
LOCURILE SUNT OAMENI...

de Constantin D. Pavel

AA
m trecut deunãzi prin
„oraºul“ Gãeºti, judeþul
Dâmboviþa. Mai precis

pe strada Republicii, care este, de
fapt, fostul sat Arsuri. Am fost nevoit sã
merg cu maximum 5 km pe orã, din cauza
gropilor imense din asfaltul ºoselei. Soþia
mea e din zonã, aºa cã am parcurs acel
drum de sute de ori în douãzeci de ani de
cãsnicie, atât pe jos, cât ºi cu maºina.
Dar niciodatã, niciodatã nu a arãtat aºa
cum a ajuns sã arate acum!

Despre drumurile din centrul „ora-
ºului“ Gãeºti, ce sã mai vorbim, cã sunt la
fel de distruse ca toate drumurile din judeþ.
Dacã nu aº fi ºtiut cum arãtau înainte ºi nu
aº fi avut cu ce face comparaþie, nu m-ar fi
surprins atât de mult, pentru cã drumurile din
România nu sunt, în general, motiv de laudã.
Însã rapiditatea cu care Gãeºtiul a fost dis-
trus m-a fãcut sã caut explicaþii. ªi am ajuns
la o concluzie de-a dreptul dureroasã în pri-
vinþa acelei zone: nu locurile s-au distrus pri-
mele, ci oamenii, pentru cã locurile sunt, de
fapt, oameni!

Aºezarea aceasta, cândva mândria judeþu-
lui Dâmboviþa datoritã emblemei industriei fri-
gotehnice româneºti, fabrica de frigidere
Arctic, a devenit în ultimii cinci ani un „oraº“
(pur ºi simplu îmi e extrem de jenã sã scot ghi-
limelele!) care stã sã se prãbuºeascã în el în-
suºi! Totul pare o ruinã, de la drumurile imposi-
bile, la blocurile decojite, casele atinse de mi-
zerie, gardurile ºi plantele acoperite de un strat
gros de praf, pe care nici o ploaie nu mai reu-
ºeºte sã-l spele, câmpurile cãzute în paraginã.
Þi se rupe sufletul, pur ºi simplu, privind imagi-

nea aceasta dezolantã, desprinsã parcã dintr-
un film alb-negru despre aºezãrile de dupã al

doilea rãzboi mondial.
Dacã ridici privirea de pe mediul încon-
jurãtor ºi o fixezi asupra oamenilor, te
înfiori ºi mai tare. Îþi dai repede seama
cã ce se întâmplã în exterior e o ur-
mare fireascã a ce se întâmplã, mai
întâi, în interior.

Majoritatea gã-
eºtenilor pe care

i-am vãzut par le-
targici, abruti-
zaþi, lipsiþi de via-
þã, simpli zombi,

trãind parcã doar
pentru litra de
þuicã luatã pe dato-
rie de la vreun birt mur-
dar... Iar cei ce par a avea
ceva viaþã în ei, cum

d e s c h i d
gura îþi dai seama, dupã

accent, cã au ajuns ºi
mai rãu: s-au ma-
nelizat! Nici unuia

nu îi mai pasã de
locul în care trãieºte, nici
unul nu mai dã doi bani
pe Gãeºti! Pentru cã, de

fapt, nici unul nu mai dã
doi bani pe sine însuºi!
Lipsa valorilor reale din
viaþa lor i-a distrus ireme-
diabil!

Anul trecut am
þinut câteva semi-
narii în vestul þãrii
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ºi am avut ocazia sã vãd satele ºi oraºele de
acolo. Oamenii din acele sate ºi oraºe sunt fal-
nici, drepþi, cu privirile curate, iubind vizibil lo-
curile în care s-au nãscut, mândrindu-se cu ele
ºi cinstindu-le prin tot ceea ce fac, în fiecare zi
a vieþii lor. Gospodari adevãraþi, responsabili
din interior cãtre exterior! ªi se vede asta din
plin!

De ce Gãeºtiul a ajuns unde a
ajuns, iar... Târgu Mureº, ca sã
dau un exemplu concret, pare cã
a înflorit? Datoritã primarilor,
administraþiei, poliþiei, oa-
menilor de afaceri, pro-
fesorilor, medicilor,
pãrinþilor, a tuturor
adulþilor ºi co-
piilor...
În Târgu
Mureº
a m
fost la
un grã-
tar, într-o
dupã-ami-
azã, pe un
deal din apropie-
rea oraºului; câteva zeci
de familii au fost acolo în acea zi, bunici, pã-
rinþi, adolescenþi, copii, chiar ºi bebeluºi. ªi
deºi erau zeci de autoturisme din care rãzbã-
tea muzicã, la un volum civilizat, nu am auzit
nici mãcar preþ de o clipã vreo frânturã de
manea! Nici mãcar un singur mesaj imoral ori
vreun îndemn distrugãtor de vieþi.

La Gãeºti ºi în peste 80% din oraºele aces-
tei þãrii, din boxele date la maximum prin curþi
ºi apartamente se aud tot felul de mesaje dis-
tructive, care mai de care mai perverse ºi mai
insidioase, ucigând zi dupã zi bruma de de-
cenþã ºi responsabilitate din oameni. Televi-
zoarele stau pe posturi TV care nu fac altce-
va decât sã  bombardeze non-stop cu
zoaie minþile unor fiinþe îndobitocite
de mafia politicienilor locali.

Ce e de fãcut? Responsabilizarea celor care
încã mai pot fi responsabilizaþi, prin orice mij-
loace ºi pe orice cãi. Re-educarea spiritului ce-
lor bolnavi de manelism ºi implicarea celor ne-
atinºi încã de boalã în programe de ajutorare a
suferinzilor. Crearea de forumuri de discuþii ºi
chiar întâlniri sãptãmânale, în diferite locaþii, în
care minþile manelizate sã fie aduse la norma-
litate. Altfel, tare mi-e teamã cã, nu peste multã

vreme, vom asista la cãderea a 80%
din populaþia României pe treapta

cea mai de jos la care pot ajunge
oamenii, de la manelizare la anima-

lizare...
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PUTEREA DIN SPATELE
LUI SMS, Blog, @ ºi www.

de Roberta Tãrtãºeanu

CC
omunicarea din ziua de azi, folo-
sind canale electronice, a devenit
un lucru indispensabil creãrii ºi

menþinerii legãturilor cu persoanele din cercul
nostru de cunoºtinþe. Dacã în trecutul nu foarte
îndepãrtat scriam o scrisoare pe hârtie, o bãgam
într-un plic, o timbram, mergeam cu ea la oficiul
poºtal, o trimiteam destinatarului ºi treceau câte-
va zile pânã când el apuca sã o citeascã, apoi
alte câteva zile pânã primeam un rãspuns,
în ziua de azi comunicarea se poate face
aproape instantaneu ºi ceea ce înainte era
un monolog, acum poate fi transformat în-
tr-un dialog, deºi nu ne aflãm faþã în faþã cu
destinatarul. Înainte vreme, cei
care ºtiau sã „batã la
maºinã“ erau pre-
feraþi pentru
o muncã
de birou
c a r e
l e

aducea, de-
seori, benefi-
cii salariale
considera-

bile ºi chiar un
statut social mai aparte.

Acum, sã ºtii sã „baþi la tastaturã“ a devenit o
aptitudine indispensabilã pentru o comunicare
eficientã; într-un sens mai larg, chiar pentru so-
cializare. Dacã nu ai adresã de email sau ID de
messenger, parcã nu ai identitate. Dacã nu ai
telefon mobil, ca sã poþi da ºi primi mãcar SMS-
uri, parcã îþi lipseºte un organ esenþial – ºi de
multe ori, mai ales în mediul urban, acest lucru
chiar este resimþit astfel!

Trimiterea ºi primirea mesajelor, cu o vi-
tezã greu de imaginat în urmã cu 30-40 de ani,
nu este, însã, exploatatã cu maximã eficacitate
decât de o infimã parte din populaþia care are ac-
ces la astfel de tehnici de comunicare. Majorita-

tea oamenilor se mulþumesc sã trimitã SMS-
uri, emailuri ºi sã îºi facã pagini de internet
nu pentru a contribui activ la creºterea ni-
velului informaþional-educaþional al seme-
nilor lor, ci pentru a arunca în eter balast

informaþional.
Cândva, la un seminar la care am partici-

pat, când cineva s-a plâns cã telefonul îl costã
prea mult în fiecare lunã, dl. Constantin Pa-

vel a întrebat: „Pãi, dumneavoastrã ce fa-
ceþi cu telefonul?“ „Vorbesc...“, a venit

rãspunsul, cu surprindere. „Pãi nu
ºtiaþi cã la telefon nu se vorbeºte?

La telefon se comunicã!
Vorbim atunci când ne

aflãm faþã în faþã cu per-
soana, nu la telefon.“

La fel ºi în situaþia SMS-uri-
lor, e-mailurilor ºi blogurilor/paginilor de in-
ternet; o mulþime de nimicuri lipsite de sub-
stanþã încarcã lumea informaþionalã cu gu-

noaie sub care valoarea se sufocã. Sã poþi
ajunge la esenþa unui mesaj postat pe inter-

net eºti uneori nevoit sã citeºti pagini în-
tregi de umpluturã nefolositoare. ªi

astfel, cea mai importantã resur-
sã ce ne-a fost datã, timpul nos-
tru pe acest pãmânt, este risipitã
în van. Puþini îºi dau însã seama
de asta ºi... ºi mai puþini fac ceva

pentru a remedia situaþia.
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Aºa cum afirmã William George Jordan în
materialul audio „Puterea Autocontrolului“, dispo-
nibil pe site-ul www.pavcon.ro, eficienþa repre-
zintã unul din principalele ingrediente pentru a trãi
o viaþã completã. Dacã îþi risipeºti timpul cu activi-
tãþi care nu aduc valoare propriei persoane, celor
din jur ºi vieþii pe care o duci, atunci energia ta zil-
nicã se disipã ºi orice þel þi-ai propune, constaþi cã
devine tot mai îndepãrtat ºi mai dificil de atins.
Cum putem utiliza aceastã informaþie pentru a ac-
cesa ºi a pune în aplicare puterea din spatele
unui blog, a unei pagini de internet, a unui @ din-
tr-un e-mail ori, pur ºi simplu, a unui SMS? Printr-o
comunicare eficientã!

Informaþiile pe care le introducem în minte
formeazã forme dupã care noi ne ghidãm în reali-
tate. Practic, ceea ce aflãm în urma procesului de
comunicare ne scrie viaþa, secundã de secundã.
Partea negativã a acestui lucru e vizibilã deja în
lumea întreagã – ºi mã refer aici la isteria maselor
vizavi de criza mondialã; toþi spun cã e crizã, dar
nimeni nu e în stare sã o defineascã. Partea pozi-
tivã – ºi aici ar trebui sã ne oprim cu toþii! – este
cã, printr-un autocontrol riguros al informaþiilor pe
care le oferim altora, am putea schimba faþa
lumii în bine! O atenþie totalã acordatã me-
sajelor pe care le trimitem rudelor,
prietenilor, clienþilor noºtri,
prin SMS, e-mail,
blog sau

paginã
de inter-

net, ne poate crea
un avantaj de-a drep-

tul impresionant în cursa pentru

înþelegerea cât mai corectã a ceea ce urmeazã
sã vinã peste întreaga omenire: o schimbare ma-
jorã de paradigmã. De aceastã înþelegere a ceea
ce se întâmplã acum ºi a ceea ce va sã vinã de-
pinde, în fapt, însãºi supravieþuirea noastrã, ca
fiinþe umane. ªi deºi puþini percep amploarea
schimbãrilor cu care ne vom confrunta într-un
viitor foarte apropiat, deºi puþini au capacitatea de
a vedea ieºirea din adevãrata crizã – cea a con-
ºtiinþei umanitãþii ca întreg –, existã speranþã pen-
tru toþi!

Puterea stã în noi înºine, în gândurile noas-
tre, în cuvintele noastre, în capacitatea noastrã
de a ne remodela minþile pentru a percepe ade-

vãratele valori ale vieþii.
Aºa cã, acum, când
vorbim despre comu-

nicare, este im-
perios nece-
sar sã ne dis-
tilãm mesajul
pânã la esenþã,

pentru a pu-
tea pãstra valoa-

rea lui nealte-
ratã. Vre-

mea când stã-
team, ca fetele, la

o ºuetã, discutând dis-
cuþii de dragul discuþiilor, s-a cam

stins... Acum e timpul exprimãrii în-
cãrcatã de sens, plinã de semnificaþie ºi va-

loare, e timpul autocontrolului în comunicare,
fiindcã, datoritã @, SMS ºi www am ajuns sã co-
municãm cu toatã lumea, nu numai cu cei pe care
îi cunoaºtem! Puterea ne stã la îndemânã, dar
vine la noi doar dacã o luãm la pachet cu celãlalt
ingredient esenþial: responsabilitatea!...
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PAVCON  eDucational îþi oferã ºansa deosebitã de a afla cum se fac banii ºi ce mecanisme stau în spatele suc-
cesului financiar. Înscrie-te la Cursul „Învaþã sã faci bani!“, care va avea loc sâmbãtã, 21 februarie 2009, la Hotelul
Megalos din Constanþa ºi vei pleca de acolo cu know-how-ul oamenilor pe care criza nu îi afundã în sãrãcie, ci îi
ridicã spre averi din ce în ce mai mari. Tehnicile ºi strategiile prezentate la curs te vor ajuta sã îþi elimini barierele
mentale ºi credinþele limitative privind banii ºi îmbogãþirea, urmând ca, prin acþiuni simple, de zi cu zi, în decurs de
numai câteva luni, sã îþi construieºti baza unui sistem personal de producere a libertaþii financiare a familiei tale.
Intrã pe http://pavconeducational.tripod.com/invatasafacibani si înscrie-te chiar acum! Locurile sunt limitale!


