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Fragment książki "Diamentowe ostrze"

wstęp
Budda a biznes

Podczas siedemnastu lat, między rokiem 1981 a 1998, miałem prawdziwy zaszczyt pracować z 
Oferem i Ayą Azrielantami, właścicielami firmy Andin Internacional Diamond Corporation i 
wraz z załogą tej firmy stworzyć jedną z największych na świecie firm jubilerskich. Firma 
wystartowała dzięki pożyczce 50 000 dolarów i na początku miała, łącznie ze mną, tylko trzech 
pracowników. W czasie gdy opuszczałem firmę, aby w pełni poświęcić się Instytutowi 
Treningów, który założyłem w Nowym Jorku, jej obroty przekraczały 100 milionów dolarów 
rocznie i zatrudniała ona ponad pięciuset pracowników w biurach rozsianych po całym świecie.
Podczas tych wszystkich lat poświęconych jubiłerstwu wiodłem podwójne życie. Siedem lat 
wcześniej skończyłem z wyróżnieniem Uniwersytet Princeton; przedtem dostałem Medal 
Prezydencki od Rządu USA oraz Stypendium McConella ze Szkoły Handlu Mię
dzynarodowego im. Woodrowa Wilsona w Princeton.

Subwencja tej szkoły pozwoliła mi podróżować po Azji i studiować z tybetańskimi lamami w 
siedzibie Jego Świątobliwości Dalaj Lamy. W ten sposób zacząłem poznawać starodawną 

mądrość Tybetu, a w 1995 roku zostałem pierwszym Amerykaninem, który ukończył trwające 
zwykle około dwudziestu lat rygorystyczne studia i zdał egzaminy potrzebne do uzyskania 
tytułu gesze, czyli mistrza nauk buddyjskich. Od czasu zakończenia studiów w Princeton 
mieszkałem w klasztorach buddyjskich w Azji i w USA, a w 1983 roku przyjąłem ślubowania 
buddyjskiego mnicha.

Gdy tylko zdobyłem solidne podstawy w treningu buddyjskiego mnicha, mój główny 
nauczyciel, którym był Khen Rinpocze (Cenny Opat), zaczął mnie zachęcać do wkroczenia w 
świat biznesu. Powiedział, że chociaż klasztor jest idealnym miejscem do poznawania 
szlachetnych ideałów buddyzmu, to ruchliwe amerykańskie biuro dostarczyłoby doskonałych 
„laboratoryjnych" warunków do testowania tych ideałów w życiu.
Przez jakiś czas obawiałem się opuścić zacisze naszego małego klasztoru; amerykańskiego 
biznesmena wyobrażałem sobie jako zachłannego, bezwzględnego i pozbawionego serca. Ale 
pewnego dnia, po szczególnie inspirującej mowie mojego nauczyciela, wygłoszonej do 
studentów uniwersytetu, powiedziałem mu, że postąpię zgodnie z jego instrukcjami i poszukam 
pracy w odpowiedniej firmie.

Kilka lat wcześniej, podczas moich codziennych medytacji w klasztorze miewałem coś w 
rodzaju wizji i od tego czasu dokładnie wiedziałem, w jakiej dziedzinie chciałbym pracować; z 
pewnością dotyczyłoby to diamentów. Nie miałem żadnej wiedzy o tych kamieniach oraz, 
szczerze mówiąc, produkcja biżuterii zupełnie mnie nie pociągała. Również nikt z mojej 
rodziny nie był zaangażowany w ten biznes. Tak więc niewinny jak Kandyd zacząłem od
wiedzać sklepy z diamentami, jeden po drugim, pytając czy ktoś nie zechciałby mnie przyjąć 
jako praktykanta.



                  www.podgwiazdami.pl

Chyba jednak łatwiej byłoby dostać się do mafii, niż znaleźć w ten sposób pracę w 
diamentowym biznesie. Ludzie handlujący surowymi diamentami to bardzo zamknięta, niemal 
tajna społeczność' co profesja tradycyjnie zarezerwowana dla członków rodziny. Vf tamtych 
czasach rynek dużych diamentów, takich powyżej kara-
kontrolowali Belgowie; w Izraelu szlifowano większość małych kamieni; a chasydzcy Żydzi z 
Dzielnicy Diamentów przy 47. Ulicy w Nowym Jorku trzymali w rękach większą część 
amerykańskiego handlu hurtowego.

Pamiętajmy, że cały zapas magazynowy nawet największych firm handlującymi diamentami 
może być z łatwością zapakowany do kilku małych pojemników, które wyglądają prawie jak 
zwykłe kartony na buty; i że nie ma sposobu na wykrycie kradzieży diamentów wartych nawet 
miliony dolarów; wsadziłbyś po prostu garść czy dwie do kieszeni i wyszedł przez główne 
drzwi - nie ma żadnych detektorów, które mogą wykrywać kamienie. Tak więc większość firm 
zatrudniała jedynie siostrzeńców, bratanków i kuzynów, a nigdy w życiu dziwnego irlandzkiego 
chłopaka, który chciałby pobawić się diamentami.

O ile pamiętam, odwiedziłem około piętnastu różnych sklepów, pytając o stanowisko ucznia, i 
byłem dosłownie wyrzucany z każdego z nich. W końcu pewien starszy zegarmistrz z 
pobliskiego miasteczka poradził mi, żebym zapisał się na jakiś kurs w Amerykańskim 
Instytucie Geologicznym w Nowym Jorku - łatwiej dostałbym pracę, mając dyplom i może 
poznałbym na takim kursie kogoś, kto mógłby mi pomóc.

To właśnie w tym instytucie poznałem Ofera Azrielanta. On również uczęszczał na kurs wyceny 
wysokiej jakości diamentów, znanych jako kamienie „inwestycyjne" albo „lokacyjne". 
Odróżnienie kamienia najwyższej wartości od fałszywego, czyli podrabianego, wymaga między 
innymi zdolności wypatrzenia maleńkich dziurek lub innych niedoskonałości wielkości czubka 
igły w czasie, gdy tuziny pyłków kurzu lądują na powierzchni diamentu albo na soczewce 
mikroskopu i paradują dookoła, jeszcze bardziej zaciemniająć obraz. Tak więc obaj uczyliśmy 
się, jak nie popaść w tarapaty finansowe.

Od początku byłem pod wielkim wrażeniem pytań Ofera zadawanych nauczycielowi. 
Interesujące było, jak badał i podważał każdą prezentowaną koncepcję. Zdecydowałem się więc 
poprosić go o  pomoc w znalezieniu posady albo nawet o zatrudnienie mnie osobiście i 
postarałem się nawiązać więc z nim bliższą znajomość. Kilka tygodni później, w dniu gdy 
zdałem końcowy egzamin z wyceny diamentów, znalazłem pretekst, by odwiedzić go w jego 
biurze i poprosić o pracę.

Tak się niezwykle szczęśliwie złożyło, że akurat otwierał w Ameryce filię małej firmy, jaką 
wcześniej założył w rodzinnym Izraelu. Więc wprosiłem się do jego biura i błagałem go, by 
wprowadził mnie w diamentowy interes: „Zrobię, co tylko zechcesz, tylko pozwól mi 
spróbować." „Posprzątam biuro, umyję okna, co tylko rozkażesz".

Odpowiedział mi: „Nie mam tyle pieniędzy, by cię zatrudnić, ale spróbuję porozmawiać z 
właścicielem tego biura, nazywa się Alex Rosenthal i zobaczymy, czy nie moglibyśmy złożyć 
się na pensję dla ciebie. Mógłbyś wtedy robić zakupy i pomagać nam obu."

Tak oto zacząłem jako goniec, ze stawką siedem dolarów na godzinę, absolwent Princeton 
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wlokący się pieszo, parnym latem lub przez zimowe zawieje, po ulicach Dzielnicy Diamentów, 
niosąc nie-po/orni. płócienne tnrhy \vv|ulnu>iK' diuiiirnutni i /.loti-in, k:oix-miało być 
przetopione na pierścionki. Potem Ofer, jego żona Aya oraz cichy, niezwykle zdolny jubiler z 
Jemenu - Alex Gal i ja siadaliśmy wokół jedynego (wypożyczonego zresztą) biurka, sortując 
diamenty według jakości, szkicując nowe modele biżuterii albo dzwoniąc w poszukiwaniu 
nowych klientów.

Wypłaty były rzadkie, często wstrzymywane w czasie gdy Ofer próbował przekonać swoich 
przyjaciół w Londynie, by udzielili mu kolejnej pożyczki, ale i tak wkrótce uzbierałem dosyć 
pieniędzy na kupno pierwszego garnituru, który nosiłem potem dzień w dzień miesiącami. 
Często zostawaliśmy w pracy po północy, a potem czekała mnie długa droga do maleńkiego 
klasztornego pokoiku w osiedlu azjatyckich buddystów w Howell w New Jersey. Po kilku 
godzinach byłem z powrotem w autobusie wiozącym mnie na Manhattan.

Gdy nasz interes podrósł nieco, przenieśliśmy się bliżej właściwej Dzielnicy Diamentów i 
pozwoliliśmy sobie na śmiały krok, zatrudniając jednego rzemieślnika, który siedział sam w 
dużym pokoju będącym naszą „fabryką", i wytwarzał pierwsze pierścienie z brylantami. 
Wkrótce zaufano mi na tyle, że mogło spełnić się moje marzenie: siedziałem nad paczką 
luźnych diamentów i sortowałem je według klasy. Ofer i Aya poprosili mnie, bym zajął się 
świeżo otwartym działem zakupu diamentów, który wówczas składał się ze mnie i jeszcze 
jednej osoby. Podekscytowany nowymi możliwościami, zatopiłem się w tym zajęciu.
Jedynym warunkiem, jaki narzucił mi mój tybetański Lama w związku z pracą w firmie było, 
abym nie puścił pary z ust, że jestem buddystą. Musiałem nosić włosy przeciętnej długości (a 
nie ogoloną głowę jak mnisi) i ubierać się zupełnie zwyczajnie. Wszelkie buddyjskie zasady 
miałem stosować po cichu, bez manifestowania czegokolwiek. Jednym słowem: miałem być 
buddyjskim męclr-cem wewnątrz, a na zewnątrz typowym amerykańskim biznesmenem.

W taki oto sposób zacząłem prowadzić swój oddział zgodnie z zasadami buddyzmu, nie dając 
tego poznać nikomu. Już na samym początku zawarłem z Azrielantami niepisane porozumienie: 
do moich obowiązków należało zawiadywanie każdym aspektem Oddziału Diamentów i 
wypracowywanie uczciwego zysku; w zamian miałem wolną rękę, jeśli chodziło o zatrudnianie 
i zwalnianie,(...)


