
PREGÃTIÞI-VÃ PENTRU
CE E MAI RÃU!

de Roberta Tãrtãºeanu

AA
m citit de curând un articol de pe
Yahoo Finance ºi, dacã nu ar fi
fost scris de cineva în care am

mare încredere, l-aº fi trecut uºor cu vederea.
Era însã semnat Robert T. Kiyosaki, drept pen-
tru care l-am analizat cu atenþie ºi, pentru cã
pun mare bazã pe previziunile acestui om (pre-
viziuni care s-au adeverit într-o covârºitoare
proporþie, din pãcate...), m-am gândit sã vã ofer
ºi dumneavoastrã posibilitatea de a le afla. În
cele ce urmeazã vã voi oferi câteva pasaje din
articolul lui Robert Kiyosaki, pentru cã, deºi pare
logic sã se întâmple ceea ce el spune cã se va
întâmpla, e la fel de logic faptul cã existã cineva
pe lumea cu capacitatea de a soluþiona aceaste
probleme.

„S-a terminat criza?“ am fost de multe ori
întrebat. „Îºi revine economia?“

Rãspunsul meu este: „Nu cred. Eu m-aº pre-
gãti pentru ce e mai rãu.“

Ca mai toþi oamenii, îmi doresc un viitor mai
bun pentru noi toþi. Viaþa e mai bunã atunci când
oamenii lucreazã, sunt fericiþi ºi cheltuiesc bani.

Bursa de valori a tot urcat începând cu 9
martie 2009. Discuþiile despre „revigorarea econo-
miei“ umplu aerul. Totuºi, în ciuda atâtor ºtiri pozi-
tive, eu continuu sã recomand oamenilor sã se pre-
gãteascã pentru mai rãu. În cele ce urmeazã voi
enumera câteva dintre motivele mele:

1. Sunt de pãrere cã bursa de valori e ma-
nipulatã. Suspectez cã guvernul, bãncile ºi Wall
Street fac tot ce pot pentru a opri bursa de la
prãbuºire. Liderii noºtri ºtiu cã nimic nu-i face mai
mult pe oameni se simtã mai bine decât o bursã
care seamãnã cu un taur furios.

Am vreo dovadã cã bursa e manipulatã?
Nu. Doar miroase a ºobolani ºi a cuib de ºobolani.
Sunt de pãrere cã lãcomia, interesul personal, aro-
ganþa ºi frica controleazã pieþele financiare. ªi sus-
pectez cã cei care deþin controlul vor face orice pen-
tru a ne þine departe de panicã... ºi nu-i condamn
pentru asta. O panicã globalã ar fi foarte urâtã ºi
foarte periculoasã.

2. Din punctul meu de vedere, aceastã crizã
mondialã a fost cauzatã de Banca Rezervei Fede-
rale, de Trezoreria Statelor Unite, de Wall Street,
precum ºi de bãncile centrale din lume. Ei au cau-
zat problema, au profitat excesiv de asta, iar acum
profitã pentru cã sunt rugaþi sã rezolve problema.

De fiecare datã când aud un politician men-
þionând cuvântul stimul, mintea mi se întoarce îna-
poi la clasa de biologie din liceu, când am atins o
broascã moartã cu niºte fire legate la o baterie,
pentru a o face sã aibã contracþii musculare. Astãzi,
tu ºi cu mine suntem niºte broaºte moarte. Destul
de curând, vom fi niºte broaºte moarte ºi prãjite. 

În anii ’80, un stimul fierbinte de bani din
partea guvernului nostru era mãsurat doar în mili-
oane de dolari. Prin anii ’90, guvernul a trebuit sã
creascã tensiunea stimulului la miliarde de dolari
pentru a face broasca sã se zbatã. Astãzi broasca
are cabluri ca cele cu care porneºti bateriile la
maºini, dar cu trilioane de volþi de bani fierbinþi re-
vãrsându-se prin ele.

În timp ce majoritatea ne
simþim bine când avem mulþi bani
cu voltaj mare în mâinile noastre,
nici unul nu se simte bine cu ta-
xele mai mari, cu creºterea da-
toriei naþionale ºi creºterea
inflaþiei pe termen lung.
Un vechi proverb spune
cã... „uneori remediul e
mai rãu decât boala.“
Eu zic: remediul cu sti-
mularea guvernamen-
talã ne omoarã ca pe
niºte broaºte.
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3. Broaºtele bãtrâne nu þopãie. Un alt motiv
pentru care sunt precaut în legãturã cu viitorul este
cã lumea occidentalã are un numãr tot mai mare de
broaºte bãtrâne. Între 1970 ºi 2000, economia a
rãspuns planurilor de salvare ºi pachetelor de sti-
mulare, pentru cã BabyBoomers intrau în partea lor
de viaþã în care câºtigau cel mai mult – puterea lor
de cumpãrare a crescut, a crescut cererea de case,
maºini, frigidere, calculatoare, televizoare, ceea ce
a impulsionat economia.

Planurile de stimulare pãreau sã funcþioneze.
Dar atunci când o persoanã face 60 de ani, obiceiul
ei de a cheltui se schimbã dramatic. Se opreºte din
consum ºi începe sã conserve, aidoma unui urs
pregãtindu-se de iarnã. Economia lumii vestice se
îndreaptã spre iarnã. Fire ºi bani fierbinþi nu vor face
niºte broaºte bãtrâne sã sarã în sus. Broaºtele bã-
trâne se vor alãtura pur ºi simplu urºilor ºi îºi vor
bãga banii în bancã pe mãsurã ce se pregãtesc
pentru iarna grea cunoscutã sub numele de bãtrâ-
neþe. Afacerile care o vor duce bine într-o econo-
mie de iarnã sunt companiile de medicamente, spi-
talele, producãtorii de scaune cu rotile ºi firmele de
pompe funebre.

4. Economia de broascã pe moarte ne va
conduce la cea mai mare schemã Ponzi din toate
timpurile: Securitatea Socialã ºi Medicare (Asigu-
rarea medicalã). Dacã gândim cã aceastã crizã
financiarã e mare, sunt de pãrere cã ea va fi umbri-
tã de cea care fermenteazã în Securitatea Socialã
ºi Medicare... Medicare fiind cea mai mare crizã.
Pe mãsurã ce bãtrânele broaºte se îndreaptã spre
marea frunzã de nufãr din cer, ei vor cere broaº-
telor tinere sã cheltuiescã ºi mai mulþi bani doar
pentru a opri broaºtele bãtrâne de la hodorogealã.

5. Schema Ponzi 401(k). O schemã Ponzi,
aºa cum a funcþionat sistemul Madoff, depinde de
banii noi intraþi în sistem pentru a achita banii vechi.
Cu alte cuvinte, un sistem Ponzi are nevoie de mor-
moloci pentru a finanþa broaºtele bãtrâne. Acelaºi
lucru e valabil ºi pentru ca 401(k) ºi alte planuri de
pensionare sã funcþioneze. Dacã banii tineri nu
intrã pe piaþa de valori, bani vechi nu pot fi retraºi.
Un motiv pentru care atât de mulþi oameni de vâr-
sta mea sunt îngrijoraþi, nu numai în legãturã cu
Securitatea Socialã ºi Medicare, este cã sunt inte-

resaþi de scoaterea banilor lor de pe piaþa de valori
înainte ca celelalte broaºte bãtrâne sã decidã sã le
secãtuiascã mlaºtina.

Chestia e cã planul 401(k) are un declanºa-
tor care are nevoie ca broaºtele sã-ºi retragã banii
de pe piaþã la o anumitã vârstã. Cu alte cuvinte, pe
mãsurã ce BabyBoomer îmbãtrânesc, e nevoie de
din ce în ce mai multe lucruri, prin lege, ca sã în-
ceapã retragerea banilor lor de pe piaþã. Nu trebuie
sã fii un geniu ca sã îþi dai seama cã este greu pen-
tru o piaþã sã continuie sã meargã în timp ce din ce
în ce mai mulþi oameni se retrag de pe ea.

Motivul pentru care 401(k) stipuleazã aceas-
tã lege în legãturã cu retragerea obligatorie, este
pentru cã guvernul federal vrea sã colecteze im-
pozitele pe care le-a amânat atunci când banii lu-
crãtorilor au intrat în plan. Cu alte cuvinte, taxatorul
vrea jumãtatea lui de kilogram de carne. Din mo-
ment ce a permis lucrãtorilor sã investeascã fãrã a
plãti impozite, guvernul îºi vrea banii de pe taxe
atunci când acel muncitor se pensioneazã. Acesta
e motivul pentru care legile solicitã lucrãtorilor mai
în vârstã sã-ºi vândã acþiunile – ºi sã-ºi plãteascã
jumãtatea de kilogram de carne.

Demografia aratã cã intrãm într-o luptã între
tineri ºi bãtrâni. Eu îi spun „Rãzboiul Vârstelor“.
Tinerii doresc sã-ºi pãstreze banii pentru a-ºi creº-
te familiile, afacerile ºi bogãþia. Bãtrânii vor taxele
ºi investiþiile tinerilor pentru a-ºi susþine bãtrâneþea.

Acest rãzboi nu urmeazã sã vinã... e aici,
acum. ªi acesta e încã unul din multele motive
pentru care eu rãmân precaut ºi spun „ce e mai rãu
nu a venit încã.“

Ce soluþii
vedeþi dumnea-
voastrã la aceste
probleme? Vã in-
vit pe blogul
http://profesordefe-
ricire.blogspot.com
pentru a le oferi.
Cu siguranþã,
împreunã, vom
putea trece ºi
peste asta...
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INTEGRALA

KIYOSAKI ÎÎN ROMÂNIA
13 cãrþi + BONUSURI substanþiale, doar la http://integrala.weebly.com

În curând: INTEGRALA

BRIAN TRACY în RRomânia
13 cãrþi + 4 CD-uri + BONUSURI substanþiale, doar la http://integralatracy.weebly.com

Cursul de inteligenþã financiarãCursul de inteligenþã financiarã

ÎÎNNVVAAÞÞÃÃ SSÃÃ FFAACCII BBAANNII!!
SÂMBÃTÃ, 10 Octombrie 2009!

Detalii ºi înscriere la 0723.26.90.40 sau pe site-ul cursului
http://pavconeducational.tripod.com/invatasafacibani

În curând, cea mai nouã
carte din seria Kiyosaki –
Frate bogat, Sorã bogatã –
de Emi ºi Robert Kiyosaki!



ARTA DE A CONVINGE
(fragmente)

de Constantin D. Pavel

AA
ceastã carte aproape cã s-a scris
singurã! Aveam de mult timp in-
formaþiile în interiorul meu, dar nu

venise momentul sã le aºtern pe hârtie ºi sã þi
le ofer, dragã cititorule. Acel moment a sosit în
clipa în care, dupã un curs pe care l-am sus-
þinut la Craiova, mai mulþi cursanþi mi-au soli-
citat informaþii despre tratarea obiecþiilor în vân-
zãri ºi network marketing. Aºa cã acum cãtre
acei oameni minunaþi trebuie sã-þi îndrepþi tu
mulþumirile pentru cã beneficiezi de aceastã
carte! Aºa cum ºi eu le îndrept pe ale mele,
fiindcã m-au împins de la spate sã o scriu! Cãci
deseori e nevoie, iatã, de un brânci din exterior
pentru a face o muncã necesarã în interior. Dar
despre acest lucru vei putea citi multe în pagi-
nile care urmeazã...

Deci, ce mai înseamnã ºi povestea asta cu
„tratarea obiecþiilor“... Un subiect dezbãtut în
zeci de cãrþi ºi sute ori poate chiar mii de arti-
cole apãrute prin reviste ºi ziare. O nevoie strin-
gentã a oamenilor de pretutindeni, cãci în orice
relaþie umanã în care existã o cât de micã urmã
de comunicare, apar ºi obiecþiile. Ce sunt ele,
la urma urmei?

Dicþionarul explicativ al limbii române (DEX)
spune:

OBIÉCÞIE s. f. – argument pe care
cineva îl opune unei propuneri, pre-
tenþii, teze sau prin care îºi manifestã
dezacordul faþã de acestea. (< fr.
objection, lat. obiectio).

Cu alte cuvinte – chiar dacã definiþia din DEX
este cât se poate de clarã! –, atunci când avem
de-a face cu niºte obiecþii, avem de fapt de-a
face cu niºte argumente împotriva propunerii
noastre. Iar argumentele se combat cu... ai ghi-
cit! – contraargumente.

Pare logic pânã aici? Bun... Atunci aceasta
înseamnã cã, pentru a deveni mai bun în tra-

tarea obiecþiilor, trebuie sã devii mai bun în pre-
zentarea contraargumentelor...

Am urmat aceastã logicã ani întregi. Mult
timp am tot încercat sã-i conving pe ceilalþi sã
facã ce doream eu sau sã cumpere ce aveam
eu de vândut. Procentul celor „convinºi“ rãmâ-
nea însã extrem de mic, sub pragul a ceea ce
se cheamã profitabilitate. Adicã investeam prea
mult timp pentru a convinge, cu un profit prea
mic împãrþit pe unitatea de timp. De exemplu,
dacã îmi lua patru ore de „muncã“ pentru a
face o vânzare al cãrei profit final era de 10 lei,
însemna cã profitul meu pe orã era de numai
2,5 lei. Acesta reprezenta, de fapt, un venit
lunar de 440 lei, ceea ce era mai mult decât
neacceptabil, dacã doream sã devin un om de
afaceri de succes!

Aºa cã mi-am impus sã fac o schimbare în
toate direcþiile posibile pentru a-mi creºte pro-
fitabilitatea. M-am aºezat în fotoliul de la birou
ºi am pus pe hârtie toate direcþiile majore care
mi-au venit în minte:

– sã-mi cresc abilitãþile personale de
a convinge ºi influenþa oamenii.

– sã aleg pentru vânzare produse
mai scumpe, cu o marjã de discount
mai mare.
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– sã investesc timp mai mult în for-
marea ºi antrenarea altor oameni, care
sã facã vânzãrile pentru mine.

– sã investesc timp în descoperirea
ºi dezvoltarea unor afaceri în care rata
de profit pe unitate de timp sã fie foarte
mare.

Analizând toate aceste direcþii, am cãutat apoi
sã le ordonez potrivit criteriului profitabilitãþii. ªi
a ieºit cam aºa:

1. sã investesc timp în descoperirea
ºi dezvoltarea unor afaceri în care rata
de profit pe unitate de timp sã fie foarte
mare.

2. sã aleg pentru vânzare produse
mai scumpe, cu o marjã de discount
mai mare.

3. sã investesc timp mai mult în for-
marea ºi antrenarea altor oameni, care
sã facã vânzãrile pentru mine.

4. sã-mi cresc abilitãþile personale
de a convinge ºi  influenþa oamenii.

ªi am trecut la treabã!
Dupã numai câteva sãptãmâni însã, mi-am

dat seama cã o apucasem iarãºi pe un drum
greºit... Cum am realizat acest lucru? Pur ºi
simplu, îmi era la fel de greu ca ºi înainte sã
obþin rezultatele dorite. Iar când ceva merge

greu, înseamnã cã ceva este greºit în ceea ce
facem.

ªi iarãºi am luat la analizat întreaga po-
veste... Ce anume e greºit în ceea ce fac? Ce
anume, pur ºi simplu, nu vãd? Ce anume ar
trebui fãcut într-un alt fel, pentru a obþine alte
rezultate? De-a lungul anilor am constatat cã
acestea sunt cele mai bune întrebãri pentru a
genera schimbãri benefice, aºa cã am cãutat
sã rãspund la ele...

Iar rãspunsurile au dus, cum era ºi normal,
la o rearanjare a direcþiilor de urmat, însã, de
aceastã datã, nu din perspectiva profitabili-
tãþii, ci a... beneficiului comun!

Aici greºisem! Þinta mea era falsã! ªi dacã
mã îndreptam cãtre o þintã falsã, normal cã
toate drumurile care duceau la ea erau grele,
dificile ºi obositoare...

Lecþia venitã odatã cu aceastã schimbare de
þel mi-a schimbat, practic, întreaga viaþã! Cu
totul! Din temelii! Ordinea fireascã a lucrurilor a
dus la ordonarea fireascã a direcþiilor de urmat,
care acum aratã astfel:

1. sã-mi cresc abilitãþile personale
de a convinge ºi  influenþa POZITIV
oamenii!

2. sã investesc timp mai mult în for-
marea ºi antrenarea altor oameni, care
sã facã vânzãri în primul rând pentru EI
ºi abia apoi pentru mine!

3. sã investesc timp în descoperirea
ºi dezvoltarea unor afaceri în care rata
de profit pe unitate de timp sã fie foarte
mare.

4. sã aleg pentru vânzare produse
mai scumpe, cu o marjã de dis-

count mai mare,
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astfel încât sã fie profitabile pentru
toþi cei implicaþi în acest proces.

O schimbare a þelului, din profitabilitate per-
sonalã în beneficiu comun, a dus foarte rapid
la o schimbare a rezultatelor, a tuturor rezulta-
telor, în întreaga mea existenþã.

Faptul cã tu þii acum aceastã carte în mânã
ºi citeºti din ea este o urmare fireascã a schim-
bãrii þelului meu, este cea mai bunã dovadã cã
felul acesta de a aborda lucrurile este cel bun.
Cãci înainte ca eu sã am profit, a trebuit sã mun-
cesc spre beneficiul tãu, sã scriu aceastã carte
pentru tine ºi sã mã strãduiesc sã îþi ofer toate
cunoºtinþele ºi informaþiile de care tu ai nevoie
pentru a reuºi sã convingi alþi oameni, fãcând
acest lucru cu... artã!

Profitul meu va fi reprezentat de creºterea
abilitãþilor tale de a face profit, astfel încât
atunci când vei realiza cã faci asta ca urmare
a sfaturilor din aceastã carte, sã recomanzi ºi
altora sã investeascã în propria persoanã prin
intermediul ei! Atunci cercul se va închide ºi voi
putea, la rândul meu, sã-mi numãr banii... Acesta
este drumul corect, aceasta-i calea dreaptã!

Practic, din aceastã carte asta vei învãþa. ªi
de-o vei face cu temeinicie ºi responsabilitate,
de vei aplica toate cunoºtinþele acumulate tre-
când repede la acþiune, de vei exersa constant
pentru a deveni din ce în ce mai bun, spre be-
neficiul tuturor, vei putea culege roade la care
acum nici sã visezi nu-þi permiþi. Cãci fundaþia
influenþãrii cu succes a altor persoane este una
singurã: beneficiul comun!

Uitã de manipulare ºi tehnici de psihologie
inversã ºi aplicã cu sârguinþã ºi responsabili-
tate singurul principiu care funcþioneazã cu ade-
vãrat în arta de a influenþa, cãci în esenþã a
convinge pe celãlalt înseamnã a te convinge
pe tine însuþi, cu integritate.

Da, dragul meu cititor, adevãrul convinge
total! Dacã tu crezi fãrã urmã de îndoialã în
ceea ce oferi celuilalt, atunci puterea ta de con-
vingere va fi totalã. Aºa cã lupta adevãratã nu
se dã între tine ºi celãlalt, ci între tine ºi tine!

Convinge-te, deci, pe tine însuþi ºi îi vei putea
convinge apoi, cu o uºurinþã uimitoare, pe toþi
ceilalþi!

Succesul e în interiorul tãu! Întotdeauna a
fost acolo ºi acolo îl vei gãsi întotdeauna.
Aceastã carte te va ajuta sã-l scoþi la luminã ºi
sã te reconstruieºti potrivit principiului univer-
sal al beneficiului comun!

ªi acum, gata cu introducerea!
Hai la treabã!...

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
aceastã lucrare cu autograf ºi 40% reducere, trimiþând
un email la office@pavcon.ro, cu textul „Doresc Arta de
a convinge“.
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