
VEŞTI BUNE

de Constantin D. Pavel

ÎÎ
n nebunia care pare că a cuprins în -
treaga planetă, încep să apară veştile
bune. Acele veşti care îţi dau spe ranţă,

care te înalţă emoţional şi te asigură că ceea ce
trăieşti – chiar dacă simţi durere – e spre binele
tău, e menit să îţi ofere o viaţă cu sens şi semni -
ficaţie. Tot mai mulţi oameni se tre zesc şi se as -
cultă pe ei înşişi, îna inte de a-i asculta pe cei din
„maşina de spălat... creiere“ (cum de numesc eu
televizo rul) şi, odată făcut acest lucru, încep să
înţeleagă cum funcţionează mecanismul veştilor
bune.

Am primit de curând pe email o povesti -
oară japonează cu o morală de o valoare ines-
timabilă, care exemplifică perfect ceea ce vreau
să îţi transmit prin intermediul acestui articol. Ea
sună aşa:

Cu mult timp în urmă, într-un sătuc de la
marginea lumii, se gă  sea un loc numit „Casa
ce lor 1000 de oglinzi“ şi cine intra acolo putea
afla adevărul despre sine.

Un căţeluş mititel, vesel din fire, aflând
des pre acest loc, a hotărât să-l viziteze. Când
a ajuns acolo, a sărit fericit pe scările casei şi
a trecut sprinten pragul. Cu urechiuşele ridicate
şi dând din coadă plin de viaţă, a păşit de pe
hol în încăperea cea mare, plină cu oglinzi. Spre
imensa-i surpriză, s-a trezit deodată uitându-se
la 1000 de căţeluşi fericiţi, care dădeau din coa -
dă ca şi el. A zâmbit vesel şi a primit înapoi
1000 de zâmbete calde şi prietenoase. Când a
plecat de acolo, s-a gândit: „E un loc minunat!
Mă voi întoarce să-l mai vizitez şi altădată.“

Un alt căţel, din acelaşi sat, unul moro -
cănos şi tot timpul îmbufnat, a decis să viziteze
şi el „Casa celor 1000 de oglinzi“. A urcat plic-

tisit scările casei, cu coada în -
tre picioare şi capul plecat.
Când a intrat de pe hol în în -
căperea cea mare, a văzut
deo dată 1000 de căţei ne -
prie tenoşi încruntându-se la

el. Speriat, şi-a
zbur lit părul

de pe

spate şi a început să mârâie la ei. Când ceilalţi
1000 de căţei au început să se zburlească şi ei
şi să-l mârâie, a zbughit-o de-acolo cât îl ţineau
picioarele, gândind: „E un loc îngrozitor şi nici -
odată nu mă voi mai întoarce acolo!“.

Există două tipuri mari de personalităţi:
op timiştii şi pesimiştii. (Unii afirmă că ar mai fi
şi un al treilea tip, realiştii, însă aceştia nu sunt
nimic altceva decât pesimişti care se mint de unii
singuri...) Primii sunt cei care găsesc în ei pute -
rea de a vedea binele din rău; ceilalţi scurmă în
grămada de bine pentru a descoperi răul şi a-l
scoate la iveală.

„E în firea omului... Dacă aşa e felul lui, nu
ai ce-i face!“ – auzim adesea în jurul nostru.

Firea, însă, poate fi schimbată! Totul e să
vrei să o schimbi!

„Cum?“
Prin controlul deciziilor. Înainte de a lua

o decizie, zăboveşte asupra ei şi analizeaz-o cât
timp e nevoie. Indiferent ce decizie ai de luat, nu
te repezi să o pui în aplicare decât după ce te
gândeşti bine la ea.
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Dimineaţa trebuie să te încalţi cu ciorapi;
ce culoare vei alege şi ce tip de ciorapi, din ce
ma terial? Aceasta e o decizie aparent mi noră
pe care trebuie să o iei în fiecare zi, însă, dacă
te vei uita cu atenţie la picioarele oamenilor, vei
constata că sunt destui care poartă ciorapi maro
la pantofi negri sau ciorapi verzi cu mo del în ca -
rouri la pantaloni de o singură culoare, de cele
mai multe ori... gri.

Formează-ţi obiceiul de a nu spune „Da“
sau „Nu“ decât după ce treci prin filtrul gândirii
decizia pe care o ai de luat. Şi ghidează-te întot -
deauna după următorul principiu: fiecare deci -
zie trebuie să îţi producă în interior o stare
de bine, de fericire, de exaltare chiar – fără,
însă, a se constitui într-un in convenient
pentru semenii tăi!

Când îţi vei perfecţiona acest mecanism
de analizare a deciziilor şi de alegere a celor
benefice interiorului tău, dar, în acelaşi timp,
conforme cu buna-cuviinţă şi respectul pentru
celălalt, vei fi gata să vezi mereu partea plină a
paharului. Iar beneficiul pe termen lung a aces-
tui tip de personalitate este incomensurabil!

Veştile bune care vin către noi din ce în ce
mai rapid sunt legate de faptul că oamenii încep,
pur şi simplu, să gândească cu mintea lor şi să
ia ei înşişi decizii. Iar aceştia sunt paşii primor-
diali către autoguvernare şi libertate, din toate punc -
tele de vedere.

— Guvernanţii iau decizii tot mai proaste,
în fiecare zi! mi s-a plâns un prieten cu câteva zile
în urmă.

— Bucură-te! i-am răspuns zâmbind.
— Cum naiba să mă bucur?! Ce, eşti ne -

bun? Tu nu vezi ce se întâmplă în ţară? De ce să
mă bucur?! a izbucnit el, revoltat.

— Pentru că vei fi forţat să nu mai aştepţi
să decidă alţii pentru tine.

— Dar deciziile lor îmi afectează viaţa!
— Pentru că trăieşti într-un sistem de viaţă

care permite acest lucru. Fă efortul de a ieşi de
acolo şi vei vedea că deciziile proaste ale guver-
nanţilor, chiar dacă te vor atinge, o vor face într-
un mod care nu te va răni. Cu cât deciziile guver-

nului sunt mai proaste, cu atât muşchii minţii tale
se vor dezvolta mai mult, oferindu-ţi so luţii pentru
a-ţi păstra stilul de viaţă nealterat. Şi cu cât vei
gândi mai mult, cu cât vei lua mai multe decizii de
unul singur, cu atât vei cunoaşte mai multă liber-
tate. Totul este să nu încalci, prin deciziile pe care
le iei, liberul arbitru al semenilor tăi!...

De aici, discuţia a evoluat şi prietenul meu
a înţeles ce schimbări trebuie să facă spre a-i fi
mai bine. Sper din tot sufletul să găsească în el
pu terea de a continua să meargă pe acest drum,
fiindcă va avea de înfruntat un inamic extrem de
dur: responsabilitatea personală. Fiindcă din mo -
mentul în care începi să iei decizii, trebuie să ţi le
şi asumi în totalitate, să devii responsabil pentru
ele şi pentru urmările lor.

A fi optimist înseamnă, la urma urmelor, a
face cele mai bune alegeri posibile pentru mo -
mentul şi locul în care te afli. Şi cu cât vei alege
ce e bun din ce e rău, cu atât vei persevera în
a-ţi curăţa calea vieţii de toţi oamenii, lucrurile,
sentimentele şi gândurile care te împiedică să
îţi duci misiunea existenţei la bun sfârşit.

Fiindcă ai venit pe acest pământ cu o
mi siune care poartă în interiorul ei o mare da -
to rie: aceea de a trăi din plin şi de a te bucura
de ce e bun în viaţă în orice moment al ei! Tu
alegi ce vei reflecta în oglinda vieţii tale...
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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 –
Conspiraţia bogaţilor –
de Robert Kiyosaki!

„Nu renunţa niciodată!“
Cea mai nouă carte
semnată Donald TRUMP!
Dezvăluiri în premieră din viaţa tumultoasă
a afacerilor la nivel mare!
O experienţă care merită să fie... devorată!

Click AICI pentru comandă!

NU RENUNŢA NICIODATĂ!NU RENUNŢA NICIODATĂ!

Cartea de citit pe    Cartea de citit pe    

P  L  A  J  ĂP  L  A  J  Ă
până la 31 august 2010

comandă cartea lui Donald Trump
si primesti BONUS

„Calea spre Prosperitate“ (2 CD)
CLICK AICI PENTRU COMANDĂ!
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ION ÎN CÂRJE
(fragmente)

de Constantin D. Pavel

AA
ş fi vrut să-l cunoaşteţi în felul în
care l-am aflat eu atunci: tânăr,
proaspăt bărbierit, spălat, călcat,

mirosind a săpun de casă... Era un om chipeş,
însă privirea-i blegită, galben-spă lăcită, îi trăda
boala. Bunicii mei spuneau că-i „...a copiilor“,
boala copiilor. Iar eu mă miram de ce Ion, care
părăsise de mult copilăria, nu scăpase şi de
boală?! Ar fi trebuit s-o lase în urmă, acolo, de -
parte, în vremurile când încă mai era ca mine,
un copil...

Era trist Ion. Cu toate că afişa întruna un
zâmbet viu, era un om tare trist. O tristeţe din
aceea care vine din adâncul fiinţei, pe care nu
o poţi ascunde niciodată...

— Ce faci, Ioane?
— Hăăăăă...! exclama râzând cu dinţii lui

mari ca lopeţile. Merg să trag clopotili.
Ironic. Mergea să tragă clopotele. El. Toc -

mai el. Mergea. Un olog, mergea!
Nu-şi putea folosi picioarele. „Aşa l-a fătat

mă-sa!“, îmi spusese bunica. Cu picioare, dar
fără. Îi făcuseră părinţii două cârje frumoase,
două cârje din lemn de cireş, de mai mare dra -
gul... Şi mai avea Ion două braţe vânjoase, că
ar fi răpus şi ursul de s-ar fi luat cu el la trântă!

— De ce tragi clopotele, Ioane?
— Hăăăăă... Păi mâine e... e sărbătoare...
— Ce sărbătoare, Ioane?
— Păi... hăăăă, nu e duminică?... Hăăăă....
Sărbătoare mare duminica în sat. Se odih-

nise Domnul, se odihneau şi oamenii. Ieşeau
după-masă pe la porţi, să stea pe bancă, să-şi
mai hodinească oasele muncite. Şi nu-mi plă -
cea deloc asta, fiindcă trebuia să le zic „săru -
mâna“ la toţi!...

— Pot să merg şi eu cu tine? îl întrebam pe
Ion.

— Da, poţi! se bucura el. Hăăăă...
Şi porneam spre Biserică, să tragem clopo -

tele. Cârjele lui Ion scârţâiau tare, iar eu îmi în -

chipuiam că picioa rele lui scârţâiau aşa, ca ale
lui Pinnochio.

— Ştii povestea lui Pinnochio, Ioane?
— Hăăăă... A cui?! rânjea el mirat.
— A băieţelului de lemn...
Ion dădea din cap că nu.
— Vrei să ţi-o spun? îl întrebam.
— Hăăăă, nu. Mai bine zi-mi p-aia cu capra!

Aia îmi place mie cel mai mult!
— Bine, încuviinţam eu şi începeam: A fost

odată ca niciodată o capră care avea trei iezi...
Îi povesteam lui Ion păţania iezilor neascul -

tători, conti nuând să mergem, încet, foarte în -
cet, spre Biserică. Mă asculta cu atâta atenţie,
de parcă aş fi fost însuşi Ion Creangă. Se emo -
ţiona când glasul meu de copil se îngroşa şi
striga „de dincolo de uşă“:

Trei iezi, cucuieţi,
Uşa mamei descuieţi...

— Rău lup! murmura el. Rău lup! Rău lup!
— ...şi haţ!, l-a înghiţit pe iedul cel mare din -

tr-o muşcătură! ajungeam eu la faza carnagiu-
lui.

Ion se întrista brusc şi se oprea. Se încrun-
ta, iar buza de jos începea să-i tremure.

— Rău lup! scrâşnea din dinţi. Săracii iezi -
şori...

Şi porneam mai departe. Cârja stângă în
faţă, apoi piciorul, cârja dreaptă, apoi piciorul...

Înaintam încet către Biserică. Un olog trist şi
un copil care spunea poveşti...

Cum se gândea la moartea iezilor, Ion se în -
trista. Nu la fel se întâmpla când auzea că a
murit cineva în sat. Atunci se bucura cu o sin-
ceritate dezarmantă, fiindcă urma să meargă
la pomană, unde mânca pe săturate şi putea
să bea şi-un păhăruţ, două, de ţuică bună – iar
dacă era un mort avut, putea chiar să pri -
mească şi nişte ţoale purtate, să aibă răposatu’
pe lumea ailaltă.

Acum, însă, tare rău îi mai părea după ieduţii
mâncaţi de lup...

— Hai să-i facem de pe... tre... ca... ni... e!
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silabisea el deodată, cu vocea înverşunată a
ca prei, hotărâtă să se răzbune pe lupul cel rău.

Şi ajungeam, pe nesimţite, cârjă după cârjă,
la Biserică.

Ion se oprea în faţa porţii mari de lemn, se
proptea într-o cârjă şi se închina. Îşi făcea cruci
mari, din frunte până-n poale şi de pe un umăr
pe celălalt. Pentru el conta cât de mare era cru -
cea. Văzându-l pe el, mă închinam şi eu, cum
mă învăţase mamaie. „În numele Tatălui, al
Fiului şi al Sfântului Duh! În numele Tatălui, al
Fiului şi al Sfântului Duh! În numele Tatălui, al
Fiului şi al Sfântului Duh!“ De trei ori, Trinitate!

Aleea lungă, de la poartă până la clopotniţă,
străjuită de tufişuri înverzite şi de corcoduşi, o
străbăteam în tăcere. Părea că păşim pe cără -
ruia dintr-un tunel verde, viu, prin care, la răs -
timpuri, soarele îşi trimitea razele-i aurii, jucân-
du-se vesel cu noi, copiii. Păsărelele ciripeau
prin frunzişul bogat, albi nele bâzâiau la răstim-
puri, iar peste toate, în tăcerea încărcată de su -
netele vieţii, se auzeau distinct două cârje:
scârţ!... scârţ!... scârţ!... scârţ!...

Şi cu cât ne apropiam de clopotniţa de la ca -
pătul tunelului, cu atât Ion prindea mai multă
viaţă, părând că aleargă către menirea lui.

Ochii îi străluceau de o bucurie mare, mare de
tot. Începea să gâfâie din cauza efortului, iar
braţele i se contopeau cu cârjele de lemn, dân -
du-mi impresia că în faţa mea aleargă în mâi -
nile-i lungi un personaj grotesc din basmele lui
Ispirescu. Era, însă, doar Ion în cârje, bunul şi
minunatul clopotar al satului...

Ajuns sub clopotniţa de lemn, rezema câr-
jele de scară, desfăcea frânghiile groase ale
celor două clopote uriaşe din înalturi, şi le înfă -
şura grijuliu pe după braţele-i puternice, se aşe -
za în fund pe buturugă şi, radiind de fericire,
trăgea de frânghii. Iar clopotele îl ascultau în -
tocmai, ca două vietăţi docile, şi începeau să-i
cânte în mâini chemările la slujba de duminică. 

Le ascultam încântat şi uimit, mult prea uimit
de fericirea lui Ion în cârje, care trăia, pur şi
simplu, ca să tragă clopo tele...

Notă:
Fragmentul face parte din volumul „Amintiri din -

tr-o copilărie“, de Constantin D. Pavel, lucrare aflată în
lucru. Vă puteţi înscrie pentru a primi a ceastă lucrare cu
autograf şi 30% reducere, tri miţând un email la comen-
zi@pavcon.ro, cu titlul „Do resc Amintiri dintr-o copilărie“.
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