
SFÂRŞITUL BANILOR

de Constantin D. Pavel

NN
u iese fum fără foc, spune un pro -
verb vechi de când lumea. Aşa
că, atunci când auzim tot mai des

despre „dispariţia banilor“, ar trebui să ne gân -
dim ceva mai serios la această pro blemă. Şi
dacă nivelul curiozităţii creşte suficient încât să
ne în demne să cercetăm situaţia mai în profun-
zime, ajungem la concluzia din titlul acestui edi -
torial: trăim vremurile în care banii, aşa cum îi
ştiam noi, îşi dau obştescul şi, poate, bine-me -
ritatul sfârşit (la câte necazuri ne-au adus în ul -
timul timp...).

Cunoaştem cu toţii că în lume există două
clase so  ciale, din punctul de vedere al avuţiei
materiale: săra cii şi bogaţii. (În basmul despre
existenţa unei clase de mijloc nu mai cred nici
copiii de grădiniţă în ziua de astăzi...)

Practic, săracii sunt cei care cred că banii
există; ceilalţi, evident, ştiu că banii nu există şi
tocmai de aceea sunt în tabăra bogaţilor. Să -
racii muncesc pentru bani (adică pentru ceva
ce nu există), iar bo gaţii... creează (ei constru-
iesc vii torul folosindu-se de puterea gândurilor;
numai că, în deceniile din urmă, prin tre adevă -
raţii bogaţi s-au infiltrat mulţi „săraci cu bani“
care cred că sunt bogaţi şi care au ajuns, din
păcate, să îşi transpună gândurile sărace în re -
alitate, creând şi mai multă sărăcie în lume).

Săracul înţelege banul astfel: vine avan-
sul (sau lichidarea) şi banii pentru care s-a în -
ţeles să muncească în acea lună îi intră în cont
sau îi primeşte în mână. Îşi plăteşte din ei rata
la casă, facturile de utilităţi, mâncarea, hainele
şi o mul ţime de alte lucruri importante pentru el
şi membrii familiei lui. Banii săi dispar astfel din
contul personal în conturile celor care deţin ser -
viciile sau produsele de care el are ne voie. Şi,

peste fix
o lună, o ia
de la capăt...
Iar acest model
de viaţă îl tot re -
petă, an după an,
până la finalul existen -
ţei sale...

Aşa înţelege săracul banii şi rolul lor în
viaţă.

Numai că, iată, vine deodată criza peste
el şi, ca din senin, constată că... nu mai sunt
su ficienţi bani în lume. Contul său de economii
(dacă are unul) se subţiază văzând cu ochii,
va loarea proprietăţilor lui (dacă deţine aşa ceva)
se di minuează considerabil, firma unde lu crea -
ză nu mai are bani, patronul nu mai are bani,
nici măcar statul nu mai are bani! Şi se întrea -
bă nedumerit, scărpinându-se în creştet: unde
au dispărut banii? Banii băncilor, ai companiilor
de investiţii, ai fondurilor mutuale, ai producă-
torilor de automobile, ai investitorilor, ai statu-
lui, unde au dispărut? Unde s-au dus aceşti
bani, care, cu puţin timp în urmă, se aflau acolo,
în existenţa lui de zi cu zi?
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Şi continuă să se întrebe la nesfârşit, fără
şansa de a afla vreodată răspunsul. Fiindcă
răspunsul adevărat, răspunsul care îi dă fiori
reci ca gheaţa pe şira spinării, încalcă orice lo -
gică de-a lui: toţi acei bani pentru care el a mun -
cit zi de zi, care păreau atât de reali, cu care
putea cumpăra atâtea lucruri, erau... imaginari!
Existau în „economia de suprafaţă“, însă odată
ajunşi pe piaţa de ca pital, se volatilizau.

De ce?
Fiindcă acţiunile au ajuns să fie evalua -

te şi cumpărate nu după valoarea lor reală, ci
după ştiri, după zvonuri, după indici economici
greu de cuantificat, după decla raţiile politicie-
nilor, după promisiunile preşedinţilor şi după o
mulţime de alţi factori fără nici o legătură cu va -
loarea reală.

Astfel, piaţa de capital a „umflat“ preţul
acţiunilor ani în şir, „umflând“ va loarea banilor
fără vreo co respondenţă cu realitatea. Ban cherii
şi administratorii fondurilor de investiţii (acei
„să  raci cu bani“ despre care aminteam înainte)
au început să se joace cu ideea de bani, creând
bani imaginari. Până la un anumit ni vel, banii
reali puteau exista; dincolo de acel nivel, ei
erau pur şi sim plu covârşiţi şi asfixiaţi de banii
ima gi nari.

Când „săracii cu bani“ – confundaţi ade-
sea de săracii din popor cu adevă raţii bogaţi,
ba chiar luaţi drept modele de urmat, din ne fe -
ricire! – au ajuns la gradul cel mai înalt de lăco -
mie, au retras de pe piaţa de capital banii reali
(purtători de valoare), lă sând săracilor... banii
imaginari. Şi astfel, primul bo bârnac a fost dat
lungului lanţ de piese de domino, care au înce -
put să se pră bu şească una după alta... Iar pie -
sele de domino sunt... oamenii săraci, firmele
ale căror clienţi sunt oamenii săraci, ţările a că -
ror populaţie este majoritar săracă...

Practic, s-a ajuns acum în situaţia în
care „săracii cu bani“ au declanşat un cancer
financiar care nu mai poate fi vindecat cu meto -
dele cunoscute şi care îi va măcina şi pe ei, la
fel cum îi va măcina pe toţi săracii lumii. Chimio -
terapia aplicată de guvernele tuturor ţărilor va

duce la o slăbire accentuată a organismului so -
cietăţii umane la nivel planetar, urmând ca o
hiper-mega-superinflaţie finală să spulbere în -
săşi ideea de bani! O spun toţi marii analişti
economici, toţi marii specialişti în finanţe: ome -
nirea a trăit „pe datorie“ şi, acum, a venit sca-
denţa!

Semne ale sfârşitului banilor se arată din
ce în ce mai des. Chiar şi tu, dacă priveşti mai
în adânc, le vei vedea. Mai în adâncul porto -
felului tău, vreau să spun... Vei descoperi acolo
nişte carduri; pe ele sunt nişte idei de bani;
când mergi la magazin şi cumperi ceva, apoi
alegi plata cu cardul, practic, îţi achiţi marfa cu
idei de bani transferate din contul tău în contul
cu idei al ma gazinului. Nu e nimic în neregulă
cu această imagine, nu-i aşa? Ba chiar a ajuns
ceva firesc!...

Însă... atenţie!... ideile de bani cu care ope -
rezi nu au valoare reală, ci doar virtuală! Dacă
reţeaua electrică globală pică, toată averea ta,
oricât ar fi ea de mare, dacă e depozitată în
bănci, este... zero! Nu ai nimic, pentru că nu te
poţi folosi de ea... Şi astfel ajungi unul dintre...
„săracii oa meni bogaţi“!

Gândeşte-te bine şi forţea ză-ţi mintea să
pătrundă în profunzimea acestui fenomen. Vei
fi unul dintre puţinii care fac asta, să ştii! Cei
mai mulţi semeni de-ai noştri aleg doar să se
strân gă în pieţe şi urle la gu vernanţi... Tu, însă,
dacă vei ju deca situţia cu responsabi litate şi
curaj, vei descoperi şi soluţia. Singura viabilă,
de altfel: investiţia în lucrurile care durează
veşnic!...
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INTEGRALA

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

În curând, cea mai nouã
carte din seria Kiyosaki –
Conspiraţia bogaţilor –
de Robert Kiyosaki!

„Nu renunţa niciodată!“
Cea mai nouă carte
semnată Donald TRUMP!
Dezvăluiri în premieră din viaţa tumultoasă
a afacerilor la nivel mare!
O experienţă care merită să fie... devorată!

Click AICI pentru comandă!

NU RENUNŢA NICIODATĂ!NU RENUNŢA NICIODATĂ!

Cartea de citit pe    Cartea de citit pe    

P  L  A  J  ĂP  L  A  J  Ă
până la 15 iulie 2010

comandă cartea lui Donald Trump
si primesti BONUS

„Calea spre Prosperitate“ (2 CD)
CLICK AICI PENTRU COMANDĂ!
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CE ŞTIU BOGAŢII DESPRE
BANI (şi tu nu ai aflat)
(fragmente)

de Constantin D. Pavel

SS
imţi că nu mai poţi să faci faţă
cheltuielilor zilnice? Simţi că fac-
turile lu nare sunt o problemă care

îţi dă bătăi de cap de fiecare dată când apar?
Ai perioade în care o cheltuială neprevăzută pe
care trebuie să o faci te destabilizează vreme
de câteva luni după aceea? Simţi că ai vrea mai
multe, dar nu-ţi permiţi? Simţi că majoritatea pro -
blemelor din viaţa ta ar dispărea dacă ai putea
re zolva problema principală: banii? Simţi că
trece viaţa pe lângă tine şi că visele pe care le
aveai în adoles cenţă nu vor mai putea fi nici-
când împlinite? Simţi că soţia sau soţul tău ar
merita mai multe, dar nu ştii cum să faci să-i
oferi? Simţi suferinţa copiilor tăi atunci când
văd că alţi copii au mai multe, iar tu nu le poţi
dărui ce-şi doresc? Simţi în sufletul tău o du -
rere mare atunci când se vorbeşte despre bani
şi despre bogăţie? Simţi că ai putea face mult
mai multe în viaţă dacă ai avea bani? Simţi că
meriţi o maşină mai bună, o casă mai mare şi
mai frumoasă, o mobilă mai luxoasă, dar nu ştii
cum să le obţii şi nici ce să faci pentru a le
avea?

Dacă simţi toate acestea sau numai o
parte dintre ele, pot să-ţi spun: „Bine-ai venit în
club!“ Şi eu am simţit cândva ca tine. Dar mi-am
dat seama că trebuie să schimb ceva şi... am
schim bat.

Înainte însă de a o face, m-am informat
foarte bine; iniţial din teama de a nu greşi, însă
ulterior mi-am dat seama că oricum gre şim, dar
e mai bine ca greşeala să nu ne coste enorm,
ci... rezonabil. Nu-ţi fie, deci, teamă să gre şeşti.
Învaţă însă tot ce poţi învăţa, pentru a diminua
preţul greşelii. Căci greşelile se plă tesc întot-
deauna...

Am învăţat, am trecut la acţiune, am gre -
şit, am învăţat iarăşi, iar am acţionat, poate că

am greşit din nou, dar nu m-am dat bătut, am
co rec tat greşeala la următoarea acţiune şi...
am reuşit!

Da, am reuşit să scap de problemele fi -
nanciare! Atenţie, încă nu sunt bogat în adevă -
ratul înţeles al cuvântului! Doar că nu mai am
probleme cu banii cum aveam înainte! Sunt,
hai să zicem... liniştit din punctul acesta de ve -
dere!

Tu ai vrea să fii liniştit când vine vorba
des pre bani? „Păi, eu sunt foarte liniştit! – mi-a
răs puns un prieten. Nu am nici un ban, deci n-am
de ce să-mi fac griji!“

Te găseşti cumva în aceeaşi situaţie?
Dacă da, atunci n-ai nevoie de această carte.
Şi fiindcă tot ai dat banii pe ea, ca să n-o arunci
într-un colţ întunecat al bi bli otecii, mai bine dă -
ruieşte-o unui prieten des pre care ştii că are
probleme cu banii... S-ar pu tea să-i oferi un lu -
cru pentru care îţi va mul ţumi toată viaţa! Şi
poate şi după aceea...

Mie mi-au trebuit cinci ani să ajung la un
alt nivel de înţelegere a banilor, însă la tine n-o
să dureze atât. Pur şi simplu, fiindcă în această
cărticică vei descoperi toate principiile impor-
tante despre bani pe care eu am fost nevoit să
le caut îndelung în practică ori într-o mulţime
de cărţi aidoma acesteia. Aşa că, tot ce ai de
făcut este să studiezi şi să aplici tehnicile şi stra -
tegiile de lucru cu banii pe care le vei desco -
peri aici. Cu ajutorul lor vei putea atinge stabi -
litatea financiară, pe care o poţi utiliza ca bază
pentru construirea, pe viitor, a averii personale.

Rolul acestei cărţi este de a te face să
gândeşti altfel despre bani. Te vei analiza mai
profund şi te vei vedea cu alţi ochi, iar noile cre -
dinţe interioare cu privire la bani te vor elibera
din minciuna în care ai trăit până acum.

Despre ce minciună e vorba?
Una generalizată: „Eu nu voi fi niciodată

bogat!“
Ai auzit de ea? Sigur că ai auzit, ţi-o tot

repeţi de ani şi ani de zile, chiar şi atunci când
nu vrei să o faci! Ideea este că această min -
ciună nu-ţi aparţine. Ea ţi-a fost inoculată în minte
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de altcineva, poate de părinţi, de prieteni, de
colegi, de profesori, de rude, de televizor... Şi ai
început să crezi în ea şi să o transformi, înce-
tul cu încetul, în realitate... Realitatea ta!

Eu vin însă acum în viaţa ta şi îţi spun
răspicat, în baza experienţei personale şi a stu -
diilor amănunţite pe care le-am făcut, că şi tu
poţi fi bogat! Şi poţi fi bogat pentru că meriţi!
Da, tu, chiar tu,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(trece-ţi numele aici, chiar acum!)

meriţi să fii bogat! Meriţi bogăţie în viaţa ta!
Fiindcă numai fiind bogat îţi vei putea împlini
menirea, indi ferent care ar fi ea! Meriţi mai mult
decât ce ţi s-a spus! La fel cum merită şi cei pe
care îi iubeşti! Crede asta!!!

Eu am făcut aproape tot ce am scris în
această carte. Eu am învăţat şi am aplicat aproa -
pe tot ce vei citi în această carte. Şi, pentru mine,
a funcţionat! Nu am de unde să ştiu dacă va
func ţiona şi pentru tine, dar ştiu sigur că pentru
îmbogăţire există cel puţin o... reţetă!

Aidoma unei reţete de prăjitură, dacă in -
troduci ingredientele corecte, le treci prin pro-
cesele termice solicitate şi faci operaţiunile co -
recte, atunci ea reuşeşte în toate cazurile, indi -
ferent de bucătar. E drept, unuia îi iese mai fină,
altuia mai aromată, altuia mai gustoasă, însă
denumirea prăjiturii e aceeaşi, pentru că reţeta
e aceeaşi.

Şi tu vei ajunge la libertate financiară la
un mo ment dat, însă drumul tău va fi diferit de
al meu. Aceasta este o certitudine. Procesul ur -
 mat va fi ace laşi, principiile aplicate vor fi ace-
leaşi, chiar şi rezultatul va fi acelaşi, numai că
tu te vei îmbogăţi nu din scris şi transmis infor-
maţie, din construirea de reţele ori din seminarii
de dezvoltare personală sau din acti vităţi edito-
riale, cum am făcut eu, ci poate din... apa ra tură
electrocasnică, legume şi fructe, produse natu-
rale, acţiuni, imobiliare, vânzări directe, mo bilă,
in for matică sau agricultură... Bogăţia ta va pro -
veni cu adevărat din ceea ce iubeşti să faci!
Tre buie doar să o faci foarte, foarte bine, cât
mai aproape de perfecţiune! Şi pentru suficient

de mult timp pentru ca procesul să se închege
şi să dea roade!

Această carte va pune accent pe bazele
principiilor îmbogăţirii, acestea fiind disecate în
tehnici simple, uşor de înţeles şi tot la fel de
uşor de aplicat. Ele vor fi însoţite, de fiecare dată
când va fi nevoie, de schiţe, grafice, tabele, fi -
guri şi fotografii care vor înfăţişa episoade din
experienţa mea, a prietenilor şi apropiaţilor mei
care au urmat aceste principii.

Înainte de a te apuca de treabă, este
imperios necesar să iei o agendă şi să o trans-
formi în „caiet de lucru“; în el vei exersa toate
tehnicile prezentate aici. „Caietul de lucru“ face
parte din proces, aşa că nu-i minimaliza impor-
tanţa!

Şi fiindcă tot veni vorba, ţin să te anunţ
încă de la început că dacă doar vei citi această
carte, ea îşi va reduce rolul doar ca sursă de
in formare; şi nu-şi va arăta roadele în felul de -
scris mai sus. Bine, hai, sunt de acord ca prima
dată să o citeşti de la un capăt la celălalt, ca
să-ţi poţi face o idee despre ce te aşteaptă...
Dar apoi ia, te rog, „caietul de lucru“ şi por -
neşte procesul propriei îmbogăţiri!

De ce ai face asta? Pentru că vrei! Pentru
că ai cumpărat cartea tocmai pentru asta. Altfel
n-o luai. Şi dacă tot ai luat-o, ce te costă să în -
cerci să ajungi bogat?...

A, mai e un motiv pentru care ai putea
face asta: fiindcă meriţi!

Da, meriţi să fii bogat! Chiar dacă acum
nu îţi prea vine să crezi că vei reuşi vreodată,
la finalul cărţii, îţi promit solemn, n-o să-ţi mai
fie deloc greu să crezi! Vei crede! Şi odată ce
vei crede...

Notă:
Fragmentul din acest newsletter face parte din

volumul „Ce ştiu bogaţii despre bani (şi tu nu ai aflat)“,
de Constantin D. Pavel, lucrare de dezvoltare personală
aflată încă în lucru. Vă puteţi înscrie pe lista celor care
vor primi a ceastă lucrare cu autograf şi 30% reducere,
tri miţând un email la comenzi@pavcon.ro, cu titlul „Do resc
Ce ştiu bogaţii despre bani“.
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