
TOTUL ESTE PERFECT
ÎN ACEST MOMENT!

de Constantin D. Pavel

ÎÎ
ngrijorarea a devenit sport naţional.
Frica, însă, este sport interna ţio nal.
Aproape toţi practică aceste sporturi

şi, deşi sunt conştienţi că se rănesc practicân-
du-le, nu se mai satură să le tot practice. De ce
se îngrijorează oamenii? De ce le este atât de
frică? Pur şi simplu, din ignoranţă. Din ignora -
rea faptului că nimic în această viaţa nu e gre şit.
Căci nimic nu e cu adevărat motiv de grijă în
această lume. Totul este perfect în acest mo -
ment al evoluţiei societăţii omeneşti!

Povesteam, la un moment dat, pe blo gul
Profesor de... Fericire, cum am aflat eu că e
„criză“: uitându-mă la televizor. Până când nu
mi-au spus alţii, eu n-am simţit criza. Însă ime -
diat cum am lăsat informaţiile mincinoase să
îmi pătrundă în minte şi în inimă, lucrurile au
por nit a merge prost şi în afacerea mea. Din
fericire, mi-am dat repede seama şi am corec-
tat situa ţia. Însă am fost în stare să îndepărtez
răul făcut în numai trei zile de uitat la televizor
în două luni de corecţii şi muncă asiduă de blo-
care a gândurilor negre. Am mai avut şi după
aceea momente în care situaţia îmi părea nefi -
rească, în care simţeam cum „criza“ îmi afec -
tează afacerea şi mă afectează şi pe mine, însă
gândind lucrurile „din afară“, observam repede
că greşesc şi îmi corectam convingerile. Astfel,
am ajuns să cunosc acest Adevăr cu totul deo -
sebit: totul este perfect în acest moment al
evoluţiei societăţii omeneşti!

Viaţa funcţioneză după Legi simple, cla re,
imposibil de înşelat. Ele au fost stabilite în mo -
mentul zero al Facerii Lumii şi sunt la fel de ne -
muritoare ca şi Universul. Tot ce se petrece cu
noi, tot ce trăim şi simţim, este supus Legilor in -

stituite la Facerea Lumii. Unele le învăţăm re -
pede, pe propria piele, altele ne sunt predate de
părinţi, de bunici sau de profesori; însă indife -
rent de canalul prin care ajung la noi, ştim de
ele şi ştim când le încălcăm. Mai departe, e vor -
ba doar de simplă alegere: ne trăim viaţa în ar -
monie cu Legile sau facem abstracţie de ele,
sperând în van că nu-şi vor produce efectul şi
asupra noastră?

Am ajuns, la nivelul întregii noastre rase
umane, în aceste vremuri incredibil de frumoa -
se şi de generoase, foarte aproape de un mo -
ment mult aşteptat de liderii spirituali ai ome nirii
şi la fel de mult prezis: renaşterea conştiinţei
umane în fiecare om responsabil. Şi, odată cu
această renaştere, vine şi eli minarea ignoran -
ţei.

Căci freamătul, zbuciumul, îngrijorarea,
frica adâncă ce tulbură oamenii simpli de pre-
tutindeni, toate acestea provin din ignorarea
Legilor Vieţii. Conştientizarea acestora şi a efec -
te lor lor va duce, indubitabil, la îndreptarea ra -
pidă a tot ce ni se pare că nu func  ţio nează cum
trebuie în societatea omenească actuală.

Practic, ce vedem acum în jurul nostru
se supune Legii Atracţiei şi e perfect normal; „ce
semeni, aia culegi“. Seminţele de care dispu -
nem, singurele care ne-au fost date, sunt gân-
durile noastre. Ce gânduri îngroapă acum oa -
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menii sub brazda vieţii lor? Grijă, temă, insecu-
ritate, frică de viitor. Şi ce răsare, deci, în acord
cu Legea Atracţiei, în fiecare zi, de sub brazda
vieţii lor? Criză, multă criză, care poartă, la rân-
dul ei, noi seminţe de grijă, teamă, insecuritate
şi frică de viitor.

Se spune că un bunic şi-a luat odată ne -
poţelul cu el la vânătoare, pe cărări de munte.
Şi copilul, mergând în spatele lui, s-a împiedi-
cat şi a căzut; a scos brusc un strigăt:

— Aaaaaauuuuu!!!
Spre surprinderea lui, a primit imediat un

răspuns de la munţii din jur:
— „Aaaaaauuuuu!!!“
— Cine a strigat? şi-a întrebat el buni -

cul, în timp ce acesta îl ajuta să se ridice de jos.
— Ecoul, i-a răspuns bătrânul.
— Cine e ecoul?
— Eh, unul care te îngână...
Au plecat mai departe, dar puştiului i-a

plăcut această şmecherie şi a început să se
joace cu ecoul.

— Prostule!
— „Prostule!“
— Laşule!
— „Laşule!“
— Urâtule!
— „Urâtule!“
Tot ce spunea băiatul, ecoul îi întorcea

fidel. La un moment dat a început să se satu -
re, aşa că a strigat:

— Nu mai spune ce zic eu!
Dar ecoul i-a răspuns imediat:
— „Nu mai spune ce zic eu!“
— Tu să nu mai spui! a strigat băiatul.
— „Tu să nu mai spui!“
— Bunicule, s-a întors puştiul spre bă -

trân, uite, nu vrea să tacă! Şi îmi spune numai
lucruri rele! Mă face laş, prost, urât!!!

Bunicul s-a aplecat şi l-a luat în braţe.
Apoi, privind în sus, spre creasta muntelui, a
strigat:

— Curajosule!
— „Curajosule!“ i-a răspuns ecoul.

— Deşteptule!
— „Deşteptule!“
— Eşti minunat!
— „Eşti minunat!“
— Eşti perfect!
— „Eşti perfect!“
Orice striga bătrânul, ecoul îi întorcea

cu fidelitate.
— Am înţeles, bunicule! strigă deodată

puştiul. Ecoul sunt chiar eu!
Şi din munte s-a auzit:
— „...Ecoul sunt chiar eu!“
Bătrânul l-a lăsat jos pe băieţel şi a dat

din cap, povăţuitor.
— Da, ecoul eşti chiar tu. E viaţa ta. Şi

tot ce îi vei spune, ea îţi va întoarce fidel înapoi.
Aşa că, dragul meu nepot, să fii cu mare grijă
la ceea ce îi spui vieţii tale!...

Sper acum că, prin prisma acestei po -
veşti moralizatoare, îţi dai seama că totul este
perfect în acest moment al evoluţiei socie -
tăţii omeneşti şi că atât de hulita criză nu-i ni -
mic altceva decât efectul gândurilor emise de
oa menii simpli, care se lasă manipulaţi de tele-
vizor şi tabloide. Insecuritatea, îngrijorarea şi
teama pe care ei le gândesc dau Legii ordin să
creeze în viaţa fizică acele condiţii care se po -
trivesc perfect unei stări de insecuritate, îngri-
jorare şi teamă. Deci, totul funcţionează per-
fect şi totul este normal cu lumea noastră!

În ceea ce mă priveşte, îţi pot spune că
eu am ieşit din criză de mult şi, de luni bune, afa -
cerile mele cresc, iar veştile bune vin către mine
potop. Atrag din ce în ce mai mulţi prieteni care
încep să se trezească, atrag din ce în ce mai
mulţi bani pentru a-mi putea finanţa proiectele
educaţionale, atrag din ce în ce mai multă iu -
bire şi, cele mai îmbucurătoare veşti: trei familii
de prieteni buni m-au anunţat că vor aduce pe
această lume câte o minune! Aşa că, acestor
minuni care urmează să ni se alăture în incre -
dibil de frumosa noastră călătorie numită viaţă,
le dau asigurări că totul este perfect!
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ARTA DE A CONVINGE
(fragmente)

de Constantin D. Pavel

AA
ceşti oameni suferă de un alt tip
de frică, cea de ei înşişi, care
poate la fel de bine să fie obser-

vată şi ca frica de succes!
Pe de o parte îşi doresc succesul, îl cheamă

în viaţa lor în gura mare când se găsesc în pu -
blic, când sunt înconjuraţi de semeni, însă
atunci când se întorc în cuibul lor, departe de
ochiul chior dar atoatevăzător al lumii, se pri -
vesc de-a dreptul înfioraţi în oglinda minţii şi-şi
re tează singuri aripile. „Nu cred că merit toc-
mai eu chiar atât de mult... Păi de unde vin eu
şi către ce visez să mă îndrept? Şi când voi
ajunge totuşi acolo, dacă nu voi reuşi să fac
faţă? Dacă acest pas îmi va pune pe umeri o
greutate prea mare şi mă voi face de râs?“ Şi
câte alte şi alte izvoare de temeri nu se des -
chid în minţile lor speriate, începând a revărsa
valuri-valuri de venin în sufle tele lor prea puţin
evoluate.

Nesfârşite par a fi în istoria internaţională şi
în cea na ţio nală exemplele unor persoane care
au cunoscut la un moment dat succesul, dar,
într-un final deloc de dorit, acesta i-a zdrobit
sub greutatea lui imensă. Da, succesul are greu -
tate, însă nu i se spune aşa, ci responsabili-
tate! Şi pentru a te bucura de roadele lui mi nu -
nate, trebuie să îţi asumi această responsa -
bilitate în întregime şi fără nici un fel de con -
diţii! Nu poţi fi responsabil cu jumătate de nor -
mă, fiindcă nu poţi să trăieşti doar o jumătate
de viaţă...

Frica de succes vine, astfel, din lipsa asu -
mării responsa bilităţii nivelului ridicat de influ-
enţă pe care l-ai putea atinge. Căci cu cât urci
mai sus, cu atât mai mulţi ochi vor fi aţintiţi
asupra ta; şi cu cât vei fi privit de mai mulţi ochi
avizi, cu atât vei deveni un model care va fi
urmat în aproape tot ce face – fie că vrei, fie că
nu vrei să se întâmple asta. A fi în vârf în -
seamnă, înainte de toate, a fi responsabil!

Pe când lucram ca redactor de televiziune la
postul naţio nal  Antena 1, am avut deseori oca -
zia de a cunoaşte oameni de succes. Unii erau
într-adevăr de succes, alţii doar păreau a fi. Au
trecut zece ani de atunci şi timpul şi-a făcut da -
toria, a cernut valoarea de non-valoare. Cei
„reali“ au succes şi acum, „ceilalţi“ s-au reîn-
tors la vieţile de dinainte, prea puţin con ştienţi
de ce li s-a în tâmplat, rămânând în suflet cu un
gust amar şi o experienţă neplăcută.

Da, succesul vine, la un moment dat, la toţi
cei care îl cer vieţii, fără a alege persoana. Însă
nu rămâne decât la cei care îl cer după ce îşi
fac curat în suflete şi în inimi. Cei care îl so li -
cită înainte, spe rând că după ce vine vor avea
timpul şi re sursele de a face curat, constată cu
părere de rău că aceasta-i calea greşită. Unii,
după un asemenea şoc, se trezesc şi o iau de
la capăt, respectând de astă dată legea univer-
sală; alţii, într-o covârşitoare majoritate, re -
nunţă pentru totdeauna...

Frica de succes te doboară doar când îţi
doreşti succesul numai pentru tine. Ea îşi trage
seva din egoism, din dorinţa de a avea pentru
tine în detrimentul celorlalţi; şi cu cât urci pe
scara îngustă a succesului egoist, cu atât ţi se
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face mai teamă să nu cazi de acolo, să nu
cumva să vină vreunul de undeva şi, pe ne -
văzute, să-ţi dea brânci din înalturile în care cu
greu ai reuşit să ajungi. Acela nu mai e succes,
e numai durere. O du rere surdă, continuă, care
seacă sufletul şi goleşte fiinţa de orice sub-
stanţă benefică. E un succes obositor şi
sterp...

Pentru mine, cea mai bună definiţie a suc-
cesului cred că e cea dată de Ralph Waldo
Emerson, care spunea:

„Să râzi des şi mult; să câştigi res pec -
tul oamenilor in teligenţi şi afecţiunea co -
piilor; să câştigi aprecierea criticilor oneşti
şi să înduri trădarea prietenilor falşi; să
apreciezi frumuseţea, să găseşti ce e mai
bun în ceilalţi; să laşi în urma ta o lume
mai bună, fie printr-un copil sănătos, o
grădină îngrijită sau o condiţie socială
emancipată; să ştii, pur şi simplu, că ci -
neva a respirat mai uşor doar pentru că tu
ai trăit. Asta înseamnă să ai succes!“

Către un astfel de succes trebuie tu să tinzi.
Căci un astfel de succes te va împlini şi îţi va
dărui satisfacţie în fiecare zi a vieţii tale. Iar de
vei face mai întâi curăţenie în inima şi în su fle -
tul tău, vei putea invita apoi să intre cel mai de
seamă succes pe care omul l-a cunoscut vreo-
dată. Şi nu-ţi va fi nicicând teamă de el, căci i-ai
pregătit casa aşa cum se cuvine. Ţi-l vei asu -
ma pe de-a-ntregul şi vei fi mereu acelaşi, şi
atunci când te vei afla printre oameni, şi atunci
când vei călători solitar pe un drum de munte.
Integru şi pur, TU vei fi Succesul!

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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