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PUTEREA EDUCAÞIEI

de Constantin D. Pavel

CC
u aproape un deceniu în urmã,
pe când abia de mã dumirisem
ce-i aceea maturitate, am cunos-

cut domeniul dezvoltãrii personale. ªi am
aflat, atunci, contrar a ceea ce credeam ºi
ºtiam, cã îmi pot schimba viaþa, cã pot
deveni ceea ce doresc sã devin, cã eu sunt
propriul meu stãpân.

Aceasta a fost doar o informaþie.
Câþiva ani la rând am crezut cã doar infor-
maþia este suficientã ºi cã aflând-o, intro-
ducând-o în mintea mea, o sã producã de
una singurã schimbarea atât de mult doritã.
Nu s-a întâmplat însã aºa...

Informaþia, fãrã acþiune, nu are o va-
loare prea mare. Informaþia, fãrã acþiune, nu
înseamnã cunoaºtere. Dacã deþii doar infor-
maþia, înseamnã cã eºti... informat – ºi atât!
Bineînþeles cã a fi informat conteazã ºi cã
atunci când eºti informat ai un atú important
faþã de cel care nu este informat, dar dacã nu
treci la acþiune, dacã nu pui în practicã infor-
maþiile pe care le-ai aflat, ele nu vor produce
schimbãri în viaþa ta!

Ceea ce am învãþat, în cele din urmã,
a fost cã informaþia îngemãnatã cu acþiune se
transformã cu adevãrat în educaþie! ªi din
momentul în care am conºtientizat acest
lucru, întreaga mea viaþã a început sã capete
valoare! Am început sã simt satisfacþia de a
trãi, am început sã creez în jurul meu schim-
bãri benefice, am început sã re-devin eu în
tot ceea ce fac!

Puterea educaþiei este imensã! Ea
este, de fapt, unul ºi acelaºi lucru cu puterea
creaþiei. Când eºti educat, ºtii cum merg
lucrurile, pentru cã tu însuþi ai fãcut sã
meargã lucrurile; iar când ºtii cum merg
lucrurile, poþi sã creezi tot ce-þi pui în gând!

Sistemul educaþional clasic este depã-
ºit ºi desuet, în momentul de faþã, tocmai din
aceastã cauzã, pentru cã aruncã, pur ºi sim-
plu, pe piaþa vieþii oameni doar informaþi, prea
puþin sau deloc educaþi. Oameni lipsiþi de va-
loare, dar mai ales lipsiþi de valori. ªi cel mai
grav lucru este cã aceºti oameni se considerã
educaþi ºi vor sã fie plãtiþi de cãtre viaþã ca
atare!...

Numai cã viaþa, dragii mei, plãteºte în-
totdeauna, dar întotdeauna, preþul corect!
Viaþa rãsplãteºte acþiunea în-
gemãnatã cu informaþie,
viaþa rãsplãteºte
întotdeauna
creaþia!

Dacã
profesorii ar fi
scos de pe
bãncile ºcolilor
oameni educaþi,
nu doar informaþi,
acum n-ar mai fi stat
cu mâinile întinse,
aºteptând pomanã de
la guvernanþii care,
chiar dacã nu vor sã
recunoascã, sunt tot
rodul felului în care ei ºi-au fãcut
treaba; nu s-ar mai fi înjosit aidoma sãracilor
de la colþ de stradã, agitând niºte cartoane în
vânt...

Simplul fapt de a crea un mediu de
oameni educaþi (nu informaþi) este menit sã
aducã bunãstare ºi preaplin vieþii românilor,
deci ºi bugetului, de unde profesorii aºteaptã
salarii mai mari. Atâta vreme, însã, cât în ºcoli
ºi licee nu se face educaþie, ci doar informare,
viaþa face ce ºtie ea mai bine: selecþie natu-
ralã! ªi ºtim cu toþii cã într-o societate sãnã-
toasã, supravieþuieºte cel mai bine adaptat,
învinge cel mai bine... educat! Cãci informaþia
fãrã educaþie e lipsitã total de putere!...
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CRIZA MONDIALÃ,
ÎN VIZIUNEA LUI
ROBERT T. KIYOSAKI

de Roberta Tãrtãºeanu

CC
elebrul om de afaceri, scriitor ºi
educator american de origine
japonezã Robert T. Kiyosaki,

considerat ca fiind mentorul a milioane de
oameni, de pe întreg cuprinsul globului, în
domeniul dezvoltãrii inteligenþei financiare,
scrie de ani buni, pe Yahoo Finance, o serie
de articole extrem de interesante.

În acest prim numãr al Newsletterului
PAVCON eDucational vom spicui câteva idei
din ultimul sãu articol, care are ca subiect
criza prin care trece America în acest
moment, ºi care riscã sã se transforme într-o
crizã mondialã de proporþii.

„Dupã cum ºtim cu toþii – spune Robert
T. Kiyosaki –, lumea s-a schimbat drastic la 11
septembrie 2001, când turnurile gemene ale
World Trade Center au cãzut.

În acest an, în ajun de 11 septembrie,
turnurile gemene Fannie Mae ºi Freddie Mac
s-au nãruit ºi ele. Apoi, la 15 septembrie, Leh-
man Brothers ºi Merrill Lynch au dispãrut. De
fapt, dacã am pune la socotealã ºi AIG, am
putea vorbi despre cãderea celor trei turnuri.“

Iar previziunile sale nu sunt deloc îm-
bucurãtoare...

„În câþiva ani, cea mai mare pereche
de turnuri va colapsa: Securitatea Socialã ºi
Medicare (asigurãrile medicale – n.tr.). Chiar
ºi acum, ele aratã foarte ºubrede. Câþi
oameni ºi câte naþiuni trebuie sã mai ajungã
în sapã de lemn pentru a putea sã
recunoaºtem cã ceva este greºit în legãturã
cu sistemele financiare globale? Cât va mai
dura pânã ne trezim?“

Aici pune degetul pe ranã...
„Personal, cred cã cea mai mare pro-

blemã este cã americanii aºteaptã de la can-
didaþii la preºedinþie, Barack Obama ºi John

McCain, sã salveze sistemul nostru financiar.
Cum de am devenit aºa de slabi, încât sã ne
predãm propria idependenþã economicã politi-
cienilor? Unde se spune în Constituþie cã
guvernul ar trebui sã ne rezolve problemele
financiare?

ªi de ce atât de mulþi oameni din în-
treaga lume aºteaptã sprijin financiar de la li-
derii lor politici? Se pare cã cei mai mulþi sunt
în stare sã voteze pentru oricine le promite cã
le bagã un pui în oalã ºi le garanteazã plata
ipotecii.“

Alte întrebãri interesante...
„Suntem în mijlocul unei probleme pe

care nici un candidat nu o poate rezolva: o
lipsã atotcuprinzãtoare de educaþie financiarã
în sistemul nostru ºcolar. Ce altceva poate
explica greºelile economice comise de clasa
politicã ºi de liderii financiari? ªi de ce atât de
mulþi consumatori sunt înglodaþi în  datorii
pânã peste cap? ªi de ce a milioane de
oameni aºteaptã un guvern care sã sarã
repede sã repare ce merge prost?“

Iar acum dã un exemplu de lipsã de
educaþie financiarã...

„Cu câteva luni în urmã, un prieten
de-al meu din Hawaii m-a întrebat dacã nu
vreau sã-i cumpãr eu noua barcã cu douã
motoare. El o cumpãrase la sfârºitul lui 2007,
cu aproximativ 85.000 dolari. Planul sãu a
fost de a-ºi refinanþa casa, iar atunci când
aceasta avea sã-ºi
aprecieze valoarea,
sã foloseascã dife-
renþa pentru a plãti
barca.

Eºuând în
obþinerea
unei noi
finanþãri, el
m-a sunat
sã mã
întrebe
dacã aº
putea sã
îi cumpãr
eu barca
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– trebuia doar sã preiau plata ratelor, ºi
ambarcaþiunea ar fi fost a mea. L-am refuzat
ºi, în cele din urmã, banca i-a luat barca. Mai
târziu, soþia lui m-a sunat sã-mi spunã cã au
probleme ºi cu plata ipotecii. Se pare cã prie-
tenul meu îºi planificase sã-ºi plãteascã
locuinþa în acelaºi mod în care planificase
plata bãrcii, prin refinanþarea datoriei.

Am spus aceastã poveste pentru cã ea
ilustreazã problema cu care se confruntã
Obama sau McCain: educaþie financiarã limi-
tatã ºi bun-simþ financiar mult diminuat. De
parcã toþi liderii de afaceri ai naþiunii ar fi
urmat aceeaºi ºcoalã de finanþe.“

Explicaþiile pe care Robert T. Kiyosaki
ni le oferã în continuare sunt elocvente.

„Dacã doriþi sã ºtiþi de ce se nãruiesc
turnurile capitalismului american, vã reco-
mand sã citiþi Creatura din Insula Jekyll, de
G. Edward Griffin. Nu e o carte uºoarã, dar
odatã ce începi sã o citeºti, n-o mai poþi lãsa
din mânã. În fapt, din multe puncte de vedere,
e un roman poliþist despre „crimele“ financiare
la care e supusã clasa de mijloc.

O lecþie foarte importantã din aceastã
carte este cum liderii politici folosesc vorbele
pentru a induce în eroare publicul. Cei foarte,
foarte bogaþi utilizeazã sistemul pentru a
legaliza furtul de la noi ceilalþi, apelând la
sentimentele noastre patriotice. Când liderii
noºtri spun, „Ne pare rãu cã trebuie sã renun-
þãm la Fannie Mae ºi Freddie Mac, însã vrem
sã protejãm poporul american“, în realitate
spun „Trebuie sã ne salvãm prietenii bogaþi.“

Tot ce trebuie sã facã bancherii ºi
politicieni noºtri e sã fluture câteva stindarde
roº-alb-albastre (culorile drapelului american
– n.tr.), sã joace câteva bare la „Yankee
Doodle“, cã masele ºi încep sã-ºi picure ochii
ºi sã implore legalizarea jaful. Da, e adevãrat
cã ignoranþa înseamnã fericire – dar ea e
foarte scumpã ºi ne poate costa libertatea.“

ªi acum, un semnal de alarmã care,
venit din partea unui om precum Robert T.
Kiyosaki, este menit sã ne punã serios pe
gânduri. Atât de serios încât fiecare dintre noi
ar trebui sã-ºi revizuiascã atitudinea!

„Un plan de salvare financiarã poate
arãta în multe feluri. În primul rând, tipãrirea
de bani mai mulþi poate fi o cale de salvare,
dar duce la creºterea inflaþiei. Mai degrabã
decât protejarea oamenilor, va face viaþa
sãracilor ºi a celor din clasa de mijloc mult
mai scumpã.

Un alt tip plan de salvare ar fi proteja-
rea prietenilor bogaþi ºi incompetenþi. Dacã nu
te pricepi la afaceri, eºuezi. Dacã triºezi în
afaceri ºi eºuezi, mergi la închisoare. Dar
dacã eºti bogat ºi ai relaþii politice, incompe-
tenþa ta este protejatã de un plan de salvare
guvernamental. 

Ca fost luptãtor în marina Statelor
Unite ºi veteran al Rãzboiului din Vietnam,
mã întristeazã sã vãd cum unele libertãþi,
pentru care am luptat sã le protejez, ne sunt
furate de bancheri ºi de politicieni. Din pã-
cate, puþini americani ºtiu diferenþa dintre
cuvintele „naþional“ ºi „social“. Socializarea
înseamnã a-i oferi Marelui Frate o parte din
puterile noastre, în detrimentul liberei iniþia-
tive. Aceasta înseamnã cã oamenii vor deveni
din ce în ce mai slabi ºi au nevoie de o putere
superioarã – aceeaºi putere care ne-a bãgat
în aceastã mizerie – pentru a-i proteja.

Pe scurt, când turnurile Fannie,
Freddie, Merrill, Lehman ºi AIG s-au prãbuºit,
nu doar banii au cãzut odatã cu ele. Ceea ce
vom pierde cu adevãrat este libertatea pe
care s-a clãdit aceastã þarã, libertate la care
cea mai mare parte a lumii încã tânjeºte.“

Mai citiþi o datã ºi... meditaþi. S-ar
putea sã ajungeþi la niºte concluzii foarte
sãnãtoase privind importanþa educaþiei ºi a
uneltelor educaþionale pe care PAVCON
eDucational ni le pune la dispoziþie... 
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