
LUNGUL DRUM
AL ZILEI DE AZI
(fragmente)

de Constantin D. Pavel

ÎÎ
þi place monologul? Evident cã nu –
dacã nu e al tãu. Dacã ai cumpãrat
însã aceastã carte1), ai face bine sã

te împaci cu ideea cã vei citi un lung monolog
[...]. Cel mai lung monolog având ca subiect
„ziua de azi“! ªi l-am ales tocmai pentru cã –
ºi-o sã-þi dai seama cu adevãrat dupã ce vei
citi cartea! – „azi“ este cea mai importantã zi
din viaþa ta!

Deºi vei avea impresia, în unele momente,
cã asiºti la relatarea propriei tale vieþi, þin sã-þi
atrag atenþia, încã de la început, cu cea mai
mare responsabilitate, cã rândurile care for-
meazã aceastã lucrare se referã la viaþa mea!
Da, despre mine este vorba în aceastã carte,
nu despre tine. Despre ziua mea de azi, nu
despre ziua ta. Despre nãzuinþele mele de azi,
nu despre ale tale. Despre greºelile ºi reuºitele
mele, nu despre greºelile ºi reuºitele tale. Dar,
spre marea mea satisfacþie, viaþa mea se între-
pãtrunde cu viaþa ta ºi, astfel, monologul aces-
ta lung – lung ca un drum de þarã pe o câmpie

bãrãganã – te va conþine ºi pe tine!

Dar... sã n-o mai lungim, cã pierdem timpul.
Iar el e singura resursã epuizabilã ce ne-a fost
datã, printre alte resurse. Vei cunoaºte, la un
moment dat, cã cei ce izbutesc sã realizeze
mai multe în viaþã  au învãþat sã preþuiascã tim-
pul ºi sã-l foloseascã pentru lucrurile mari, im-
portante, nu pentru cele mici ºi insignifiante, cu
care ne întâlnim în fiecare zi.

Ideea acestei cãrþi mi-a venit dupã ce un prie-
ten din adolescenþã – care ºtie cã mi-am înce-
put propria afacere – m-a întrebat ce fac eu
într-o zi oarecare din cursul sãptãmânii? Cum
decurge pentru mine o astfel de zi, acum, cã
nu mai am serviciu? M-a întrebat toate acestea
pentru cã el încã mai are un serviciu – ºi unul
destul de bun, sub oblãduirea Ministerului Jus-
tiþiei –, la care se duce de dimineaþa pânã sea-
ra ºi, deºi câºtigã mulþumitor, nu este, în adân-
cul sufletului sãu, satisfãcut. Are impresia –
mi-a mãrturisit – cã „trece viaþa pe lângã el“.
L-am înþeles foarte bine, pentru cã ºi eu,
la rândul meu, m-am simþit astfel cu
ceva ani în urmã. ªi eu mergeam la
serviciu, un serviciu care chiar îmi
plãcea [...], ºi eu câºtigam
destul de bine
pentru un an-
gajat, dar –
aidoma prie-
tenului 
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meu – mã simþeam „în afara vieþii“. Acolo, la
serviciul meu bine plãtit, scriam ºi editam ºtiri
despre ce se întâmpla în viaþa de zi cu zi, în loc
sã particip la viaþa de zi cu zi!

Când mi-am dat în sfârºit seama, a fost ca o
strãfulgerare! N-a fost nevoie sã mi-o spunã ni-
meni – am citit atât de multe biografii ºi auto-
biografii ale unor oameni care au fãcut multe lu-
cruri importante în viaþa lor, încât, la un mo-
ment dat, m-a trãznit înþelegerea! Iar impulsul
pe care mi l-a dat o fostã colegã de serviciu n-a
fost decât aºa, un... fulg pe un iceberg, o palã
de vânt, un mic... brânci. Înþelesesem!

Iniþial, m-am simþit extrem de... frustrat! Apoi
m-am enervat foarte tare pe mine însumi! La
naiba! Pentru ce trãiesc pe pãmântul ãsta?
Cine sunt eu, la urma urmelor – un slujbaº
pentru alþi oameni sau un om care oferã slu-
jbe? Un amãrât de muncitor pe plantaþia de
vise a altora sau proprietarul propriei mele
plantaþii, cultivatã cu propriile-mi vise? Eu-
merit-mai-mult! Aºa mi-am zis, apoi mi-
am dat seama cã nu fãceam decât sã
copiez replici din filme. ªi dacã tot mã
aflam la capitolul ãsta, am luat cea mai
bunã replicã posibilã – ultima, finalã:

EU-merit-TOTUL!
Aºa de ambiþionat m-am simþit în acea zi

încât am început sã împãrtãºesc tuturor
apropiaþilor mei impresionanta descoperire
pe care o fãcusem! „Eu merit totul“, le-am
spus, „ºi voi acþiona, de-acum înainte, pen-
tru a avea totul!“ „Gata, s-a zis cu vremea
perdanþilor – voi pãrãsi tabãra lor ºi voi
trece dincolo, în tabãra învingãtorilor!“
Mi s-a rãspuns, însã, cu multã, foarte
multã susceptibilitate. Nu mã aºtep-
tam deloc la aºa ceva! ªi iar m-am
simþit frustrat – „cum naiba, mãi oa-
meni buni, de nu înþelegeþi?!“. ªtii ce
mi s-a spus? Ceea ce spun majori-
tatea perdanþilor – ºi nu mã refer
acum la cei care mai pierd din când în
când în viaþã, ci la cei care-ºi pierd viaþa,
ºi-o irosesc clipã de clipã, ceas de ceas, zi

dupã zi, dedicându-se posturii de slugi umile,
ºi chiar luptând cu dinþii ºi cu ghearele pentru
a-ºi pãstra aceste posturi. „Ai o carierã!“ „Cum
poþi sã faci aºa ceva?!“ „Ai ajuns bine, la un
post important de televiziune!“ „Câºtigi bine,
cunoºti oameni sus-puºi! Iar tu vrei sã renunþi
la toate astea?! Pentru ce?“

Da, asta-i întrebarea: „Pentru ce?“
În paginile care urmeazã voi rãspunde la

„pentru ce“-ul meu, mai bine zis la „de ce“-ul
meu. Analizând atâtea ºi atâtea vieþi de suc-

ces, am ajuns la
concluzia cã
toate, fãrã

nici o ex-
cepþie, s-au

bazat pe
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un „de ce“ puternic, solid, bine ancorat în ceea
ce se cheamã existenþa lumii, a Umanitãþii.
Cãci – iar acum îmi exprim o pãrere pur per-
sonalã – nu cred sã existe ceva mai important
pe aceastã lume decât viaþa în ansamblul ei,
iar dedicarea propriei existenþe realizãrii unui
scop mãreþ, care sã preamãreascã viaþa totalã,
este întâiul pas cãtre împlinirea personalã de-
plinã. Odatã înþeles acest lucru, devine mult
mai uºor sã-þi descoperi ºi sã-þi duci la îndepli-
nire þelul personal. Iar odatã pornit pe acest
drum, viaþa ta va cãpãta o strãlucire interioarã
de neimaginat![...]

Pentru unii dintre voi, aceste vorbe par lip-
site de sens, elucubraþii care nu-ºi gãsesc vreun
punct comun cu ceea ce cunoaºteþi voi pânã
acum – însã atunci când veþi da ºi ultima filã a
acestui volum, ele vor fi cãpãtat de mult strã-
lucire, vor fi încãrcate de sensuri ºi, mai ales,
vã vor servi drept cãlãuze în alegerea unui
drum curat în viaþã. O parte dintre voi vor per-
cepe cã ceva profund s-a schimbat în optica
pe care o au asupra vieþii, dar, din nefericire,
nu vor avea toþi curajul sã treacã la acþiune,
pentru a face lucrurile sã se întâmple. Din
pãcate, aceasta va fi marea masã de cititori –
ºi þi-o spun de la început, ca sã nu-þi faci iluzii:
nu-i suficientã o singurã carte de dezvoltare

personalã pentru a te
transforma într-un

învigãtor în viaþa
ta! Dar o singurã 

carte – ºi m-aº bucura enorm sã fie aceasta! –
poate fi impulsul de care ai nevoie! N-ai de
unde sã ºtii acum dacã va fi sau nu aºa. Dar
vei ºtii la finalul ei, vei simþi atunci când o vei
închide ºi îþi vei îndrepta ochii spre tavanul
camerei tale... Îþi vei putea proiecta acolo vi-
sele... primele tale vise... de libertate... [...]

Sã revenim, însã, la prietenul care mi-a dat
impulsul de a realiza aceastã lucrare. Cum
spuneam, mi-a cerut – mai în glumã, mai în se-
rios – sã-i spun cum decurge o zi din viaþa mea
de întreprinzãtor.

Acum, sã nu-þi faci cine ºtie ce idei despre
cât de mare ºi tare afacerist sunt eu ºi ce mare
avere am fãcut de când mi-am început propriul
business! [...] Nu mã laud cu ce am realizat –
mã laud cu ce am pornit sã realizez, fiindcã cel
mai important lucru la început e urmãtorul: sã
porneºti!

Aºa cã n-o sã-þi dau aici informaþii despre teh-
nici de afaceri, ci despre tehnici pentru minte,
despre cum trebuie sã-þi lucreze „cerebelul“ ca
sã fii un om liber. Voi monologa pe tema men-
talitãþii de învingãtor, pe care fiecare dintre noi
ar trebui sã ne-o cultivãm, în fiecare ceas al
vieþii noastre pe acest pãmânt!

Citeam undeva cã „Dumnezeu se roagã în
fiecare clipã pentru noi“. Aºa e! Numai cã noi...
uitãm sau... omitem sã face aºa ceva, în pofi-
da faptului cã sunt vieþile noastre!

Eu am început sã mã rog pentru mine când
am înþeles, în sfârºit, cã pot realiza ceva mãreþ
cu existenþa mea în aceastã lume minunatã.
Am început sã mã rog când am înþeles, în sfâr-
ºit, cã viaþa mea conteazã enorm pentru viaþa
Întregului – ºi cã rugãciunile pe care le adresez
îmi sunt întoarse cu prisosinþã. Cãci ceea ce îmi
doresc eu, îmi doreºte, de fapt, ºi Divinitatea...
[...]

O viaþã de Învingãtor – viaþa unui om care
ajunge sã facã ceva pentru semenii sãi – este
cãlãuzitã cãtre victorie ºi realizãri de principii ºi
mentalitãþi care se întrepãtrund pânã la confun-
dare cu preceptele morale care se regãsesc în
toate religiile Umanitãþii. Înþelegând acest lu-
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cru, am ajuns sã discern
între important ºi ne-

important, între
bine ºi cu ade-
vãrat bine,

între ade-
vãrat ºi

fals...    

Iar
toate

acestea
au avut, aºa

cum era de aº-
teptat de altfel,
urmãri vizibile.

„De când þi-ai în-
ceput afacerea, eºti alt om!“ –

mi-a spus prietenul meu, surâ-
zându-mi un pic strâmb. Normal, l-am întrebat
ce fel de om i se pare cã sunt – ºi îþi spun cu
mâna pe inimã cã abia aºteptam rãspunsul

sãu! Cãci orice om este interesat de propria
persoanã – ºi nu existã bãrbat sau femeie pe
lumea asta care sã nu se raporteze la ceilalþi ºi
la pãrerea pe care aceºtia ºi-o fac despre
el/ea. Nerãbdãtor sã ºtiu cum apar în ochii
celorlalþi – mai ales a celor care mã cunoºteau
bine... dinainte –, am sorbit ca pe-o apã vie
vorbele prietenului meu: „Nu ºtiu cum sã-þi
spun, a zis el, dar... te-ai cam schimbat! Eºti
mai echilibrat acum, mai rãbdãtor, asculþi mai
mult ºi parcã... ai mai multã poftã de viaþã în
tine! Mi-aº dori sã pot sã fiu ºi eu aºa!“

Echilibrat, rãbdãtor, mai bun ascultãtor
ºi mai plin de viaþã – iatã cea dintâi carac-

terizare care mi s-a fãcut, dupã aproa-
pe un deceniu pe tãrâmul întreprin-

zãtorilor. Suna interesant, dar eu
simþeam, în adâncul meu, cã mã

aflam abia la început. E adevãrat,
calitãþile enumerate fac parte din arse-

nalul caracteriologic al oricãrui om care
se aflã pe calea succesului personal. Cãci

succesul e o cale, un drum încãrcat de eveni-
mente, pânã la sfârºit... Iar pe acest drum te
întâlneºti cu o multitudine de oameni ºi de situ-
aþii – iar pentru aceasta chiar ai nevoie de echi-
libru ºi rãbdare...

(continuare în numãrul viitor)

Notã:
1) Fragmentul publicat în acest newsletter face parte din
volumul „Lungul drum al zilei de azi“, de Constantin
D. Pavel, lucrare de dezvoltare personalã aflatã încã în
lucru. Vã puteþi înscrie pe lista celor care vor primi
aceastã lucrare cu autograf ºi 40% reducere, trimiþând
un email la office@pavcon.ro, cu textul „Doresc Lungul
drum al zilei de azi“.
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OFERTA SPECIALÃ DE PAªTE!

Investeºti într-o carte din Lista 1 ºi iei încã una,
GRATIS, din Lista 2, la alegere!

Cere Listele de Cãrþi pe adresa ta de mail, la office@pavcon.ro


