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CONCENTRAREA
VOINÞEI

de Constantin D. Pavel

CC
oncentrarea voinþei o perioadã
scurtã de timp, zi de zi, în fiecare
zi, poate produce o schimbare

uriaºã în viaþa unui om. În mai puþin de un an,
o întreagã existenþã se schimbã ca ºi când
n-ar fi fost nicicând altcumva.

Atunci când vrei cu adevãrat sã realizezi
ceva cu viaþa ta, sã obþii ceva de la viaþa ta, sã
construieºti ceva în viaþa ta, vei constata cã
toate gândurile tale vor fi îndreptate perma-
nent, într-un fel sau altul, cãtre þelul propus,
hrãnindu-þi voinþa de a face acþiunile care te
vor duce la realizarea lui. Aceasta e calea cea
mai scurtã cãtre orice þel, indiferent de mãri-
mea sau complexitatea lui.

Iatã un exemplu simplu ºi, în acelaºi timp,
elocvent, care demonstreazã cum funcþionea-
zã concentrarea voinþei. Încã înainte de a ne
cãsãtori, în 1989, eu ºi soþia mea ne doream o
maºinã. Nici pãrinþii mei ºi nici ai ei nu au avut
aºa ceva, fiindcã „nu ºi-au permis“, aºa cã me-
diul din care veneam nu era prea prielnic naº-
terii unei asemenea idei. Dorinþa a existat în
noi mereu, însã ani la rând am cãrat cu cârca
ºi cu braþele copilul, bagajele, poverile ºi tot ce
era de cãrat, prin trenuri, autobuze, microbuze,
maºini de ocazie ºi chiar cãruþe. ªi am fãcut
asta pentru cã, deºi ne doream maºina, ne ui-
tam în buzunare, iar ce vedeam ne fãcea sã
repetãm cã „nu avem cu ce s-o luãm“. Ajunse-
sem, pânã în urmã cu câþiva ani, sã tânjesc la
un Trabant de mâna a ’nºpea, visând sã-l con-
duc pe drumurile desfundate care mã duceau
la bãlþile unde obiºnuiam sã merg la pescuit. ªi
cu toate cã era vorba de un simplu Trabant,
nici mãcar o astfel de maºinã nu eram în stare

sã mã conving cã o merit ºi o pot cumpãra. Nu
aveam bani decât pentru supravieþuit ºi atât!
Punct!

Investind timp în dezvoltarea mea persona-
lã, în câþiva ani s-a produs, la nivel mental,
schimbarea care mi-a dat puterea interioarã de
a afirma cã vreau, merit ºi pot avea o maºinã
mult mai bunã decât un Trabant la mâna a
’nºpea!

Din momentul în care mi-am concentrat
voinþa asupra unui þel clar exprimat, un Volks-
wagen Polo albastru metalizat, nou-nouþ, acea
maºinã a intrat în existenþa mea în mai puþin
de ºase luni! Nu a contat cã habar nu aveam
cum o s-o iau, nu a contat cã nu aveam bani
pentru ea, nu a contat cã nu ºtiam sã o con-
duc, nu a contat cã nu aveam permis de con-
ducere auto. Nimic din toate acestea nu a con-
tat. Dar toate s-au realizat în mai puþin de ºase
luni, datoritã concentrãrii voinþei asupra
acestui þel specific!

Dupã un an, am dat Polo-ul ºi am luat o altã
maºinã, de o clasã superioarã. Cât timp a fost
nevoie sã îmi concentrez voinþa pentru acest
nou þel? De data aceasta numai... douã luni!

Procedeul a funcþionat
imbatabil. Pentru cã
aºa funcþioneazã
concentrarea
voinþei! Îþi dã tot
ce îþi doreºti,
dacã eºti dispus
sã te educi, sã
înveþi ºi sã arunci
din mintea ta toate
minciunile potrivit
cãrora nu poþi, nu vrei
sau nu meriþi ceea ce îþi
doreºti.

Meriþi absolut tot mintea îþi
poate concepe! Crede-te!



ECUAÞIA
SUCCESULUI

de Victor Toroº

VV
iaþa este un concurs. Dar mi-am
dat seama de asta un pic cam
târziu, abia atunci când pier-

dusem o bunã parte din oportunitãþi.
Sigur, pe vremea aceea nu înþelegeam

cã mi se oferã ceva. Aveam alte preocupãri,
cam aºa cum ar avea cineva care crede cã
va trãi veºnic ºi cã se va bucura întotdeauna
de plãcerile vieþii ºi de lipsa de responsabi-
litãþi.

Dar iatã care este partea cea mai
interesantã a acestui „concurs“ al

vieþii: existã un singur con-
curent (e uimitor cum
de atât de
puþini

producãtori de emi-
siuni de divertisment

s-au gândit la aºa ceva), iar
câºtigãtorul ºi învinsul sunt dinainte
stabiliþi. Pare cam plictisitor, nu?

Pãi, veþi spune, ce rost mai are con-
cursul dacã rezultatul este atât de previ-
zibil, iar acel singur concurent se va
bucura de câºtig în acelaºi timp în
care va plânge pentru nereuºitã?

Lucrurile nu sunt chiar atât de
simple. Pentru a avea o imagine cât
mai clarã, haideþi sã punem totul într-o
ecuaþie. ªtiu, vom avea o ecuaþie oarecum
stupidã, dar asta nu înseamnã cã nu o putem

rezolva, nu? ªi atunci, ca sã gãsim un punct
de pornire, un punct de sprijin pentru o argu-
mentaþie logicã („daþi-mi un punct de sprijin ºi
pot rãsturna lumea“), sã vedem care sunt ter-
menii cunoscuþi:

CE ÎNSEAMNÃ SÃ CÂªTIGI?

Ei bine, aici vine distracþia (factorul
divertisment?): pentru fiecare dintre noi

ecuaþia e diferitã.
Pentru unii, a câºtiga înseamnã sã

construiascã o casã, sã sãdeascã un pom
ºi sã creascã un copil.

Pentru alþii înseamnã sã aibã o familie,
pentru alþii sã aibã mulþi bani, iar pentru

alþii (deºi aceºtia sunt relativ puþini) sã
aibã acces la informaþie sau sã fie
puternici, sã-ºi con-

troleze propria

viaþã (propriul con-
curs).

CE ÎNSEAMNÃ SÃ PIERZI?

Înseamnã sã-þi vezi casa cum se
prãbuºeºte fãrã a putea face nimic ca sã
opreºti dezastrul.

Înseamnã sã nu poþi gusta din fructele
pomului sãdit de tine.

Sã îþi vezi copilul plângând din cauza
nereuºitelor tale.

Sã fii falit, sã nu ai o familie la care sã
te întorci în fiecare searã ºi care sã te

aºtepte la cinã, sã baþi la uºi închise pe vecie
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sau, nu în cel mai rãu caz, sã conºtientizezi
apropierea morþii ºi puþinul timp rãmas pentru
a o lua de la capãt.

Dar ºtiþi ce este cel mai rãu? Sã aban-
donezi. Sã te recunoºti înfrânt ºi
sã nu mai gãseºti în tine
forþa sã o iei de la capãt;
sã zici NU POT (nu am
curaj; ce vor zice
ceilalþi?) în loc de POT
ÎNCERCA (mi-e fricã
dar am s-o fac; cât
despre ceilalþi, sunt
atât de preocupaþi de
propriile concursuri încât
nu cred cã le va pãsa prea
mult).

Cam multe variabile, nu-i aºa? (parcã
era doar o ecuaþie stupidã…)

Pânã una-alta, singu-
rul termen cunoscut în
ecuaþia noastrã, singurul
care poate face dife-
renþa dintre succes ºi
eºec este EU. EU-l
fiecãruia, cu pachetul sãu
de gânduri, simþãminte ºi
posibilitãþi. Propria voinþã de a urma
un drum, de a deschide o uºã, de
a-þi ºterge lacrimile pentru a o lua de
la început.

ªi fiindcã sunt mai multe
necunoscute decât putem afla, sã
mai adãugãm un termen cunoscut:
DRUMUL. Drumul cãtre succes sau
cãtre insuccesul aparent (ar fi bine
sã poþi transforma orice insuc-
ces într-o nouã cale),
cãci doar suma tutu-
ror probelor la care
eºti supus în timpul
concursului conteazã.

DRUMUL poate fi drept dar anevoios,
sau ocolitor ºi lin, dar riºti sã te rãtãceºti,
ori lung ºi pustiu, sau scurt ºi nesigur.

Partea bunã (jumãtatea plinã a
paharului) e cã drumul þi-l poþi alege, iar

cantitatea (procentul) de câºtigãtor/învins
depinde în mare mãsurã de acesta. Asta þine
de firea fiecãruia, de ceea ce considerã cã i
se potriveºte cel mai bine, dar poate fi ºi
cugetat îndelung, cãci timpul de aºteptare în
concurs nu se penalizeazã (dar nici nu se
premiazã). Iar dacã tot aºtepþi, trage cu ure-

chea pe la scenele celorlalte concursuri, la
celelalte vieþi ºi ecuaþii; acumuleazã
cunoºtinþe ºi furã învãþãminte (pe care nu
le poþi cumpãra). Urmãreºte cu coada
ochiului rezultatele propriilor acþiuni în

jurul tãu, analizeazã me-
diul pe care þi-l constru-

ieºti aducând un plus
prin bunãtate,
înþelegere ºi voie-
bunã, sau un
minus prin
împãrþirea cu

(cãtre) ceilalþi a
supãrãrilor ºi
frustrãrilor din

probele tale
anterioare.

ªi, dacã observi cu atenþie (fii un
bun observator), vei vedea cã tot
ceea ce faci, tot ceea ce gândeºti ºi
tot ceea ce spui, schimbã aproape
complet mediul în care trãieºti (re-
gulile jocului le descoperi pe parcurs

– face parte din factorul divertisment),
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schimbã spaþiul tãu (scena ta) de concurs,
greutatea sau simplitatea probei urmãtoare.
Dar nu aºtepta prea mult ca observator
(observatorii mor tineri).

Odatã ce ai învãþat cum o vorbã bunã
îþi aduce înapoi 10 mulþumiri, sau cum o
faptã necugetatã îþi aduce 10 neplãceri,
cum iubind atragi iubirea ºi înþelegându-i
pe ceilalþi îþi atragi înþelegerea lor, cum
ajutând vei fi     ajutat, ori cum împãrþind vei
culege înapoi de 10 ori cât ºi ce ai împãrþit…

Odatã ce ai învãþat toate astea…
PORNEªTE (în proba urmãtoare). Altfel vei
rata oportunitãþi interesante („sã ai o viaþã
interesantã“ e urarea cea mai de preþ pe care
þi-o poate face cineva) pe care s-ar putea ca
drumul ales sã nu þi le mai ofere.

Chiar dacã nu eºti penalizat pentru
aºteptarea dinaintea urmãtoarei probe, s-ar
putea sã ajungi la finalul concursului ºi sã
realizezi cã acum ai înþeles tot concursul,
acum ai capacitatea ºi puterea de a-l controla
ºi de a câºtiga prin toate probele posibile (ºi
imposibile) tot ceea ce poate (sau nu poate) fi
câºtigat… dar… ai ajuns la sfârºitul concursu-
lui ºi trebuie sã treci în „rezervã“ (sau în cãrþi
ori ca nume de bulevarde).

Nu ºtim cum e „dincolo“ (poate începi
un alt „concurs“ sau tragi linie ºi calculezi
rezultatul vieþii/vieþilor tale – „am o mie ºi una
de vieþi, dar aceasta s-ar putea sã fie ultima“),
dar oricum nu putem numi moarte sfârºitul
unui concurs; aºa cum nu poþi numi sfârºit
începutul unei cugetãri atunci când ar mai fi
atât de multe de spus...
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În 2009, Grupul PAVCON  eDucational îþi pregãteºte o mulþime de surprize. Prima este ºansa deosebitã de a
scãpa de ochelari sau de lentilele de contact! Existã o metodã simplã, care nu necesitã operaþie, ci doar exerciþii
timp de câteva zile (sau cel mult câteva sãptãmâni). Iar apoi, nu veþi mai purta ochelari pentru tot restul vieþii.
Dr. Cristian Cârstoiu va susþine chiar în aceastã lunã o sesiune de douã zile de traininguri, în Bucureºti, pentru
rezolvarea problemelor de miopie, hipermetropie, prezbitism ºi astigmatism. Locurile sunt limitate!
Detalii la http://faraochelari.cabanova.ro. Membrii PAVCON  eDucational au întâietate la înscriere! Trebuie doar sã
menþionaþi cã participaþi la recomandarea PAVCON  eDucational! Succes!!!


