
CUM SĂ-ŢI CREEZI UN
2011 PERFECT

de Constantin D. Pavel

LL
a mulţi ani, dragilor! Vă urez ca
în 2011... să gândiţi bine! Şi deşi
urarea mea seamănă cu cea pe

care românii au auzit-o din gura preşedintelui
cu câţiva ani în urmă, ea are o cu totul altă sem -
nificaţie şi o încărcătură emoţională mult mai
puternică. Vă transmit această urare conştient
fiind că anul în care tocmai am păşit va fi, pentru
fiecare dintre noi, exact aşa cum îl gân dim!
Dacă îl vom gândi bine, vom avea un an bun;
dacă îl vom gândi rău, vom avea un an rău.

În cele ce urmează mă voi strădui să vă
îndrum paşii către crearea unui 2011 perfect.
Însă pentru a ajunge la acest deziderat e ne -
voie să vă asumaţi, mai întâi, responsabilita -
tea de creatori şi, mai apoi, să credeţi total că
nimeni altcineva în afară de Dumnezeu şi de voi
nu are puterea de a interveni în procesul vos -
tru de creaţie, decât cu permisiunea voastră.
Dacă veţi utiliza aceste două ingrediente – res -
ponsabilitatea şi credinţa – în procesul de
creare a anului în care tocmai am păşit, veţi
constata cu uimire şi satisfacţie, la finalul său,
că tot ce aţi gândit s-a înfăptuit.

Citiţi acest articol până la capăt, apoi, cu
agenda şi pixul în mână, executaţi întregul pro-
cedeu de creare a anului vostru perfect.

Primul pas constă din a stabili care este
cel mai important lucru pe care doriţi să îl reali -
zaţi anul acesta. Poate fi ceva legat de suflet,
de relaţia cu cei iubiţi, ceva material, ceva legat
de carieră, poate ceva legat de sănătate, însă
orice ar fi, trebuie să-l identificaţi cu claritate şi
să notaţi acest lucru pe un cartonaş pe care
să-l ţineţi întotdeauna, dar întotdeauna, la înde -
mână, pentru a-l vedea zilnic, pe tot parcursul

anului. Faceţi o listă cu tot ce vă doriţi anul
acesta, după care, pasul al doilea, folosind cri-
teriul importanţei reale, stabiliţi-vă prioritatea
numărul 1. Apoi pe cea cu numărul 2, după
aceea numărul 3... şi aşa mai departe.

După ce aflaţi ce vreţi şi ordinea în care
le vreţi, începeţi procesul de creare în detaliu a
visului, prin „povestirea” lui; scrieţi în agendă
tot ce vă vine în minte legat de prioritatea voas-
tră numărul 1, pornind de la „de ce e atât de
importantă“ pentru voi şi până la „cum o veţi
pune în practică“. Scrieţi mai mult decât simţiţi
că e nevoie; scrieţi chiar dublu decât simţiţi că
e nevoie; hârtia suportă orice, aşa că nu ţineţi
nici un gând, nici o frază, nici un cuvânt prizo -
niere în mintea voastră. Eliberaţi-vă mintea de
toate gândurile legate de visul vostru; dacă e
nevoie să scrieţi mai multe zile, faceţi-o!

După ce vă este extrem de clar – repet,
extrem de clar! – ce vreţi să realizaţi şi cum
vreţi să o faceţi, scrieţi o listă cu toate acţiunile
cerute de vis spre a deveni realitate. La fel ca
mai înainte, trebuie să stabiliţi cu precizie chi -
rur gicală ordinea acţiunilor. De această listă va
depinde felul în care vă veţi investi timpul în
2011. Vor fi acţiuni pe care le puteţi face chiar
voi, iar altele pe care le puteţi delega ori cum -
păra. Însă indiferent cine le va executa, ele tre-
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buie duse la bun sfârşit. Planificarea lor atentă,
în cele mai mici detalii, vă va scuti de risipa de
resurse şi de efort, constatând – aşa cum şi eu
am făcut-o deseori în ultimul timp – că reali za -
rea unui ţel implică mai puţine resurse, mai pu -
ţină energie şi mai puţin timp atunci când este
bine organizată.

Faceţi această planificare scrisă până la
nivel de ore, dacă este posibil. Să ştiţi dinainte
ce veţi face pentru realizarea scopului propus,
de exemplu, în ziua de 22 iunie. Atenţie! Să nu
credeţi că vă îndemn să vă planificaţi ziua în -
treagă, săptămână de săptămână sau lună de
lună, ci doar timpul alocat acţiunilor solicitate
de realizarea ţelului vostru. Nu suntem roboţi,
viaţa are nevoie şi de „imprevizibil” şi, chiar
dacă vă veţi da seama pe parcurs că „impre-
vizibilul” urmează planificarea voastră, e ne -
voie să dăm dovadă de maleabilitate în luarea
deciziilor de zi cu zi şi de flexibilitate în activi -
tăţile deja planificate. Cu cât veţi şti mai exact
ce aveţi de făcut mâine pentru ca visul să se îm -
plinească la data stabilită dinainte de voi, cu
atât vă veţi concentra mai mult să duceţi trea-
ba hotărâtă la bun sfârşit. Şi zi după zi, dacă
veţi proceda aşa, vă veţi consolida obiceiul de
a urmări ţelul până la capăt; şi orice veţi în -
cepe, veţi termina. Evident, nu veţi mai începe
acele lucruri lipsite de valoare reală, acele
lucruri care vă îndepărtează de ţelul final, nu
vă veţi mai lăsa purtaţi de valurile vieţii şi de
influenţele atât de distrugătoare care ne bom-
bardează existenţa din exterior în fiecare mo -
ment.

Crearea perfectă a unui 2011 aşa cum
vi-l doriţi vine din interior. Din interiorul vostru,
nu dintr-al meu, nu dintr-al politicienilor, nu
dintr-al şefilor, nu dintr-al creatorilor de opinie.
Vă veţi simţi bine şi împliniţi doar atunci când
veţi fi în măsură să luaţi decizia în interior, po -
trivit dorinţelor şi năzuinţelor personale, avân-
du-l alături, ca sursă de inspiraţie şi model,
doar pe Dumnezeu. Ştiţi ce e bine şi ce e rău.
Pur şi simplu, ştiţi! Creaţi-vă propria creaţie
creând bine şi întreaga Creaţie vă va răs-
plăti. Creaţi spre folosul cât mai multor oa -

meni, implicaţi în creaţia voastră talentele cât
mai multor oameni, împărtăşiţi viziunea crea -
ţiei voastre cât mai multor oameni şi, împreună
cu ei, aduceţi-vă definitiv contribuţia la Marea
Creaţie!

2011 este primul an din al doilea deceniu
al celui de-al doilea mileniu de când omenirea
s-a trezit. Faceţi din acest an cel mai bun an
din viaţa voastră! O puteţi face, dacă vă doriţi
suficient să o faceţi. Deşi lumea întreagă pare
a se nărui în jurul nostru, deşi aşa-zisele sem-
nale din exterior par sumbre, totul conduce din
ce în ce mai mult, din ce în ce mai vizibil, la o re -
considerare a rolului nostru de Creatori ai rea -
lităţii. Astfel, tot mai mulţi oameni, ca mine şi ca
tine, realizează importanţa covârşitoare a gân -
dirii corecte şi pornesc să experimenteze tot
mai responsabil postura de creatori.

Dacă înainte vreme dura ani de zile să
împlineşti un vis măreţ, acum această peri oadă
s-a scurtat incredibil de mult, concluzia fiind că
am devenit cu toţii mai apropiaţi de puterea
noastră reală de creaţie, mai stăpâni pe noi în -
şine. Forţele ascunse cu care am fost înzes-
traţi devin tot mai vizibile, ceea ce nu face de -
cât să ne bucure şi să ne dea o şi mai mare
încredere în viitor, în ceea ce va să vină, pen-
tru că, sunt convins că v-aţi dat seama, noi
suntem acel viitor!
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KIYOSAKI ÎN ROMÂNIA
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Cea mai nouã carte din
„Seria Kiyosaki“ în româneşte:

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

Poţi deja să o comanzi AICI!!!

Câştigătorii Tombolei Dezvoltării Personale 2011Câştigătorii Tombolei Dezvoltării Personale 2011

Premiul Special
(1 abonament pe 12 luni la Programul pentru Succes +

1 abonament pe 12 numere la revista Profesor de... Fericire)

MARIAN BODEA - Galaţi

Premiul I
(1 abonament pe 12 luni la Programul pentru Succes)

ELENA ROŞIORU - Bucureşti

Premiul II
(2 abonamente pe 6 luni la Programul pentru Succes)

GABRIEL COSTEA - Piteşti
IOANA IOVAN - Lugoj

Premiul III
(3 abonamente pe 3 luni la Programul pentru Succes)

VALENTIN PÎRVULESCU - Bucureşti
MARIANA IUGA - Constanţa
IOANA POPESCU - Craiova

Menţiunea I
(4 abonamente pe 12 numere la Profesor de... Fericire)

FLORENTINA AIOANEI - Suceava
AURICA MIHĂILESCU - Eforie-Nord

DANA CIOARĂ - Sântămăria-Orlea
MARIANA IUGA - Constanţa

Menţiunea II
(6 abonamente pe 6 numere la Profesor de... Fericire)

CRISTIAN SORANU - Bucureşti
IULIAN POP - Satu-Mare

CRINA MIHALACHE - Sinaia
MIHAELA ŢONEA - Cluj-Napoca

MIHAELA CUPTOR - Bacău
RĂZVAN ION - Braşov

Menţiunea III
(12 abonamente pe 3 numere la Profesor de... Fericire)

CONSTANTIN DUMBRAVĂ - Bucureşti
MIOARA CUMPĂNESCU - Bucureşti

GABRIELA POSTA - Oradea
SALOMEEA VASILESCU - Iaşi

CIPRIAN MAREŞ - Ploieşti
ELENA BUCUR - Suceava

ANDREI TOMA - Bucureşti
ION IVĂNESCU - Mangalia

SIMONA POPESCU - Cluj-Napoca
SAMIRA POPOVICIU - Bucureşti
ŞTEFAN DORIAN - Piatra-Neamţ

DARIUS GEORGESCU - Timişoara
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CE SĂ NU FACI CA SĂ FACI
BANI ÎN MLM
(fragmente)

de Constantin D. Pavel

Să NU îţi uiţi visul nici măcar o zi!

Odată ce ţi-ai identificat visul, scrie-l pe
coli de hârtie, tipă reşte-l, scoate-l la impriman-
tă şi afişează-l în locurile cele mai vizibile: în
casă, în maşină, în birou, în toate spaţiile în
care îţi duci viaţa. Cel puţin şase luni sau chiar
un an de zile, dacă vrei să începi să îl visezi cu
ochii deschişi, scrie-ţi visul în agendă în fiecare
dimineaţă, la începutul fiecărei pagini.

Aceste acţiuni simple, dar eficiente, te vor
ajuta să nu uiţi niciodată moti vul pentru care
ieşi din casă să prezinţi afacerea. Imaginea vie
a visului tău îţi va fi sprijin atunci când îţi va fi
frig, când îţi va fi foame, când îţi va fi cald, când
îţi va fi sete, când ninsoarea şi viscolul te vor
asalta din toate părţile, când te vor durea picioa -
rele de la atâta mers sau când lacrimile de dez -
nădejde te vor podidi în drumul tău singuratic
spre casă, în miez de noapte, după încă un plan
eşuat... Visul este pavăza ta!

[...]

Să NU laşi să treacă vreo zi
fără să faci o invitaţie!

Invită prospecţii trecuţi pe lista de nume să
vină să vadă un plan de marketing organizat.

Pentru a avea o afacere cu o dina mică bună
de creştere, in vită măcar un om pe zi, astfel în -
cât să faci minimum şapte in vitaţii săptămânal.
Procedând astfel, vei ex perimenta sigu ran ţa de
a avea în sală, la planul de marketing săptămâ -
nal, cel puţin doi invitaţi noi.

Network marketingul este supranumit „afa -
cerea nume re lor mari“; cu cât vei invita mai
mulţi oameni să vadă planul de marketing, cu
atât şansele de a ţi se a alătura mai mulţi par te -
 neri în echi pă, în fiecare săptămână, vor creşte.

Multă vreme am lucrat după o metodă foarte
interesantă, în  văţată de la un lider australian,
pe care l-am ascultat pe o ca setă audio (da,
când am început eu, încă mai existau casete
audio...): „Fă în fiecare zi o invitaţie şi ţine în
fiecare zi un plan de marketing scurt!“. Res -
pectând aceste principii simple, în primul rând
am căpătat experienţă în a face invitaţii şi în a
ţine planuri de marketing scurte, la obiect, iar
în al doilea rând am imprimat reţelei o dina -
mică de creştere previzibilă, am imprimat ritm,
constanţă. Căci, aşa cum spun Diamanţii, cea
mai importantă componentă a unei afaceri de
MLM este ritmul.

Să faci zilnic ceea ce cere Sistemul de
lucru, învăţându-i şi pe cei din echipa ta să facă
la fel!

Să NU îl completezi niciodată
pe vorbitorul de pe scenă!

E posibil să fii mult mai bun decât el, e posi-
bil să ştii mult mai multe decât el, e posibil să
transmiţi mult mai bine mesajul decât o face el.
Dar, pentru numele lui Dumnezeu, ţine-ţi gura!
Abţine-te şi taci – e cel mai înţelept lucru pe
care îl poţi face!

Omul acela se află pe scenă pentru oamenii
noi pe care i-ai adus la prezentare, nu se află
acolo pentru tine. El este expertul, el este „ce -
lă lalt“, este „a treia persoană“, iar invitaţii tăi au
venit acolo să îl asculte pe el, nu pe tine, să
asculte un specia list – iar acela chiar este
specialistul, din punctul lor de vedere, fiindcă
el e cel care se află pe scenă!

Şi toată munca pe care el o face acolo e
spre beneficiul tău şi al echipei tale, aşa că,
pur şi simplu, dacă simţi că ai ceva de spus, de
completat, de adăugat, de combătut, muşcă-ţi
bu zele şi taci! Muşcă-le până la sânge, dacă e
nevoie, dar... taci! Pur şi simplu... TACI!

Dacă chiar simţi nevoia stringentă de a face
completări, fă-le în scris, în agendă sau în car-
netul de notiţe. Îţi vei face cel mai mare bine
procedând aşa... Şi nu numai ţie, ci întregii echi -
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pe, ba chiar tuturor celorlalte echipe aflate în
sala de prezentare.

Să NU intri în sala de prezentare
după începerea planului!

Motivul pentru care întârzii, pur şi simplu, nu
are nici o im por tanţă; poate fi calcu larea gre -
şită a timpului, poate fi traficul aglomerat (care,
în marile oraşe chiar a devenit un real motiv),
poate fi o urgenţă survenită în afara lucrurilor
deja planificate. Nu contează de ce întârzii!
Important este să dai dovadă de respect pen-
tru cei care au ajuns la timp în sala de prezen -
tare, pentru cei care asistă la planul de market-
ing, şi să rămâi afară până la pauză.

Ce se întâmplă dacă intri în sală în timpul pre -
zentării?

Aş putea face o listă întreagă, dar mă rezum
doar la a puncta câteva răspunsuri: deranjezi
prezentatorul, care, dacă e la înce put şi nu e
prea experimentat la vorbitul în public, îşi va
pierde şirul expunerii; deranjezi participanţii la
plan, cunoscut fiind că orice uşă deschisă şi
orice mişcare în plus deviază atenţia de la pre -
zentare; minimizezi importanţa omului de pe
scenă, căci dacă într-adevăr prezentarea lui ar
fi contat pentru tine, ai fi găsit o modalitate de
a ajunge la timp la prezentarea lui; bagatelizezi
rolul planului de marketing în întreg Sistemul
de lucru, fiindcă... dacă ar fi contat pentru tine,
ai fi găsit o modalitate de a ajunge la timp; do -
vedeşti lipsă de respect pentru pros pecţii tăi şi
ai oamenilor din structura ta, fiindcă... dacă ar
fi contat pentru tine, ai fi găsit o modalitate de
a ajunge la timp...

Dacă tot întârzii, stai până la pauză şi intri
atunci, când nu mai poţi deranja pe nimeni. În
plus, dacă vei proceda aşa, nici nu va mai tre-
bui să îţi justifici întârzierea; poţi să nu spui ni -
mic: unii vor crede că ai fost în sală, dar într-un
loc unde n-ai putut fi remarcat, alţii că ai avut
treburi importante legate de afacere, care ţi-au
solicitat prezenţa în altă parte, iar unora, pur şi
simplu, nici n-o să le pese dacă ai întârziat sau

nu, atâta timp cât nu i-ai deranjat în nici un
fel!...

Să NU eviţi pe nimeni!

Ţin minte cum, la un moment dat, la mine în
structură a apărut o doamnă cu o dizabilitate
fizică vizibilă, care o împie dica în mod real să
facă afacerea în condiţii normale. Aveam o
brumă de echipă în spate şi mă consideram
deja lider de reţea. Aveam foame de puncte,
de bani şi de oameni care puteau da randament
sporit. Aşa că am evitat-o pe doamna respec-
tivă, fiindcă, vezi-Doamne!, nu se ridica la nive -
lul aşteptărilor mele...

Timpul a dovedit că făcusem o enormă gre -
şeală. Forţa interioară a acelei doamne şi do -
rinţa ei arzătoare de a-şi depăşi condiţia au pro -
pulsat-o, curând, în grupul celor cu care puteai
construi o afacere. Şi, la momentul potrivit, mi-a
reproşat că nu am susţinut-o încă de la înce -
put. A fost un duş rece şi, în acelaşi timp, o
lecţie de viaţă pe cât de dureroasă, pe atât de
valoroasă.

Am învăţat, astfel, că nu e bine să eviţi pe
nimeni. Toţi par tenerii de afacere şi prospecţii
trebuie trataţi la fel, dacă fac ceea ce trebuie
făcut. Iar felul în care arată, felul în care vor -
besc sau modul în care se comportă, nu ar tre-
bui să fie criterii eliminatoare pentru nimeni.

Oamenii se pot schimba. Şi dacă vei înţe -
lege bine acest lucru, atunci vei percepe valoa -
rea umană intrisecă a fiecărei fiinţe care apare,
la un moment dat, pe calea vieţii tale.

Deci, nu evita pe nimeni şi nu vei fi evitat!

Notă:
Fragmentul de faţă face parte din volumul „Ce să

NU faci ca să faci bani în MLM“, 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 Ce să NU faci ca
să faci bani în MLM“.
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