
OAMENII IEFTINI NU VOR
AJUNGE NICIODATÃ
BOGAÞI

de Roberta Tãrtãºeanu

EE
ram pe punctul de a investi într-o
casã; economiile familiei ºi ceva
împrumuturi fãcute la prieteni ne

ofereau ºansa de a achiziþiona apartamentul
pe care îl doream, la un preþ incredibil de bun!
ªi chiar când eram gata-gata sã luãm decizia,
am primit pe mail linkul cãtre un articol scris de
Robert Kiyosaki cu trei luni în urmã. L-am citit
pe nerãsuflate ºi... vã spun la final ce s-a în-
tâmplat! Pânã atunci, însã, spor la... învãþat!

„Mai zilele trecute,
o prietenã de-a mea
m-a abordat entuzias-
matã ºi mi-a zis:

— Am gãsit casa vi-
surilor mele! E în stare
de lichidare ºi banca

mi-o vinde la un preþ foarte bun!
— Cât de bun? am întrebat-o eu.
— Pãi, chiar înainte ca piaþa imobiliarã

sã se prãbuºeascã, vânzãtorul cerea pe ea
780.000 de dolari. Astãzi, o pot cumpãra de la
bancã cu numai 215.000 de dolari! Ei, ce pã-
rere ai?!

— Ce pãrere sã am? am replicat. Tot ce
mi-ai spus a fost doar preþul...

— Da, a guiþat ea. Acum, eu ºi soþul meu
ne-o putem permite!

— Numai oamenii ieftini cumpãrã uitân-
du-se la preþ, i-am spus. Doar pentru cã ceva
e ieftin, nu înseamnã cã îºi meritã banii!

ªi apoi i-am explicat unul dintre princi-
piile mele de bazã în privinþa banilor: eu cum-

pãr valoare. ªi sunt dispus sã plãtesc pentru
valoare. Dacã nu îmi place preþul, trec mai de-
parte. Dacã vânzãtorul vrea cu adevãrat sã
vândã, va reveni la mine cu o ofertã mai bunã.
Îi las pe el sã-mi spunã cât de jos poate sã lase
preþul. Cunosc o mulþime de oameni cãrora le
place sã se târguiascã. În ceea ce mã priveºte,
nu agreez asta. Dacã cineva vrea sã vândã, va
vinde. Dacã simt cã ceea ce vreau sã cumpãr
are valoare, plãtesc preþul cerut. Valoarea mai
mare decât preþul m-a fãcut pe mine bogat.

Împotriva sfatului pe care i l-am dat, prie-
tena mea a plãtit banii pentru casa visurilor ei.
Din fericire, banca i-a returnat întreaga sumã,
considerând cã proprietatea se aflã într-o zonã
de mare risc. Liceul din cartier era cea mai peri-
culoasã ºcoalã din oraº. Fiul ºi fiica ei ar fi tre-
buit ori sã meargã la o ºcoalã particularã, ori sã
ia lecþii de karate. Acum se aflã în cãutarea unei
alte case ieftine ºi l-a rugat pe tatãl ei, care e
pensionar, sã o ajute sã identifice una.

ªi cum trecutul este ca un glob de cristal
în care poþi vedea viitorul, cu gândirea ei orien-
tatã mereu spre ieftin va fi întotdeauna sãracã,
chiar dacã e o persoanã bunã, amabilã, edu-
catã ºi muncitoare...“

Continuarea poveºtii mele, acum!
Am mers încã o datã la apartamentul pe

care doream sã-l cumpãr, dar de aceastã datã
nu am mai intrat în el, ci am bãtut la uºile veci-
nilor... Am început sã pun întrebãri, sã caut
motivele reale pentru care preþul care mi se
oferise era atât de bun. ªi aºa am aflat cã prin
acea locuinþã se perindaserã o mulþime de fa-
milii de la revoluþie încoace... toþi fugind din
cauza rromilor care locuiau în bloc ºi fãceau
periodic scandaluri.

ªi iatã cum un simplu articol mi-a salvat
o mulþime de bani, de timp ºi de energie! Sper
din tot sufletul sã fie un avertisment ºi pentru
voi, în aceste timpuri pline de oferte!...
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FRICA DE GREªEALÃ

de Constantin D. Pavel

CC
ea mai pãguboasã dintre frici ºi
cea mai des întâlnitã este teama
de eºec. Am întâlnit adesea per-

soane care au preferat sã o ducã greu în conti-
nuare, decât sã punã mâna pe telefon ºi sã for-
meze un numãr, deºi ºtiau cã acea acþiune este
poate singura care le-ar fi dat o ºansã pentru o
viaþã mai bunã. Eu însumi am dat înapoi dese-
ori, la începutul activitãþii mele pe tãrâmul aface-
rilor, de fricã sã nu dau greº. ªi, fãrã nici o exa-
gerare, toate ezitãrile mele s-au transformat în
eºecuri chiar în clipa în care m-am retras. În
vânzãri ºi în network marketing, orice telefon
pe care nu îl dai, orice întâlnire pe care o eviþi
de teamã cã ai putea eºua, se va transforma
într-o greºealã. Iar cea mai gravã greºealã pe
care oamenii o fac în viaþã este sã le fie fricã
de greºealã!

Acest flagel vine din educaþia de tip clasic,
de care societatea ºi sistemul bazat pe com-
petiþie au nevoie pentru a funcþiona. La ºcoalã,
orice greºealã se pedepseºte cu o notã proas-
tã; dupã care vine pedepsirea unui comporta-
ment ne-standard cu o notã proastã la... „pur-
tare“ – cum ieºi din rând, cum þi se lipeºte eti-
cheta de antisocial; ºi, în final, cel care gre-
ºeºte este transformat în mod public în exem-
plu negativ, blamarea lui fãcându-se prin „scoa-
terea în faþa clasei“, supunându-l astfel la o tor-
turã psihicã cruntã. Metodele acestea, atât de
profund ºi adânc dãunãtoare fiinþei din interio-
rul unui copil sau adolescent, mai sunt folosite
ºi astãzi de unii profesori, care continuã sã per-
petueze ºi sã menþinã artificial în viaþã un sis-
tem educaþional grav bolnav, pe care noi, cei
care am avut ºansa sã ne trezim, suntem da-
tori sã-l punem la zid ºi sã-l desfiinþãm, pentru
binele copiilor noºtri.

Nu ridic acum în slãvi încurajarea greºelii, în-
curajarea comportamentelor distructive ale

unora, însã singura cale de a învãþa este prin
greºealã. Nimic nu e perfect pe lumea asta ºi
nimic nu va fi perfect, cãci totul se aflã într-o
continuã evoluþie; iar a greºi înseamnã a iden-
tifica modul în care un lucru nu funcþioneazã.

Se spune cã 1 plus 1 fac 2. ªi cã e o greºea-
lã sã spui cã 1 plus 1 fac 3 sau fac 4. Ei bine,
câþiva matematicieni nu au fost de acord cu ac-
ceptarea faptului cã aceasta ar fi o greºealã ºi,
pornind de aici, au inventat, practic, o nouã
matematicã, un nou mod de a gândi ºi a abor-
da viaþa, care, cel puþin la nivel teoretic, poate
aduce mari beneficii umanitãþii.

A greºi ºi a nu învãþa din greºealã este, de
fapt, greºeala. Iar calea Naturii de a ne oferi
aceastã lecþie este repetarea. Vom repeta o
greºealã de câte ori va fi nevoie pentru a asi-
mila lecþia ascunsã în ea. Natura nu dã note
proaste, natura nu te scoate în faþa clasei sã te
arate cu degetul, natura nu te blameazã pentru
cã greºeºti. Ea doar îþi oferã calea prin care îþi
poþi asuma ºi rezolva greºeala, punându-te din
nou, într-un fel sau altul, la linia de start.

Existã, cum spuneam, douã feluri de a merge
înainte: împins de la spate de un coºmar sau
atras de un vis puternic ºi frumos! A învãþa de
frica obþinerii unor note proaste este coºmarul;
a învãþa de dragul aflãrii unor informaþii valo-
roase pentru viaþã este visul! Învãþaþi-vã copiii
sã-ºi descopere visul ºi sã aleagã calea spre
cunoaºtere atraºi de el, nu împinºi de la spate
de un coºmar de genul: „dacã nu înveþi, o sã
ajungi ca mine!“. ªi, credeþi-mã, vã vor mulþu-
mi pentru tot restul vieþii lor!

Notã:
Fragmentul publicat în acest newsletter face parte din vo-
lumul „Arta de a Convinge (...un alt fel de tratare a obi-
ecþiilor)“, de Constantin D. Pavel, lucrare de dezvoltare
personalã aflatã în lucru. Vã puteþi înscrie pe lista celor
care vor primi cartea cu autograf ºi 40% reducere, trimi-
þând un email la comenzi@pavcon.ro, cu textul „Doresc
Arta de a Convinge“.
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LUNGUL DRUM
AL ZILEI DE AZI
(fragmente)

de Constantin D. Pavel

(urmare din numãrul trecut)

AA
sta înseamnã consecvenþã în
atingerea scopurilor propuse!
Trei ani mi-au trebuit sã ajung

pe scena de premiere a EuroCon-ului, dar am
ajuns! Nu-mi propusesem atât de mult, însã
atunci când ceri ºi treci la acþiune, poþi avea
surpriza sã primeºti mult mai mult decât ce ai
cerut!

E-adevãrat, existã ºi mâncãtori de vise
printre noi, oameni care spun cã meritul nu-i al
meu. [...]

ªi dacã tot am amintit despre mâncãtorii de
vise, hai sã-i analizãm un pic, sã le vedem mo-
dul de acþiune ºi care ar fi cãile de a ne feri de
ei ºi de influenþa lor nefastã. Cãci dintre toþi oa-
menii de pe Pãmânt, ei sunt cei mai pãguboºi
pentru neamul din care facem parte! Þi-o spu-
ne unul care a dus lupte grele, ani la rând, cu
mâncãtorii de vise!

În lumea animalã se întâlnesc douã feluri
distincte de prãdãtori. Cei care ucid pentru a-ºi
satisface necesarul de hranã propriu ºi de grup,
ºi cei care ucid... din plãcere, excitaþi de gustul
sângelui. De cele mai multe ori – atât cât am
putut remarca în filmele documentare – natura
are singurã ac de cojocul celor de teapa „prã-
dãtorilor sângeroºi“; sunt excluºi din grupurile
sociale, sunt alungaþi în pustietãþi, sunt margi-
nalizaþi; femelele refuzã sã se mai împereche-
ze cu ei, pentru a nu da naºtere unor urmaºi de
asemenea facturã anormalã; la rândul lor, oa-
menii îi vâneazã ºi îi ucid pe unde îi prind; în
cele din urmã, bineînþeles, sfârºesc prost, omo-
râþi în confruntãrile fãrã rost pe care singuri le
provoacã, ori stingându-se de singurãtate ºi
foame prin cine ºtie ce coclauri, departe de se-
menii speciei din care fac parte.

Din nefericire ºi în cadrul speciei umane
existã astfel de „prãdãtori sângeroºi“. Ei sunt
mâncãtorii de vise, acele fiinþe care îþi taie cu
ferocitate aripile când abia înveþi sã zbori,
acele fiinþe care te afundã sub valuri când abia
înveþi sã înoþi, acele fiinþe care îþi pun piedicã
de cum începi sã urci pe scara vieþii. Ei sunt
foarte uºor de recunoscut dupã modul în care
acþioneazã ºi dupã cuvintele pe care le folo-
sesc: „Nu poþi face asta!“, „Eºti prea mic, nu te
bagã nimeni în seamã!“,  „Tu, mã, nu vezi cã eºti
un pãduche?!“, „Toatã viaþa ta ai fost un prost
ºi jumãtate, ºi te-ai trezit tu acum sã dai la fa-
cultate! Ha! Ha!“, „N-o sã reuºeºti, îþi spun eu!“
„Stai mai bine în banca ta, sã nu te faci de râs!“,
„Eºti prea slab pregãtit, cum o sã participi aºa
la examen? Mai bine renunþã!...“, „Las-o baltã!
Nu l-ai vãzut p-ãla cum a dat greº? Mai bine
stai potolit, în banca ta...“, „Eºti nebun la cap?
Acum ai familie de întreþinut! Þie îþi mai arde de
afaceri? Ce rahat ºtii tu despre afaceri?“, „N-ai
experienþã!“, „Nu te bãga, cã te mãnâncã re-
chinii!“, „Mã aºteptam... Iar ai dat-o-n barã! ªi
doar þi-am spus sã stai potolit! Te mânca-n fund
sã te duci tu acolo, moþ! Uite-acuma, ne-ai fã-
cut de râs! ªi pe mine ºi pe tac-tu!“, „Te-ai nãs-
cut talpa gâºtii, talpa gâºtii o sã mori!“, „Fra-
iere, niciodatã n-ai fost în stare de nimic!“,
„Neam de neamu’ tãu n-o sã facã aºa ceva!“,
„Îþi baþi joc aiurea de timpul tãu, în loc sã-þi vezi
de ceva serios!“, „Te pui tu cu ãia? Pãi ºtii tu

cine-s ãia?“, „Cum
crezi tu cã am

sã-þi permit
aºa ceva?“,
„Au fãcut-o

alþii îna-
intea ta, aºa

cã, ºtii ceva,
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las-o baltã! N-o sã meargã!“, „Du-te la muncã,
bãiete, cã avem nevoie de bani în casã! Lasã
naibii visele!...“, „Uite la tac-tu, toatã viaþa lui a
muncit pe brânci ºi abia de-a reuºit sã þinã
casa! Tu ce-o sã faci cu... cu... cu prostia aia a
ta de... pasiune?! Auzi la el, pasiune!? Du-te la
muncã!“, „N-o sã reuºeºti!“, „Nu, n-o sã reu-
ºeºti! Aºa cã, cel mai bine e nici mãcar sã nu
încerci!“, „Nu o sã reuºeºti, ratatule!“, „Rata-
tule!“, „RATATULE!!!“...

Ai auzit vreodatã mãcar una din aceste fra-
ze enervante? Ai fost vreodatã vizat chiar tu de
vreuna din ele? Da?! Sigur cã da! Cu toþii am
auzit astfel de fraze. Cu toþii am fost vizaþi de
ele la un moment dat. ªi nici tu nu faci excep-
þie. Acum, aºeazã-te puþin, cãci vei avea un
ºoc! Rãscoleºte bine în adâncul minþii tale ºi
identificã persoana sau persoanele care þi-au
vorbit astfel. Le-ai identificat? Eºti surprins? Ei
bine, fii! Cãci aºa e, cele mai apropiate per-
soane din viaþa ta sunt, uneori... mâncãtorii vi-
selor tale! Mama, tatãl, fraþii ºi surorile, prie-
tenii, prietenele, soþia sau soþul, copiii tãi, co-
legii de serviciu – ºi, uneori, chiar ºi necunos-
cuþii de pe stradã... Însã, te rog, nu îi urî pentru
rãul enorm pe care þi l-au fãcut sau încã þi-l mai
fac. Nu. Ai rãbdare cu ei ºi fã-i sã înþeleagã cã
te ajutã mai mult dacã te încurajeazã; petrece
mai mult timp împreunã cu ei, discutând cu se-
riozitate problemele ºi cãile de reuºitã; da, îi
vei auzi spunând cã-i mai bine „sã pui rãul îna-
inte“, dar nu-i lua în seamã – dacã sunt pãrinþii,
soþul/soþia, copiii sau fraþii/surorile cei ce spun
toate acestea, sã ºtii cã ei nu o fac cu rãutate,
cu intenþii distructive, ci ca sã te protejeze de
eºec. O fac din prea multã dragoste! Astfel de
mâncãtori de vise pot fi transformaþi, cu rãb-
dare, în aliaþi puternici în drumul spre reuºitã.

Însã mai existã ºi un alt gen de mâncãtori de
vise – din care pot face parte ºi cei enumeraþi
mai sus, în cazul în care vorba bunã nu are nici
un rezultat. Mie mi s-a întâmplat cu... mama –
nici acum nu pricepe cum de-am fost atât de...
tâmpit sã-mi las bunãtate de serviciu, cu o groa-
zã de bani lunar (ca sã fiu sincer, acea „groazã“

era, într-
adevãr,
de
groazã
– cam
300 de
dolari, pe
atunci), ºi
sã m-apuc
s-alerg
dupã... cai
verzi pe pereþi!
Vreo doi ani am
încercat sã o fac sã
înþeleagã cã o afacere
îmi oferã un viitor liber ºi o bãtrâneþe îndestulã-
toare, pe când un serviciu nu-mi oferã nici un
viitor ºi nici un fel de îndestulare la bãtrâneþe.
„Da, zice ea, dar o duci greu acum, mamã, când
îþi trebuie ºi þie atâtea!“...

Am renunþat sã-i mai explic, cãci tot ca ea
iese pânã la urmã! Sper, însã, ca Dumnezeu
sã o þinã în viaþã cât mai mult, pentru a-i putea
demonstra, într-o bunã zi, cã s-a înºelat! Evi-
dent, nici atunci n-o sã am dreptate, cã doar e
mama...

O iubesc infinit de mult ºi þin la multe din pã-
rerile ei, cãci izvorãsc din experienþa unei vieþi
deloc uºoare, însã atunci când vine vorba des-
pre alegerea drumului meu în viaþã... schimb
subiectul. Punct! E singura modalitate viabilã;
ºi-n felul acesta nici nu mai apar diferenþele de
opinii care riscau, în cele din urmã, sã scoatã
scântei ºi sã transforme totul într-o pãlãlaie di-
ficil de stins dupã aceea...

Alþi mâncãtori de vise, cu adevãrat pericu-
loºi, sunt invidioºii! Ei bine, de ãºtia trebuie sã
fugi sã-þi scapere cãlcâiele. C-or fi prieteni din
copilãrie, colegi de serviciu sau parteneri de afa-
ceri, rude de-al nu ºtiu câtelea grad – aceºtia
chiar au un efect devastator asupra viselor tale.
Cãci dacã pe pãrinþi, soþ/ soþie, copii ºi fraþi mai
poþi sã-i înfrunþi, mai poþi, pur ºi simplu, sã le-
nchizi gura, ãstora nu ai ce le face. Lupta cu ei
e în zadar. Þi-o spun din proprie experienþã!
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Chiar ºi când e evident cã ai dreptate, chiar ºi
când rezultatele demonstreazã viabilitatea ale-
gerii fãcute de tine, ei nu vor sã îþi dea drep-
tate! Pur ºi simplu, nu-vor-ei! Se simt ei mai bine
când te vãd la pãmânt, se simt ei mai bine sã-þi
strecoare un ºarpe veninos în sân, se simt ei
mai bine sã îþi scoatã ochii cu câte-o chestie pe
care ai omis-o din greºealã, se simt ei mai bine
sã te-mpingã în jos pe scãri, sã te tragã de pi-
cioare când urci ºi sã te înfunde mai tare în nã-
mol când viaþa te duce acolo... Aceºtia sunt cei
mai rãi mâncãtori de vise, care, pentru a nu-i
lãsa sã-þi influenþeze gândurile ºi mintea, tre-
buie pur ºi simplu evitaþi.

În ceea ce mã priveºte, am rezolvat proble-
ma astfel: am stabilit cu ei sã nu discutãm abso-
lut deloc despre planurile mele de viaþã ºi des-
pre afacerile mele! Ieºim la o bere rece, vorbim
câte-n lunã ºi-n stele despre copilãria noastrã,
despre trecutul nostru, însã când se face chiar
ºi o micã aluzie la prezent sau la viitor – zzzip!,
tragem fermoar la gurã ºi urechi!

Eu am drumul meu ºi concepþia mea despre
viaþã ºi despre ce vreau sã fac cu ea, iar tu le
ai pe ale tale! Iarãºi, pur ºi simplu, Punct!

ªi mai trãieºte printre noi o ultimã ºi perfidã
categorie de mâncãtori de vise, foarte insidioºi,
perverºi, persuasivi ºi extrem de tenaci. Peri-
culoºi ºi foarte greu de combãtut. Sunt mâncã-
torii de vise din interiorul nostru! Sau credeai
cã noi nu ne mâncãm propriile vise? Praf ne
facem în unele zile, de zici chiar cã ne-am vrea
rãul cu tot dinadinsul!...

Am trecut ºi eu prin asemenea stãri – ºi vei
trece ºi tu! Gândurile mele, emoþiile mele, teme-
rile mele ºi lipsa de claritate a þelului m-au de-
terminat de multe ori, la începutul cãlãtoriei pe
lungul drum al zilei de azi, sã fac paºi înapoi. Aºa
vei face ºi tu. ªi e... normal, dragule! Totul e ca
a doua zi dimineaþa sã porneºti cu aplomb mai
departe, sã nu rãmâi înþepenit acolo pentru tot-
deauna! [...]

Eu, când simt viermele mâncãtor de vise sâ-
câindu-mã din interior, ºtii ce fac? Mã apuc sã
citesc câteva pasaje dintr-o carte sau revistã

motivaþionalã ori pun un CD motivaþional. Efec-
tul revigorant e garantat! ªi ºtii de ce? Pentru
cã oamenii care au scris acele rânduri sau vor-
bitorii de pe CD-uri sunt la fel ca mine, au tre-
cut ºi ei prin ce trec eu ºi, adresându-mi-se, îmi
întind în felul acesta o mânã de ajutor pentru a
mã scoate din hãul pãgubos în care m-am a-
fundat la nivel mental ºi emoþional.

ªi ºtii ce mai fac în momentele în care mã
simt „cãzut“? Ies la plimbare. Mã plimb domol
printre oameni. Mã uit la ei ºi încerc sã înþeleg
ce se întâmplã – dupã ce aleargã, pentru ce sunt
veseli, triºti, serioºi, amuzaþi, fericiþi?... Analizân-
du-i, îmi dau seama cã sunt la fel ca ei, cã sunt
normal ºi cã starea de blegealã este o stare...
trecãtoare, nu permanentã. ªi cã numai de
mine depinde cât de repede va trece!

Suntem oameni – avem ºi bune ºi rele (ºi
nu mã refer doar la... zile) –, iar în aceastã pos-
turã dãruitã de Creator avem slãbiciuni cu care
trebuie sã luptãm. Viaþa întreagã e o luptã ºi
numai de tine depinde cine îþi este adversarul.
Dacã te lupþi cu propriile emoþii, ai pierdut deja
lupta cu viaþa! Nu pierde vremea rãzboindu-te
cu ceea ce simþi – dacã ai un þel, mergi înainte!,
conform planului, indiferent ce simþi! ªi eu sunt
„cãzut“ în unele zile, dar îmi vãd mai departe
de treaba pe care eu însumi mi-am impus sã
o fac! Ce dacã sunt „cãzut“? Am luat o decizie
ºi trebuie sã o respect!...

Oricum, atenþie mãritã la mâncãtorii de vise,
indiferent unde s-ar afla ei, în exteriorul sau în
interiorul tãu! Nu-i lãsa sã-ºi facã mendrele,
cãci le fac pe pielea ta! ªi-o sã te usture al
naibii de tare la un moment dat...

(continuare în numãrul viitor)

Notã:
Fragmentul publicat în acest newsletter face parte din
volumul „Lungul drum al zilei de azi“, de Constantin
D. Pavel, lucrare de dezvoltare personalã aflatã încã în
lucru. Vã puteþi înscrie pe lista celor care vor primi a-
ceastã lucrare cu autograf ºi 40% reducere, trimiþând un
email la office@pavcon.ro, cu textul „Doresc Lungul
drum al zilei de azi“.
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