
CÂND NU DAI IMPORTANŢĂ
LUCRURILOR IMPORTANTE

de Constantin D. Pavel

AA
m trecut printr-o săptămână cu
totul devastatoare, care m-a se -
cat de energie şi mi-a pus la grea

încercare autocontrolul. În acelaşi timp, însă,
mi-a servit câteva lecţii pe care aş fi pre ferat să
le fi învăţat la vremea lor, nu acum. Dar se pare
că pentru orice vârstă există un set de lecţii, iar
acestea vin doar într-o anumită perioadă a exis -
tenţei noastre şi nu le poţi înţelege cu adevărat
valoa rea decât în acele momente.

„Vai de părinţii care nu ascultă de copii!”
Despre asta este vorba! Iar adevărul din această
frază m-a lovit cu o forţă uluitoare, după ce tatăl
meu a făcut un atac de glaucom care îl va lăsa
fără vedere la ochiul stâng pentru tot restul vieţii.
Pentru că nu a dat importanţă unui lucru impor-
tant şi nu a ascultat avertismentele mele...

Spitale, medici, suferinţă, alergătură, spe -
ranţe, incertitudini, lacrimi, durere, medicamente
(lipsă), compasiune, prieteni (care la nevoie se cu -
nosc), suflete tremurânde, încurajări, explicaţii,
durere, durere şi iar durere... Aşa arată ziua unui
suferind şi a celor de lângă el. Iar dacă boala e
gravă, zilele de acest gen se tot repetă, cu mici
variaţii, până la exasperare.

Dar cum fiecare zi pe care o trăim conţine
una sau mai multe lecţii importante pe care tre-
buie să le învăţăm, am face bine să apreciem
fiecare zi care ne e dată, exact aşa cum este ea,
căci poartă întrânsa sămânţa înţelegerii rostului
nostru pe acest pământ.

Legea Divină a Sănătăţii e simplă şi uşor
de aplicat; dar numai să vrei să o faci... Iar ea
spune că orice afecţiune arată lipsa păcii.

Chiar şi atunci când un copil se naşte cu
vreo boală, e semn că în părinţii lui a lipsit pacea.

Datoria fiecărui su fe  rind este, mai întâi de
toate, să facă pace cu el însuşi şi cu tot ce există
în jurul său. Abia după ce va reuşi acest lucru va
putea să în cea pă cu adevă rat procesul vinde că -
rii, care, de cele mai multe ori, se va consuma
într-o pe rioadă foarte scurtă de timp.

Boala nu apare nicicând dintr-o dată. La
început, ea bate timid la uşă şi lasă câteva
semne de avertizare aproape insesizabile. Dar
dacă în fiinţa ta e pace, indiferent cât de mici ar
fi acele semne, le vei vedea. Tot ce ai de făcut e
să le iei în seamă şi să acţionezi în consecinţă.

Simptomele sunt seminţe care, dacă nu le
vei da importanţă, vor creşte şi se vor dezvolta,
mai devreme sau mai târziu, într-un copac ce va
rodi doar lacrimi, durere şi tristeţe.

„Viaţa este o obligaţie!“, spunea cineva.
Eu adaug că „viaţa sănătoasă este o datorie“!

A fi atent la semne şi a acţiona preventiv
înseamnă, de fapt, a da vieţii tale respectul şi
consideraţia cuvenite.

Trupul tău e casa sufletului tău şi atâta
vreme cât în casa ta e dezordine – a se citi lipsă
de ordine universală –, aceasta va degenera în
afecţiuni greu de vindecat.

Din nefericire, oamenii nu îşi dau seama
de valoarea sănătăţii lor decât atunci când o
pierd. În unele cazuri, e mult prea târziu...
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Trebuie să înţelegi că atunci când te îm -
bolnăveşti nu suferi doar tu. Boala ta îi doa re pe
toţi cei de care eşti legat prin invizibilele fire ale
iubirii şi prieteniei. Rănile tale se extind la toţi cei
care ţin la tine. Şi tocmai de aceea, la primul
simptom care te încearcă, fă pace cu tine însuţi,
pentru a proteja atât sănătatea ta, cât şi a celor
pe care îi iubeşti. Şi acţionează cât mai rapid
pentru remedierea defecţiunii survenite în trupul
tău.

Medicina actuală poate vindeca majori-
tatea bolilor cunoscute (fac excepţie, evident,
accidentele); cu condiţia, bineînţeles, să ajungi
la timp la medic. Cu toate acestea, nici un me -
dic de pe acest pământ, indiferent cât de dăruit
cu har doftori cesc ar fi el, nu va putea să te mai
vindece dacă pacea te-a părăsit.

Cel mai bun medicament, panaceul uni-
versal, este pacea interioară. Căci unde există
pace, nu poate exista nici un rău, nici un lucru
greşit, nici un lucru care ar putea răni în vreun
fel casa fiinţei tale. Când trăieşti în pace cu tine
însuţi, conform valorilor corecte ale Vieţii, vei
descoperi starea de echilibru perfect, în care
nici o boală nu îşi poate găsi vreodată locul.

Experienţele prin care am trecut în ulti-
ma săptămână mi-au dezvăluit lecţii de viaţă
de o inestimabilă valoare. Deşi îmi doresc să
pot exprima în cuvinte toate sentimentele şi
gândurile pe care le-am avut, tot ce îţi pot oferi

în acest moment, dragul şi bunul meu cititor, e
esenţa acestor experienţe: pacea interi oară –
şi îţi las ţie datoria de a o regăsi, prin me todele
despre care ştii că funcţionează pentru tine,
spre a te regăsi pe tine însuţi şi a cunoaşte, în
fiecare zi, Sănătatea.

Sănătate!
...şi Pace!...
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START SISTEM
- ce este Visul?
- cum planific afacerea pentru a-mi atinge Telul?
- cum imi fac un Program de Lucru corect?
- cum se face o Lista de Nume?
- ce este un "prospect"?
- cum fac invitatii functionale, care sa-mi dea rezultate?
- cum tin un Plan de Marketing eficient?
- cum explic Grila de Bonificatie?
- cum imi calculez bonusurile lunare?
- ce este Dreptul de Autor Comercial?
- ce este Celula de Crestere?
- care sunt Principiile Corecte?
- ce este un Om-Cheie?
- ce este un Diamant?
- cum devin, in final, Fiinta Umana?
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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

O carte plină de sinceritate:O carte plină de sinceritate:

„Oamenii sunt idioţi“„Oamenii sunt idioţi“
doar până la 15 septembrie 2010
comandă cartea lui Larry Winget

şi primeşti BONUS CD-ul audio
„Un mesaj pentru Garcia“, de Elbert Hubbard

CLICK AICI PENTRU COMANDĂ!
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CE ESTE ABUNDENŢA?
(fragmente)

de Constantin D. Pavel

DD
eseori auzim în jurul nostru fra ze
de genul: „Vreau să am totul!“,
„Îmi doresc atâtea şi atâtea, dar

sunt atât de multe de făcut pentru a le avea!“,
„Nu mai vreau să duc lipsă de ni mic!“, „Câte aş
fi în stare să fac, dacă aş avea ce-mi trebuie!“,
„Nu am destul şi nici nu cred că voi avea vreo-
dată suficient!“...

Tu, cel care citeşti acum, ai gândit, măcar o
singură dată, în felul acesta? Da?! Şi eu...

Ei bine, chiar acum, în acest moment, gândeş -
te-te că... ai totul! Închide ochii pentru câteva
clipe şi închipuieşte-ţi că ai acces, într-adevăr,
la toate resursele de care ai nevoie! Ce ai face
în această situaţie? Cum ar fi viaţa ta? Ce schim -
bări ma jore s-ar vedea imediat? Tu, ca om, cum
ai fi? Cum te-ai simţi? Ai rămâne acelaşi sau
te-ai schimba? Cum crezi că ai fi pri vit de cei
din jur? Dar tu cum i-ai privi pe ei?...

Zăboveşte două-trei minute şi dă răspuns
acestor întrebări. Încearcă să fii tu însuţi, fără
artificialitate, fără actorie, doar tu! Fii, te rog,
sincer! De sentimentele şi senzaţiile pe care le
vei încerca atunci când vei răspunde la aceste
întrebări va de pinde înţelegerea întregii cărţi.
Fii natural şi nu te teme să te descoperi aşa
cum eşti de fapt, şi cu bune şi cu rele...
(Aici facem o pauză, ca să dai răspunsurile...)

Buuun! Acum ai văzut cine şi ce eşti! Ai fă -
cut un pas uriaş spre Abundenţă! Te-ai definit
pe tine în raport cu puterea de a avea! Încetul
cu încetul, pagină după pagină, capitol după
ca pitol, vei căpăta viziunea de care ai nevoie
pentru ca Viaţa Ta să capete un sens real şi să
se îndrepte, în fiecare zi, spre... Abundenţă!

Defineşte-ţi, mai întâi, ţie însuţi, Abun denţa.
Fă-o într-o frază scurtă, concisă, încărcată de
semnificaţie. Dăruieşte-i cre ierului tău un ta -
blou complet a ceea ce vrei în adâncul sufletu-
lui tău, o „fotografie“ a Visului tău. Vei fi plăcut

surprins de rezultat!...Tare plăcut surprins, cum
şi eu am fost...

Dicţionarul explicativ al limbii române de fi -
neşte ast fel Abundenţa:

„Cantitate mare, belşug, bogăţie, prisos“.

Ei bine, da, avem, fiecare dintre noi, îndea-
juns pentru a ne duce viaţa în fericire şi iubire!
Beneficiem, de când ne naştem şi până murim,
de un mediu în care tot ce ne trebuie pentru a
ne împlini se găseşte în cantitate mare şi, de -
seori, prisoseşte. Totul este să conştientizăm
acest lucru şi să facem ce trebuie făcut pentru
a accede la bogăţie şi belşug. Căci nimic nu e
gra tis, chiar dacă este îndeajuns pentru toţi.

Legile firii spun că totul pe lumea asta se
află într-un continuu proces de schimbare; eu
aş merge mai departe şi aş afirma că totul este
într-un continuu schimb! Fiindcă doar atunci
când dăruim ceva primim altceva. Doar atunci
când oferim cu mărinimie ceea ce avem vom
primi înapoi, tot cu mărinimie, ceea ce dorim.

În Talmud, cartea sfântă a unei părţi a ome -
nirii, se spune aşa: „Chiar şi cel care trăieşte
din pomana altora trebuie să dea el însuşi de
pomană!“.

Cu alte cuvinte, putem avea acces la Abun -
denţă, putem avea acces la împlinirea de sine,
numai atunci când suntem dispuşi să ofe rim
altora calea spre ea. Dacă nu poţi să-l iei pe
om de mână şi să păşeşti cu el alături, e sufici -
ent să îi arăţi calea şi să-i spui unde îl va duce!
Cine doreşte cu adevărat, cine e gata în adân-
cul sufletului său pentru această călătorie fan-
tastică, va păşi pe acea cale!

Eu, acum, îţi dăruiesc ţie, dragul meu cititor,
din ce am acu mulat de-a lungul vieţii, iar tu îmi
dai înapoi, iată, împlinit, Visul meu cel mare:
„Să scriu!“. Pentru a putea să-ţi dăruiesc ţie
aceste informaţii, eu îmi trăiesc Visul! Şi te rog
să mă crezi: ceea ce simt eu acum, în adâncul
sufletului meu, scriind, nu se compară cu nici o
recompensă în bani! Fac, chiar acum, exact ce
îmi place să fac, ce am fost menit să fac: ajut
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oa menii prin harul pe care l-am primit şi îmi îm -
plinesc menirea: Scriu!

Sper că ai înţeles, acum, ce este Abundenţa.
Da, sunt convins că ai priceput: este Viaţa! Ai
din plin Viaţă în tine, în ju rul tău, în cei care te
înconjoară, în Lume! Totul este Viaţă! Şi ai din
plin! Bucură-te, deci, de ea! Căci, aşa cum spune
un stră vechi cân tec popular românesc:

„Lumea asta-i de-a iubi,
De-a plăti şi de-a munci,
A’laltă ‘oi hodini!“

Şi cu cât iubeşti mai mult aici, în lumea asta,
cu cât plă teşti mai mult acum, cu atât vei hodini
mai bine în cealaltă! Hotă râ rea aparţine, însă,
fiecă ruia.

Din păcate, cei mai mulţi aleg să ia acum şi
să plătească mai târziu. Sunt, însă, şi unii care
gândesc şi acţionează corect: plă tesc acum şi
iau mai târziu, din plin! Pentru că, nu-i aşa,
vinu-i mult mai dulce atunci când e lăsat să se
îmbogăţească...

Dacă ceri acum totul pentru tine, fără să
oferi mai înainte altora, s-ar putea să primeşti,
însă va veni curând vremea să plăteşti. În acest
caz, viaţa se va închide înaintea ta şi nu-ţi va
mai oferi tot ce are, ci numai ce eşti tu în stare

să îi dai. Iar pentru că nu îi dai suficient acum,
nici ea nu îţi va da suficient când vei avea ne -
voie. Vei crede atunci că alţii sunt de vină şi vei
începe să urăşti ceea ce ar trebui, de fapt, să
iubeşti...

Iubirea este calea către Abundenţă.
Iubind, vei primi tot ce ai nevoie, din Abun -

denţă!
Având din Abun denţă ce ai nevoie, ai astfel

puterea de a-ţi duce la îndeplinire Menirea!
Căci nu te afli acum, aici, pe pământul ăsta

miraculos, pentru opt ore de muncă pe zi ori
pentru împlinirea visului altuia, ci pentru înde -
plinirea Misiunii Tale!

Află cât mai repede care este ea, cere unel-
tele de care ai nevoie pentru a o duce la înde -
plinire şi... Acţionează!

Vei reuşi!

Notă:
Fragmentul face parte din volumul „LIFE-COACH – ...din
Abundenţă“, de Constantin D. Pavel, lucrare aflată în
lucru. Vă puteţi înscrie pentru a o primi cu autograf şi
30% reducere, tri miţând un email la comenzi@pavcon.ro,
cu titlul „Do resc ...din Abundenţă“.
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Programul pentru SuccesProgramul pentru Succes!
— pentru cei care ştiu ce vor în viaţă —
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