
NAŞTEREA
MEGA-BOGAŢILOR

de Robert T. Kiyosaki

PP
rimul deceniu al secolului 21 s-a
încheiat. Mulţi oameni l-au înce -
put prost. Mai întâi cu teama de

virusul mileniului – Y2K – care ameninţa să
oprească toate calculatoarele din lume. Apoi a
venit 11 septembrie, urmat de două războaie
lungi şi costisitoare. Bula Nasdaq şi că derea
bursei a fost urmată de bula imobiliarelor, apoi
de căderea titlurilor subprime, care a dus la o im -
primarea a trilioane de dolari, în încercarea de
a preveni o criză globală. Rezultatul este o criză
financiară prelungită, care a mărit decalajul din -
tre bogaţi şi săraci.

Cele mai multe decade îşi au propriile per -
sonaje. În anii ’60 i-am avut pe hippioţi. În anii
’70, mişcarea de pace a evoluat către John Tra -
volta şi muzica disco. În ’80, capitaliştii au fost
în centrul scenei. Informaticienii au dominat anii
’90 şi, dintr-o dată, tocilarii au ajuns la modă.

Întrebarea care se pune acum este: ce
per sonaje vor reprezenta primul deceniu al se -
colului al XXI-lea? Să fie oare teroriştii religioşi
care intră cu avioanele în clădirile înalte sau te -
roriştii financiari care ne fură banii din interiorul
clădirilor înalte? Va fi primul deceniu cunoscut
pentru schemele piramidale notabile, precum
Bernie Madoff şi Allen Stanford... sau pentru
Asigurările Socială şi fondurile mutuale? Va fi
cunoscut pentru cuplurile ciudate precum Ba rack
[Obama] şi Hillary [Clinton] sau John [McCain]
şi Sarah [Palin]? Ori va fi cunoscut drept era ce -
lebrităţilor care umblă din floare în floare şi fac
confesiuni, precum Tiger Woods, Elliot Spitzer
şi John Edwards? (Toţi trei ar trebui să se întâl-
nească şi să scrie împreună o carte intitulată
„Familia pe primul loc”.)

Începutul entuziasmant
al deceniului

Primul deceniu a
fost, în întregime, un în -
ceput entu -
ziasmant
pentru se -
colul 21.
Ce ne va
aduce
urmă-
torul
dece-
niu? Ce
personaje noi
vor răsări
dacă hipioţii,
fanii disco,
informati-
cienii şi 
cei ce um -
blă din floare în floare sunt de domeniul trecu-
tului?

Eu cred că vor exista două grupuri ce vor
ajunge la ştiri, între 2010 şi 2020. Un grup mare,
care se va numi Abătuţii, pentru că îşi vor trăi
via ţa în tr-o adâncă stare de insecuritate. Mulţi
dintre sunt foşti hipioţi care au prosperat în anii
’60, dar au uitat să se maturizeze. Nu toţi Abă -
tuţii au fost însă hipioţi. Mulţi Abătuţi au ajuns
Abătuţi pentru că, la fel ca şi dinozaurii, nu au
observat că vremurile s-au schimbat. Au păşit,
pur şi simplu, pe urmele părinţilor lor şi au cre -
zut că tot ce trebuie să facă e să meargă la
şcoală, să îşi ia o sluj bă, să îşi cumpere o casă,
să facă eco nomii, să se retragă apoi pe pensia
de la companie, să primească Ajutorul Social şi
să trăiască fericiţi până la adânci bătrâneţi. For -
mula aceasta a funcţionat pentru părinţii lor –
generaţia celui de-Al Doilea Război Mondial –
aşa că, de ce n-ar funcţiona şi pentru ei?
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Problema e că regulile banilor s-au schim -
bat. În 1971, preşedintele Nixon a mutat lumea
de pe standardul aurului, iar în 1974 a apărut
pre decesorul planului 401k. Brusc, cei ce eco -
nomisiseră ajungeau nişte rataţi din cauza infla -
ţiei care le lua totul, debitorii deveneau câştigă-
tori, iar oamenii începeau joaca de-a imobilia -
rele şi de-a bursa, pentru ca garanţia unui cec
de pensionare să nu dispară.

În deceniul care va veni cred că vom auzi
tot mai multe poveşti despre Abătuţi bine edu-
caţi, care muncesc din greu, persoane cu succes
profesional, care prosperă şi care descoperă că
nu mai au timp, nu mai au bani şi sunt dependenţi
de guvern ori de familie la vârsta senectuţii.

Cei Noi, cei Tineri, cei Prosperi

Al doilea grup despre care vom auzi mai
multe sunt noii şi tinerii mega-bogaţi globali. Ei
sunt plutocraţi care gândesc la nivel internaţio -
nal şi sunt beneficiarii globalizării şi revoluţiei
tehnologice. Sunt împinşi de la spate de căde -
rea comunismului, de răspândirea globalizării

eco nomice şi de impactul internetului, pe mă -
sură ce tehnologia face ca informaţiile şi comu-
nicarea să fie gratuite sau aproape gratuite.
Ma joritatea au astăzi 40 de ani sau mai puţin.

Naşterea mega-bogaţilor globali are loc
pe măsură ce firmele consacrate se prăbu şesc.
Căderea loveşte întreaga industrie, de la aface -
rile cu muzică până la fabricanţii de maşini din
Detroit, care îşi dau seama că s-au demodat, de -
 păşiţi de manevrele şi preţurile antreprenorilor
din Silicon Valley, Mumbai, Shanghai ori chiar
Siberia.

Trăim într-o perioadă de oportunităţi fără
precedent pentru cei mai deştepţi, cei mai per -
se verenţi şi cei mai creativi dintre noi. Afaceri
cu totul noi se vor naşte în jurul produselor nou
des co pe rite, pe măsură ce tehnologiile revolu -
ţi o nare accelerează distrugerea industriilor
lente.

În acest al doilea deceniu, vei vedea cla -
sa de mijloc din Vest ruinată, dând naştere Abă -
tuţilor lumii... dinozauri moderni ai procesului
evo  lutiv. Globalizarea şi tehnologia vor pedepsi
împreună pe cei fără de minte, fără de noroc sau
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prea fricoşi pentru a profita de schimbări. Maşi -
năriile, tehnologiile şi mâna de lucru ieftină din
ţările cu venituri mici au scăzut câştigurile ce lor
din Vest, agravând criza financiară pentru cei de -
modaţi şi prost informaţi.

Deschidere fără precedent

Trăim însă într-o eră cu o deschidere fără
precedent. Cum am spus şi mai devreme, teh -
no logia a făcut ca informaţia şi comunicarea să
fie gratuite sau aproape gratuite. Aceasta este
o oportunitate mai mare decât oricând... totuşi,
în mare parte e încă doar teoretică: în America,
mobilitatea socială se va inversa, pe măsură ce
mulţi dintre cei din clasa de mijloc vor deveni...
Abătuţi.

Între 1997 şi 2001 această distanţă era
următoarea:

1. Primii 1% câştigau 24% din venituri.
2. Primii 10% câştigau 49% din venituri.
3. Ultimii 50% câştigau 13% din venituri.
Până în 2008, toate aceste cifre au părut

că nu contează. Minunatele invenţii precum Ipho -
 nul, Ipodul, Twitter, Google şi Facebook ne ţi -
neau captivi într-o stare de amuzament, ca pe
nişte copii la Disneyland.

În acest timp, bula crescândă a datoriilor
a creat un mediu ireal de Rai monetar. Puteai
să îţi cumperi tot ce vroiai, să-ţi extinzi la maxi-
mum împrumuturile pe cărţile de credit şi apoi
să plăteşti cărţile de credit cu un împrumut pe
care să-l girezi cu casa... pe măsură ce sania
lui Moş Crăciun continua să alunece înainte. Cui
îi păsa că ultimii 50% rămâneau în urmă? Cui îi
păsa că primii 10% câştigau 49% din profit? Cui
îi păsa dacă 10% din populaţie devenea mai bo -
gată, în timp ce restul de 90% rămânea în urmă?
Aveam jucării, aveam lucruri tari, aveam tot fe -

lul de drăcii strălucitoare, de firmă, din China,
care ne făceau să părem bogaţi, şi ne puteam
cumpăra casa visurilor noastre fără a pune nici
un ban jos. Ce putea să fie mai bine?

Pe măsură ce criza financiară a conti nuat,
distanţa dintre noii plutocraţi şi noii Abătuţi a în -
ceput să devină o problemă politică presantă.
În anii ’60, hipioţii luau ceva droguri şi ador -
meau. Astăzi, însă, Abătuţii, cel mai mare grup
demografic (cunoscuţi drept baby-boomers, sunt
aproximativ 75 de milioane... din care fac şi eu
parte), se pot trezi. Iar dacă vor face asta, cine
ştie unde va ajunge procesul politic, condus după
principiile unor hipioţi? Tocmai de aceea, cel
de-al doilea deceniu al secolului al XXI-lea va fi
mult mai important decât primul.

Educaţia financiară este un obiectiv
important pentru următorul deceniu. Nu putem
permite ca distanţa dintre bogaţi şi săraci să
devină şi mai mare. Trebuie să introducem edu-
caţia financiară în şcoli. Banii nu pot micşora
această distanţa – numai educaţia financiară o
poate face. Iar dacă nu facem nimic, cine ştie
ce creatură se va naşte, devenind personajul
dominant al noului deceniu?

Pentru a vedea viitorul, priveşte în trecut.
În toată istoria, despoţii politici s-au născut în pe -
rioade de crize economice. Astfel de „personaje“
faimoase sunt Mao, Stalin, Napoleon şi Milose -
vic.

În 1933, la patru ani după Marea Criză
din 1929, două figuri importante au răsărit din de -
presiune. Una a fost Adolf Hitler. Cealaltă Fran -
klin Delano Roosevelt. Mulţi cred că Barrack
Obama l-a luat ca model pe cel din urmă. Ceea
ce lasă deschisă întrebarea: cine va juca rolul
lui Hitler?

Traducere şi adaptare:
Roberta Tărtăşeanu
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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!

„Ştiinţă, Filosofie şi
Spiritualitate în Avatar“
Foloseşte codul promo CP0010001
şi o vei avea cu 30% REDUCERE!

Click AICI pentru comandă!

O carte cât un film de Oscar!!!O carte cât un film de Oscar!!!

Cartea de citit pe    Cartea de citit pe    
P  L  A  J  ĂP  L  A  J  Ă

până la 15 iunie 2010
comandă cartea lui Donald Trump

si primesti BONUS
„Calea spre Prosperitate“ (2 CD)
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ARTA DE A CONVINGE
(fragmente)

de Constantin D. Pavel

BB
utonul cel mai încins al unui le neş
este frica de a nu-şi pierde con-
fortul dobândit până în acel mo -

ment al vieţii, frica de a nu-şi pierde nive lul de
trai la care a ajuns. El are o stringentă nevoie
de siguranţă, chiar dacă în această lume sunt
cu adevărat sigure doar două lucruri: naşterea
şi moartea!

Făcând apel la sentimentele lui de teamă,
aducându-i în faţă posibilitatea de a pierde
oca zia, casa, maşina, locul de muncă, produ -
sul pe care tu i-l oferi, relaţia cu cineva drag lui,
îl vei face să acţioneze, să ia o decizie, chiar
dacă în adâncul sufletului nu îi convine deloc
acest lucru. Şi o dată ce l-ai făcut să se mişte,
îţi va fi mult mai uşor să îl menţii în mişcare. Cu
timpul, de-a lungul consolidării relaţiei, în loc
să continui să apeşi pe butonul fricii lui de a
pierde, vei începe să apeşi pe butonul dorinţei
de a câştiga, de a învinge, de a ajunge mai sus
decât îşi închipuie el că poate ajunge, prin in -
termediul dezvoltării personale.

Leneşul e leneş doar până se deşteaptă.
Odată deşteptat, atitudinea i se va schimba
atât de mult, încât nici el pe el nu se va mai

recunoaşte! Se va transforma, pur şi simplu, în
alt om, în alt caracter!

Când m-am dus în armată eram un leneş.
Funcţionam la li mita de jos a resurselor şi po -
tenţialului meu. Mă mişcam doar dacă era im -
perios necesar să o fac. Mă implicam doar
dacă nu aveam absolut nici o soluţie de scă-
pare. Trei săptămâni mai târziu, eram de-a
dreptul uimit de ce eram în stare să fac! Şi
dacă la început motivaţia a fost re pre zentată
de „biciul gradaţilor“, curând am început să fac
ce trebuia făcut din dorinţa de a ajunge eu în -
sumi „gradat“; şi astfel am obţinut, treptat-trep-
tat, gradele de „fruntaş“, apoi „caporal“ şi, în
cele din urmă, „sergent“! A fost greu la început,
(în unele zile a fost chiar al naibii de greu, atât
de greu că nici să-mi amintesc nu-mi vine!) dar
continuând să fac zilnic ceea ce trebuia să fac,
greul s-a transformat în uşor, iar ceea ce iniţial
mi se părea a fi o corvoadă, a devenit destul de
curând o obişnu inţă. Şi dacă eşti obişnuit să
faci ceva, orice, nu ţi se mai pare prea greu.
Vorba lui Cicero:

„Obişnuinţa e a doua natură.“

Da, e adevărat, cu leneşii o să-ţi fie mai greu
decât cu cei lalţi, o să-ţi dea ceva bătaie de
cap, însă nu uita un lucru extrem de important:
că şi leneşii au vise!
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Tot ce trebuie tu să faci este să dai deoparte
foile de ceapă uscate – care reprezintă obiec -
ţiile –, pentru a ajunge la miez, adică la moti -
vul real pentru care ţi se serveşte un refuz.

Pune întrebări, zâmbeşte, încuviinţează
dând din cap, zâmbeşte, în curajează, zâm-
beşte iar şi... ascultă. Cu toată fiinţa ta ascultă,
dar nu ce spune celălalt, ci ce ar vrea el să
spună. Dacă vei as culta cu sufletul, vei putea
auzi tăcerile dintre cuvintele interlocutorului
tău...

Şi îţi dezvălui acum secretul principal pentru
care ai cum părat această carte, secretul pe
care, când îl vei înţelege pe de plin, la finalul
celor 256 de pagini, vei fi capabil să convingi
pe oricine de orice:

Cheia care descuie sufletul şi min -
tea unui om se află în pauzele dintre
cuvintele pe care ţi le spune!

Ascultă-i tăcerea!

Notã:
Fragmentul publicat în acest newsletter face

parte din volumul „Arta de a convinge“, 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 Arta de
a convinge“.

100100http://promotii.weebly.com www.pavcon.ro

Newsletter lunar gratuit de Dezvoltare Personalã, Vol. II, nr. 20, iunie 2010

Investeşte în Programul pentru SuccesProgramul pentru Succes!
Nici nu ştii ce pierzi în fiecare lună...

http://www.pavcon.ro
http://www.pavcon.ro
http://promotii.weebly.com
http://www.pavcon.ro/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=93

