
CUM SĂ FACI BANI
PE TIMP DE CRIZĂ

de Constantin D. Pavel

DD
in ce în ce mai mulţi conaţionali
de-ai noştri sunt ameninţaţi cu
exe cutarea silită de către băncile

unde au făcut împrumuturi. Unii riscă să-şi piar -
dă plasmele, alţii mobila, alţii autoturismele, iar
alţii, mai grav, casele în care locuiesc. Nu-i mai
socotim pe cei ameninţaţi de ani buni de puş -
cărie. O stare de frică s-a insinuat cu par şivitate
în inimile oa menilor, făcându-i să vadă viitorul
în culori tot mai sumbre. Şi peste tot pe unde
mergi nu auzi altceva decât: „Nu mai ştiu cum
să-mi plă tesc ratele!“, „Nu mai pot, mă co co -
şează băncile astea!“, „Sunt în stare să fac
orice, numai să mai fac un ban în plus, că nu
mai rezist!“, „Am strâns cureaua atât de mult,
că mă doare şira spinării!“...

Da, este greu.
Da, sunt o mulţime de oameni disperaţi.
Da, populaţia e sărăcită.
Dar...
Ei bine, un mare... DAR...
Pentru cei responsabili, aceste vremuri

tulburi sunt un adevărat dar, o adevărată mană
cerească, sunt cele mai efervescente vremuri
care se puteau trăi, sunt vremurile revenirii la
re alitate, vremurile în care a sosit momentul ca
oamenii să gândească cu propria lor minte!

Scriu acest articol despre cum se pot face
bani pe timp de criză pentru astfel de oa meni,
pentru ei, pentru Învingători! Iar tu, dacă ai ajuns
să citeşti aceste rân duri, indiferent de felul în
care articolul de faţă a poposit la tine, chiar
eşti un Învingător!

Ca să fim bine înţeleşi, încă de la bun în -
ce put, un Învingător este, în esenţa lui, un om
Responsabil!

Deci, primul pas pentru a face bani pe
timp de criză este să îţi asumi responsabi -
lita tea de a face bani, nu de a-i câştiga. Adică,
de a-ţi pune mintea la contribuţie pentru a des -
co peri noi căi de a-ţi investi timpul şi resursele
pentru crearea de surse suplimentare de venit.

Odată luată această decizie, fă al doilea
pas: identifică rapid găurile negre în care dispar
banii familiei şi astupă-le imediat! Ia un caiet şi
scrie pe el toate cheltuielile lunare, la nivel de
bănuţi, dacă se poate. Vei constata adesea că
cel puţin 100 de lei ţi se scurg printre degete în
fiecare lună. De exemplu, dacă plăteşti un abo -
na ment TV cu toate canalele, cu imagine de
înaltă definiţie, plus internet şi telefon fix (deşi
ai cel puţin un mobil!), care îţi scoate din buzu-
nar în plus faţă de abonamentul de bază mini-
mum 50 de lei, ar cam fi timpul să reconsideri
alegerea făcută. Dacă fumezi şi dai cel puţin
200 de lei lunar pe ţigări, ar cam fi timpul să re -
duci măcar un sfert din ele; şi astfel recuperezi
încă 50 de lei. Şi iată 100 de lei în plus!

Dar, ATENŢIE!, nu sunt pentru ratele pe
care nu le mai poţi plăti... Ci pentru... investiţii!
Adică pen tru cel de-al treilea pas: identifică suma
de bani lunară pe care te poţi baza şi... caută
oportunităţi de a investi acei bani cu un profit
imediat de minimum 50%. Dacă profitul nu e
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de măcar 50%, nu te mai obosi! Dispui de o
sumă prea mică pentru a o bloca în afaceri cu
profituri mici. Tu trebuie să mişti repede banii şi
să-i înmul ţeşti şi mai repede, fiindcă, vorba lui
Ro bert Kiyo saki, „banilor le place viteza“. Vei
constata că stăteai pe o mină de aur, iar tu nici
nu ştiai...

Al patrulea pas este „îndreptarea gre -
şe lilor“. Ceea ce afirm acum o să doară pe
multă lume, dar majoritatea celor care au făcut
rate peste rate în perioada de aşa-zis boom eco -
no mic, nu aveau nevoie neapărat de acele lu -
cruri pe care acum abia le mai pot plăti. S-au
cum pă rat atât de multe televizoare LCD sau cu
plasmă, care sunt folosite doar 2-3 ore pe zi ca
mij loc de adormire a spiritului... şi-aşa adormit,
în cât băncile şi afaceriştii din industria de pro-
fil s-au îmbogăţit peste orice aşteptări.

E o realitate că oamenii mănâncă prost,
se îmbracă prost, nu se educă, dar au plasme
sau maşini scumpe, ori chiar case pe care abia
le pot întreţine.

Îndreptarea greşelilor în seam nă reve -
ni  rea la normalitate. Iată un exemplu real: o
familie, să-i zicem Popescu, „s-a fript“ cumpă -
rând în rate, chiar înainte de „criză“, un aparta-
ment cu 3 camere, la 120.000 de euro, cu cre -
dit în franci elveţieni, pe 25 de ani. În mo men-
tul de faţă rata lunară aproape că s-a dublat,
iar valoarea apartamentului s-a înjumătăţit; toa -
te cele necesare existenţei s-au scumpit, la rân -
dul lor, iar familia Popescu e nevoită să achite
aproximativ 800 de euro lunar (faţă de 485, cât
erau la început). Erau în pragul dispe rării şi m-au
întrebat cum aş rezolva eu problema, astfel

încât să nu piardă casa. „De câţi bani aţi mai
avea nevoie lunar, să rezistaţi?“ „De 200 de
euro“, a venit răspunsul. „Închiriaţi apartamen-
tul unei firme, cu contract, pe o perioadă de
minimum 2 ani, iar voi vă mutaţi cu chirie, la 2
camere sau garsonieră!“ „Ce să facem?!!!!“, au
sărit în sus Popeştii. „Aaaa, şi mai e ceva: vă
lăsaţi amândoi de fumat!“

Nici n-au vrut să audă ...două luni. Apoi
s-au înmuiat şi au acceptat ideea. Apoi au dat
anunţ de închiriere (apartamentul lor e la parter,
pretabil pentru sediu) şi au început să îşi caute
cu chirie. Au obţinut 400 de euro lunar, dând
drep tul firmei care a închiriat să reamenajeze
casa potrivit nevoilor, iar ei s-au mutat într-o gar -
sonieră, cu 100 de euro pe lună. S-au lăsat şi
de fumat, iar o parte din banii obţinuţi astfel i-au
direcţionat către... investiţii cu returnare rapidă.
(Iau cartofi de la ţară cu 1 leu kg şi îi dau în car -
tier cu 2 lei). Le-a dispărut presiunea şi, pur şi
simplu, pot gândi. Iar soluţiile vin, dacă eşti dis-
pus să te dai un pas înapoi şi să priveşti obiec-
tiv situaţia. Căci viaţa îţi oferă întotdeauna doar
ceea ce îi ceri...
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LLIIFFEE--CCOOAACCHH  ––  AArrttaa  ddee  aa  TTrrăăii
"LIFE-COACH - Arta de a Trăi" e mâna

de ajutor care îţi este întinsă la nevoie. Apuc-o,
strânge-o bine şi ieşi la lumină! Trăieşte-ţi Viaţa şi
fă din acest lucru o Artă! Meriţi tot ce e mai bun
de la viaţă - învaţă din această carte cum să ceri,
cum să primeşti şi cum să plăteşti cu inima curată
darurile minunate ale vieţii...
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INTEGRALA

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

Cea mai nouã carte din
„Seria Kiyosaki“ în româneşte:

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

Poţi deja să o comanzi AICI!!!

PROFITĂ ACUM de lichidarea de stoc - Cărţi şi CD-uri audio 2010PROFITĂ ACUM de lichidarea de stoc - Cărţi şi CD-uri audio 2010

Managementul si valorile, (20% red.) 12 lei, – 3 buc.

Forta gandirii pozitive in afaceri, (20% red.) 16 lei, – 3 buc.

Ai atata putere cata iti asumi, (25% red.) 15 lei – 7 buc.

Start spre Eficienta, (20% red.) 20 lei – 3 buc.

Bani online, (20% red.) 16 lei – 5 buc.

Curajul de a deveni bogat, (25% red.) 15 lei – 6 buc.

Simpleologie, (25% red.) 16 lei – 5 buc.

Dupa Dumneavoastra, (25% red.), 12 lei – 5 buc.

Fii propriul tau sef, (20% red.) 12 lei – 4 buc.

Cum sa devii popular, (20% red.) 16 lei – 5 buc.

Arta de a Trai, (40% red.) 15 lei – 173 buc.

3 Pasi spre Extraordinar!, (40% red.) 9 lei – 43 buc.

Alti 3 Pasi spre Extraordinar!, (40% red.) 9 lei – 1201 buc.

Miracolele Zilei, (40% red.) 8 lei – 256 buc.

Cateheze–Sfanta Taina a Casatoriei, (40% red.), 8 lei – 10 buc.

Traieste clipa!, (20% red.) 20 lei – 2 buc.

9 minciuni care va infraneaza afacerea, (20% red.), 16 lei – 6 buc.

Pastreaza-ti visurile..., (20% red.) 13 lei – 11 buc.

Prima impresie, (20% red.) 20 lei – 8 buc.

Asa cum gandeste omul, (50% red.) 10 lei – 5 buc.

Intinderi de Diamante, (50% red.) 10 lei – 8 buc.

7 Mari Minciuni in Network Marketing, (50% red.) 10 lei – 4 buc.

Calea spre Prosperitate, (50% red.) 20 lei – 4 seturi.

Echilibru, (50% red.) 10 lei – 4 buc.

Puterea Autocontrolului, (50% red.) 10 lei – 6 buc.

Puterea Calmului, (50% red.) 10 lei – 4 buc.

Puterea Emotiilor in viata si in afaceri, (50% red.) 10 lei – 11 buc.

Serviciu vs. Afacere, (50% red.) 10 lei – 5 buc.

Siguranta Financiara, (50% red.), 10 lei – 4 buc.

Stiinta Imbogatirii, (50% red.) 20 lei – 6 seturi.

Stiinta Maretiei, (50% red.) 20 lei – 8 seturi.

Strategii Anticriza, (50% red.) 10 lei – 5 buc.

Traieste-ti Viata din Plin!, (50% red.) 10 lei – 7 buc.

Un mesaj pentru Garcia, (50% red.) 10 lei – 6 buc.

Iubirea, Viata si Munca, 40 lei (50% red.) 20 lei - 9 seturi.

Cum devii un lider, (40% red.) 12 lei – 6 buc.

Transforma esecurile in succes, (40% red.) 24 lei – 1 set.

Descifrarea semnalelor non-verbale, (40% red.) 12 lei – 3 buc.

Manualul lui Epictet, (40% red.) 12 lei – 3 buc.

O poveste magica, (40% red.) 12 lei – 3 buc.

Puterea gandului..., (40% red.), 12 lei – 4 buc.

Secolul gandirii, (40% red.) 12 lei – 3 buc.

Planul de zbor, (40% red.) 12 lei – 3 buc.

Visul American, (40% red.) 12 lei – 4 buc.

10 Pasi spre Performanta, (40% red.) 12 lei – 4 buc.

Marketing Magnetic, (40% red.) 12 lei – 6 buc.

Psihovanzari, (40% red.) 24 lei – 4 buc.

Simplifica-ti viata!, (40% red.) 12 lei – 4 buc.

Un strop de motivatie, (50% red.) 10 lei – 6 buc.

Trepte spre Succes, (50% red.) 10 lei – 4 buc.

Preţul afişat este cel redus. Trimite comanda prin e-mail la
comenzi@pavcon.ro, cu numele şi prenumele, adresa com-
pletă, telefon şi, evident, cărţile şi CD-urile dorite. Coletul
va fi expediat prin poştă, cu plata ramburs. Oferta este va -
labilă până la definitivarea stocurilor din 2010.
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DE VORBĂ CU...
(fragment)

de Constantin D. Pavel

Suntem cu toţii, mai mult sau mai pu ţin,
bravii descendenţi ai legendarului per -
sonaj Gică-Contra. Şi vă spun cu

mâna pe inimă, după aproape zece ani petre-
cuţi în lumea afacerilor, că nu i-ar fi absolut de -
loc ruşine cu noi! Ba din... contră! Şi nu mă re -
fer doar la noi, la români, când spun asta, ci la
toţi: şi americanii îl au pe Gică al lor (îi spun
George), şi francezii în al pe Gică al lor (îi spun
George), şi englezii îl au pe Gică al lor (îi spun...
ia să vedem dacă ghiciţi! – da!, tot George!)!
Faptul că şi ei îl au ne mai poate consola un
pic, însă nu ne ajută, până la urmă, nici cât
negru sub unghie...

Dar cine este, la urma urmelor, acest Gică-
Contra? Cine, Doamne iartă-mă!, mai este şi
acest personaj atât de des invocat în vieţile
noastre şi cum am putea scăpa de influenţa
lui?

Ei bine, am cercetat cu mare atenţie, am răs -
foit tratate întregi cu... arbori genealogici, am
întrebat în stânga şi-n dreapta, am răzbătut
acolo unde nimeni nu doreşte să răzbată şi,
dragii mei, vă pot oferi răspunsul corect: Gică-
Contra este fiul cel mare, întâiul născut, al lui
Adam şi al Evei!...

Da, dragilor, chiar el este! Şi deşi părinţii lui
s-au dus de mult, deşi fraţii şi surorile lui s-au
pierdut în lumea largă, El, Gică-Contra, ca
printr-o minune, a supravieţuit! Şi aceasta este
cea mai mare descoperire: Gică-Contra tră -
ieşte!!!
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Trăieşte în fiecare dintre noi, trăieşte în
minţile, în su fletele şi în inimile noastre şi, deşi
vrem să fugim de el cât mai departe, deşi îl
repudiem cu toată fiinţa, deşi în cercăm să-l
ascundem de ochii lumii, ca pe-o rudă îndepăr-
tată de la ţară, care ne-ar putea dezvălui des -
cendenţa, El, Gică-Contra, refuză să dispară
din viaţa noastră! Des chide brusc uşa existen -
ţei noastre, fără să bată nici măcar un „cioc-
cioc“, la fel ca personajul Kramer din serialul
Seinfeld, şi intră grămadă în ea, cu bocancii lui
cazoni plini de noroiul şi murdăriile vieţii. Şi toc-
mai când ne pregătim să facem ceva semni-

ficativ, hopa el, apare şi se pune contra! Când
ţi-e lumea mai dragă, gata şi Gică-Contra! Şi-ţi
taie pe loc tot avântul, te lasă fără pic de entu -
ziasm şi te trage înapoi în mocirla din care vine
el... Şi-uite-aşa, Gică-Contra devine... inamicul
public (dar mai ales personal) numărul 1! Toată
lumea îl caută, toată lu mea îl vânează, toată
lu mea încearcă să-l elimine, dar ni meni nu iz -
buteşte să facă asta o dată pentru totdeauna!
Toţi vor să-l omoare, dar nimeni nu reuşeşte!

O parte dintre noi – puţini, ce-i drept –, izbu -
tesc să gă sească rezolvarea: se împrietenesc
cu Gică-Contra şi îl transformă din duşman în -
tr-un prieten! Cum? Veţi afla din această carte!

Şi dacă aveţi răbdare veţi mai afla ceva ex -
trem de im portant: că cel mai bun aliat în lupta
voastră personală cu dificultăţile vieţii este
chiar stră-stră-stră... bunicul nostru, Gică-
Contra! De ce? E foarte simplu! Pentru că el a
trăit atât de mult, pentru că a supravieţuit atâ-
tor ere, pentru că a văzut şi-a auzit atât de multe
în nenumăratele sale vieţi, pentru că este fiinţa
cu cea mai mare experienţă din lume. De aceea

este neapărat necesar să vă împrieteniţi la ca -
taramă cu el, dacă vreţi să aveţi succes în
ceea ce inten ţionaţi să realizaţi! Fiindcă dacă îl
faceţi pe Gică-Contra să tacă atunci când tre-
buie şi să vorbească tot atunci când trebuie,
veţi avea numai de câştigat!

Sincer, nu mi-a fost deloc uşor să îl aduc în
faţa voastră, să-l conving să vă vorbească,
fiindcă cel mai dificil lucru pe lumea asta este
să-l convingi pe Gică-Contra să facă ceva, însă
în cartea pe care o ţineţi acum în mâinile voas-
tre se găsesc, aşa cum ne place nouă, jurna -
liştilor, să spunem, o mulţime de „interviuri

luate la cald“ celui mai celebru personaj al ome -
nirii.

Aşa că, Doamnelor şi Domnilor, iubiţi Citi tori,
dragi şi drage fiinţe umane, îmi face o deose -
bită onoare să vi-l prezint, pentru prima dată
dez văluit publicului din România, pe... Atoate -
ştiutorul, Celmaideş teptul, Inegalabilul, Întâiul,
Preaputernicul şi Niciodatămuritorul.................
Giiiicăăăăă-Contraaaaa!!!

Notă:
Fragmentul de faţă face parte din volumul „De

vorbă cu Gică-Contra - ghid amuzant de tratare a obiec -
ţiunilor“, de Constantin D. Pavel, lucrare în lucru. Vă
puteţi înscrie pentru a o primi cu autograful autorului şi
20% reducere, tri miţând un email la comenzi@pavcon.ro,
cu titlul „Do resc De vorbă cu Gică-Contra“.
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Profesor de... FericireProfesor de... Fericire
— o revistă pentru suflet... —

Programul pentru SuccesProgramul pentru Succes!
— pentru cei care ştiu ce vor în viaţă —
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