el, toate numerele alea, profesorii, sta-

tisticile. Prea multe. Am auzit cât de grozavã e cartea ºi am încercat sã-i prind
ºpilul, dar n-am reuºit.

Am înþeles cã Steve nu dãduse greº din vina lui; vina era a mea. Credeam
cã am scris o carte plinã de vervã ºi relaxantã. Dar am fost nevoit sã recunosc
cã, deºi o parte a ei, inclusiv majoritatea pasajelor de la sfârºit, menite sã
ajute la utilizarea Marii Idei în viaþa individualã, era uºor de citit, existau ºi o
serie de explicaþii referitoare la sfera afacerilor, derutante pentru multe per-
soane din afara acesteia. ªi, fiindcã se afla la începutul cãrþii, partea dedicatã
afacerilor crea impresia cã Marea Idee este complicatã, cu toate cã, în realitate,
este foarte simplã.

În cartea aceea, în timp ce exploram pentru prima oarã modul în care se
poate aplica principiul 80/20 în propria noastrã viaþã, doar am formulat niºte
idei, rãmânând ca fiecare cititor sã descopere cum pot fi înþelese ºi folosite.
Ar fi trebuit sã adaug: „Înseamnã cã ar trebui sã facem asta pentru a fi mai
fericiþi.”

Un prieten din Australia, Laurence Toltz, mi-a dat de asemenea ideea
elaborãrii cãrþii de faþã.

„Ai scris despre ceva extraordinar”, ºi-a spus el pãrerea într-un mesaj,
„dar eu visez ca toþi oamenii, indiferent de venituri ºi de nivelul de pregãtire,
sã se poatã folosi de asta. Ai putea sã scrii o carte în care sã explici, într-un
mod foarte simplu, cum poate aplica toatã lumea principiul 80/20 pentru a
rezolva problemele cu care se confruntã? «Principiul 80-20» se adreseazã
oamenilor de afaceri ºi specialiºtilor. Poþi scrie o carte pentru toþi cei care nu
se ocupã de afaceri ºi care nu au studii superioare? O carte care sã-i înveþe
cum pot folosi principiul 80/20 în cazul lucrurilor simple, cum ar fi alegerea
unei ocupaþii pe placul lor sau redresarea situaþiei financiare personale?”

„Da”, am rãspuns. „Ce idee excepþionalã! Încep chiar acum.” ªi iatã
cartea.
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În ce constã Stilul 80/20?

La asta se referã întreaga carte! Dar pot explica foarte pe scurt despre ce
este vorba, fiindcã totul se învârteºte în jurul a douã idei:

q Legea concentrãrii: mai puþin înseamnã mai mult.

q Legea progresului: putem crea mai mult cu mai puþin.

Principiul concentrãrii este uºor de înþeles. Capitolul 1 contureazã ideea
conform cãreia 80 de procente din ceea ce ne dorim sunt generate de 20 de
procente din ceea ce facem. De unde reiese cã, atunci când trebuie obþinute
anumite rezultate, pentru a veni în sprijinul oamenilor ºi al cauzelor care au
cu adevãrat importanþã pentru noi, doar câteva lucruri conteazã într-adevãr.
Celelalte nu sunt decât pierdere de vreme.

Prin urmare, dacã învãþãm sã identificãm tot ce conteazã cel mai mult
pentru noi ºi ne îmbogãþeºte viaþa în cea mai mare mãsurã – dacã învãþãm sã
ne concentrãm asupra lucrurilor pe care le considerãm cele mai importante –
descoperim cã mai puþin înseamnã mai mult. Concentrându-ne asupra unui
numãr mai mic de lucruri – puþinele aspecte cu adevãrat importante ale vieþii
noastre ºi acelea care ne sunt pe plac – viaþa devine deodatã mai profundã ºi
ne oferã mai multe satisfacþii. Cartea aceasta vã va ajuta sã descoperiþi ce
anume conteazã cu adevãrat pentru dumneavoastrã ºi sã vã concentraþi asupra
acestor lucruri.

Cea de-a doua idee – potrivit cãreia putem crea mai mult cu mai puþin –
nu este chiar atât de evidentã. Legea progresului spune cã putem întotdeauna
dobândi sau realiza mai mult din ceea ce ne dorim investind mai puþinã energie,
transpirând mai puþin ºi fãcându-ne griji mai puþine. Aceastã idee, cum cã
putem nu numai sã îmbunãtãþim în mod spectaculos lucrurile, dar ºi sã facem
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asta cu mai puþin efort, este atât de revoluþionarã, atât de opusã gândirii
convenþionale, încât meritã sã fie studiatã cu o atenþie deosebitã.

Volumul de faþã vã aratã cum sã aplicaþi principiile mai puþin înseamnã
mai mult ºi mai mult cu mai puþin în cazul dumneavoastrã, al muncii ºi al
succesului dumneavoastrã, al banilor, al relaþiilor ºi al unei vieþi simple ºi
bune, ajutându-vã sã întocmiþi un plan de acþiune pentru a vã schimba întreaga
existenþã.




