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de Constantin D. Pavel

CC
u câteva luni în urmă am primit
pe email linkul unui video postat
pe YouTube. L-am văzut o dată,

apoi încă o dată, şi-apoi încă o dată... iar şi iar
şi iar. Nu mă mai săturam privindu-l... Şi mi-a
schimbat viaţa! Ţi-l ofer şi ţie, cu mare drag şi
bucurie, (îl poţi vedea aici), însă după ce îl vei
urmări, revino te rog la această pagină, pentru
a termina de citit articolul. Fiindcă vei afla cum
mi-a schimbat viaţa acel video – şi s-ar putea
ca exemplul meu să îţi deschidă o nouă cale
care poate duce la realizarea Visului tau cel
Mare. Ai încredere!

Diferenţa dintre apa caldă şi apa fiartă o
face, deci, doar 1°. Diferenţa dintre o viaţă obiş-
nuită şi una extraordinară o face, deci, depăşi -
rea cu un singur pas a zonei de confort.

Pentru cei care sunt obişnuiţi să învingă
în viaţă şi care, de regulă, culeg roadele cele
mai bogate pe care viaţa le oferă, depă şirea zo -
nei de confort devine obicei. Cu alte cuvinte, ei
sunt obişnuiţi să se autodepăşească, puţin câte
puţin, în absolut orice întreprind, în fiecare zi.

Crezul lor în viaţă, pe cât este de simplu,
pe atât este de pragmatic: „Dacă lumea obiş -
nuită munceşte 8 ore pe zi, noi muncim 9 ore!“
(Statisticile muncii arată, însă, că din 8 ore pe
care un angajat obişnuit le petrece la serviciu,
în medie maximum 5 sunt cu adevărat produc-
tive.) Oamenii de succes, însă, dacă muncesc
9 ore, atunci toate sunt productive! Şi, în cele
mai multe cazuri, acea oră în plus este cea care
face diferenţa între succes şi eşec.

Indiferent în ce domeniu al vieţii îţi aduci
contribuţia personală, străduieşte-te să fii pre -
zent pe deplin în ceea ce faci, pe tot parcursul
programului stabilit... + o oră extra!

Aşa
cum ai putut
vedea în filmuleţul
postat pe You
Tube, diferenţa
dintre locul I şi locul
al II-ea a fost de
numai o secundă şi
jumătate. Însă acea
secundă şi jumătate
a valorat, atenţie!,
peste 500.000 de
dolari!!!

Evident, vei spune că
nu totul se rapor tează la bani
– dar te rog să priveşti lucru -
rile cât mai realist posibil şi să
îţi dai seama că banilor pare să
le facă o adevărată plăcere să meargă în nu -
măr cât mai mare la cel care ocupă locul I, în
orice situaţie ori competiţie a vieţii.

Vei constata, astfel, că acea oră în plus
investită în fiecare zi, acel pas în plus făcut de
tine – comparativ cu ceilalţi –, se va cumula de-a
lungul vieţii cu alţi paşi, care, împreună, vor
ajunge să facă diferenţa, într-un final, între o exis -
tenţă mediocră şi una extraordinară!

Când simţi că e suficient pentru ziua de
azi, trage de tine şi mai fă un pas în plus! Dacă
ţi-ai impus să contactezi 10 clienţi pe zi pentru
a-ţi face norma lunară, mai sună unul în plus în
fiecare zi. Gândeşte-te bine: acel 1 nu reprezin-
tă o creştere de doar... 1, ci de 10% pe zi! Iar în
viaţă, în general, şi în vânzări, marketing şi afa -
ceri, în special, 10% reprezintă adesea dife ren -
ţa dintre a fi sau a nu fi în vârf!

Ce am făcut eu după ce am vizionat fil-
muleţul? De ce mi-a schimbat mie viaţa acel
video? Pur şi simplu, m-a făcut să conştientizez
unde mă aflu, unde aş putea fi şi – cel mai im -
portant! – mi-a arătat ce am de făcut pentru a
ajunge acolo unde îmi doresc!
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Tehnic vorbind, paşii pe care ţi-i voi pre -
zenta în continuare au darul de a face lumină în
activităţile tale zilnice şi îţi vor oferi şansa de a
accede la plutonul fruntaş din domeniul tău de
activitate. Răspunde-ţi cât mai detaliat la între-
bările care ur mează, în scris, fiecare pe câte o
pagină separată de agendă sau caiet (ori, dacă
preferi să faci asta pe calculator, într-un nou do -
cument). Cu cât eşti mai specific, cu atât de pă -
şirea zonei de confort ţi se va părea mai uşoară
şi vei putea elimina rapid şi eficient timpii morţi
sau nerentabili din activitatea ta. Să începem,
deci:

1. Ce activităţi îmi umplu timpul?
2. Care din activităţile de la întrebarea 1

îmi aduc cea mai mare satisfacţie sufletească?
3. Care din activităţile de la întrebarea 1

îmi aduc cele mai mari beneficii financiare?
4. Ce activităţi din lista de la întrebarea 1

mi-ar aduce atât linişte financiară, cât şi sufle -
tească, dacă le-aş face mereu?

5. Ce activităţi îmi irosesc timp preţios?

6. Ce activităţi care îmi irosesc timp pre -
ţios aş putea delega către alţi oameni şi cine
sunt aceştia?

7. În ce activităţi ar trebui să investesc
mai mult timp, astfel încât să devin din ce în ce
mai mulţumit sufleteşte şi financiar?

8. Care e limita mea de rezistenţă psi-
hică şi fizică în fiecare din activităţile enumerate
mai sus?

9. Până unde pot întinde coarda, astfel
încât să nu-mi periclitez sănătatea şi echilibrul
vieţii personale?

10. Ce altceva aş putea să fac, total dife -
rit de ceea ce fac de obicei, astfel încât să mă
relaxez în timp ce produc?

Răspunsurile la toate aceste întrebări îţi
vor oferi o imagine de ansamblu a ceea ce faci
acum cu timpul tău, o imagine extrem de clară
a vieţii pe care o duci în acest moment, urmând
să îţi clarifice căile de urmat într-atât de mult în -
cât, să atingi excelenţa, ţi se va părea... floare
la ureche! Ai încredere!...
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INTEGRALA

KIYOSAKI ÎN ROMÂNIA
13 cãrþi + BONUSURI substanþiale, doar la http://integrala.weebly.com

În curând, cea mai nouã
carte din seria Kiyosaki –
Frate bogat, Sorã bogatã –
de Emi ºi Robert Kiyosaki!

...nu pierde cartea

„Ştiinţă, Filosofie şi
Spiritualitate în Avatar“
e-book-ul GRATUIT, peste 200 de pagini,
10 autori celebri în domeniile lor!

Click AICI pentru download!

DacDacăă ai vai văăzut fimul „Avatar“ (sau daczut fimul „Avatar“ (sau dacăă nu l-ai vnu l-ai văăzut)...zut)...

FĂ-ŢI UN CADOUFĂ-ŢI UN CADOU
eeDDuuccaatt iioonnaall

doar între 1 şi 30 aprilie 2010

10 CD-uri cu 41% REDUCERE

+ CADOU SURPRIZĂ!

CLICK AICI PENTRU COMANDĂ!
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ARTA DE A CONVINGE
(fragmente)

de Constantin D. Pavel

AA
l treilea motiv principal pentru care
oamenii aduc obiecţii eşti... tu!
Nu e vorba de produs, nu e vorba

de afacere, nu e vorba de preţ, nu e vorba de
sistem, nu e vorba de calitate, de culoare sau
de cine mai ştie ce aspect legat de produs sau
business în sine; e vorba de tine, de felul tău
de a fi, de felul tău de a te prezenta în faţa lor,
de felul în care ei te percep pe tine – cu tot
ceea ce înseamnă asta!

Ca să dau un exemplu, din nefericire încă
„proaspăt“ în memoria-mi... ol factivă: mai zilele
trecute am fost la un training la care au parti -
cipat 38 de persoane. Toţi cu atitudinea omului
care şi-au luat viaţa în propriile mâini, îmbrăcaţi
în ţinută business, curaţi şi par fumaţi... cu ex -
cepţia – mereu întâlnită –  a... unuia, care venise
într-o pereche de blugi vechi, încălţat cu nişte
adidaşi prăfuiţi şi purtând un tricou sim plu, alb,
vizibil necălcat şi un pic mai mult... „purtat“ – ne -
bărbierit şi mirosind de la o poştă a transpira -
ţie!... Venise acolo, ca şi noi, să afle cum poate
să de păşească ceea ce generic a fost denumit
„criză“. În jurul lui, gol. Dar gol, nu glumă! Ni -
meni nu s-a apropiat de el, nimeni nu a fost in -
teresat de afacerea lui, deşi spusese că dez-
voltă un business în domeniul comerţului elec-
tronic. La pauză, din fericire pentru toată lu mea,
a plecat. Dar nu sunt prea convins că a înţeles
cauzele reale ale evitării sale de către ceilalţi
participanţi la training...

Imaginea personală este, în aproape toate
cazurile, principalul tău atú în relaţia cu ceilalţi,
e modul tău de a te oferi ce lorlalţi, e felul în
care eşti privit de cei care te înconjoară. De
aceea felul în care te prezinţi are o covârşi-
toare importanţă în planul afacerii tale; practic,
putem spune că afacerea arată aşa cum arăţi
tu – mai ales în ochii celor care nu te cunosc!

Oamenii sunt obişnuiţi să pună repede eti -
chete pe pachete, fără să-şi mai acorde răga -

zul de a verifica ce se află înăuntru. Da, e ade-
vărat, în activitatea mea jurnalistică m-am lovit
de multe ori de oameni pe care, la o primă pri -
vire, n-aş fi dat nici doi bani, pentru ca, după ce
am avut ocazia să stau cu ei de vorbă sau să
le citesc lucrările, să-mi schimb aproape com-
plet părerea, însă prima impresie contează
enorm în majoritatea cazurilor şi ea se schim-
bă greu, foarte greu!

Nu mi-e ruşine să recunosc că vreme de
câţiva ani compor tamentul meu „în lume“ era
altul decât cel „de acasă“, iar efortul pe care îl
făceam pentru a fi altfel „în lume“, pur şi simplu
mă obosea enorm. Ce-i drept, pentru o peri -
oadă de timp reu şeam să păcălesc pe cei din
jurul meu, însă invariabil venea un moment în
care „îmi dădeam arama pe faţă“ – cum se
spune – şi oamenii vedeau că, de fapt, nu prea
eram ceea ce păream a fi. Şi cu toate că aveam
de suferit, ani la rând am tot luat-o de la capăt
cu această atitudine păguboasă, până când,
într-o feri cită zi, mi-am dat seama că nu pe alţii
îi păcăleam eu, ci chiar pe mine! Viaţa mea
avea de suferit de pe urma acestei „dedu blări“
– şi nu doar viaţa mea, ci şi cele ale soţiei şi fiu-
lui meu, fiinţele pe care le iubesc cel mai mult
pe această lume...

Şi atunci am luat hotărârea să fiu unul şi
acelaşi – şi acasă şi în lume, peste tot pe unde
exist şi sunt! Privind în urmă, înclin din ce în
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ce mai mult să cred că aceasta e decizia cea
mai responsabilă pe care am luat-o vreodată
în viaţă. N-a fost uşor deloc şi nu mi-a reuşit
dintr-o dată. Nu. A fost nevoie de ani întregi
pentru a-mi detoxifia mintea de obiceiurile pă -
gu boase, a fost nevoie de nopţi întregi nedor-
mite şi de zile lungi de incertitudine, de lupte
interioare acerbe între necesitatea de a avea şi
nevoia de a fi.

Nici până în aceste momente, când lucrez la
această carte, nu m-am re-format pe de-a-ntre -
gul. Căci acest proces doare, e anevoios şi pro -
fund tulburător.

Iar cel mai important lucru este că trebuie să
treci prin el doar tu şi... El. Nu vei avea alt aju-
tor, nu vei descoperi în toată lumea asta un alt
sprijin în afară de El. Însă, crede-mă, El e arhi -
suficient! Cine e El? E cel de dincolo de tine,
dar e şi cel din tine, e cel care-ţi vorbeşte me -
reu dacă te linişteşti suficient pentru a-L auzi şi
care, atunci când într-adevăr te afli la anan ghie,
Îţi va arăta calea cea bună. În toate cazurile Îţi
va oferi posibilitatea de a alege singur, căci în
această călătorie minunată numită viaţă tre-

buie să-ţi înveţi propriile lecţii; atunci când
ajungi însă la acele răspântii capitale şi nu mai
ştii încotro s-o apuci, pleacă-ţi umil capul, îm -
pre unează-ţi palmele în dreptul feţei şi cere-I
îndrumare. Dacă ceea ce Îi vei cere este cu
adevărat important pentru tine, Îţi va răspunde
şi vei fi călăuzit...

Mulţumeşte-I atunci, din toată fiinţa ta, şi
smereşte-te cu totală umilinţă înainte-I, fiindcă
numai în felul acesta Calea îţi va fi revelată şi
vei putea păşi pe ea cu inima împăcată şi su -
fle tul uşor...

Notã:
Fragmentul publicat în acest newsletter face

parte din volumul „Arta de a convinge“, de Constantin
D. Pavel, lucrare de dezvoltare personalã aflatã încã în
lucru. Vã puteþi înscrie pe lista celor care vor primi
a ceastã lucrare cu autograf ºi 40% reducere, trimiþând
un email la office@pavcon.ro, cu textul „Doresc Arta de
a convinge“.
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