
THOMAS ANDERS, EU,
CRISTI BRANCU ŞI...
LEGEA ATRACŢIEI

de Constantin D. Pavel

AA
veam frumoasa vârstă de 16 ani
când am auzit la radio pri mul cân-
tec sem nat Modern Talking; o

creaţie a lui Dieter Bohlen, în incredibila inter -
pre tare a lui Thomas Anders. Se chema „You’re
my heart, you’re my soul“ şi avea să devină ex -
trem de rapid, un superhit la nivel european;
pe vremurile acelea însă, noi, adolescenţii şi ti -
nerii români, nu aveam acces de cât cu greu la
„muzica imperialiştilor capita lişti“; era epoca
mag netofoanelor ruseşti Kashtan şi a ca seto -
foanelor japoneze Sanyo, Sony şi Akai...

Au urmat hit-uri pe bandă rulantă precum
„One in a million“, „Brother Louie“, „Cheri, cheri,
lady“, care au făcut din trupa germană cea mai
iubită şi apreciată formaţie disco a anilor ’80, iar
din Dieter Bohlen cel mai important, prolific şi bo -
gat com pozitor al Germaniei.

Istoria trupei formată din Dieter Bohlen
şi Bernd Weidung (numele real prea puţin cu -
noscut al lui Thomas Anders) a fost împărţită în
două perioade: 1984-1987 şi 1998-2003. În cea
dintâi m-am îndrăgostit, în cea de-a doua, în
viaţa mea a renăscut fiorul sublim al adoles -
cenţei. Dragostea dintre mine şi so ţia mea a
prins a se înfiripa în timp ce dansam pe melo-
dia „You’re my heart, you’re my soul“, într-o dis-
cotecă din satul bunicilor mei, şoptindu-i la ure-
che versurile din refren... Succesele mele, în
aproape tot ce am întreprins, au fost potenţate
de îndemnu rile din „You can win if you want“,
„We take the chance“ sau „Ready for the Vic -
tory“. Ba chiar, atunci când am fost rugat să îmi
aleg o melodie pe care să îmi fac intrarea pe
scena Sălii Pala tului din Bucureşti, când am sus -

ţinut seminarul „Serviciu vs.
Afacere“, m-am oprit fără
să ezit asupra incredibi -
lului cântec „We take
the chance“, cu
care mă identific
per fect.

Pur şi simplu,
versurile moti-
vaţionale
ale aces-
tei trupe,
ritmurile
disco
exce-
lente,
vocea
de-a
dreptul
divină a
lui Thomas
Anders,
toate aces-
tea, au făcut din mine un fan fidel al celor doi
artişti germani. Le-am urmărit evoluţiile de-a
lungul anilor şi mi-am dorit întotdeauna să tră -
iesc „pe viu“ un concert de-al lor.

Când Thomas Anders a anunţat că vine
la „Cerbul de Aur“, în 2004, mi-am promis să
nu lipsesc de la concertul său. Din păcate, o
problemă stringentă în familie m-a împiedicat
să ajung la Braşov în acel an. Am regretat con-
tinuu de atunci încoace şi am sperat şi aştep-
tat cu emoţie reve nirea lui. Cu câteva luni în
urmă, aşteptarea mi-a fost răsplătită şi mare
mi-a fost bucuria să aud că pe 10 decembrie
2010, celebrul solist german va performa la
Sala Palatului.

Din acel moment am început să lucrez
mental, emoţional şi faptic la Proiectul „Invitaţii
la Thomas Anders“, propunându-mi să obţin o
invitaţie de două persoane la acest concert! De
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ce invitaţii? Pentru că la concertul din aprilie
2009 al la fel de celebrei soliste C.C. Catch,
susţinut tot la Sala Palatului, mi-am cumpărat
bilete şi nu am fost mulţumit deloc de acustica
sălii, singurii care au avut parte de condiţii ex -
celente fiind cei din faţa scenei, unde s-a putut
ajunge, însă, doar cu invitaţii...

Ei bine, odată ce decizia a fost luată, am
început să acţionez în consecinţă: şi acasă şi
în maşină l-am ascultat pe Thomas An ders,
atât în interpretări solo, cât şi în cadrul trupei
Modern Talking; am săpat după tot felul de
informaţii despre el, după fotografii cu el, cu
concertele lui, văzându-mă acolo, lângă scenă,
chiar şi pe scenă, alături de el, făcând poze cu
el; am trimis Universului dorinţa mea, cerând
tuturor prietenilor şi cunoscuţilor mei, pe Mes -
senger, pe Facebook, pe mail, telefonic sau
faţă-n faţă, invitaţia mea la concertul din 10
decembrie; am început să cred din ce în ce
mai mult că cererea mea a ajuns acolo unde
trebuia şi, odată cu trecerea zilelor, credinţa mi
s-a transformat în certitudine; iar din acel mo -
ment am început să mulţumesc Universului că
mi-a dăruit invitaţia mea.

Şi, acum, partea... „psiho-pupu“, cea care
pare atât de miraculoasă, atât de greu de cre -
zut „ne-cre dincioşilor“... Aseară am urmărit me -
ciul Stelei cu Liverpool, după care am început
să butonez de pe un program pe altul, la „în -
tâmplare“... Am ajuns, din „întâmplare“, la emi-
siunea lui Cristi Brancu, „Agentul VIP“, chiar în
momentul în care, „întâmplător“, anunţa că...
are de oferit o invitaţie de două persoane la...
concertul lui Thomas Anders, din 10 decem-
brie, de la Sala Palatului!

În acel moment am avut CONVINGE -
REA TOTALĂ că aceea era invitaţia mea! Tot
ce trebuia să fac era să sun şi să mi-o reven-
dic. Numărul de telefon la care trebuia să sun
a fost afişat pe ecran doar o dată, timp de câte-
va secunde; suficient, însă, încât să-l pot forma
pe telefonul mobil. Am sunat. În ureche am au -
zit ton de ocupat. Am format iarăşi. Ocupat.
Ocupat! Ocupat! Timp de aproape 20 de mi -
nute am format şi am ascultat cu încăpăţânare

tonul de OCUPAT! Nici o clipă nu am renunţat,
nici o clipă nu am crezut altfel decât că invitaţia
pe care o avea Cristi Brancu era invitaţia mea!
Soţia mi s-a alăturat şi a început să sune şi ea
de pe telefonul ei mobil. Iar şi iar şi iar...

Cu numai câteva minute înainte de fina -
lul emisiunii, ne-a răspuns o domnişoară. Iar
de acolo lucrurile au decurs aşa cum mă aştep -
tasem... Am intrat în direct cu Cristi Brancu,
numele meu a apărut pe „burtieră“, am răs -
puns corect la întrebarea care mi s-a pus şi...
invitaţia mea a ajuns, astfel, la mine!

Pare incredibil? Ei bine, aşa funcţio -
nează realitatea în care trăim! Atunci când
crezi cu toată fiinţa ta în ceea ce ceri, când
perseverezi dincolo de ceea ce aşteaptă oa -
menii de obicei, când mulţumeşti Universului,
din adâncul sufletului, că ţi-a ascultat ruga şi că
ţi-a îndeplinit dorinţa, acolo, în viitor, acel viitor
devine, într-un mod ce pare atât de miraculos,
realitatea ta!

„Cere şi ţi se va da!“
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INTEGRALA

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

Luna aceasta apare în româneşte cea
mai nouã carte din seria Kiyosaki:

Creşte-ţiCreşte-ţi
IQ-ul FinanciarIQ-ul Financiar

Poţi deja să o comanzi AICI!!!

Aceste CD-uri unice condensează principii, strategii şi
tehnici de marketing direct care acoperă situaţii în
care se încheie vânzări între două companii (business-
to-business), între consumator şi companie (business-
to-consumer), exemple din retail, restaurante, liber
profesionişti, imobiliare, vânzari de automobile şi
chiar vânzări de servicii financiare, vânzări directe şi
marketing de reţea, industrie, articole foarte scumpe
ş.a.m.d.

8 CD-uri într-un Kit de Marketing revoluţionar!
Click AICI pentru comandă!

eficient @ profitabil @ rapid @ durabileficient @ profitabil @ rapid @ durabil

...de Bill Fitzpatrick...de Bill Fitzpatrick

„Ghid de dezvoltare personală„Ghid de dezvoltare personală
în 100 de paşiîn 100 de paşi““

Până la 31 decembrie 2010
comandă cele 2 CD-uri cu 50% reducere!!!

CLICK AICI PENTRU COMANDĂ!
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CE SĂ NU FACI CA SĂ FACI
BANI ÎN MLM
(fragmente)

de Constantin D. Pavel

Să NU îţi clădeşti afacerea
împins de coşmaruri, ci atras de vise!

Doar două lucruri pot motiva un om: ori un
vis puternic ori un coşmar îngrozitor.

Majoritatea oamenilor îşi trăiesc vieţile în
teamă, mânaţi de coşmaruri precum facturile
lunare, hainele cu care trebuie să se îmbrace,
lemnele pentru iarnă sau chiar mâncarea de zi
cu zi. Pentru ei, viaţa nu e altceva decât o fugă
de „sărăcie“, o fugă de neajunsuri, o fugă de
tot ceea ce îi sperie. Şi fac tot ceea ce fac pri -
vind cu teamă – iar unii chiar cu groază! – în
urma lor, foarte puţin atenţi la ceea ce le poate
oferi viitorul. Astfel de oameni nu sunt niciodată
mulţumiţi de viaţa lor!

Celălalt tip de oameni îşi trăiesc vieţile în bu -
curie, pace şi speranţă, atraşi de un vis măreţ,
de o realizare personală din viitor, pentru care
merită să se trezească în fiecare dimineaţă şi
să muncească pentru a o împlini. Ei sunt con -
ştienţi de valoa rea lor, de responsabilitatea pe
care şi-o asumă şi caută întotdeauna noi căi şi
mijloace prin care să îşi realizeze ţelurile. Îşi
extrag energia din imaginea vie a visului lor din
viitor, pe care şi-l păstrează permanent viu în
minte, construindu-şi visul chiar cu energia pe
care el o degajă. Atâta timp cât visul lor e
acolo, în viitor, prezentul lor e încărcat de feri-
cire, fiindcă au pentru ce trăi! Iar când visul
devine realitate, un alt vis, mai măreţ, mai ener -
gizant, îi conduce spre înainte!

Clădeşte-ţi afacerea pe un vis măreţ şi, ast-
fel, vei cunoaşte succesul! Dacă, totuşi, ai în -
ceput acest business împins de la spate de
nevoi, de griji şi probleme, fă-ţi timp şi află-ţi
visul. Te va scoate din nevoi mult mai repede
decât îţi poţi închipui, căci nimic nu e mai pu -
ternic decât un vis măreţ!

Să NU decizi tu în locul prospecţilor!

Te afli în momentul crucial al scrierii Listei
de Nume, practic, capitalul cu care intri în afa -
cere. Ei bine, nu face greşeala de a omite voit
pe cineva!

Crearea unei structuri profitabile de network
marketing este asociată cu căutarea de dia-
mante. (Tocmai de aceea, aproape toate com-
paniile MLM au ca nivel de stabilitate financi ară
înaltă titulatura de Diamant.) Un căutător de
diamante cerne o cantitate uriaşă de pământ
pentru a da peste o piatră preţi oasă. El nu tra -
tează nici un bolovan de pământ, nici o piatră,
indiferent de felul în care arată, cu superficiali-
tate, aruncându-le fără să le cerce teze în dea -
proape.

Un constructor de reţea trebuie să cearnă
mii – dacă nu cum  va zeci de mii de oameni –
pentru a descoperi un viitor Dia mant. Avantajul
oferit de această afacere este că diamantele
se formează pe parcurs, în creuzetul afacerii.
Ele nu sunt dinainte diamante. Sunt doar oa -
meni obişnuiţi, cu posibilitatea de a de veni Dia -
mante. Ceea ce îi transformă în Diamante sunt,
ca şi în natură, „temperaturile şi presiunile
enorme“ la care sunt su puşi în timpul procesu-
lui acesta minunat de transformare din simplu
om în fiinţă umană, pe parcursul construirii
afacerii.

Trece, deci, pe lista de nume orice persoană
pe care ai cu noscut-o vreodată şi la care ai
acces în vreun fel sau altul. Nu decide tu în
locul ei, căci nu ai cum să vezi dinainte tăria de
Diamant din interiorul acelei fiinţe. Scrie-i pe
toţi pe listă, fie că sunt bogaţi sau să raci, deş -
tepţi sau proşti, buni sau răi, să nătoşi sau bol-
navi. Când faci lista, doar fă lista! Nu gândi!
Nu judeca! Nu pune etichete!

Gândeşte-te bine: te afli în postura de a face
lista de nume pentru că sponsorul tău nu te-a
judecat atunci când ţi-a trecut numele pe lista
lui. Putea avea, la prima vedere, o mulţime de
motive să nu facă asta, dar nu a comis gre -
şeala de a decide în locul tău, de a hotărî el
dacă tu vei face sau nu acest tip de afacere.
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Pur şi simplu, te-a trecut acolo şi ţi-a lăsat ţie
dreptul de a alege pentru viaţa ta.

Fă şi tu la fel ca el!

Să NU pui niciodată punct listei de nume!

Lista de nume este izvorul de apă vie al
afacerii tale. În clipa în care închizi acest izvor,
esenţa care stă la baza creşterii continue a
businessului tău – oamenii noi – va seca, iar
businessul tău se va stinge.

Deşi am început afacerea trecând 538 de
persoane pe lista de nume, doar 3 dintre ei mai
sunt astăzi alături de mine. Acest lucru, însă, nu
m-a împiedicat să îmi construiesc businessul
mai departe, căci lumea este plină de oameni
dornici să îi ur meze pe cei care ştiu cu sigu-
ranţă încotro se îndreaptă. Tot ce trebuie să
faci este să le spui zilnic unor necunoscuţi cine
eşti tu, încotro te îndrepţi şi să le arăţi calea pe
care ai ales-o pentru a ajunge acolo.

Intră în contact cu oameni noi în fiecare zi,
împrăştie-ţi căr ţile de vizită peste tot pe unde
ajungi şi nu uita niciodată să ceri cărţi de vizită
sau măcar să notezi datele de contact ale noi -
lor cunoscuţi. Această atitudine de permanent
căutător de diamante te va ajuta să îţi împros -
pătezi permanent lista de nume, ceea ce îţi va
imprima mereu o stare de încredere interioară
extrem de benefică pe termen lung.

Când adaugi oameni noi în listă, vei avea cu
cine să lucrezi. Iar beneficiul colateral cel mai
mare este că partenerii tăi vor observa ce faci
şi te vor duplica, ceea ce va duce, invariabil, la
o creştere accelerată a structurii.

Pentru afacerea ta, o zi în care nu ai trecut
pe lista de nume nici un om nou e o zi pier-
dută!...

Să NU îţi tratezi prospecţii „la grămadă“!

Fiecare om nou care vede afacerea este o
individualitate, iar unghiul din care el o priveşte
este unic. Şi tocmai de aceea trebuie tratat ca
atare! Fiindcă fiecare om are visele lui, ne voile

lui, caracteristicile şi capacităţile lui, lista lui de
nume şi, mai ales, pute rea lui de muncă. După
ce îi prezinţi planul de marketing sau îl vede la
sală, la birou sau chiar la tine în su fragerie, sta-
bileşte cu el o a doua întâlnire şi, acolo, acor -
dă-i toată atenţia de care eşti în stare!

Porneşte fiecare om separat şi tratează-l în
aşa fel încât să îi arăţi că el şi afacerea lui sunt
cele mai importante pentru tine. (Ştii ceva?
Chiar aşa şi este!!!) Apoi oferă-i Sistemul de
lucru şi ai răbdare cu el până când îl învaţă.
Pe măsura trecerii timpului şi a implicării lui
active în afacere, va deveni din ce în ce mai de -
dicat Sistemului de lu cru, eliberându-te astfel
pe tine şi oferindu-ţi timp să lu crezi cu alţi oa -
meni noi, să clădeşti o altă „direcţie“, un alt
„picior“.

Să nu uiţi niciodată că grupurile sunt for-
mate din oameni, din fiinţe unice, cu persona -
lităţi unice şi nevoi unice. Şi indi ferent de po -
ziţia pe care te situezi, tratează-i pe toţi cu
atenţia ta, oferă-le o parte din fiinţa ta; făcând
asta, vei constata ceva uimitor: cu cât te vei
dărui mai mult celorlalţi, cu atât vei primi mai
multă energie, mai multe resurse, mai mult
timp, mai mulţi bani, mai multe vise împlinite.
Ceea ce dai, aceea vei primi, dar de zece ori
înmulţit!

Notă:
Fragmentul de faţă face parte din volumul „Ce să NU faci
ca să faci bani în MLM“, de Constantin D. Pavel, lucrare
în curs de tipărire. Ea va apărea la jumătatea lunii no -
iembrie 2010. Vă puteţi înscrie pentru a o primi cu auto-
graful autorului şi 20% reducere, tri miţând un email la
comenzi@pavcon.ro, cu titlul „Do resc Ce să NU faci ca să
faci bani în MLM“.
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Programul pentru SuccesProgramul pentru Succes!
— pentru cei care ştiu ce vor în viaţă —

TU ŞTII!

Profesor de... FericireProfesor de... Fericire
cea dintâi revistă motivaţională

şi de dezvoltare personală din România!
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