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BILANÞUL...

de Constantin D. Pavel

AA
proape cã s-a mai dus un an
din viaþa noastrã. ªi, aºa cum
se obiºnuieºte la fiecare sfârºit

de an, ar trebui sã ne aºezãm la masa din
bucãtãrie, în faþa unei ceºti de ceai fierbinte
sau de cafea bunã ºi sã facem bilanþul. Ce
ne-am propus, ce am fãcut, ce am realizat, ce
ar mai fi trebuit sã facem? În urma acestei
analize ar trebui sã aparã... sentimente: de
satisfacþie sau de insatisfacþie, de mulþumire
sau de nemulþumire. Cele de mulþumire ar tre-
bui sã ne dea putere sã continuãm, cele de
nemulþumire sã ne dea ambiþia de a afla unde
am greºit ºi ce ar trebui sã corectãm la felul
în care suntem ºi facem. 

Sunt câþiva ani buni de când mi-am
fãcut un obicei din a face bilanþuri; în ºtiinþa
planificãrii, acestea au un rol extrem de im-
portant, deseori cântãrind la fel de greu ca ºi
planificarea activitãþilor în sine. Fac bilanþuri la
sfârºit de zi, la sfârºit de sãpãtmânã, la sfârºit
de lunã, iar acum, iatã, la sfârºit de an! Ce în-
seamnã asta? Netezirea cãii personale spre
succes ºi spre realizarea þelurilor.

Bilanþurile de sfârºit de zi le fac, de obi-
cei, pe agenda zilnicã sau mental, seara,
înainte de a adormi. Trec în revistã ce anume
am avut planificat sã fac, ce am fãcut, ce nu
am fãcut, de ce nu am fãcut, iar dacã am
fãcut, mã întreb, se putea mai bine?; ºi dacã
se putea mai bine, cum trebuia fãcut mai
bine? Rãspunsurile mi le notez sau, dacã pro-
cesul este doar mental, le transform în decizii;
iau decizii pentru a doua zi. (Dacã deciziile au
fost importante sau dacã sunt legate de lu-
cruri importante, mi le reamintesc ºi, dimi-
neaþa, înainte de a începe lucrul, le aºtern în
agendã. Dacã nu au fost importante, le uit,
pur ºi simplu!)

Bilanþurile sãptãmânale sunt cele mai
dificil de fãcut, fiindcã de ele þin multe varia-
bile; existã proiecte care se întind pe durata
mai multor sãptãmâni ºi, deseori, este greu
de fãcut o evaluare strictã a activitãþii ºi a
rezultatelor. Dar o agendã þinutã corect poate
uºura foarte mult aceastã muncã...

În curând, PAVCON eDucational va
oferi tuturor celor care se luptã sã-ºi organi-
zeze viaþa, un material de o importanþã extra-
ordinarã, un pachet educaþional format dintr-o
carte ºi douã CD-uri
audio, în urma cã-
rora timpul tãu ºi
eficienþa acþiunilor
personale vor cãpãta o
valoare din ce în ce mai
mare. Urmãreºte site-ul
www.pavcon.ro pentru
noutãþi.

Bilanþul lunar
este cel care aratã cât
de bine ne-am orga-
nizat ºi ne-am fãcut
treaba. Pentru cã
majoritatea proiectelor noastre sunt lunare, ne
vine mai uºor sã urmãrim, cu creionul pe hâr-
tie, etapele proiectelor în care suntem împli-
caþi, precum ºi activitãþile care ne pot con-
duce la finalizarea lor.

Iar bilanþul anual, cel de care ne aflãm
atât de aproape acum, este un bun prilej de a
ne revedea ºi revizui... atitudinea! Mi-a luat
ceva timp sã înþeleg faptul cã schimbãrile per-
sonale nu se pot face dintr-o datã, cã e ne-
voie de sute – uneori chiar mii! – de zile pen-
tru a produce schimbãrile necesare asupra
propriei persoane, ºi ceea ce m-a ajutat sã
vãd asta au fost... bilanþurile ultimilor ani, din
care am învãþat foarte multe. 

Faceþi-vã bilanþul ºi pãstraþi-vã hârtiile.
În felul acesta veþi putea sã vã revedeþi viaþa
ºi drumul cãtre propria devenire!
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VIZIUNEA LUI
GEORGEGEORGE CARLINCARLIN
DESPRE BÃTRÂNEÞE

de Roberta Tãrtãºeanu

GG
eorge Denis Patrick Carlin,
actor american de comedie
stand-up, a încetat din viaþã la

22 iunie, anul acesta, la vârsta de 71 de ani.
Pentru munca sa de autor de comedie ºi de
actor, a fost recompensat cu nu mai puþin de
patru premii Grammy, fiind remarcat mai ales
pentru umorul sãu negru.

A abordat deseori subiecte considerate
tabu, cum ar fi religia, psihologia ori politica. A
atacat, cu umoru-i specific, deciziile Curþii
Supreme de Justiþie într-un caz celebru în
Statele Unite, iar în ultimii ani ºi-a concentrat
atenþia pe satirizarea exportului de culturã
americanã.

Considerat al doilea mare comediant
american de stand-up, dupã Richard Pryor,
George Carlin a avut deseori scheciuri extrem
de inspirate despre viaþã ºi despre modul în
care ar trebui sã o trãim.

În cele ce urmeazã, Newsletterul
PAVCON eDucational are plãcerea sã
gãzuiascã unele dintre cele mai importante
idei ale lui Carlin despre bãtrâneþe.

Conºtientizaþi cã singura datã în viaþã
când ne place sã „îmbãtrânim“ este în copilã-
rie? La mai puþin de 10 ani suntem atât de
încântaþi de asta, încât gândim ºi în fracþiuni
de an. 

„Câþi ani ai?“
„Am patru ani ºi jumãtate!“
Nu vei spune niciodatã cã ai 36 de

ani... ºi jumãtate. Da, dar ai patru ani ºi jumã-
tate... Asta e diferenþa!

Ai ajuns adolescent, acum nu te mai
pot opri. Sari de bunãvoie la numãrul urmãtor
sau chiar puþin mai departe.

„Câþi ani ai?“
„O sã am 16!“ 

Poate cã ai 13, dar vei avea 16!
ªi vine ºi cea mai grozavã zi din viaþa

ta... ai 21! Chiar ºi cuvintele sunã ca o cere-
monie: ai devenit major, ai 21 de ani! Daaa!!!

Apoi, faci 30.
Oooohh, ce se întâmplã aici? Parcã ai

fi lapte bãtut! Ãla „se face“ ºi e numai bun de
aruncat. Nu mai e amuzant, te-ai acrit. Ce nu
e în regulã? Ce s-a schimbat?

Ai devenit major, faci 30, mergi pe 40. 
Whoa! Pune frânã, o iei razna.
Pânã sã bagi de seamã, ajungi de 50

ºi toate visele s-au spulberat. Dar, aºteaptã!!!
Împlineºti 60.  Nici tu nu credeai cã

vei ajunge la asta!
Deci: devii major, faci 30, mergi pe

40, ajungi de 50 ºi împlineºti 60.
Aºa vitezã ai luat, încât atingi 70.

Dupã asta, este „de pe o zi pe alta“: aºtepþi
„sã o duci pânã miercuri“.
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În vârstã de 80 ani, fiecare zi e un
ciclu complet: o þii pânã la prânz, ai prins ºi
4:30; ai ajuns ºi seara asta.

ªi nu se opreºte aici!
La 90, o iei uºurel înapoi:
„Abia am avut 92.“
Apoi se întâmplã cel mai straniu lucru:

dupã 100, devii iar copil:
„Am 100 ºi... jumãtate!“
Vã urez tuturor sã prindeþi 100 ºi jumã-

tate cu sãnãtate!

ªi iatã, acum, câteva sfaturi importante
despre... cum sã rãmâi tânãr:

1. Ignoraþi numerele neesenþiale.
Inclusiv vârsta, greutatea ºi înãlþimea. Lãsaþi
doctorii sã-ºi facã griji în legãturã cu astea.
De-asta îi plãtim.

2. Înconjuraþi-vã de prieteni veseli. Ãia
mohorâþi vã deprimã.

3. Învãþaþi mereu*. Studiaþi computerul,
meºteºugurile, grãdinãritul, orice. Nu lãsaþi
creierul sã vi se leneveascã. „O minte înceatã
este atelierul diavolului.“ ªi numele diavolului
este Alzheimer.

4. Savuraþi lucrurile simple.
5. Râdeþi des, mult ºi din toatã inima.

Râdeþi pânã nu mai puteþi ºi vã trebuie aer.
6. Mai apar ºi lacrimi uneori. Înduraþi,

suferiþi ºi treceþi mai departe. Singura per-
soanã care vã însoþeºte toatã viaþa sunteþi
chiar voi înºivã. Fiþi vii cât sunteþi în viaþã!

7. Înconjuraþi-vã cu dragoste, indiferent
dacã asta înseamnã familia, animãluþele
voastre dragi, muzica, plantele, hobby-urile,
ce-o fi. Casa voastrã este refugiul vostru.

8. Preþuiþi-vã sãnãtatea. Dacã este
bunã, pãstraþi-o. Dacã mai are „hibe“, repa-
raþi-o. Dacã nu þine de voi „reparaþia“, cãutaþi
sprijin.

9. Nu vã cãutaþi vreo vinã. Faceþi vizite
la mall, într-un alt judeþ, într-o altã þarã, dar
nu unde se aflã vina.

10. Spuneþi-le oamenilor pe care îi
iubiþi cã îi iubiþi, cu orice ocazie!

ªi nu uitaþi niciodatã:

„Viaþa nu se mãsoarã cu numãrul de
respiraþii pe care le aveþi, ci în momente
care îþi taie rãsuflarea.“
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* Acest important punct atins de George Carlin, educaþia continuã a oamenilor, este misiunea care miºcã înainte
Grupul PAVCON  eDucational. Programul Educaþional Lunar este o unealtã educaþionalã creatã de noi cu mare
atenþie, în ideea de a oferi oamenilor o dozã lunarã de informaþie non-liniarã, din domenii care, pânã la urmã,
adunate la un loc, înseamnã viaþa. Relaþiile familiale, comunicarea, inteligenþa financiarã, motivaþia, atitudinea,
managementul timpului ºi al resurselor, teoria succesului, religia, relaþia cu copiii, realizarea þelurilor, echilibrul inte-
rior, toate acestea fac din Programul Educaþional Lunar un trans-formator de vieþi!                      www.pavcon.ro


