
CONTROLUL MINŢII

de Constantin D. Pavel

TT
răim într-o lume în care „con tro lul
minţii“ este un subiect foarte fier -
binte, despre care foarte puţini au

curajul să vorbească; cei mai mulţi se tem
atât de tare încât fug, pur şi simplu, când
se aduce în discuţie acest subiect. A te
feri, însă, de „controlul minţii“ este echi -
valent cu a te alinia maselor, a re nunţa la
propria-ţi minte şi a-ţi inhiba procesul perso -
nal de gândire.

Pentru a cunoaşte cu adevărat libertatea
fiinţei e ne voie să devii un adept fervent al „con-
trolului minţii“ – însă nu al minţilor celorlalţi, ci al
propriei minţi! Din spusele celor mai împliniţi
oameni care au trăit şi trăiesc pe acest pământ,
se pare că aceasta este singura cale viabilă spre
cunoaş terea abundenţei, fericirii şi libertăţii per-
sonale: controlul minţii.

Da, într-adevăr, există o mulţime de teh -
nici de manipulare a minţilor neantrenate, a min -
ţilor leneşe; da, există, într-adevăr, o mulţime
(imensă, din păcate) de minţi manipulate, dar tu
nu trebuie să faci parte din ele. E suficient să iei
decizia de a-ţi controla propria minte, de a învă -
ţa cum să faci asta şi, din acel moment, toate
tehnicile de manipulare din lume îţi vor părea
străvezii şi vei putea să le eviţi ca şi când n-ar fi.
Atunci când hotărăşti să preiei controlul propriei
minţi, tu vei decide ce fel de informaţii laşi să
ajungă la tine din mediul înconjurător, tu vei de -
cide în ce mediu înconjurător îţi vei duce viaţa,
ce obiceiuri personale vei încuraja şi ce gânduri
proprii vei materializa. Astfel, doar tu şi numai
tu te vei afla la cârma vieţii tale!

Tot ce trebuie să faci este să începi să gân -
deşti cu propria-ţi minte. Atât e de simplu!

Când le spun cursanţilor mei acest lucru,
în timpul seminariilor, mulţi se uită ciudat la mine,

ca şi când aş afirma un neadevăr. Însă în mo -
mentul în care începem să enumerăm acţiunile
lor din acea zi, din acea săptămână şi din acea
lună, săpând după rădăcinile reale ale ace lor

acţiuni, realizează destul de repede că, la
un moment dat, pro cesul individual de gân -
dire le-a fost influenţat de anumite cre dinţe

false ori de anumite
persoane care nu le

doreau cu ade-
vărat binele pe

care ei înşişi
şi-l doreau.

Şi atunci, în
acel moment
de revelaţie, 

ei încep procesul
personal de „con-

trol al minţii“, un
adevărat proces

de vindecare mentală, de relua re
a controlului propriei persoane sau, în unele
cazuri, chiar a propriei vieţi.

Întreaga noastră existenţă este clădită pe
gânduri, din gânduri şi cu gânduri. Diferenţa din-
tre oamenii de succes şi ceilalţi este că cei dintâi
îşi folosesc propriile gânduri, în vreme ce ceilalţi
absorb din exterior orice fel de gând, de cele mai
multe ori fără nici un discernământ.

Abilitatea de a-şi „controla mintea“ devine,
astfel, o condiţie esenţială pentru cel care vrea
să-şi trăiască viaţa în libertate.

Când luăm decizia de a prelua controlul
gândurilor personale, mintea noastră va trece
printr-o perioadă de lupte interioare şi stări nefi -
reşti, adesea dureroase; aceasta este, pur şi
simplu, o perioadă de „dezintoxicare“ mentală,
ca şi când am supune organismul unei cure de
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dezintoxicare după o perioadă în care ne-am lă -
sat atraşi pe panta consumului de droguri. În
fapt, gândurile mici, distructive, iz vorâte din tea -
mă, din ură şi din dorinţa de control asupra celor-
lalţi, nu sunt altceva decât droguri mentale.

În cele ce urmează îţi voi prezenta două
tehnici simple de „control al minţii“, pe care eu
însumi le-am aplicat şi exersat de-a lungul anilor,
integrându-le în procesul zilnic de gândire. Sunt
uşor de pus în practică, însă dau rezultate doar
dacă sunt aplicate pe termen lung, cu perseve -
renţă şi, uneori, chiar cu încăpăţânare. Cei care
mă cunosc îndeaproape îmi ştiu aceste „ciudă -
ţenii“ şi mi le acceptă. Există însă şi unii care mă
privesc chiorâş şi râd de mine pe la spate, dar îi
înţeleg şi merg înainte, pentru că aceste tehnici,
în ceea ce mă priveşte, chiar produc rezultate.

Pentru prima tehnică ai nevoie de oglinda
din baie, în fiecare dimineaţă. După ce îţi faci to a -
leta, te speli pe dinţi, te bărbiereşti (dacă este
cazul) şi îţi aranjezi părul, apropie-ţi capul de
oglindă până când întregul câmp vizual va fi um -
plut de imaginea feţei tale. Priveşte-te adânc în
ochi şi afişează-ţi pe chip un zâmbet larg, vreme
de un minut. În tot acest timp, repetă-ţi în minte
– şi dă din cap afirmativ, ca să-ţi întăreşti gân-
durile – că eşti stăpânul absolut al vieţii tale, că
îţi poţi împlini orice vis, că vei primi de la Dumne -
zeu, în acea minunată zi, toate resursele de care
ai nevoie pentru a-ţi îndeplini misiunea. Spune-ţi
apăsat că eşti apreciat pentru ceea ce faci, eşti
fericit cu ceea ce faci şi eşti împlinit de ceea ce

faci. Apoi contemplă-ţi chipul care radiază de
bucuria de a trăi şi mulţumeşte-i lui Dumnezeu
pentru tot ce ţi-a dăruit şi pentru ce îţi va dărui în
acea zi şi în cele care vor veni. Trage adânc aer
în piept, de cinci până la zece ori, şi încheie mi -
nutul acela entuziasmant spunându-ţi, cu voce
tare de astă dată: „Pe zi ce trece, din toate
punctele de vedere, îmi este mai bine, din ce
în ce mai bine!“.

Cea de-a doua tehnică o vei folosi seara,
după ce te-ai urcat în pat, înainte de a adormi.
Culcat pe spate, cu ochii închişi, zăboveşte câ -
teva minute asupra întâmplărilor de peste zi; re -
memorează-le şi analizează-ţi emoţiile la fiecare
în parte. Încearcă să îţi dai seama ce gânduri şi
decizii au stat în spatele celor care ţi-au provocat
nelinişte ori frustrare, apoi identifică de unde ve -
neau ele; vei constata, în toate cazurile, fără ex -
cepţie, că gândurile şi deciziile care te-au făcut
să te simţi inconfortabil nu îţi aparţineau, ci le-ai
„împrumutat“ de undeva, de la altcineva.

Odată identificată sursa gândului venit din
„ex te rior“, analizează bine ce dorinţe personale
te-au de terminat să utilizezi acel gând străin şi
acel tipar străin de gândire. Dacă nici acea do -
rinţă nu îţi aparţine, e timpul să începi să îţi faci
cu răţenie în ogradă...

Reafirmă-ţi, mental, valorile personale care
te ghidează în viaţă şi decide, chiar atunci, că te
vei alinia lor şi că toate gândurile, deciziile şi acţi-
unile tale din viitor vor fi în concordanţă cu cre -
dinţele tale interioare. 

Poate că va fi nevoie să faci aceste exer-
ciţii săptămâni sau luni în şir, în fiecare dimineaţă
şi seară, până când vei ajunge să îţi „controlezi
mintea“, însă vei constata, dacă vei persevera,
că îţi va veni din ce în ce mai uşor să le faci şi, în
plus, ele vor dura din ce în ce mai puţin, pe mă -
sură ce te „detoxifici“ şi elimini din propria-ţi minte
gândurile altora.

Controlează-ţi mintea, gândurile, emoţiile,
reacţiile şi îţi vei controla şi conduce întreaga
existenţă, astfel încât, pe zi ce trece, din toate
punctele de vedere, îţi va fi mai bine, din ce în ce
mai bine!...
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INTEGRALA

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

În curând, cea mai nouã
carte din seria Kiyosaki –
Conspiraţia bogaţilor –
de Robert Kiyosaki!

1. E nevoie de bani ca să faci bani;
2. Trebuie numai să ştiu cum să fac;
3. Nu trebuie decât să ne facem numele cunoscut;
4. Experienţa îmi va fi de ajutor;
5. Sunt o victimă a circumstanţelor;
6. Trebuie să fii econom;
7. Clienţii sunt greu de înţeles;
8. Nu am nevoie de ajutorul nimănui;
9. Reducerea preţurilor dinamizează afacerea.

Cartea nr. 1 a antreprenorilor din toată lumea!
Click AICI pentru comandă!

9 minciuni care vă înfrânează afacerea9 minciuni care vă înfrânează afacerea

Deblochează-te! Ai...Deblochează-te! Ai...

„Curajul de a deveni bogat!„Curajul de a deveni bogat!““
Până la 31 octombrie 2010

comandă cartea lui Peter Borgman
şi primeşti BONUS CD-ul audio

„6 Obstacole in calea succesului financiar“, de Robert Kiyosaki!
CLICK AICI PENTRU COMANDĂ!

http://www.pavcon.ro
http://www.pavcon.ro
http://promotii.weebly.com
http://integrala.weebly.com
http://www.pavcon.ro/catalog/product_info.php?products_id=194
http://www.pavcon.ro/catalog/product_info.php?products_id=194
http://www.pavcon.ro/catalog/product_info.php?products_id=279
http://www.pavcon.ro/catalog/product_info.php?products_id=279


CE SĂ NU FACI CA SĂ FACI
BANI ÎN MLM
(fragmente)

de Constantin D. Pavel

AA
m auzit prima oară de MLM (Multi
Level Marketing) cu mai bine de
un deceniu în urmă, prin 1998,

de la un prieten bun. Nu am dat importanţă in -
formaţiei atunci, fiindcă – vei vedea de ce,
dragul meu cititor – mi-a fost transmisă într-un
mod eronat. Pur şi simplu, mi-a intrat pe-o ure-
che şi mi-a ieşit pe cealaltă! Am auzit ceva, dar
n-am înţeles nimic...

La câteva luni de la acel moment în care am
luat contact cu termenul în timp ce mergeam
într-un ritm alert pe stradă îm preună cu priete -
nul meu, am fost contactat de altcineva, de astă
dată telefonic, pentru a mă invita să văd „o
ocazie de a mai face nişte bani în plus“. M-am
dus.

Pot spune că aceea a fost ziua (sau mai bine
zis seara) în care atenţia mi-a fost captată defi -
nitiv de Network Marketing!

Promisiunea unei vieţi îmbelşugate, care a
răzbătut din plin din prezentarea la care asista -
sem, m-a electrizat, m-a entuziasmat, m-a fă -
cut să realizez că... „e şi pentru mine“, că „şi eu
pot“! Mi s-a aprins „beculeţul“ şi, de atunci, nu
am mai înce tat niciodată să mă minunez de
această idee de marketing.

Din ziua următoare am plonjat, pur şi simplu,
în acest vast ocean de informaţii despre afa -
ceri, despre relaţii interumane şi despre pro-
duse şi servicii de calitate, absorbind totul la gră -
madă, cu o aviditate pe care doar omul să rac
o manifestă. Şi, privind retrospec tiv, cu obiecti -
vitate şi o nuanţă de nostalgie, îmi dau seama
– Dumnezeule! – cât de sărac eram atunci şi
cât de bogat sunt acum – şi nu vorbesc doar
despre bani!...

Ca un copil care descoperă o jucărie nouă,
am pornit să ex plorez acest ocean cu infinită
plăcere, dezvăluind şi cunos când pe parcurs

noi şi noi aspecte ale afacerii, o mulţime de lu -
cruri bene fice, o mulţime de oameni (benefici!),
o mul ţime de produse (benefice!) şi servicii de
cali tate. Şi după toate aceste „mulţimi“, după
tot acest vârtej care a durat mai bine de o ju -
mătate de an... am renunţat! Băgasem în „afa -
cere“ mult mai mulţi bani decât scosesem şi
ajunsesem cu „situaţia financiară“ sub nivel zero
– cu mult sub nivel zero!

Peste alte patru luni... am început din nou!
Pur şi simplu, simţisem că şi eu pot! Dar de
această dată am pornit cu alte idei, cu o altă
abordare şi un alt nivel de... înţelepciune, căci,
vorba-ceea:

„Dacă te frigi cu ciorbă,
sufli şi-n iaurt“.

Perioada de „stat pe tuşă“ mi-a permis să văd
lucrurile „din afară“ şi să realizez că MLM-ul nu
e un sprint, ci un maraton, că nu e o afacere
care se face pe genunchi, nu e un „tun“, ci un
business aşezat, care necesită eforturi con-
stante şi perseve renţă timp de câţiva ani ca să
aducă rezultatele promise.

Am început să citesc mai mult, să ascult mai
multe casete (pe atunci încă mai existau ca -
sete audio, cu bandă!) cu performeri ai acestor
sisteme, cu lideri din diverse domenii ale dez-
voltării personale, am început să merg la mai
multe cursuri şi seminarii susţinute de oameni
de la care aveam ce învăţa şi, pe măsură ce lu -
nile treceau, pe măsură ce făceam ce trebuia
făcut, am constatat că... mă schimb pe mine în -
sumi, că oa menii capătă din ce în ce mai multă
încredere în mine şi mi se alătură, făcând ca
echipa să crească tot mai mult, lună după lună.

Am sădit seminţe bune, am avut răbdare cu
ele să crească, am îngrijit plăntuţele una câte
una şi, când a sosit momentul culesului, roa -
dele au fost bogate.

Continuă să fie şi acum, după – iată! – 12 ani
de Network Marketing, această activitate adu -
cându-mi satisfacţii şi bene ficii pe care nici să
mi le imaginez nu aş fi putut, la începutul afa -
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cerii mele. Dar Legea Vieţii funcţionează impla -
cabil:

„Ceea ce semeni,
aceea vei culege!“

Lucrarea de faţă am scris-o după ce ani şi
ani de zile m-am luptat să descopăr cum să fac
lucrurile să meargă, cum să fac din afacerea
mea o sursă de bani, pentru ca mai apoi să mă
pot concentra pe construirea reţelei.

Am constatat că atunci când ai bani să-ţi aco -
peri toate cheltu ielile lunare, ai o altă stare de
spirit şi poţi, pur şi simplu, să gândeşti. Când
nu ai bani îndeajuns, simţi că eşti obligat, în fie -
care zi, să cari după tine o povară care devine,
adesea, de nesuportat. Şi atunci nu te mai poţi
concentra să-ţi clădeşti viitorul, fiind prea prins
într-un prezent încărcat de facturi care trebuie
achitate. Cunosc „din interior“ această situaţie,
fiindcă ani la rând m-am luptat cu ea, ani la rând
am suferit din cauza ei, până când am luat o
decizie! Să NU mai fac acele acţiuni care îmi
risipesc energiile – fie ele fizice, materiale, psi-
hice sau emoţionale.

Există pe piaţă o mulţime de lucrări despre
ce să faci ca să ai succes într-o anumită acti -
vitate – şi am învăţat enorm de multe din ele
de-a lungul timpului. Însă foarte rar – iar în
unele domenii, aproape deloc – am dat peste
sfaturi despre ce să NU faci ca să ai succes!
Şi, din experienţă o spun, o mulţime de oameni
fac lucruri eronate dimpreună cu lucruri bune,
dimi nuând astfel valoarea acţiunilor care ar tre-
bui să le aducă rezultate, uneori chiar până la
nivel zero. Şi stau şi se întreabă apoi, plângân-
du-şi de milă, cu respectul de sine scă zând alar -
mant de mult, de ce, dacă au făcut ce a spus
sponsorul ori ce scria în carte sau ce au auzit
de la cel de pe scenă, nu a funcţionat şi pentru
ei? Am făcut asta de nenumărate ori şi doar
perseverenţa şi încăpăţânarea m-au ajutat să
aflu răspunsurile...

Aşa că am scris această carte strict pe mar-
ginea acest su biect atât de important: Ce să

NU faci ca să faci bani în MLM! Am scris-o
pentru toţi cei care cred cu tărie în proverbul:

„De-ar şti omul ce-ar păţi,
dinainte s-ar păzi!“

Sper din toată inima ca informaţiile pe care
le vei parcurge în cele ce urmează să îţi econo -
misească energiile fizice, materiale, psihice şi
emoţionale, ajutându-te, în acelaşi timp, să faci
bani, ca să ai vreme după aceea să constru-
ieşti în linişte, împăcat cu tine însuţi, o struc-
tură care să te ducă la cea mai de preţ co moară
pe care Network Marketing-ul o oferă oame-
nilor de pretutindeni: libertatea personală!

Bucură-te de viaţă, bucură-te de prieteni, bu -
cură-te de aface rea ta şi bucură-te din plin de
faptul că această carte ţi-a ajuns în mâini.

Studiată cu atenţie, integrată în modul tău
de lucru, în activi tatea ta de zi cu zi, îţi va cu -
răţa acţiunile personale de tot balas tul care te
trage în jos şi nici măcar nu îţi dai seama că îl
porţi cu tine. Iar când vei constata că sfaturile
acestea funcţionează, că dau rezultate, în -
dreap tă-ţi mulţumirile către mine în cel mai be -
nefic mod cu putinţă: recomandă-le-o şi par -
tenerilor tăi din structură, pentru ca şi ei să o
cumpere, să o studieze şi să o integreze în
afa cerea lor!...

În felul acesta, vom avea cu toţii numai de
câş tigat!

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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