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Introducere 

Da, am câștigat un milion de dolari din Photoshop. De fapt, suma este mai 

mare, dar pragul acesta mi s-a părut interesant, de aici și numele cărții.  

Ca să disipez orice urmă de suspiciune, vorbesc despre profit curat, nu despre 

cifra de afaceri, bani obținuți prin finanțări, credite, sau orice alte tertipuri. 

Înainte de a ajunge la sume, vreau să subliniez faptul că am fost extrem de 

reticent în a vorbi despre câștigurile mele. Având în vedere că diverse afaceri  

m-au adus în atenția publicului, am decis să povestesc pe îndelete aventura mea 

în Photoshop, fără scurtături, senzațional sau trunchieri. În felul acesta pot fi 

sigur că nu se omit detalii importante și că accentul va fi pus pe aspectele cu 

adevărat esențiale. 

Un alt motiv pentru care am decis să scriu ține de drumul meu. El este deschis 

oricui. Nu este o autostradă, însă cu siguranță nu este o potecă, bine pitită în niște 

văi pe care prea puțini le cunosc. Nu, pașii mei pot fi urmați de mulți alții.  

În următoarele capitole voi povesti pe larg despre fiecare aspect al succesului, dar 

e important de reținut că nu am revoluționat nimic. Nu sunt un geniu și nici nu 

am profitat de o conjunctură anume, care nu se va mai ivi prea curând. 

Mai e un aspect care m-a îndemnat să prezint succesul meu. Există enorm de 

multe persoane talentate în România, care sunt complet anonime. Adesea, 

specialiștii adevărați preferă, așa cum am făcut și eu timp de mulți ani, să fie 

invizibili publicului larg. Din experiența personală, cred că sunt două cauze care 

conduc spre acest lucru. 

Pe de-o parte, e vorba despre posibila reacție a publicului. E ușor de observat 

superficialitatea ce ne înconjoară în mass-media: ziare tabloide, emisiuni deșarte, 

clipuri vulgare, personalități grobiene și multe altele. Cred că știi foarte bine la ce 

mă refer. Deși nu cred că este o oglindă a societății, YouTube Trending pe 

România ne arată multe despre interesul românilor. 

Între toate aceste lucruri, eu m-am simțit nepotrivit. Nu am crezut că voi găsi 

un public, care să rezoneze cu valorile mele. Eu nu mă regăsesc în toate acele 

clipuri care primesc milioane de afișări și atunci concluzionez, printr-o deducție 
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simplă, că asta vor românii. Iar eu nu mă încadrez în acea categorie. Iată primul 

motiv pentru care am preferat să nu intru în spațiul public. 

A doua cauză este sindromul impostorului. E vorba despre acel sentiment, 

care te încearcă, pe măsură ce devii din ce în ce mai bun pe nișa ta. E o senzație 

care nu îți dă pace, deoarece te simți dezbrăcat în public. Simți că nu ești 

suficient de bun și că, într-un fel, minți. Iar acest lucru se întâmplă fiindcă mereu 

există cineva mult mai bun decât tine. 

Concret, eu sunt instructor Photoshop din 2013, folosesc zilnic programul de 

peste 10 ani și sunt expert Photoshop certificat de Adobe din 2017. Sunt cel mai 

de succes instructor român și numărul 1 pe cuvântul cheie „Photoshop”, asta pe 

cea mai mare și cea mai competitivă platformă de e-learning din lume, 

Udemy.com. Am peste 170.000 de studenți, care mi-au cumpărat cursurile, am 

recenzii mult peste media categoriei în care activez, Design, iar studenții mei 

consumă semnificativ mai multe minute față de alte cursuri similare în care sunt 

înscriși. 

În plus, am câștigat peste $50.000 desenând site-uri în Photoshop ca 

freelancer, pe platforma 99designs. Deși lucrez de peste un deceniu în acest 

program, tot nu consider că am atins un vârf de performanță. Într-un exercițiu 

de self awareness, mi-am catalogat expertiza cu scorul de 85%. În mod obiectiv, 

sunt un grafician excelent, dar și un instructor foarte bun. Asta o spun cifrele. 

Însă rar mă vei auzi menționând aceste lucruri. Primele dăți când am rostit 

aceste cuvinte parcă am făcut-o cu rușine, nu cu mândrie. Iar asta, pentru că 

există niște oameni care chiar fac artă prin Photoshop. Am văzut proiecte care 

m-au lăsat cu gura căscată. Raportat la acele câteva persoane deosebit de 

talentate, realizările mele sunt modeste. Însă, atunci când extinzi cercul și incluzi 

majoritatea populației, expertiza mea capătă proporții serioase. Și, deci, ăsta e, pe 

scurt, sindromul impostorului. Pe măsură ce aprofundezi un domeniu, simți că 

știi din ce în ce mai puține, pentru că ți se schimbă așteptările și nivelul de 

referință. Realitatea obiectivă este alta, dar sentimentul acela, cum că nu ești 

suficient de bun, persistă adesea în mințile noastre. 

Tocmai de aceea am considerat că trebuie să scriu această carte. Sunt sigur că 

există numeroși oameni talentați, care mă pot depăși din toate punctele de 

vedere. Prin această carte, sper să îi motivez și să îi ajut prin prisma experiențelor 

mele. 
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Cum am făcut banii? Voi face o prezentare succintă, urmând ca în restul cărții 

să povestesc totul cu lux de amănunte. Am câștigat primii $50.000 lucrând pe 

cont propriu în Photoshop ca designer de site-uri pe platforma 99designs.  

Apoi am înființat o firmă, care dezvolta aplicații Android pentru uz propriu 

pe categoria Personalization. Estimez că am făcut încasări de peste $750.000 din 

aceste aplicații care îți schimbau aspectul telefonului mobil, iar profitul „curat” 

este undeva pe la 50%. Concomitent cu dezvoltarea aplicațiilor mobile, am 

început să predau pe platforma Udemy. Acolo am câștigat peste $900.000 până 

în acest moment în care scriu cartea. 

În total, profitul meu depășește un milion de dolari. Așa cum ziceam, voi 

explica toate detaliile în capitole separate, dar în cazul în care te vei opri din citit, 

trebuie să știi că fiecare aspect al succesului meu este o poveste separată, cu 

multe nuanțe și greșeli. 

Pe partea pozitivă, vreau să insist asupra unui lucru pe care târziu l-am 

realizat. Am construit totul din nimic. Nu mă refer la situația mea financiară 

înainte de Photoshop, deși menționez de pe acum că adesea mâncam pâine cu 

gem în tinerețe. Nu, mă refer la pagina goală pe care o vezi atunci când pornești 

programul. Mi se pare absolut incredibil cum poți materializa bani, mașini, case, 

dar și o carieră de succes din mediul digital, dintr-un ecran. 

Fără materii prime, angajați, furnizori sau alte dependențe. Doar tu și cu un 

monitor în fața ta. Iar prin câteva zeci de mii de clicuri inteligente, bine plasate, 

poți să obții tot ce îți dorești. Asta am făcut. Pentru mine, asta înseamnă magie. 

Din tărâmul fanteziei, transpui ceva în lumea reală. Cum? Nu prin incantații sau 

contracte cu statul român. Ci prin voință pură, gravă și intensă. 

În finalul introducerii, vreau să știi că nu stau relaxat pe o plajă ca din povești 

și nu îmi plănuiesc o carieră în motivational speaking. Lucrez în continuare în 

fiecare zi la proiectele mele și intuiesc că voi face acest lucru indiferent de 

sumele din cont. Hai să dansăm! 
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Povestea personală 

Aleg să includ povestea mea personală, deoarece sunt anumite trăsături, dar și 

întâmplări, care mi-au exacerbat anumite calități și mi-au modelat 

personalitatea. Din punctul meu de vedere, copilăria și adolescența sunt perfect 

relevante și de aceea ele sunt menționate în paragrafele următoare. Dacă vrei să 

sari peste aceste introspecții, pe alocuri plictisitoare, poți să îți rezum prima parte 

a vieții mele în câteva cuvinte: am fost un băiat ciudățel, foarte aspru și exigent 

cu propria persoană, dar și cu cei din jurul meu. Familia mea a avut o situație 

financiară modestă și, implicit, nu m-am bucurat de multe activități specifice 

copilăriei din acest motiv. Dacă îți este suficient, poți sări la următoarea etapă.  

În caz contrar, iată ceva mai multe detalii. 

Cristian Doru Barin, născut în aprilie 1989, cunoscut, mai nou, sub numele 

Chris Barin. Prenumele Doru, care mi-a marcat primii 25 de ani din viață, este 

exclus din două motive. Pe de-o parte, publicul meu internațional, care îmi 

urmărește cursurile Photoshop, nu este familiarizat cu acest nume specific 

românesc. Din alt punct de vedere, fiind rârâit, mi s-a întâmplat ca, nu o dată, să 

nu îmi fie înțeles numele. Nu știu câți români poartă numele de Dolu, dar după 

numeroase neînțelegeri am decis să mă prezint drept Cristian, un prenume 

comun și universal cunoscut. 

Spre deosebire de fratele meu mai mare cu trei ani și de sora mea mai mare 

cu șase ani, nu am fost dat la grădiniță. În acest timp liber suplimentar, m-am 

uitat intensiv la Cartoon Network, postul de desene animate. Surprinzător, aici 

este primul aspect important al succesului meu. În anii ’90, desenele animate nu 

erau subtitrate, dar, mai important, nu erau titrate. Astfel, auzeam dialogul 

original al personajelor. Acest lucru a făcut ca eu să excelez la limba engleză de la 

o vârstă fragedă. 

Îmi amintesc limpede primele ore de engleză în clasele primare, deoarece 

profesoara respectivă, o doamnă cu mulți ani de experiență în domeniul 

învățământului, era impresionată peste măsură de pronunția mea și de nivelul de 

cunoaștere a limbii. Acest lucru mi-a fost confirmat ulterior de olimpiadele la 

care am participat, în ciuda faptului că nu am avut niciun fel de pregătire 

teoretică. 
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Reușeam să rezolv probleme relativ complexe de gramatică după cum sunau 

propozițiile. În fond, ascultând desene animate în fiecare zi, timp de ani și ani, la 

un moment dat „ți se formează urechea”. Astfel, consider că am avut un avantaj 

enorm față de alți copii, prin prisma deciziei părinților mei de a nu mă trimite la 

grădiniță, decizie bazată pe experiența neplăcută a surorii mele. 

Ca o paranteză, am ținut sute de interviuri ca să ocup diverse poziții din 

cadrul firmelor mele. Am intervievat în mod special graficieni și am rămas șocat 

când am sesizat cât de multe persoane nu cunosc limba engleză, măcar la nivel 

mediu. Pentru mine, asta înseamnă să porți o conversație rezonabilă și să știi să 

scrii fără greșeli semnificative. 

În general, persoanele intervievate aveau vârste cuprinse între 20 și 30 de ani. 

Consider, fără echivoc, că limba engleză este absolut necesară în ziua de azi și 

fără această componentă fundamentală, nu poți să îți exploatezi corespunzător 

oportunitățile. Dacă rămâi cu un singur lucru din această carte, te rog investește 

masiv în dezvoltarea pronunției tale. Trebuie să îți cizelezi accentul, așa încât să 

te apropii cât se poate de mult de muzicalitatea unui american. Ca o paranteză, 

engleza britanică, deși este mai ușor de emulat, nu este la fel de bine acceptată în 

lume, din simplul motiv că tinzi să pari pretențios și cu nasul pe sus. Deci mergi 

pe engleza americană 100%. 

Revenind la copilăria mea, seriozitatea față de școală a fost ridicată. Am avut 

în mod constant note de 9 și cred că m-am încadrat exact în nișa aceea perfectă 

unde eram serios și cuminte, însă nu exageram în eforturile mele. În fond, titlul 

de „cel mai deștept din clasă” mi se părea intrinsec peiorativ și nicidecum ceva la 

care aș fi râvnit. Astfel, era confortabil să fiu undeva în top 5. 
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Adolescența în anii ‘90 

Până la 6-7 ani am crescut în apartamentul bunicii din zona Macaralei-Ozana, 

lângă secția 13 Poliție, în sectorul 3, București. Ulterior, în anul 1995-1996, ne-am 

mutat în cartierul Vitan, pe strada Vlad Dracu, într-un apartament de 4 camere, 

infinit mai spațios. Totuși, sora mea, adolescentă, a insistat să își termine școala și 

apoi liceul în cartierul în care a copilărit — Macaralei. Părinții au fost de acord. 

Astfel, patru din cinci membri ai familiei s-au mutat în Vitan. Totuși, părinții 

aveau un program de muncă dificil, iar asta însemna că pe timpul zilei nu 

puteam rămâne doar eu cu fratele meu singuri acasă. Astfel, ne trezeam  

la 6 dimineața împreună cu mama care pleca la serviciu, unde era casieră. Luam 

tramvaiul 19 și mergeam aproximativ 20 de stații până la bunica noastră din 

Macaralei. 

 Copilăria mi-am petrecut-o preponderent aici, într-un cartier de modă 

veche, cu blocuri de 4 etaje, fără lift, fără ghenă, cu grădini mari în fața blocului și 

cu altele, foarte mari, în spate. 

Din fericire, încă există teii imenși care mi-au marcat copilăria. Revenind la 

lucruri mai relevante, la 13-14 ani, în Vitan, lucrurile erau dificile. Familie mare, 

bani puțini, multe sacrificii. Adesea purtam hainele fratelui mai mare, ceea ce nu 

era deloc plăcut în fața prietenilor din cartier. Starea predominantă era una de o 

lipsă moderată. Totuși, o resimțeam în fiecare aspect. De la mâncarea de pe 

masă, la hainele preluate de la fratele meu, la absența lucrurilor specifice 

tinereții, gen bicicletă, role sau mingi de fotbal. 

E important de precizat că nu eram săraci la un nivel extrem. Aveam ce 

mânca, părinții se străduiau să mascheze golurile, însă ele erau vizibile și 

pregnante. Cultura era foarte diferită în mijlocul anilor ‘90. În fața blocului, în 

Vitan, se adunau, în mod regulat, 10-15 copii. Fiecare își etala mândriile: bicicletă 

BMX, rolele Roces, haine de la firme cu renume, ș.a.m.d. Copiii se laudă. Bravada 

e la ordinea zilei, fiindcă nu te poți aștepta la altceva de la copii de 12-14 ani. 

Se organizau adesea ieșiri, în care toată lumea venea cu bicicleta. Era acoperit 

tot spectrul de copii: de la cei cu foarte mulți bani, care aveau biciclete scumpe, la 

cei mai puțin norocoși, care aveau un simplu Pegas. 



11 

Din păcate, eu nu aveam de niciun fel, dar, din dorința de a fi parte din grup, 

alergam pe lângă ei. Imaginează-ți 10 copii pe biciclete prin cartier și unul pe 

lângă ei, care își dădea sufletul  să nu rămână în urmă. Amuzant, când mă 

gândesc acum, dar, pe moment, nu era prea distractiv. Ca o paranteză, nici până 

acum nu am învățat să merg pe bicicletă, deși am 30 de ani când scriu aceste 

rânduri. 

Alte lucruri specifice copilăriei sunt acele activități de grup: lecții de fotbal, 

rugby, judo, înot. Adesea, se formau prietenii și cercuri mai mici prin prisma 

acestui fapt. Eu, iarăși, nu eram prezent, pentru că familia mea nu își permitea 

așa ceva. Astfel, nu am fost la dentist, nu am învățat să înot, nu am participat la 

nicio activitate de grup, iar toate acestea mi-au inhibat gradul meu de 

sociabilitate. 

În general, cei care nu aveau obiecte de firmă erau ridiculizați și marginalizați. 

Din fericire, mie nu mi s-a întâmplat acest lucru. Deși în mod constant se vedea 

că eram diferit față de ceilalți copii din cartier, am avut mereu un fel de a vorbi și 

de a pune problema care m-au ajutat să trec peste aceste dezavantaje. 

Totuși, vreau să subliniez acest punct semnificativ al succesului meu.  

Am resimțit profund, la nivel visceral, lipsa. Iar pe măsură ce anii treceau, 

realizam, din ce în ce mai mult, de ce adesea mâncam cartofi prăjiți cu pâine și 

paste cu bulion – nu ne permiteam altceva. Timp de mulți ani, timpul mi-a fost 

împărțit între apartamentul nou și casa în care am copilărit. 

La un moment dat, nu am mai ieșit afară în Macaralei, la bunica mea, și toată 

atenția mi s-a îndreptat către cercul de prieteni din Vitan. Totuși, având în 

vedere că nu puteam participa în toate activitățile lor, aveam probleme în a 

menține relații foarte bune. Adăugăm faptul că eram mic de statură, adesea 

netuns și cu tenul foarte închis, și e lesne de înțeles de ce nu eram sufletul 

grupului. 

Dar, încă o dată, consider că am reușit să trec peste toate aceste obstacole cu 

brio și, datorită atitudinii, am reușit să fiu parte din grup și mă bucur să zic că nu 

am fost niciodată marginalizat, așa cum li s-a întâmplat multor copii, care erau 

chiar mai puțin ciudați decât mine. În anii aceia, la acea vârstă, nu exista niciun 

fel de tact. Copiii erau sălbatici și aprigi. Să porți ochelari, să fii supraponderal, să 

vorbești un pic mai ciudat, toate atrăgeau porecle usturătoare și glume 

răutăcioase. Nu era nimic neobișnuit. Dar, încă o dată, mă bucur că nu am fost 

implicat în niciun fel în aceste schimburi. 
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Primul calculator 

După aproximativ patru ani de rugi rostite către părinții mei cu o pasiune pe 

care nu cred că am reușit să o mai scot vreodată din mine, am primit primul 

calculator: un AMD K6-2, cu viteza incredibilă de 450 Mhz. Aceasta, după 

promisiuni deșarte, specifice acelor vremuri, „dacă înveți bine și iei note mari, o 

să îți iau calculator în vacanța de vară”. An după an, am așteptat cu sufletul la 

gură și cu carnetul plin de 9 și 10, însă de fiecare dată primeam amânări 

nejustificate. „Lasă, că-ți iau la anul” – replică seacă pe care uram să o mai aud. 

Această dorință puternică era amplificată de cele deja menționate: un mic 

dejun bun însemna frigănele. La școală, aveam două tricouri de plastic, cu două 

numere mai mari, moștenite de la fratele meu. Frustrarea era mare și se acumula 

cu fiecare situație în care mă simțeam nepotrivit din cauza lipsurilor. Iar acele 

situații erau dese, pentru că, așa cum ziceam, cercul din cartier era foarte mare. 

Nu trecea zi fără să fie agitație în fața blocului. 

Totuși, la un moment dat, după așteptări ce pare că au durat decenii, am 

primit primul calculator. Din ce știu, părinții au făcut un împrumut la CAR și, 

desigur, calculatorul trebuia împărțit cu fratele meu mai mare. Nu exista internet 

în acel moment, nici măcar rețele de cartier, deci puteai face relativ puține 

lucruri cu el. Am avut norocul să ne ajute cineva cu tot felul de programe, jocuri 

și muzică. Printre acele jocuri s-a numărat și Starcraft Brood War. 

În mod surprinzător, îi datorez acestui joc, făcut în 1998, enorm din succesul 

meu. Sună foarte ciudat, dar m-a ajutat să mă dezvolt din multe perspective.  

Am să te rog să ai răbdare, preț de câteva minute, cât timp îți voi povesti despre 

el. Înțeleg că s-ar putea să ți se pară trivial, pueril sau fără sens, dar lucrurile vor 

capătă noimă pe măsură ce trecem prin etapele dezvoltării mele. 

Starcraft Brood War este un joc de strategie în timp real, denumită oficial un 

RTS – real time strategy. Asta înseamnă că trebuie să îți construiești o economie, 

o armată și apoi să îți învingi adversarul, fie calculator sau om. Fiind în timp real, 

trebuie să ai o dexteritate foarte bună ca să te poți ocupa de toate aspectele 

jocului. 
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În definitiv, e ca în viața reală. Rar se întâmplă să ai un singur lucru de făcut. 

Spre exemplu, când vrei să faci curat în casă. Trebuie să strângi hainele, să le pui 

la spălat, apoi la uscat, să dai cu aspiratorul, apoi să speli pe jos, să te ocupi de 

vase, apoi să le așezi la locul lor, plus multe altele. Imaginează-ți că trebuie să 

execuți toate aceste acțiuni, unele într-o ordine anume, într-un timp extrem de 

scurt. 

Ca timp de reacție, vorbim despre ceva în zona ping-pongului. Practic, 

trebuie să te ocupi simultan și de muncitorii cu care îți crești economia, să îți 

dezvolți infrastructura, să creezi clădirile din care poți produce armata, să verifici 

ce face adversarul în mod constant, să îți faci un plan, care să prevadă planul 

inamicului și apoi să îl execuți. Iar pe măsură ce îl execuți, să poți să pivotezi 

rapid și să ai un plan de rezervă, în cazul în care dușmanul are fie un plan mai 

bun, fie o execuție mai precisă. 

Ce legătură au toate acestea cu milionul meu din Photoshop? Prin Starcraft, 

am învățat să fiu rapid și să iau decizii inteligente. Am înțeles că atenția trebuie să 

îmi fie împărțită în mai multe locuri, însă fără a pierde din vedere scopul 

principal – să câștig jocul. Până și acest obiectiv te poate păcăli. Să câștigi un joc 

nu înseamnă neapărat să distrugi armata inamicului. Nu, îi poți distruge 

economia și apoi e o chestiune de timp până va ceda presiunilor tale. 

Poți alege să faci o armată mai rapidă în detrimentul consolidării economiei. 

Astfel, poți obține o victorie rapidă, prinzându-l pe adversar descoperit. Dar dacă 

reușește cumva să reziste atacului surpriză, vei avea mari probleme să faci față 

economiei superioare, care se va traduce în producția mai bună de unități. 

Pentru mine e fascinant și văd multe asemănări cu antreprenorialul. Pentru 

tine, poate e nonsens. Cert e că, în mod obiectiv, acest joc m-a învățat să fiu 

analitic la o vârstă fragedă. Ca o paranteză, deși a ieșit pe piață continuarea 

jocului, Starcraft 2, prima lui ediție, Brood War, rămâne în continuare cel mai 

bun joc RTS din toate timpurile. Nu o zic doar eu, ci mulți specialiști din 

domeniul gaming-ului. 

În apogeul său, Starcraft Brood War era un fel de sport național în Coreea de 

Sud. Cum la noi se umpleau stadioanele pentru meciuri de fotbal, așa se ducea 

lumea la aceste campionate de Starcraft. Spunând campionat, trebuie să te 

gândești exact ca la Divizia A din România, așa cum i se zicea pe vremuri, și mai 

nou, Liga I. 
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Existau 8-10-12 echipe de Starcraft, fiecare cu 15-20 de jucători, care jucau 

acest joc timp de 12-14 ore pe zi, în locuri speciale. Sună absurd, dar printre 

sponsori găseai companii incredibil de mari, precum Samsung, Korean Air,  

SK Telecom sau KTF. Imaginează-ți în România un eveniment cu 30.000 de 

spectatori, cu sponsori precum Tarom, Orange sau Vodafone pentru ... un joc pe 

calculator. 

Astfel, pasiunea mea era alimentată de spiritul meu competitiv, dar și de scena 

de Starcraft din Coreea, care mi se părea uluitoare. Cu riscul de a te plictisi, îți voi 

mai povesti câteva aspecte ale jocului, deoarece înțeleg că pare neverosimil. În 

fond, dacă vorbeam despre șah, lucrurile aveau mai mult sens. Însă un joc de 

strategie pe calculator, în care omori extratereștrii, să mă ducă spre un milion de 

dolari? Acesta ar fi contextul. 

Primii ani, în care am avut calculator, nu au fost bine folosiți. Pierdeam 

timpul, ca orice adolescent din vremea aceea, fără internet, telefoane mobile sau 

divertisment, ca în zilele noastre. Pe măsură ce ieșeau noi generații de procesoare 

și plăci video, bugetul familiei nu permitea niciun fel de îmbunătățire pe partea 

tehnică. Astfel, ceea ce odată era o bijuterie de calculator devenise o vechitură, 

care nu putea rula cele mai noi jocuri apărute. Totuși, Starcraft era un program 

care necesita puține resurse și, deci, pasiunea mea pentru el a crescut din lipsa 

mea de opțiuni. 

Astfel, abia peste aproximativ 3 ani, după ce am primit calculator de la părinții 

mei, am început serios să joc Starcraft. Cred ca în jur de anul 2004-2005. Aveam 

câțiva prieteni din cartier care, în momentele în care nu se jucau celebrul 

Counter-Strike, intrau în Starcraft. Eu eram foarte competitiv în joc și adesea 

dominam categoric. Când jucam împotriva calculatorului nu simțeam nici o 

satisfacție, deoarece puteam câștiga extrem de ușor. Însă în fața unui prieten, 

deodată lucrurile aveau o miză enormă. Nu aveam bicicletă să ies afară, nu 

aveam haine de firmă, nu mergeam cu ei la antrenamente de rugby, dar puteam 

să îi domin în acest joc. Asta este unul din factorii prin care pasiunea pentru acest 

joc a crescut până la paroxism. 

În sufletul meu, eram, fără îndoială, frustrat de faptul că nu mă puteam 

integra în colectiv pe deplin. Totuși, ca adolescent, nu aveam claritatea și nici 

maturitatea necesară de a aborda corespunzător problema. Tocmai de aceea 

apreciam sentimentul de superioritate pe care doar acest joc, în momentul în 

care câștigam, mi-l oferea. Era singura situație în care puteam fi deasupra tuturor 
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celor din cartier. Singura activitate în care eu eram centrul atenției și, de departe, 

cel mai bun jucător. 

Senzația era intoxicantă și adesea îmi luam calculatorul de acasă și mergeam 

la un prieten să ne jucăm în rețea. Dacă ai sub 20 de ani, probabil îți sună atât de 

ridicol, însă ține cont că în acel moment nu aveam internetul de acum. Nu numai 

asta, dar când zic că mergeam cu calculatorul în cârcă, te rog să cauți ce înseamnă 

un monitor CRT. Imaginează-ți un fel de cuptor cu microunde mai mare, făcut 

dintr-un plastic îngălbenit, care cântărește cam cinci-șase kilograme. Eh, cu el și 

cu unitatea, mergeam la 10 noaptea la un prieten acasă și plecam pe lumină, pe la 

6 dimineața. 

Jucam zeci de jocuri, din care eu câștigam peste 80%. Încă mă gândesc cu drag 

la acele nopți albe și chiar și atunci le apreciam din plin, în ciuda ignoranței mele 

adolescentine. 

Eram atât de încrezător în abilitățile mele, încât am început să joc Starcraft pe 

bani. Inițial, am avut succes, iar asta, la 15-16 ani, m-a făcut să mă simt ca un zeu. 

Dar aroganța te prinde din urmă și, spre surprinderea mea, am pierdut multe 

meciuri la rând în fața unor persoane din cartierul extins. Nu știam că ei 

urmăresc de ceva vreme scena profesionistă din Coreea sau că ei se antrenează. 

În fond, eu nici nu gândeam în termenii ăștia. „Antrenament”? Era un joc... așa 

ceva părea absurd. În plus, unul din ei părea să fie natural mai talentat.  

Juca puțin, nu urmărea jucătorii profesioniști, dar câștiga ușor. 

Astfel am pierdut și am continuat să pierd în mod constant. Pe partea 

financiară, am risipit ceea ce îmi părea o avere în acel moment: câteva sute de lei. 

Dar dincolo de bani, egoul meu era distrus. Renunțasem să mai pariez și jucam 

din ambiție pură cu acești doi-trei băieți. Mă convinsesem că au avut, cumva, 

noroc și de aceea m-au bătut atât de rău. Dar, pe măsură ce înfrângerile se 

adunau, am simțit ce înseamnă să fii pe partea pierzătoare, ceea ce a aprins în 

mine o revoltă fenomenală. Eu, care jucam împotriva a trei prieteni simultan, 

aliați împotriva mea, să fiu bătut atât de rău de un oarecare? Nu e posibil așa 

ceva! 

Și asta este o latură de o importanță colosală ce ține de acest joc. Deși ai un 

adversar bine definit, el pălește în comparație cu inamicul adevărat – propria 

persoană. Adesea simți că pierzi jocuri nu deoarece adversarul a fost mai bun,  

ci din cauza următoarelor motive: fie nu ai avut dexteritatea să îți execuți 

planurile, fie acestea nu au fost gândite corespunzător.  
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Jocul este perfect echilibrat și, deci, totul ține de abilitățile tale. 

Astfel, înfrângerile sunt extrem de personale, deoarece simți că te 

dezamăgești pe tine. Starcraft cultivă un sentiment de exigență, care crește odată 

cu experiența ta în joc. Așteptările tale sunt din ce în ce mai mari, dar adevărul e 

că viteza degetelor tale, precum și cantitatea de energie mentală îți sunt limitate. 

Aceste limite te fac om, dar din perspectiva competiției, ajungi să te cataloghezi 

drept slab. 

Sunt destui jucători profesioniști care au căzut în depresie din cauza lipsei lor 

de performanță. Senzația că nu ești suficient de capabil să faci ce ți-ai propus îți 

distruge încrederea în tine, ceea ce conduce la rezultate și mai slabe. Din fericire, 

eu nu am căzut în această capcană, însă resimțeam fiecare înfrângere în adâncul 

persoanei mele. Așa am învățat să mă uit în mod constant la mine și să îmi 

analizez performanța și să pun mai puțin accent pe adversar sau pe condițiile 

exterioare. 

Pe partea cealaltă, victoriile nu erau celebrate. Când câștigăm un meci, 

simțeam normalitate. Nu mă felicitam, nu eram extraordinar de încântat, doar 

mulțumit că am putut executa ce mi-am propus. Cred că jocul acesta este o 

metaforă foarte bună pentru viață, așa cum o văd eu. Mereu vor exista adversari, 

unii fenomenali, alții mai slabi, însă lupta adevărată se desfășoară în interiorul 

tău. 

Scopul tău nu are mult de-a face cu ce este în exterior. Sigur, în mod practic, 

contează ce fel de adversari întâlnești și în ce circumstanțe, însă accentul trebuie 

mereu pus pe propria persoană. Trebuie să fii calm, stăpân pe situație, odihnit și 

pregătit pentru orice. Trebuie să fii ager, gata să pivotezi și să te reorganizezi în 

momentul în care intuiești că lucrurile nu se îndreaptă conform așteptărilor.  

Iar dacă ai făcut tot ce ai putut și totuși ai pierdut, atunci nu ai nimic ce să îți 

reproșezi. Singurul motiv pentru care poți fi nemulțumit intervine atunci când 

nu ai dat tot ce puteai. 

Mie îmi sună a sfaturi care se pot aplica în afaceri sau în relații personale. 

Târziu am înțeles toate aceste subtilități. În cei peste 15 ani în care am jucat acest 

joc, ba chiar am fost și comentator pentru transmisii în direct, în majoritatea 

timpului căutam senzația de creștere, de dezvoltare. Doream să fiu mai bun ca în 

ziua precedentă. Să văd cum urc un loc în clasamentul național sau internațional. 

Dacă am fost vreodată dependent de ceva, cu siguranță am fost dependent de 

această trăire. 
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Pe măsură ce jocul evolua în complexitatea planurilor gândite de jucătorii 

profesioniști din Coreea, încercam să urmez pașii lor ca să obțin aceleași 

rezultate. Totuși, chiar dacă te antrenezi ca Messi, nu înseamnă că vei ajunge la 

FC Barcelona! În mintea unui adolescent, nu există limite și, deci, așteptările 

mele păreau rezonabile. Realitatea a fost dură. Nu reușeam să imit nici execuția, 

nici inteligența din spatele planurilor, iar asta, în loc să îmi ajusteze exigențele, 

mă făceau și mai aprig și mai determinat. O încăpățânare specifică vârstei. 

Dar vreau să insist pe viteza dobândită prin acest joc, deoarece este o altă 

componentă vitală a succesului meu, pe lângă engleza bună și dorința arzătoare 

de emancipare și dezvoltare personală. În Starcraft există trei rase perfect 

echilibrate. Nu o zic eu, ci o statistică compilată după foarte mulți ani și zeci de 

mii de jocuri, atât profesioniste, cât și la nivel de amator. Printre alte motive, 

acest factor a contribuit semnificativ la eticheta de „cel mai bun joc RTS al 

tuturor timpurilor”. Calitatea planurilor și a strategiilor executate nu poate fi 

cuantificată. Însă a doua parte din ecuație, viteza, da. Ea poartă numele de APM: 

actions per minute. În Starcraft, dispui de această informație în mod constant. 

Practic, poți vedea dexteritatea ta din cadrul unui joc prin acest număr.  

Un jucător profesionist oscilează între 350 și 450 de acțiuni per minut. 

Matematic nu are nici un sens – 7,5 apăsări de taste și/sau clicuri de mouse pe 

secundă! E o viteză incredibilă, dar cât se poate de reală în acest joc. Tocmai de 

aceea ziceam anterior că vorbim despre reflexe din domeniul ping-pongului.  

În plus, e de precizat că acest ritm infernal trebuie susținut pe parcursul unui joc, 

care variază de la 6-10 minute până la o oră. 

Eu, în zile bune, atingeam în mod constant 240 de acțiuni per minut, iar acest 

lucru făcea ca planurile mele să nu fie executate corespunzător, cel puțin față de 

jucătorii profesioniști. În mod constant, neglijam anumite aspecte și totul 

devenea mai fragil și mai susceptibil la probleme. Pe măsură ce terminam câteva 

jocuri și nu luam pauză, acel număr scădea la sub 200 de acțiuni per minut. 

Stamina scade dramatic. 

Pe partea cealaltă, e de menționat faptul că poți crește artificial acest număr, 

dar fără să ai rezultate pozitive în joc. Ba, din contră, acest lucru te poate deturna 

de la obiectivul tău – acela de a câștiga jocul. În fond, nu vrei să fii mai rapid, ci 

îți dorești victoria. Viteza e o parte din ecuație, dar nu este totul. 

Aceasta a fost o altă lecție de viață pentru mine. Poți părea că ești ocupat, dar, 

la finalul zilei să tragi linie și să observi că nu ai făcut nimic cu adevărat 

important. În afaceri, cu siguranță trebuie să fii capabil să jonglezi cu multe 
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responsabilități și să le duci pe toate la bun sfârșit, însă cantitatea este adesea un 

miraj pe care antreprenorul tânăr îl urmărește în van. 

Deci iată cum dintr-un joc, aparent banal, au apărut niște lecții de viață pe 

care, altfel, un adolescent ciudățel nu le-ar fi învățat. Aici cred că e magia. Dintr-o 

joacă, ajungi să culegi fructe prețioase pe care altfel le-ai fi luat în râs, ca orice 

adolescent în plin apogeu hormonal. 

Dar dacă vrei să lăsăm deoparte toată filozofia, e un aspect obiectiv și 

irefutabil: viteza mea de tastare este deosebită datorită acestui joc. În cazul în 

care lucrurile nu merg bine, cred că pot să iau în considerare o carieră în 

dactilografie. Tocmai ce am făcut un test online și pare că tastez la o viteză de 89 

de cuvinte per minut sau 397 de caractere per minut. Nu e scorul meu maxim, nu 

m-am antrenat în niciun fel, pur și simplu am căutat un test oarecare pe măsură 

ce scriam aceste rânduri. 

Poate aceste valori nu îți spun multe, dar am impresionat multe persoane cu 

viteza cu care îmi iau notițe. În cadrul interviurilor, îmi amintesc amuzat cum li 

se măreau ochii intervievaților văzând cum îi urmăresc cu atenție, în timp ce 

degetele tastau furibund toate impresiile mele. Mâinile îmi păreau oarecum 

detașate de cap. 

Dar să nu ignorăm părțile negative ale acestui joc care, crede-mă, sunt 

numeroase. Nu am să îți povestesc prea multe despre durerile de spate, care 

provin din statul pe scaun timp de 8-10 ore zilnic. Cumva, presimt că știi despre 

ce e vorba. Consider că e un mic miracol faptul că nu port ochelari, în ciuda 

faptului că ochii mei înroșiți mă făceau să par un fumător înrăit de marijuana. De 

multe ori aveam pete roșii, care până și pe mine mă speriau, iar asta se întâmplă 

deoarece uitam să clipesc atunci când mă jucam. 

Da, intensitatea era atât de mare, încât pur și simplu nu mai clipeam și deci 

ochii aveau mult de suferit. Tot pe această linie, e de menționat faptul că 

ignoram tot ce se întâmplă în jurul meu. Puteai să ai o scurtă conversație cu mine 

în timp ce mă jucăm, îți răspundeam, dar după ce terminam meciul nu aveam 

nicio idee ce am discutat. Nici ce mi s-a zis, dar nici ce am zis eu. 

Starcraft, la nivelul la care jucam, cerea atât de multe de la mine, în termeni 

de dexteritate și concentrare mentală, încât nu îmi permiteam să aloc niciun pic 

de resurse pentru orice altceva. Iar când terminăm o sesiune de câteva jocuri, mă 

simțeam extenuat. Istovit de puteri, cu dureri și tensiune în tot corpul, iar 

creierul îmi era încins și obosit. 
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Starea mentală avea mai mult de suferit față de oboseală fizică pe care o 

resimțeam. Totuși, tind să cred că aceste lucruri sunt oarecum de așteptat.  

Nu acestea sunt importante. Nu, în schimb, iată consecințele adverse care, până și 

pe mine m-au surprins. De departe, pe primul loc e vorba despre exigența dusă 

la extrem. Te aștepți să performezi, să te încadrezi în niște criterii de viteză, 

inteligență și timp de răspuns. Aceste lucruri sunt perfect în regulă în mediul de 

gaming competitiv. Însă când le duci în lumea reală, în cadrul relațiilor cu 

familia sau prietenii, rezultatele sunt... să zicem, nu tocmai ideale. 

Ajungi să aplici aceleași standarde ultra exigente asupra tuturor. Cei din jurul 

tău, desigur, nu au nicio idee legată de intensitatea cu care tu privești lucrurile.  

În fond, frustrările mele interveneau în situații banale – la pregătirea cinei, la 

alegerea unui program la care să ne uităm la televizor, la instalarea unui program 

pe calculator și tot așa. Iar reproșurile mele nu erau verbalizate sau bine 

punctate. Adesea internalizam răbufnirile și în exterior se vedea o nemulțumire 

moderată a unui adolescent relativ timid. 

Dar aceste așteptări nerezonabile duc inevitabil către neînțelegeri. Lucruri 

banale, de genul cât de repede îți răspunde cineva la o întrebare, ajung să te 

deranjeze. După câțiva ani în care m-am scăldat în această lume 

ultracompetitivă, am ajuns aprig și tăios, dar fără să îmi dau seama că îmi 

proiectez lupta interioară asupra altor persoane. 

Cei din jurul meu, în momentele în care ezitau în situații banale, mă enervau, 

fiindcă îmi aminteau de momentele în care eu nu performam așa cum aș fi vrut. 

În joc, dar și în viață. Frustrarea pe care o simțeam avea puțin de-a face cu 

persoana din fața mea, ci mai mult cu dorința mea de excela în mod constant. 

Acea dorința copleșitoare își avea rădăcinile în două aspecte: să evit înfrângerile, 

care mă scoteau din minți și senzația de creștere în momentul în care acumulam 

încă o victorie. Linia dintre joc și viața reală este neclară, deoarece similaritățile 

sunt fenomenale. 

Revenind la aspectele negative, am punctat exigența exagerată, acum mergem 

la a doua problema: hiperspecializarea și izolarea de lume pe care aceasta ți-o 

aduce. 

Prin prisma jocului mi-am dat seama, ce-i drept târziu, ce înseamnă o nișă, un 

microunivers, o bulă. Eu vorbeam despre acțiuni per minut, rase extraterestre, 

strategii agresive, creșterea optimă a economiei. Imaginează-ți ce succes aveam 

la petrecerile din cartier sau în pauzele de la liceu! În acel moment nu 
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conștientizam că lumea mea nu coincide cu realitatea comună a tuturor 

persoanelor din jurul meu. 

Pare absurd, dar dacă analizezi atent, cred că vei vedea că acest mod de a fi nu 

este rezervat exclusiv adolescenților obsedați de un joc de calculator. Pare că 

suntem făcuți să ne organizăm în triburi, cu oameni care vorbesc ca noi, arată ca 

noi și care au același comportament. Am parcurs câteva cărți interesante pe acest 

subiect, dar esența este următoarea: în momentul în care nu identifici că te-ai 

hiperspecializat pe o nișă anume, vei avea mari probleme de interacțiune cu 

oamenii care nu sunt parte din acea bulă. 

Într-un fel, mă gândesc cu stupoare cum celebra emisiune Top Gear  

era urmărită de zeci de milioane de oameni în fiecare săptămână, însă în 

România, cel puțin în cercul meu de cunoștințe, extrem de puțini știau despre ce 

e vorba, nu mai zic despre a fi fanii emisiunii. Idem cu Jay Leno. Un succes 

fenomenal, dar în București nimeni nu îl urmărea. Noi eram în bula noastră, cu 

emisiunile noastre à la „Vacanța Mare” și nu ne păsa despre nimic altceva. 

Ca să înțelegi mai bine la ce mă refer prin bule, hai să îți dau un exemplu cât 

se poate de simplu. Roșu. O culoare care poate semnifica multe, dar 

interpretarea ei depinde de microuniversul din care faci parte. Roșu poate 

însemna comunism sau PSD, dacă ești pasionat de politică. Mie îmi plac 

calculatoarele, iar aici roșu înseamnă AMD, pe când Intel este reprezentat de 

albastru. Dacă ești pasionat de mașini, cu siguranță știi despre roșu tipic Ferrari. 

Dacă ești la începutul unei relații, roșu semnifică iubire. Lucrezi în contabilitate? 

Roșu înseamnă pierdere, iar negru înseamnă că ești pe plus. Ești băutor de cola? 

Roșu înseamnă Coca Cola, iar Pepsi e albastru. Ești o vedetă sau un actor? 

Covorul roșu este un compliment masiv. Ești șofer? Roșu înseamnă să te oprești. 

Iar lista poate continua. 

Depinde cu cine discuți. Pe măsură ce petreci din ce în ce mai mult timp cu 

persoane care au aceleași interese, ajungi să te afunzi în acel subiect și să integrezi 

terminologia specifică în limbajul tău uzual. Ți s-a întâmplat să întrebi un doctor 

ceva legat de situația ta medicală și să rămâi complet dezorientat de răspunsul lui 

plin de termeni necunoscuți ție? Crezi că aceștia o fac în mod intenționat ca să își 

etaleze cunoștințele? Nu, e vorba de modul în care au fost obișnuiți. Când, în 

mod constant, ai conversații cu oameni din aceeași bulă, jargonul devine o 

necesitate. 

Dacă îți vorbesc despre Photoshop, probabil mă vei auzi aducând în discuție 

termeni precum smart objects, layer masks, adjustment layers, aspect ratio, free 




