
UITĂ DE NOROC!

de Constantin D. Pavel

AA
proape întreaga viaţă mi-am do   -
rit să am noroc şi, adesea, chiar
am avut. În linii mari, am realizat

cam tot ceea ce mi-am propus, iar uneori chiar
şi ce nu credeam că sunt în stare. Tocmai de
aceea m-am considerat un om cu noroc.

Însă într-o bună (foarte bună!) zi, am aflat
că „nimic nu e întâm plător în viaţă şi că nu
exis tă noroc“. Mi-a trebuit mult timp până să
fiu în stare să cad de acord cu acest lucru, în in -
teriorul meu, până să pot accepta, mai întâi cu
dificultate, apoi cu din ce în ce mai mare uşu -
rinţă, faptul că viaţa nu este guvernată de noroc
şi întâmplare.

Mi se părea imposibil ca altceva în afară
de întâmplare să joace rolul principal, de ex -
em  plu, în reîntâlnirea cu un coleg de liceu toc-
mai pe o plajă dintr-o staţiune de la malul mării
Egee. Ce altceva ne putea duce pe amândoi
tocmai acolo, dacă nu întâmplarea? Ce altceva
ne de terminase să alegem pentru vacanţă
aceeaşi staţiune, dacă nu întâmplarea? Şi ce
altceva fă cuse ca paşii noştri să calce pe ace-
laşi nisip, în aceeaşi zi, în acelaşi minut, dacă
nu întâmpla rea? Toate indiciile duceau către
întâmplare.

Însă cercetând şi analizând lucrurile mai
în profun zi me, am realizat că întâmplarea nu
avusese de jucat ab solut nici un rol în această
poveste. Lu crurile fu seseră „scrise“ în felul aces -
ta chiar de noi, cu mult timp îna inte, pas cu pas,
decizie cu decizie. Vei afla, însă, despre ce este
vorba, la finalul articolului... (Nu, rogu-te, nu sări
până acolo! Ai răbdare. Citeşte şi ai să înţe -
legi. Căci rostul acestui arti col este, de fapt, să
înţelegi!...)

Ce anume? Că nu există întâmplare,
la fel cum nu există noroc. Acest termen a fost

inventat de cineva care a ui -
tat mersul real al vieţii omului,
de cineva care şi-a pierdut
încre derea şi credinţa – în
el însuşi, în lume, în viaţă, în
Adevăr.

Tot ce ni se pare
a fi în tâmplător
este, de fapt, rezul-
tatul Legii Cauzei şi
Efec tului. În treaga noastră
existenţă pe acest pământ
este supusă întrutotul acestei
Legi. Tot ce trăim, zi
de zi, e rezultatul na -
tural al Cererii şi Ofer -
tei. Alţii o denumesc Legea
Atracţiei. Alţii îi spun Legea
Magnetismului. Însă ori cum ar fi denumită, e
unul şi ace laşi lucru. Şi absolut totul pleacă de
la gând!

Gândul nostru creează propria noastră
re alitatea. Aşa cum afirmă James Allen, „gân -
durile minţii noastre ne creează; suntem din
gânduri forjaţi şi construiţi“ şi lumea noastră
toată este o urmare fidelă a gândurilor noastre.
Eu sunt gândurile mele. Tu eşti gândurile tale.
Lumea e un cumul al gândurilor noastre. Şi preia,
întotdeauna, modelul gândurilor cu cel mai înalt
grad de energie.

Aşa că, uită de noroc!
E o vorbă care spune că „noro cul şi-l face

omul cu mâna lui“. Înainte însă de a pune mâna
şi a face, norocul prinde viaţă, mai întâi de
toate, în gândul omului. Astfel că cea mai potri -
vită vorbă ar fi că „norocul şi-l face omul cu...
gândul lui“!

În lumina acestui concept, noi suntem
cu adevărat gân du rile noastre.

Locul unde ne aflăm acum în viaţă, pozi -
ţia socială pe care o deţinem, starea de sănă-
tate şi cea financiară, relaţiile noastre, toate sunt
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rodul procesului nostru de gândire, al felului în
care ne hrănim mintea cu informaţii şi a modu-
lui în care ne alegem gândurile în fiecare se -
cundă.

Şi chiar dacă, uneori, avem impresia că
alţii decid în privinţa anumitor aspecte din viaţa
noastră, deciziile luate de ei sunt urmarea cât se
poate de naturală a gândurilor noastre! Noi sun -
tem cei care hotă râm, în interiorul minţii noas-
tre, să investim pe altul cu puterea de a decide
într-o anumită ches tiune. Şi facem asta ori pen-
tru că avem impresia că nu cunoaştem dome -
niul cu pricina, ori, pur şi simplu, fiindcă credem
că ne e mai uşor aşa. Însă pasarea res ponsa -
bilităţii înseamnă, de fapt, lipsa ei, ceea ce de -
monstrează, în toate situaţiile, carenţă de per-
sonalitate şi lipsă de încredere de sine. Şi sfâr -
şim prin a clătina din cap cu resemnare, mor-
măind cu o urmă de lehamite în barbă: „Eh, ce
să-i faci, aşa a fost să fie!...“.

E suficient, însă, să închidem ochii şi, cu
mintea limpede, să purcedem la o analiză mai
detaliată a cauzelor care produc efectele vizi -
bile din viaţa noastră. Să ne întrebăm, pur şi
simplu, care au fost gândurile primor diale care
au generat acţiunile şi, mai apoi, rezul tatele din
prezent?

Vom constata atunci, fără a mai putea tă   -
gădui în vreun fel, că absolut toate reali zările şi
nereuşitele noastre au ca sămânţă un gând
născut în mintea noastră. Poate fi unul fu gitiv,
care ne trece prin minte cu viteza... gândului,
ori unul persistent, puternic, încărcat de ener -
gie. Oricum ar fi, amândouă deţin aceeaşi ului -
toare forţă de creaţie!

Norocul nu are, deci, nimic de-a face cu
mersul natural al lucrurilor. Şi dacă internali zăm
această credinţă, făcând-o parte a fiinţei noas-
tre, întreg procesul nostru mental se va trans-
forma, vom începe să discernem mai bine gân-
durile importante de cele neimportante, după
care va veni rândul lucrurilor, apoi a acţiunilor
noastre şi, într-un final miraculos, rezultatele
noastre vor fi altele, menite să ne ofere pace,
linişte sufletească, împlinire, pe lângă toate ce -
lelalte care vor veni ca o completare firească a

primelor: sănătate, bani, frumuseţe,
relaţii excelente, case, maşini,
hai ne şi tot ceea ce înfrumu se -
ţează existenţa exte ri -
oară a unui om...

Şi chiar dacă cei -
lalţi, care încă nu înţeleg,
vor avea impresia că „am
avut noroc“, noi vom şti
că nu este vorba despre
aşa ceva, că nici o zână
a norocului nu a venit
cu bagheta ei magică să
ne transforme viaţa, că
adevărul stă, de fapt, în
gândurile noastre, în disci-
plina cu care le-am contro-
lat, în perseverenţa cu
care le-am hrănit pe cele
pozitive, constructive, în
curajul cu care ne-am
luat destinul în mâini şi
în determinarea de a
ne crea noi înşine
„norocul“!

Revenind la
întâlnirea cu prietenul meu de liceu pe plaja de
la malul mării Egee, lucrurile stau aşa: a des co -
perit o listă cu toţi colegii de clasă, la în ce putul
primăverii, într-un oracol vechi. Iar acel oracol
l-a găsit după ce s-a gândit la organizarea unei
revederi cu toţi elevii clasei a XII-a B, absol-
venţi ai liceului Tehnometal. Nu mai ştia nimic
de nici unul, mai ales că plecase din Bucureşti
de mai bine de un deceniu. La o lună distanţă
a cumpărat o carte dintr-o librărie, „LIFE-COACH
– Arta de a Trăi“, şi a descoperit, citind-o, că e
scrisă chiar de un coleg de-al său. Deşi avea
în carte da tele de contact, nu l-a sunat pe autor,
amânând momentul până după vară. Numai că
gândul său a stăruit constant asupra colegului
său, astfel încât nu mică i-a fost surpriza să se
întâlnească cu el pe plajă, în Grecia. Şi cum şi
colegului său îi venise ideea să organizeze o re -
vedere... iată că cererea a creat, din neantul
vieţii, oferta... 
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INTEGRALA

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

Luna aceasta apare în româneşte cea
mai nouã carte din seria Kiyosaki:

Creşte-ţiCreşte-ţi
IQ-ul FinanciarIQ-ul Financiar

Poţi deja să o comanzi AICI!!!

Aceste CD-uri unice condensează principii, strategii şi
tehnici de marketing direct care acoperă situaţii în
care se încheie vânzări între două companii (business-
to-business), între consumator şi companie (business-
to-consumer), exemple din retail, restaurante, liber
profesionişti, imobiliare, vânzari de automobile şi
chiar vânzări de servicii financiare, vânzări directe şi
marketing de reţea, industrie, articole foarte scumpe
ş.a.m.d.

8 CD-uri într-un Kit de Marketing revoluţionar!
Click AICI pentru comandă!

eficient @ profitabil @ rapid @ durabileficient @ profitabil @ rapid @ durabil

...de Napoleon Hill...de Napoleon Hill

„Cum poţi să transformi„Cum poţi să transformi
eşecurile în Succeseşecurile în Succes““

Până la 30 noiembrie 2010
comandă cele 2 CD-uri cu 50% reducere!!!

CLICK AICI PENTRU COMANDĂ!
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CE SĂ NU FACI CA SĂ FACI
BANI ÎN MLM
(fragmente)

de Constantin D. Pavel

Să NU îl crezi pe mincinosul din interiorul tău!

Ce ai gândit, ce ai făcut sau ce ai fost în tre-
cut nu are nici o legătură cu ce vei gândi, ce vei
face sau ce vei fi în viitor! Să îţi intre bine în
cap acest lucru, o dată pentru totdeauna! Nu îţi
crede propriile minciuni!

Dacă mincinosul din interiorul tău îţi va spune:
„Nu poţi s-o faci, aşa că mai bine nici măcar nu
te apuca de aşa ceva!“, să nu-l crezi nici în rup-
tul capului! Închide-i imediat gura! Dacă e nevoie,
chiar dă-i una peste bot, să tacă pe vecie, să
ştie că TU eşti şeful şi că TU decizi cum va fi
via ţa ta de aici înainte!

Lăsând gluma la o parte, adevărul este că
ce vei gândi, vei face şi vei fi în viitor ţine doar
de decizia de a-ţi adăuga valoare începând din
prezent. Poţi realiza absolut orice îţi pro pui, dacă
eşti dispus să faci ce trebuie făcut!

Învaţă foarte bine ce fac oamenii de succes
şi duplică-le atitudinea şi acţiunile care îi duc la
succes. Copiază de la ei ce ţi se potriveşte şi
succesul lor va fi şi al tău! Şi nu te mai minţi nici -
odată că nu eşti în stare! Poţi orice îţi pui în minte
– trebuie doar să devii omul care poate, iar asta
se face prin educaţie şi prin asumarea respon-
sabilităţii!

Să NU îi crezi pe mincinoşii din jurul tău!

Viaţa îţi oferă absolut tot ce îi ceri. Dacă ne -
voia ta este una reală şi crezi cu tărie că meriţi
ceea ce ceri, vei primi. Uită-te în adâncul tău,
analizează-ţi viaţa şi vei constata că eşti şi ai
exact ce ai dorit cu adevărat; te afli exact în
punctul şi ai exact lucrurile pentru care ţi-ai asu -
mat responsa bilitatea!

Iar dacă vei privi în afara ta, vei vedea că cei
din jurul tău au, la rândul lor, doar ce au cerut de
la viaţă şi au fost dispuşi să plătească. Mulţi

sunt atât de mici şi au atât de puţin fiindcă nu
şi-au asumat responsabilitatea de a plăti preţul
pentru a fi cineva şi a avea din abundenţă. Însă
tocmai aceştia vor încerca să îţi dea sfaturi, cum
că nu eşti tu omul care să ajungă acolo, că nu
poţi şi nu vei reuşi orice-ai face!

Îmi aduc şi acum aminte, cu regret şi durere,
eticheta pe care ne-a pus-o un văr de-al meu,
după ce i-am vorbit înflăcărat, la scurt timp după
ce mi-am început afacerea, despre viaţa frumoa -
să pe care visam să o am, despre succesul care
se afla la finalul acestei călătorii:

„— Ce tot spui acolo, măi Cătăline? Noi n-o
să ajungem niciodată aşa. Suntem nişte pă -
duchi şi păduchi o să rămânem!...“

De-a lungul anilor l-am invitat de multe ori să
mi se alăture, dar a refuzat de fiecare dată.

„— Eeeeh, a dat el resemnat din cap, tu ai avut
noroc... Ai început când încă se mai putea!...“

Închide-ţi mintea, ochii şi urechile când astfel
de personaje încep să te tragă în jos. Dacă s-au
minţit pe ei şi s-au crezut, nu trebuie să îi crezi
şi tu! Spune-le, simplu, „Nu vreau să te aud!“ şi
pleacă de acolo! Chiar dacă se vor supăra pe
tine, mai târziu, când vei avea re zultate, te vor
înţelege. Iar dacă nu te vor înţelege nici atunci,
e clar că ai de-a face cu nişte invi dioşi...

Să NU îţi stresezi rudele şi prietenii cu
afacerea şi produsele tale!

Cel mai întâlnit reproş cu privire la network
marketing, pe tot mapamondul, este că „îţi strică
relaţiile cu prietenii”. Acest lucru e cât se poate
de adevă rat, însă nu afacerea în sine strică re -
laţiile, ci modul greşit în care o abordează înce -
pătorii, din dorinţa de a-i înscrie pe cei apropiaţi
în reţea.

Nu îţi stresa, deci, rudele şi prietenii cu aface -
rea şi produ sele tale, fiindcă ei te cunosc aşa
cum erai tu în viaţa lor şi nu vor crede nimic din
ce spui până când achiziţiile şi schimbările tale
în plan material şi atitudinal nu vor începe să
strige mai tare decât ceea ce le spui tu.

Tocmai de aceea, la începutul afacerii nu in -
vita rudele şi prietenii să vadă primii planul de
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marketing, nici măcar nu des chide subiectul „afa -
cere şi produse” cu ei de faţă. Începi să inviţi
mai întâi cunoscuţi îndepărtaţi, colegi de servi-
ciu sau chiar persoane de pe „piaţa rece” – şi
abia când vei închega o echipă din aceştia şi
vei avea rezultate vizibile financiar (mă car de va -
loarea unuia sau a două salarii, lunar, din boni -
ficaţii) îţi poţi îndrepta atenţia şi asupra rudelor
şi prietenilor.

Şi eu am făcut această greşeală şi cel mai bun
sfat pe care îl pot da este că rudele şi prietenii
valorează cât toate afacerile din lume luate la
un loc şi că nici o afacere nu merită pierderea
chiar şi a unui singur prieten!

Atitudinea cea mai potrivită în astfel de situaţii
este să le spui cu lux de amănunte cu ce te ocupi
abia după ce ajungi la un nivel important şi sta-
bil financiar. Dacă, totuşi, află, nu dez volta subi -
ectul, lăsându-te cuprins de nevoia aceea per-
fidă şi profund distrugătoare de a te lăuda cu
lucrurile noi.

Un lider american, trecut şi el prin astfel de si -
tuaţii, afirmă că dacă prietenii sau rudele do -
resc să facă afacerea, înscrie-i la tine în struc-
tură, dar alocă-i unui sponsor de pe linia spon-
sorială superioară pentru a lucra cu ei. În felul
acesta vei evita o mulţime de probleme de „fa -
milie” şi relaţiile tale cu rudele şi prietenii apro -
piaţi vor continua să îşi menţină frumuseţea de
mai înainte.

Să NU îţi fie teamă să spui ce eşti şi ce faci!

Eşti networker şi construieşti reţele de
oa meni! Să fii mândru întotdeauna de acest
lucru, fiindcă în mii şi mii de ani de evoluţie a
umanităţii, extrem de puţini au avut acest enorm
privilegiu, de a aduna oamenii la un loc pentru
realizarea unui scop comun extraordinar de
ge neros!

Ieşi în faţă şi afirmă-te prin ceea ce eşti, ce
gândeşti şi ce faci! Vei avea parte de tot binele
din lume, cu condiţia să faci bine; dar nu poţi
face bine atâta timp cât te temi de „gura lumii”,
de părerea „păreriştilor”.

Eram „ditamai” jurnalistul când un coleg de
redacţie de la Antena 1 a aflat că eu mă ocup,
part-time, cu MLM-ul; s-a uitat de sus la mine
şi mi-a zis, surâzând sarcastic: „Şi pe tine au
reuşit să te prostească ăia cu afacerea lor cu
ierburi de leac?”. M-a durut şi am bălmăjit un
răspuns cu jumătate de gură, mai mult de for -
mă, fiindcă pe atunci habar nu aveam în ce afa -
cere minunată m-am băgat. Ştiam, însă, unde
vreau să ajung!

Peste ani m-am reîntâlnit cu el la un târg auto,
unde mă dusesem să... prospectez.

Tocmai îmi luasem cea de-a doua maşină,
cu vreo două săp tămâni înainte, şi nu apuca sem
să o dau pe prima. El voia o maşină în rate, dar
nu avea un buget lunar prea mare. I-am spus
că vreau să vând prima maşină, care avea doar
un an şi trei luni, şi că poate prelua el leasin-
gul, dacă îi place automobilul. Aşa că l-am luat
cu mine acasă, să vadă maşina.

A dat o tură cu ea şi s-a arătat încântat, dar
când a auzit că trebuie să dea aproape 700 de
lei lunar, s-a bosumflat. După care m-a în trebat
cât plătesc eu rata la a doua maşină?

„În jur de 1400 de lei”, i-am răspuns.
A făcut ochii mari şi a pus, în sfârşit, întreba -

rea pe care o tot aşteptasem:
„Dar de unde, mă, ai tu atâţia bani?!”.
M-a uns pe suflet faptul că am fost în stare

să îi dau acest răspuns:
„Din afacerea aia cu ierburi de leac!”...

Notă:
Fragmentul de faţă face parte din volumul „Ce să NU faci
ca să faci bani în MLM“, de Constantin D. Pavel, lucrare
în curs de tipărire. Ea va apărea la jumătatea lunii no -
iembrie 2010. Vă puteţi înscrie pentru a o primi cu auto-
graful autorului şi 20% reducere, tri miţând un email la
comenzi@pavcon.ro, cu titlul „Do resc Ce să NU faci ca să
faci bani în MLM“.
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— pentru cei care ştiu ce vor în viaţă —
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