
CO(N)CENTRAREA

de Constantin D. Pavel

CC
apacitatea de a duce lucrurile la
bun sfârşit, de a finaliza ceea ce
încep, este una dintre trăsăturile

de bază ale oamenilor de succes de pretutin-
deni, indiferent de domeniul în care activează.
Cum izbutesc ei să facă acest lucru cu, apa rent,
o atât de mare uşurinţă? Ani la rând am încer-
cat să îmi dau seama şi, pentru o bună perioa -
dă de timp, am crezut că am descoperit secre-
tul lor: concentrarea.

De curând, însă, în timp ce lucram la o
carte care se cerea definitivată la o dată anume,
am constatat că secretul oamenilor de succes
este altul, mult mai adânc şi mai încărcat de sem -
nificaţii. Şi vă spun cu mâna pe inimă, o dată ce
am aflat acest secret, toate succesele şi insuc-
cesele din viaţa mea au căpătat sens, şi-au dez -
văluit resorturile interioare. Privite din acest punct
de vedere, toate realizările personalităţilor din
societatea omenească par atât de uşor de în -
de plinit, atât de uşor de dus până la capăt.

Dacă tu, dragul meu cititor, crezi în con-
tinuare – cum şi eu am crezut – că ţelurile se re -
alizează prin concentrare, te rog, din acest mo -
ment, uită de asta! E o minciună, o piedică în
calea dezvoltării tale persoanle, o stavilă în ca -
lea realizării propriilor vise! Da, prin concentra -
re poţi înfăptui multe lucruri, dar nu vei fi sa tis -
făcut de ele decât pe moment. Pe când, apli -
când secretul adevăraţilor oameni de succes,
vei putea înfăptui tot ce are sens pentru tine şi
îţi vei simţi sufletul împlinit pe deplin!

Secretul, marele şi supremul secret al suc -
cesului încărcat de semnificaţie, este... atenţie!
...centrarea!

A fi centrat înseamnă a fi acolo, în ceea
ce faci, în proporţie de 100%, căci ceea ce faci
este, de fapt, ceea ce eşti!

Atunci când te concentrezi, îţi impui să
uiţi de toate pentru că trebuie să duci la final
lucrul început. Practic, te obligi pe tine să faci
doar ce trebuie făcut şi nimic altceva. Mult timp
am trăit în această eroare şi aveam impresia că
aceasta-i calea... Ba i-am mai îndemnat şi pe
alţii să facă la fel, prin viu grai, prin CD-urile, în
ar ticolele şi în cărţile mele. Tuturor, spăşit, vă
cer iertare! Căci adevărul este altul...

Atunci când te centrezi, uiţi de toate toc-
mai pentru că faci acel lucru şi îl vei duce la în -
deplinire nu pentru că trebuie, ci pentru că asta
îţi aduce şi mai multă satisfacţie, pe măsură ce
proiectul avansează!

Mare diferenţă, aşa-i? Uriaşă!
Mie îmi place să scriu, să împărtăşesc

al  tora gândurile, sentimentele, trăirile şi desco -
peririle mele. Chiar acum, când aştern aceste cu -
vinte pe hârtie (pentru că încă mai scriu de mână,
pe hârtie, în vechiul şi „demodatul“ stil din seco -
lul trecut...), când îţi dezvălui ţie toate aces te mi -
nunate descoperiri, simt că trăiesc cu adevărat
şi că îmi împlinesc menirea, că fac ceea ce Dum -
nezeu mă îndeamnă să fac. Şi sunt fericit!
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Cu vreo două săptămâni în urmă am fost
cu maşina la reparat (a intrat o pietricică între
plăcuţa de frână şi disc, dacă te întrebi cumva
care a fost problema...) la un mecanic recoman -
dat de un prieten bun, într-un sat din afara Bucu -
reştiului. Florin (aşa îl cheamă pe „meşter“) nu e
mecanic cu patalama, meseria lui fiind cu totul
alta – însă îi place atât de mult să re pare ma şini,
încât şi-a făcut un renume greu de ega lat în
această profesie. Mi-a fost recomandat astfel:
„Lasă-l să-ţi asculte maşina şi o să-ţi spună
exact ce are!“ L-am lăsat să facă asta; a con-
dus vreo 200 de metri şi mi-a zis care e pro -
blema; a descoperit pietricica exact acolo unde
a spus că se află. Mi-a făcut, de asemenea, şi
alte recomandări valoroase, de care acum ţin
cont şi le pot observa veridicitatea.

Acest om este centrat pe ceea ce face!
Practică această activitate cu atâta pasiune, în -
cât sufletul i se umple de plăcere şi chipul îi ra -
diază de fiecare dată când poate să facă o ma -
şinărie să meargă din nou. Acesta e darul lui,
primit de la Dumnezeu, pe care îl împărtă şeşte
semenilor săi. Şi satisfacţiile curg din toate păr -

ţile: şi sufleteşti şi financiare şi de relaţio nare. E
împlinit şi se simte îm plinit, pentru că este...
centrat! Face ceea ce e menit să facă, iar atunci
când face, uită de sine, uită de toate, părând
con-centrat asupra muncii sale!

Mai presus de centrare mai există un
se cret. E cel care stă la teme lia tuturor realiză -
rilor mă reţe ale Ome nirii. Este vorba despre...
co-centrare!

Aceasta este capacitatea de a atrage oa -
 meni centraţi pe un anumit domeniu, pe o anu-
mită activitate, de a-i pune la un loc şi de a crea
o echipă în care cu toţii uită de toate pentru că
sunt pe deplin implicaţi în proiect.

Cele mai bune familii, cele mai bune com -
panii, cele mai bune echipe sportive, cele mai
bune orches tre, au această minunată capacitate,
de a se co-centra pe obiectivele perso nale, în
concordanţă cu obiectivul central, bine definit şi
înţeles de către toţi. Astfel de comunităţi umane
– fie că e vorba de o celulă simplă, soţ-soţie, fie
de una complexă, cum ar fi o multinaţională –,
respectă principiul co-centrării. Şi, evident, suc -
cesul şi împlinirea nu întârzie să apară...

9191http://promotii.weebly.com www.pavcon.ro

Newsletter lunar gratuit de Dezvoltare Personalã, Vol. II, nr. 19, mai 2010

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


9292http://promotii.weebly.com www.pavcon.ro

Newsletter lunar gratuit de Dezvoltare Personalã, Vol. II, nr. 19, mai 2010

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 pierde cartea

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

Click AICI pentru comandă!

DacDacăă ai vai văăzut fimul „Avatar“ (sau daczut fimul „Avatar“ (sau dacăă nu l-ai vnu l-ai văăzut)...zut)...

Pune Valoare înPune Valoare în

TTIINNEE!!
între 1 şi 15 mai 2010

10 CD-uri cu 41% REDUCERE

+ CADOU SURPRIZĂ!
CLICK AICI PENTRU COMANDĂ!
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ARTA DE A CONVINGE
(fragmente)

de Constantin D. Pavel

CC
el de-al patrulea şi ultimul motiv
principal este că oamenii... sunt
leneşi! „Lenea e cucoană mare“

şi dacă posmagii nu-s moi, unor astfel de oa -
meni greu le poţi deschide punga – sau mintea...
sau sufletul... sau inima...

Un leneş este uşor de identificat, fiindcă obiş -
nuieşte să se plângă de toate cele din viaţa lui.
Vede lucrurile mergând din rău în mai rău, dă
vina întotdeauna pe alţii pentru ce se întâmplă
negativ în lume şi singura lui salvare este să
meargă iar şi iar la vot, din patru în patru ani ori
de fiecare dată când e che mat. În felul acesta,
ceilalţi vor fi responsabili că nu-i merge lui bine
în viaţă, că nu reuşeşte el să-şi împlinească
do  rinţele, că nu se poate realiza. Şi rămâne în
colţul lui mic şi întunecat, să-şi plângă de milă
şi să jinduiască la ceea ce au alţii, care au
avut... „noroc“.

Leneşului îi place mereu drumul care duce
la vale şi, în ge neral, în viaţa unui astfel de om
mai toate drumurile duc la vale. E mai uşor
aşa, e mai comod. Şi dacă totuşi ajunge un -
deva în vârf, asta nu i se datorează lui, ci alt -
cuiva care s-a postat în urma lui şi l-a împins
de la spate. În majoritatea acestor si tuaţii, însă,
în cele din urmă valea îl va trage iarăşi în jos,
prin promisiunea realizărilor facile şi a lipsei de
efort... Căci ce nu conţine sudoarea şi sângele
tău la temelie, nu va rezista probei timpului!

Lenea poate fi învinsă doar de un vis uriaş
ori de un coşmar de-a dreptul înfiorător. Cheia
acestei fraze este: „Lenea poate fi învinsă“!
Pentru a putea face asta, trebuie mai întâi de
toate să înţelegi mecanismul ei, să pricepi cum
ia naştere, cum se dezvoltă şi cum moare.

Jules Renard vorbea despre lene astfel:

„Lenea nu e nimic altceva decât o obiş -
nuinţă de a te odihni înainte de a obosi.“

Această obişnuinţă poate fi relativ uşor redi-
recţionată către un scop profitabil, fiind astfel
transformată din lene în acţiune, prin interme -
diul unei simple întrebări: „Cum va fi viaţa mea
mâine, săptămâna viitoare, luna viitoare, anul
viitor sau peste douăzeci de ani, dacă eu, acum,
aleg să nu?“ Dacă în interior există o umbră
cât de mică de responsabilitate, atunci lenea
va fi învinsă!

Pe de altă parte, ea poate fi canalizată către
obţinerea de rezultate benefice, prin amplifi-
carea creativităţii, căci lenea a reprezentat ade -
sea motorul din spatele unor invenţii care au
făcut viaţa omului mai uşoară. Numai că pen-
tru acest tip de lene a fost aleasă o nouă de -
numire, fără conotaţii negative; i s-a spus, sim-
plu, comoditate.

Din comoditate a fost invetat automobilul, tot
din comoditate a apărut scaunul de birou cu
roţi, iar în spatele compute rului şi a tot ceea ce
poate face el se află tot comoditatea. Pune
cartea aceasta deoparte timp un minut şi pri -
veşte în jurul tău cu atenţie; vei descoperi o
mul ţime de invenţii care au avut la bază como -
ditatea, nevoia omu lui de a mişcora consumul
de energie pentru a realiza un scop sau altul.

Dacă activezi în industria vânzărilor sau a
marketingului re laţional, o industrie care nece-
sită o grămadă de întâlniri cu oa meni de tot
felul, te vei vedea destul de des cu persoane
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care invocă, plictisite, comoditatea, ca scuză
pentru a nu face un anumit lucru sau pentru a
nu se implica într-un anumit proiect. Nu te su -
păra pe ei! Pur şi simplu, astfel de oameni
există... Secretul este să nu rămâi ancorat în
relaţia cu ei, să le spui re pede „La revedere“ şi
să îţi vezi de drumul tău, căutându-i pe cei care
sunt gata de acţiune chiar atunci. De astfel de
oameni ai nevoie pentru a-ţi îndeplini scopu -
rile, iar ei au nevoie chiar atunci de oportuni-
tatea pe care tu o ai de oferit.

Din fericire, vei întâlni şi persoane care vor
face din como ditate o motivaţie puternică pen-
tru a reuşi. Aceştia sunt atât de dornici să îşi
facă viaţa mai simplă, mai... comodă, încât sunt
dispuşi să plătească preţul unei astfel de vieţi.
Tu doar pune întrebarea: „Cum va fi viaţa ta
mâine, săptămâna viitoare, luna viitoare, anul
viitor sau peste douăzeci de ani, dacă acum
alegi să nu?“ şi aşteaptă răspunsul. Vei fi ade-
sea plăcut surprins de şocul unora în faţa
acestei întrebări...

Îmi aduc aminte cum, la un moment dat, cu
ceva ani buni în urmă, am realizat că am dureri
de spate supărătoa re din cau za canapelei vechi
pe care dormeam. Era una cu arcuri şi în fie -
care dimineaţă, când mă trezeam, aveam im -
presia că tocmai mă sculasem de pe arătură.
Nevoia de confort, de comoditate – dar, evi-
dent, şi dure rea de spate! – au repre zentat,
toate la un loc, o motivaţie pu ternică de a mă
mobiliza pentru a cumpăra o canapea nouă. În
acele zile trăiam, practic, de la o lună la alta,

iar o canapea cu saltea tip „relaxa“ însemna o
investiţie care depăşea cu mult jumătate din
bugetul lunar al familiei. Şi nu vorbesc despre
o super-canapea, de zeci de milioane de lei
vechi, ci despre una mo destă, de vreo cinci -
sprezece milioane. Odată luată decizia de a o
achiziţiona, în numai câteva zile au apărut şi
căile de a ajunge la suma necesară, fără a
afecta prea mult bugetul. Şi astfel, dorinţa de
confort, de comoditate, a de terminat înlocui rea
unui lucru vechi cu unul nou şi... un somn mai
bun şi mai odihnitor.

Da, lenea poate fi, prin ea însăşi, pârghia
prin care poţi mişca omul care o poartă. Ştiind
ce anume îl mişcă pe un le neş, vei ştii pe ce
butoane să apeşi pentru a-l determina să trea -
că la acţiune. E adevărat că nu-ţi va fi uşor, dar
beneficiile pot fi uimitoare dacă ai răbdare cu
leneşul care se trezeşte după ce i-ai pus între-
barea!

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“.
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