
ŞOCUL LIBERTĂŢII sau
JOCUL LIBERTĂŢII?

de Constantin D. Pavel

AA
m văzut şi vedem cu toţii, de câ -
teva săptă mâni încoace, ce se
în tâmplă în nordul Africii, în

Egipt şi Tunisia, în Orientul Mijlociu, în Iran,
Yemen şi în teritoriile palestiniene. Tsunamiul
de pe Nil pare că s-a răs pândit cu o forţă de -
vastatoare asupra în tregii lumi arabe. Flacăra
libertăţii începe să ardă cu putere în Iran, Libia,
Yemen, Bahrain, oamenii căpătând curajul de
a-şi cere liberta tea, chiar şi cu preţul vieţii dacă
este nevoie; şi, din păcate, chiar a fost nevoie
ca unii dintre ei să cadă, căci libertatea, se pare,
nu poate fiinţa fără sacrificiul sângelui.

Ne-am bucurat pentru egipteni că au scă -
 pat de Mubarak, la fel cum ne-am bucurat pen-
tru noi înşine, în ’89, când am scăpat de Ceau -
şescu. Urmează să ne bucurăm pentru fiecare
popor arab în parte, căci ceea ce se petrece
acolo poate avea un singur deznodământ: eli -
berarea! Când anume se va întâmpla asta este
doar o chestiune de timp pentru fiecare naţiune
în parte; oricum, egiptenii au dat dovadă de con -
secvenţă şi au perseverat până când şi-au
atins scopul, iar acesta este cel mai elocvent
exemplu că se poate!

Da, nu mai e nici un dubiu, lumea arabă
se trezeşte. Oamenii se trezesc şi, în disperare,
se unesc împotriva celui mai mare rău de pe faţa
pământului: asuprirea omului de către om. Îşi
vor atinge dezideratul, vor trăi şi se vor bucura
de momentul îmbătător al victoriei, dar... (căci
există şi un „dar“ aici) va veni clipa în care vor
da piept cu Şocul Libertăţii!

Ce este Şocul Libertăţii? Ceva ce poate
fi lesne confundat cu Jocul Libertăţii, o capcană
în care cad adesea cei mulţi şi prea puţin edu-

caţi în spiritul real al vieţii. Entuziasmul victoriei
va trece şi oamenii simpli se vor trezi din beţia
învingătorului şi se vor întreba: „Am dat jos răul
cel mare, dar acum ce punem în loc?“. În lu mea
celor mulţi aceasta este cea mai legitimă între-
bare, însă, în acelaşi timp, este şi cea mai gre -
şită dintre toate, căci ea ascunde în adâncurile
ei nesondate lipsa de viziune şi de responsabi -
litate a celor mulţi care fac revoluţiile.

S-au scurs, iată, mai bine de 21 de ani de
când românii au murit în stradă pentru obţine -
rea libertăţii, plătind, la rândul lor, preţul lor de
sânge. Imediat după aceea au cunoscut, pen-
tru o zi sau două, Şocul Libertăţii. Însă nu i-au
putut face faţă. Lipsa de educaţie şi de respon-
sabilitate au determinat poporul român să cadă
în capcana numită Jocul Libertăţii. Îl joacă de
două decenii, cu rezultate extrem de puţine pen -
tru marea masă a populaţiei, infim de puţine
faţă de ceea ce putea aduce asumarea Liber -
tăţii câştigate în ’89.

Dacă vor reuşi sau nu arabii să facă faţă
Şocului Libertăţii rămâne de văzut. Eu înclin să
cred, însă, uitându-mă la cum merg lucrurile
acolo, că vor pica şi ei acest test şi că se vor
rătăci în Jocul Libertăţii, căutând să pună pe alt -
cineva în locul lui Hosni Mubarak. Accep tând
acest compromis, cei mulţi se vor degreva de
responsabilitatea de a-şi conduce propriile des -
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tine şi... istoria se va repeta mai curând decât
credem.

Discutând aceste idei cu un bun prieten,
mi-a spus că oamenii nu sunt pregătiţi acum să
îşi asume responsabilităţi, că nu sunt gata de o
schimbare profundă, aşa cum o văd eu. I-am
oferit răspunsul care mie mi se pare cel mai evi -
dent: oamenii nu sunt pregătiţi niciodată să
îşi asume responsabilitatea propriei vieţi,
însă devin pregătiţi chiar din momentul în
care şi-o asumă! Nu ai cum să fii liber cedând
altuia, de bună voie, cheile casei tale, dându-i
astfel puterea să o transforme în propria-ţi co -
livie. Nu ai cum să fii liber aşteptând ca altcine-
va să decidă în locul tău, în privinţa lucrurilor
cu adevărat importante, cum ar fi gândurile, emo -
ţiile şi visele tale. Nu ai cum să fii liber renun -
ţând de bună voie la atributul principal al liber -
tăţii: Liberul Arbitru!

Chiar dacă vrei sau nu să crezi asta, în -
treaga societate umană se află, în aceste cea-
suri tulburi, la răscruce de vremuri şi miliarde
de oameni încă mai adoptă postura struţului,
băgând capul în nisip în faţa pericolelor; ei bine,
tsunamiul planetar care s-a pornit deja tocmai
pe ei îi va mătura primii, pe cei care nu şi-au
ancorat vieţile în roca de neclintit a asumării
rolului de Fiinţă Umană, de Unic Creator al Pro -
priei Realităţi. Tocmai de aceea trăim vremurile
pe care le trăim, fiindcă se apropie momentul
în care conştiinţa personală a fiecărui om se va
trezi şi se va contopi cu Conştiinţa Unică a Uma -
nităţii. Legea care va guverna de aici înainte va
fi: „Împreună, fiecare poate face mai mult!“.

A trece dincolo de Şocul Libertăţii, în plină
Libertate, ori a intra în capcana Jocului Liber -
tăţii, în sclavia sistemului, e doar o alegere, o
simplă alegere. Şi indiferent ce vor alege, oa -
menii vor fi nevoiţi să trăiască cu urmările ale -
gerii lor. Dacă le va fi rău, vor şti că au ales
răul; dacă le va fi bine, vor şti că s-au ales pe
ei înşişi.

Oricum, aşa cum spunea prietenul meu,
tot ce se întâmplă în acest moment la nivel
global este cât se poate de normal, fiindcă
toate aceste tulburări profunde vor duce mai
rapid la prăbuşirea Jocului Libertăţii, la mo men -
tul atât de aşteptat al trezirii conştiinţelor indi-
viduale şi la unirea lor într-o Singură Con şti inţă,
Unică, a Umanităţii.

Fie ca şi voi să v-o asumaţii şi să faceţi
parte din ea! Cum? Simplu: fiţi ceea ce vreţi
să fiţi şi nu uitaţi să iubiţi!
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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

„Integrala Kiyosaki“ în româneşte!
Citeşte aceste cărţi şi lumea ta se va schimba din
temelii, viaţa ta financiară se va îmbunătăţi peste

orice aşteptări, iar TU vei cunoaşte Libertatea!
Comandă „Integrala Kiyosaki“ chiar 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...
GICĂ-CONTRA
(fragment)

de Constantin D. Pavel

Dragii mei cititori, stau de vorbă acum
cu Domnul Gică-Contra, care le ştie
pe toate. În următoarele două ore,

Domnia-Sa ne va împărtăşi din secretele vas -
tei sale experienţe, şi am convenit împreună,
pentru interesul dumneavoastră, să abordăm
în aceste discuţii domeniile vânzărilor, în ge -
neral, şi al construcţiei de structuri de piaţă, în
special, pentru că, nu-i aşa?, cu toţii avem ne -
voie de know-how în aceste do menii.

Şi ca să nu mai pierdem timpul, îl rog pe
domnul Gică-Contra să ne spună – fiindcă nu
cred că există cineva pe lumea asta care să
ştie mai bine ca dânsul! – ce-şi doresc, dom-
nule, oamenii, de fapt şi de drept?

Gică-Contra (lăsându-se pe spate şi ridi când
din sprân cene, ca un expert.): Oamenii? Hm...
Da’ ce nu-şi doresc! Tot felul de lucruri, tot felul
de chestii, chiar dacă eu le repet mereu şi me -
reu: „nu poţi avea totul!“ De ce nu? – mă întrea -
bă ei. D’aia! Că nu poţi! – le zic eu. (Se aşează
mai bine în fotoliu şi îşi pune palmele sub ceafă.
Continuă, ţuguindu-şi buzele pline.) Mulţi, adică
ce zic eu mulţi, majoritatea, mă cred din prima!
Cum le spun că nu pot, cum dau înapoi. Ăştia
îmi plac mie cel mai mult, că n-am bătaie de
cap cu ei. Dar mai sunt şi alţii, domnule, care
mă enervează rău de tot! Sunt încăpăţânaţi şi
iau în râs tot ce le spun eu!

Uite, deunăzi, m-am întâlnit cu unul care mi-a
pus sub nas, victorios, o listă întreagă, dom-
nule, un catastif cu douăj’ de chestii pe care
cică le vor oamenii pe pământul ăsta, zicea el,
potrivit unui sondaj realizat de prestigiosul in -
stitut de sondare a opiniei publice Gallup, în
2002. Cică au intervievat ăştia câteva mii de
oameni, din mai toate ţările lumii şi, la final, au
aflat ce vor oamenii cu adevărat!

— Şi ce vor? – îl întreb eu curios, aplecân-
du-mă în faţă, să-l ascult mai cu atenţie.

Gică-Contra: În primul rând, linişte sufle -
tească. Cei mai mulţi asta au cerut. Apoi, să
nu mai muncească pentru alţii, să aibă propria
afacere. Aici le cam dau dreptate, fiindcă, vor -
ba ceea, nici mie nu-mi place să trag la carul
altuia... După aia, pe locul trei au cerut să pe -
treacă mai mult timp cu familia. (Aici oftează
adânc şi pică pe gânduri câteva momente, dar
îşi revine repede şi continuă.) Pe locul al patru -
lea îşi doresc o muncă plină de împlinire.
După aceea vor timp liber pentru a face ceea
ce le place să facă, apoi vor mai mulţi prieteni,
iar pe locul al şaptelea îşi doresc sănătate! Şi
aici le dau dreptate, fiindcă fără sănătate, de -
geaba le ai pe toate... Pe locul opt îşi doresc
recunoaştere reală pentru reali zările lor, iar
pe nouă vor fericire. (Râde din colţul gurii, iar
ochii i se umplu de o veselie ascunsă.) Pro -
blema e că vor fericire, dar nu prea ştiu să şi-o
definească. Dacă nu renunţă, până la urmă în -
vaţă şi asta... Pe locul al zecelea se situează
educaţia, vor să devină din ce în ce mai buni
în ceea ce le place să facă. Pe unsprezece se
găsesc acţiunile de caritate. Pur şi simplu,
vor să-şi ajute se me nii – şi simt o mare satis-
facţie când fac asta! Personal, nu-i înţeleg, dar
e treaba lor!... Apoi, oamenii mai vor să călăto -
rească, să vadă lumea asta mare în lung şi-n
lat, să se bucure de toate câte există, dar să
aibă şi bani cu care să facă asta! De fapt, îşi
doresc bani suficient de mulţi încât să aibă să
le dea şi membrilor familiei lor, atunci când
se găsesc în nevoi. (Se scarpină în creştet şi
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se aşează mai bine în fotoliu.) Mai vor, pe locul
al cinci sprezecelea, să aibă propria casă, după
aceea o maşină sau mai multe... Pe locul şap -
tesprezece se situează prosperitatea, după
aceea împlinirea unei dorinţe mai mult femini -
ne, după părerea mea – să poată merge ori -
când la cumpărături, fără să se uite pe eti cheta
care afişează preţul, atunci când pun produsul
în coş. Pe locul al nouăsprezecelea îşi doresc
să nu se mai îngrijoreze de cheltuielile ne -
prevăzute, şi abia pe ultimul loc, al douăze-
cilea, îşi doresc să fie în stare să lase ceva
moştenire urmaşilor! Ei bine, asta vor, de fapt,
oamenii de pe toată faţa pământului... Cea mai
mare problemă a lor este că, deşi îşi doresc
atâtea şi-atâtea, prea puţini sunt cu adevărat
dispuşi să facă ceva pentru a le obţine. (Of -
tează adânc.) Prea puţini sunt cei care pun
osul la treabă, cu seriozitate, ca să-şi atingă
ţelurile. Cei mai mulţi se mulţumesc numai cu
doritul... Eh, ce-i drept e drept, pe ici pe colo
mai îmi bag şi eu coada, că doar n-o să-i las pe
toţi să-şi ia examenele în atingerea sco purilor!
Pe lumea asta mai e nevoie şi de corigenţi, să
ştii de la mine!...

— Adică, îl întrerup eu, de ce-ar fi nevoie de
corigenţi?

Gică-Contra: Cum „de ce“? Păi trebuie să fie
şi cineva care să cureţe străzile, şi cineva care
să vidanjeze ca nalele, şi cineva care să sape
şanţurile, şi cineva care să strângă gunoiul...

— Dar aceste activităţi nu sunt cu nimic mai
prejos decât altele! am sărit eu. Ba chiar le con -
sider de bază, fiindcă nici o societate n-ar func -
ţiona fără oamenii care fac aceste slujbe!

Gică-Contra (cu un rictus de încuviinţare for -
ţată): Da, n-ar prea funcţiona, însă... ai văzut tu
pe vreunul care face una din meseriile astea
să locuiască într-o vilă sau să conducă un Mer -
cedes de ultimă generaţie? Ai văzut tu vreun
gunoier în stare să călătorească în cele mai
frumoase locuri de pe pământ? Ai văzut tu
vreun vidanjor care să nu se uite la preţ când
merge în magazin să cum pere ceva? Ai văzut
tu vreunul din aceştia lăsând moşte niri impre-
sionante urmaşilor lor?

— Nu, sigur că nu...
Gică-Contra: Şi-atunci?
— Da, dar poate oamenii ăştia au linişte su -

fletească, poate că ei fac o muncă împlinită,
poate au prieteni şi...

Gică-Contra începe să râdă tare, întreru -
pându-mă. Mă priveşte ca pe un copil care
spune o prostie.

Gică-Contra: Nu vezi cât eşti de naiv! Auzi la
el, „li niş te sufletească“!... Nu înţelegi, nu-i aşa?
Nu vrei să pri cepi... (Îşi îndreaptă brusc spatele
şi mă priveşte chiorâş, pe sub sprâncene.) Ia
uite la el ce-mi face! exclamă. Eu sunt ăla care,
de obicei, le explic oamenilor de ce n-o să le
meargă treaba, de ce nu vor reuşi în ceea ce
îşi pro pun, iar acum s-a întors roata! Mă faci să
îţi spun exact contrariul!...

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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