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RR ândurile de mai sus aparþin lui David J. Schwartz ºi reprezintã
motoul cãrþii sale, „Puterea magicã a gândului“, apãrutã la
editura Curtea Veche, în anul 2000. O lucrare deosebitã, scrisã

din inimã, care mi-a transmis un mesaj de o forþã covârºitoare: pot face ce
îmi propun dacã gândesc pozitiv! Gândurile pozitive se traduc în rezul-
tate pozitive!

Mi-a fost atât de folositoare cartea lui David J. Schwartz încât m-am
gândit cã o pot împãrtãºi ºi altora. Dar a apãrut o întrebare: cum sã pro-
cedez pentru ca mesajul benefic al acestei lucrãri sã ajungã la cât mai mulþi
oameni?

Evident, nu puteam sta de vorbã cu o mie sau cinci mii de persoane.
Mi-ar fi luat prea mult timp ºi, apoi, cât aº fi izbutit eu sã redau din infor-
maþia acumulatã dupã citirea cãrþii? Cel mult 10%. O altã soluþie ar fi fost
sã recomand cartea la o mie sau cinci mii de oameni. Dar câþi ar fi scos bani
din buzunar sã o cumpere, doar în urma unei recomandãri? Cel mult 10%.
Iar timpul consumat cu recomandarea lucrãrii la cinci mii de oameni ar fi
fost extrem de costisitor.

Soluþia mi-a dat-o soþia mea, într-o searã calmã de septembrie, când am
venit de la serviciu. Îi împãrtãºisem frãmântãrile mele ºi i le transmisesem
ºi ei. Iar dupã ce a citit cartea, n-a mai avut nici ea liniºte pânã când n-a gãsit
soluþia:

— Sã editãm o revistã! a exclamat entuziasmatã. Viaþa noastrã s-a schim-
bat în bine în ultimii ani datoritã cãrþilor de dezvoltare personalã, iar o

EDITORIAL

Profesor de... Fericire
„În ultima zi de grãdiniþã, fiul nostru de ºase ani,

David, se simþea în stare sã ia lumea în piept. L-am
întrebat ce vrea sã fie când o sã creascã mare. David
m-a privit atent o clipã, apoi mi-a rãspuns:

— Tati, vreau sã fiu profesor.
— Profesor? ªi ce-o sã predai? l-am întrebat.
— Pãi, tati – mi-a rãspuns –, cred cã vreau sã mã

fac profesor de fericire.
Profesor de fericire! Iatã o ambiþie minunatã!“
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revistã este calea cea mai la îndemânã pentru mulþi oameni. O revistã în
care sã primeze informaþia ºi nu neapãrat calitatea graficã. O revistã în care
sã-i invitãm pe oamenii de succes sã scrie, sã-ºi împãrtãºeascã experienþele,
sã spunã ºi celorlalþi cum au fãcut. Sã ne vorbeascã despre drumul lor, lung
ºi greu, pânã în vârf!

ªi astfel s-a nãscut Profesor de... Fericire, aceastã revistã de dezvoltare
personalã! De ce Profesor de... Fericire? Pentru cã visul unui bãieþel de
ºase ani i-a dãruit tatãlui sãu forþa sã devinã un astfel de profesor. Pentru cã
visul acelui bãieþel de ºase ani ne-a dat, mie ºi soþiei mele, forþa sã visãm la
fericirea românilor, atât de mult doritã! Fericirea e aici, în noi, trebuie doar
s-o descoperim, s-o îngrijim, s-o creºtem ºi s-o facem mare! Revista Pro-
fesor de... Fericire vã va ajuta sã descoperiþi fericirea din interiorul dum-
neavoastrã ºi vã va arãta cãile pe care puteþi merge spre a o desãvârºi. Nu
sunt soluþii de-a gata, nu sunt formule magice! Sunt crâmpeie de viaþã, din
care puteþi sã vã hrãniþi cu puterea exemplului. Aºa cum a funcþionat pen-
tru alt om, poate funcþiona ºi pentru dumneavoastrã! Cãci oamenii sunt la
fel, în adâncul sufletului lor, cu toþii cautã, în cele din urmã, fericire ºi
iubire!

Am visat la revista Profesor de... Fericire, împreunã cu soþia mea, vreme
de douã luni, zi de zi, ceas de ceas! Am fãcut planuri, le-am detaliat, le-am
pus pe hârtie, aºa cum ne-a învãþat Henriette Anne Klauser, în „Noteazã ºi
Acþioneazã“. Ne-am consultat cu prietenii, am fãcut calcule, am studiat
piaþa, am muncit pe brânci, transformând gândul în idee, ideea în plan ºi
planul în faptã! Vreme de douã luni nu ne-am permis sã ne gândim la alt-
ceva! Cãci gãsisem calea cea bunã. Iar când gãseºti calea cea bunã ºi ºtii
unde vrei sã ajungi, atunci tot ce ai de fãcut este s-o urmezi pânã la capãt!

Profesor(ul) de... Fericire este, acum, în casa dumneavoastrã. El nu dã
soluþii, ci doar vã povesteºte cum au fãcut alþii. S-ar putea sã vã identificaþi
cu unii dintre ei. Noi n-avem de unde sã ºtim. Tot ce ºtim este cã, acum,
dupã trei ani de învãþãturã alãturi de Profesor(i) de... Fericire, suntem mai
fericiþi...

CONSTANTIN D. PAVEL,
Editor Profesor de... Fericire

2 Profesor de... FericireProfesor de... Fericire
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MM otoul de mai sus vorbeºte despre vis! Despre puterea de a te
vedea în postura de învingãtor, care stoarce de la viaþã tot
ceea ce viaþa poate oferi. Dar, ca sã primeºti, mai întâi trebuie

sã ceri. Ca sã primeºti, mai întâi trebuie sã cauþi. Ca sã primeºti, mai întâi
trebuie sã dai. Ca sã poþi primi, trebuie mai întâi sã-þi deschizi sufletul,
braþele ºi mintea!

Printr-o ciudatã întorsãturã – sau, mai degrabã, farsã! – a sorþii, milioane
de oameni cunosc adevãrurile de mai sus, însã, din pãcate, doar foarte pu-
þini le pun în aplicare. Statisticile aratã cã numai 5% reuºesc cu adevãrat în
viaþã. Oare de ce se întâmplã aºa?

Vom încerca, pe scurt, sã cãutãm motivele, dar ºi sã schiþãm câteva so-
luþii dintre cele aplicate de cei ce reuºesc. Pentru a primi, trebuie sã ºtii ce
vrei. Sã cauþi, în interiorul tãu, adânc, foarte adânc, dupã adevãratul scop al
vieþii tale. Sã îþi rãspunzi la o serie de întrebãri: „Pentru ce trãiesc? Pentru
ce muncesc? Ce vreu eu, de fapt, de la viaþã?“.

Mulþi oameni se lasã conduºi de visele altora, în loc sã-l identifice pe-al
lor: „pãrinþii vor sã mã fac avocat ºi urmez facultatea de drept“ sau „vor sã
mã fac medic ºi urmez medicina...“. Dar eu ce vreau sã devin? E dificil de
dat un rãspuns la aceastã întrebare cât eºti tânãr, însã oricât ar fi de greu,
trebuie sã þi-l dai! E viaþa ta! E viitorul tãu! Eºti tu! Tu trebuie sã ºtii ce
vrei, ca sã poþi primi! Odatã descoperit þelul, cere-l vieþii!

Cum îl ceri, însã? Dã-mi ºi mie „aia“!?... Mulþi oameni exact aºa cer, deºi
pare incredibil! Visul lor e... „chestia aia“! Învingãtorii, pe de altã parte,
cer visul cu o asemenea forþã, încât clipã de clipã dorinþa de a-l atinge îi
arde în suflet ca un foc dureros!

Anul  I,  Volumul  I

BALANÞA

Oameni ºi Vise

ªi am muncit din greu, ca sclav,
Doar ca sã aflu, la final,
Cã aº fi fost plãtit grozav,
De-aº fi cerut în mod real.

Poet anonim,
citat de Napoleon Hill

în De la idee la bani

DE V. DOMNIÞA
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Aminteºte-þi cum a fost în copilãrie, când îþi doreai atât de tare o bicicletã
sau patine cu rotile sau schiuri. Aminteºte-þi cât ai luptat pentru a dobândi
ce îþi doreai, cât de mult te-ai zbãtut pentru ca pãrinþii sau bunicii sã-þi în-
deplineascã visul!

ªi acum, la vârsta adultã, este la fel ca atunci! Singura diferenþã e cã tre-
buie sã duci lupta cu tine însuþi pentru a dobândi ceea ce îþi doreºti. Pã-
rinþii sau bunicii nu mai sunt sursa îndeplinirii visurilor tale. Ei ºi-au fãcut
datoria! E rândul tãu acum!

Cautã-þi calea de a-þi realiza visul ºi urmeaz-o! Asumã-þi responsabili-
tatea tuturor acþiunilor pentru a-þi atinge scopul care te arde! ªi dãruieºte!
Dãruieºte pentru a primi! Dãruieºte dorinþã, muncã, iubire ºi... sudoare!
Toate lucrurile minunate în viaþã, toate lucrurile durabile, s-au nãscut din
dorinþã acerbã, muncã ºi sudoare. Munceºte ºi asudã pentru visul tãu!

ªi nu uita ce-i mai important: deschide-þi sufletul în faþa oamenilor, îm-
pãrtãºeºte-le visul tãu, primeºte-i în interiorul lui cu braþele larg deschise ºi
lasã-te ajutat! Nu-i respinge pe cei care nu au un vis ºi se hrãnesc cu ener-
gia visului tãu puternic; tocmai mãreþia visului tãu imens îi atrage ºi-i arde
ºi pe ei; lasã-i sã-þi împrumute visul, cãci þi-l vor îngriji, þi-l vor creºte ºi þi-l
vor face mare!

ªi împrumutã, la rândul tãu, vise de la alþii. Cu câteva ore înainte de a
scrie acest articol, am împrumutat un vis de la fiul meu de 11 ani. I l-am
descoperit cu surprindere, sub forma unui desen ce semnificã un cadou
ambalat, pe calendarul de perete, sub cifra 25 din luna decembrie! Nu ºtiu
când l-a desenat, nici nu l-am întrebat, dar e visul lui, iar eu, ca pãrinte, pen-
tru cã el e încã un copil, trebuie sã-mi asum responsabilitatea de a i-l duce
la îndeplinire! Nu ºtiu ce-a visat el cã se aflã în acel ambalaj... Nu ºtiu acum
ce îºi doreºte... Tot ce ºtiu este cã îºi doreºte un cadou de Crãciun! Atât de
fierbinte încât a luat stiloul ºi a desenat, în dreptul datei de 25 decembrie,
un cadou...
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LL umea a fost ºi este con-
dusã de bãrbaþi. (Sau aºa
le place lor sã creadã!)

Ei sunt cei care fac lucrurile sã se
miºte. (Sau aºa le place lor sã
creadã!) Ei, bãrbaþii, sunt cei care
conduc familia. (Sau aºa le place
lor sã creadã!) Parantezele de dupã
fiecare frazã nu sunt o prelungire

a personalitãþii mele feminine, aºa cum aþi fi tentaþi sã credeþi. Afirmaþia
dintre ele este bazatã pe o îndelungã observaþie!

Soþul meu obiºnuia sã plece dimineaþa la serviciu, sã iasã dupã aceea la
o bere cu bãieþii, sã vinã acasã dupã-amiaza târziu ºi sã se vaite ce zi grea
a avut el la slujbã. Dupã ce se schimba, cerea de mâncare. Pânã pregãteam
eu masa, se aºeza în fotoliu ºi lua un ziar sau deschidea televizorul, ca sã
vadã „cum mai merge lumea“. Nu ºtiu dacã soþul dumneavoastrã face aºa,
dar al meu repeta aproape zilnic acest program, ca pe un ritual.

Dacã-i spuneam cã nu funcþioneazã ceva în casã – curgea un robinet,
pâlpâia un bec, aspiratorul nu mai trãgea –, se ridica cu greu din fotoliu ºi,
bombãnind, se apuca sã repare. Însã nu întotdeauna. Uneori era absorbit de
ceea ce fãcea ºi-i reuºea. Alteori lãsa treaba pe jumãtate fãcutã ºi spunea cã
o sã apeleze la un specialist, fiindcã el nu poate sã-i dea de cap. Ani buni
relaþia noastrã a fost guvernatã de acest... scenariu. Eu îl cicãleam, el se
retrãgea în faþa televizorului, departe de mine ºi de copii.

Anul  I,  Volumul  I

FAMILIA

Despre soþi

În spatele fiecãrui bãrbat
de succes se gãseºte
o femeie puternicã.

Anonim

DE C. BALABAN
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Dar ºi eu mergeam la serviciu, ºi eu veneam obositã, însã trebuia sã am
grijã ºi de copii, ºi de casã, ºi de el. Voiam sã fiu soþia idealã, pentru cã îl
iubeam ºi ºtiam cã ºi el mã iubeºte. Mergeam dupã vechea zicalã româ-
neascã: nevasta idealã e o doamnã pe stradã, o gospodinã în bucãtãrie ºi o
amantã desãvârºitã în dormitor. Obosisem, însã. Simþeam cã nu mai rezist
mult.

Asta pânã când o colegã de serviciu mi-a dat sã citesc o carte. Aceastã
carte mi-a schimbat în bine situaþia familialã ºi relaþia cu soþul meu. Este
scrisã de Zig Ziglar ºi se cheamã, simplu, „Secretul cãsniciei fericite“. Ei
bine, lucrarea aceasta – plinã de „secrete“ – m-a fãcut sã înþeleg de ce se
comporta soþul meu aºa ºi ce trebuia sã fac eu pentru a-l schimba. Dupã ce
a citit ºi el cartea, a înþeles ce anume funcþiona defectuos în relaþia noastrã
ºi a fãcut efortul de a se schimba. Eu însãmi m-am schimbat, pentru ca el
sã se poatã schimba. Am început sã comunicãm, am început sã ne facem
planuri comune ºi am pornit, anul trecut, pe un drum la care înainte nici sã
visãm nu ne îngãduiam.

Avem propria noastrã firmã, soþul meu a renunþat la serviciu ºi se ocupã
de afaceri, ne merge mult mai bine ºi ºtim cã o sã fie mai bine ºi pentru
copiii noºtri. Toate acestea pentru cã am înþeles, la un moment dat, cã bãr-
batul meu poate miºca lumea dacã îl susþin ºi-i alimentez visurile cu îndem-
nuri pozitive.

Bãrbaþii vor sã fie în centrul atenþiei. Aºa sunt ei lãsaþi de la Dumnezeu.
Unii sunt luptãtori din naºtere ºi trec peste orice obstacol, pentru cã aºa le
e firea. Majoritatea, însã, au nevoie de îndemnuri, de aprecieri, de îngrijire,
pentru a realiza ce-ºi propun. Zig Ziglar spune, la un moment dat, în cartea
sa: „Afecþiunea, intimitatea, bunãtatea ºi respectul sunt componentele cele
mai importante ale oricãrei relaþii.“

Soþul meu a reuºit sã învingã fotoliul ºi televizorul tocmai pentru cã eu
am fost în stare sã-i ofer afecþiune, intimitate, bunãtate ºi respect. În
schimb, el îmi dãruieºte înapoi toate acestea, în fiecare zi, înmiit, într-un
mod pe care n-aº fi crezut cã e în stare sã-l adopte!

Cineva mi-a spus odatã cã nu suntem ceea ce suntem, ci ceea ce credem
cã putem fi ºi cã niciodatã nu ne atingem adevãratul potenþial. Abia acum,
dupã doi ani de când am început sã înþeleg ce vrea soþul meu, am realizat
cã dacã-i dãruiesc fericire, voi fi ºi eu fericitã, dacã-i dãruiesc sprijin, voi fi
ºi eu sprijinitã, dacã-i dãruiesc iubire, voi fi ºi eu iubitã...

6 Profesor de... FericireProfesor de... Fericire
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RR elaþia dintre femeie ºi bãrbat a fost, este ºi va fi întotdeauna una
specialã! Poeþi, scriitori, filozofi, oameni ai bisericii, psihologi,
cu toþii au încercat sã gãseascã secretul unei relaþii fericite între

femeie ºi bãrbat. În timpurile de început ale creºtinãtãþii, motivul pentru
care oamenii se cãsãtoreau era întãrirea legãturilor de familie. Jurãmintele
care se fãceau între femeie ºi bãrbat erau de neîncãlcat. Odatã fãcute, ele
impuneau o implicare totalã, pânã la moarte.

În Biblie se spune cã femeia a fost zãmislitã de Dumnezeu din coasta lui
Adam. Înþelepþii au gãsit motivul pentru care Dumnezeu a fãcut aceastã ale-
gere: El a ales coasta pentru ca femeia sã fie întotdeauna sub braþul ocro-
titor al bãrbatului. N-a ales s-o facã pe Eva din capul lui Adam, pentru a i
se urca în cap, nici din picioare, pentru a nu fi cãlcatã în picioare. Aceastã
legendã face distincþia între modurile diferite de percepþie a vieþii ale fe-
meilor ºi bãrbaþilor.

Femeile simt nevoia sã-ºi exprime gândurile ºi sentimentele prin vorbe
ºi, de aceea, multe dintre ele par pisãloage pentru soþii lor. De fapt, ele nu
vor altceva decât sã fie bãgate în seamã, sã fie iubite ºi sã le fie recunoscute
meritele.

Pentru ca soþia ta sã fie aºa cum þi-o doreºti, trebuie, mai întâi, sã fii tu
aºa cum þi-ai dori sã fie ea. Gesturile mãrunte, încãrcate de afecþiune, preo-
cupare ºi iubire, pot însemna mult pentru partenerã, dacã sunt repetate zil-
nic. Pentru o relaþie fericitã, fii recunoscãtor soþiei sau prietenei tale pentru
tot ceea ce face. Nu te costã nimic sã fii curtenitor. Nu-þi trebuie cine ºtie
ce nivel de inteligenþã sã fii amabil. N-ai nevoie de bogãþii pentru a-i dãrui
partenerei tale câte un semn zilnic de afecþiune.

Anul  I,  Volumul  I

FAMILIA

Despre soþii

Este mai important sã fii cum trebuie,
decât sã te cãsãtoreºti cu cine trebuie.

Zig Ziglar,
în Secretul cãsniciei fericite

DE V. LEONTE
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Când greºeºti, nu încerca sã-þi ascunzi greºeala fãcând o greºealã ºi mai
mare; fii sincer cu ea ºi cere-i sprijin. Femeia va aprecia sinceritatea ta la
adevãrata valoare ºi îþi va rãspunde tot cu sinceritate atunci când ea va
greºi.

Toate Evele din lume, de la facerea Omului, au avut, au ºi vor avea ne-
voie sã fie înþelese, respectate ºi îngrijite. Pentru ca femeia sã-þi dãruiascã
viaþa ei, trebuie sã primeascã dovezi de devotament ºi recunoaºtere din
partea ta.

Cu ceva timp în urmã, un prieten m-a sunat ºi mi-a spus cã s-a certat cu
tânãra lui soþie, pentru cã ea, însãrcinatã fiind, nu mai dorea sã îºi dea exa-
menul de licenþã anul acesta. El presimþea cã venirea pe lume a copilului o
va lãsa pe soþia sa cu studiile neterminate. Numai cã nu a ºtiut cum sã o
determine sã înveþe pentru examen ºi relaþia lor a degenerat într-o crizã.

Mi-a cerut un sfat, iar eu l-am întrebat ce ºtie cã îi place cel mai mult
soþiei lui. Mi-a rãspuns cã se bucurã de fiecare datã când primeºte flori.
L-am întrebat câþi bani are în buzunar. N-avea prea mulþi. I-au ajuns, însã,
pentru un trandafir roºu, douã lumânãri albe ºi o sticlã de vin. Toate aces-
tea, împreunã cu fraza „Am greºit, te rog sã mã ierþi. Hai sã cãutãm împre-
unã ieºirea din aceastã situaþie!“, au determinat schimbarea totalã a atitu-
dinii partenerei sale de viaþã.

Acum, soþia lui este proaspãt licenþiatã, relaþia lor a apucat-o pe un fãgaº
ascendent ºi amândoi aºteaptã cu nerãbdare venirea pe lume a fiului sau a
fiicei lor.

Iatã cum, investind încredere, speranþã, iubire ºi afecþiune în cel de lângã
tine, poþi transforma o relaþie lipsitã de sare ºi piper într-o adevãratã oazã
de fericire ºi bucurie. Numai printr-o bunã comunicare între parteneri se
ajunge la o adevãratã colaborare, în urma cãreia familia iese câºtigãtoare.
În plus, când pãrinþii se înþeleg bine ºi se iubesc, ºi copiii din acea familie
primesc înþelegere ºi iubire.

Începe, deci, ziua dãruind dragoste ºi încheie-o tot dãruind dragoste. În
felul acesta vei primi numai dragoste!

Alege pentru tine: ABONEAZÃ-TE LA

Profesor de... FericireProfesor de... Fericire !!
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UU n proverb african spune cã „toatã lumea a fost cândva tânãrã,
dar nu toatã lumea a fost cândva bãtrânã“. În primã instanþã,
asta trebuie sã înþelegi ºi tu, ca pãrinte, despre copiii tãi. Sunt

tineri, iar la tinereþe orice fiinþã trebuie sã primeascã îndrumãri, pânã capãtã
experienþã ºi se poate descurca singurã.

Creºterea unui copil este o adevãratã aventurã. Pentru ca el sã creascã ºi
sã se dezvolte ca un adult responsabil ºi de succes, este nevoie, încã de mic,
sã-l asculþi, sã-i fii alãturi, sã-l înþelegi, sã-l susþii ºi, mai ales, sã-l iubeºti.
Creºterea unui copil e la fel ca prepararea unei plãcinte: în funcþie de ingre-
dientele pe care le bagi în ea, în funcþie de timpul cât o þii la cuptor, plãcinta
iese bunã sau rea la gust. Când unui copil îi transmiþi mesaje pozitive, rezul-
tatele obþinute sunt ºi ele pozitive; când îi transmiþi mesaje negative, ºi re-
zultatele sunt negative! Trebuie reþinut, însã, cã gândirea pozitivã nu este
rãspunsul la toate problemele vieþii! Ea nu te ajutã sã faci orice, ci te ajutã
sã faci totul mai bine decât ai gândi negativ!

Copiii sunt mimetici, ei au nevoie de exemple pentru a învãþa cum sã se
descurce în viaþã. De aceea, un copil cãruia pãrintele îi spune „Spalã-te pe
dinþi dimineaþa ºi seara!“, nu se va spãla niciodatã pe dinþi seara dacã vede
cã pãrintele sãu nu se spalã. Copiii nu fac ceea ce le spun pãrinþii sã facã,
ci fac ceea ce fac pãrinþii! Vârsta propice imitaþiei este între 8 ºi 12 ani,
când copilul simte nevoia sã acumuleze experienþã din exemple concrete.
Tot la aceste vârste se formeazã ºi deprinderile de bazã ale viitorului ado-
lescent sau adult, începe sã se distingã caracterul, psihicul ºi voinþa. Pãrinþii
care izbutesc sã creascã fii ºi fiice ce reuºesc în viaþã au capacitatea de a-i

Anul  I,  Volumul  I

FAMILIA

Despre fii ºi fiice

Singura cale de a forma copii buni
este sã devenim mai întâi pãrinþi buni.

Zig Ziglar,
în Putem creºte copii buni

într-o lume negativã

DE G. CULCER
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„vedea“ adulþi împliniþi, echilibraþi, competenþi ºi comunicativi, tineri ºi
tinere care-ºi fac un drum în viaþã cu încredere în forþele proprii ºi gândire
pozitivã.

În schimb, copilul crescut libertin, copilul de care pãrintele „nu mai are
timp, pentru cã merge la serviciu ºi trebuie sã facã bani ca sã-ºi creascã
odrasla, sã-i poatã oferi un viitor“, este nefericit, nu are încredere în el ºi
simte cã nu este iubit. Cãci nu conteazã ce-i spunem, conteazã ce facem
pentru el!

Dacã îl creºtem într-un mediu lipsit de reguli clare, bine definite, pe care,
ca pãrinþi, nu le respectãm noi înºine, copilul va deveni nestãpânit. Se va
comporta indisciplinat, pentru a descoperi care-i sunt limitele ºi care este
capacitatea de control a celor din jurul lor. Cu alte cuvinte, va încerca mereu
sã vadã „cât þine coarda“... ªi va sfârºi, de cele mai multe ori, prost. Tocmai
de aceea este deosebit de important ca acasã copilul sã se simtã acasã. Pe
lista lui de prioritãþi, familia sa – mama, tata, bunicul, bunica, fraþii ºi suro-
rile – ocupã primul loc!

Strãzile oraºelor româneºti s-au umplut, în ultimii ani, de copii cu priviri
rãtãcite. Uneori îi bãgãm în seamã, le mai dãm câte un ban de-o pâine, însã,
de cele mai multe ori îi ignorãm. Ei, însã, n-au ajuns acolo pentru cã aºa au
vrut! Ceea ce i-a aruncat în stradã a fost mediul familial. Pãrinþi irespon-
sabili, lipsiþi de cea mai elementarã iubire de semeni, i-au fãcut ºi i-au aban-
donat... Nu existã copii rãi! Niciodatã! Existã, din pãcate, pãrinþi rãi. Întot-
deauna!

Aºa cum spune Zig Ziglar în lucrarea „Putem creºte copii buni într-o
lume negativã“, „Singura cale de a forma copii buni este sã devenim, mai
întâi, pãrinþi buni.“ O fi uºor sã facem asta? O fi greu? O fi dureros? O fi
costisitor? Dacã vreþi sã ºtiþi cum o sã fie, uitaþi-vã în ochii copilului dum-
neavoastrã dimineaþa, când se trezeºte. ªi gândiþi-vã câtã nevoie are sã-i fiþi
mereu aproape! Asumaþi-vã responsabilitatea vieþii lui, cãci îi sunteþi...
pãrinte!

Alege pentru tine: ABONEAZÃ-TE LA

Profesor de... FericireProfesor de... Fericire !!
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AA m vrut sã fiu un Învingãtor! Toatã viaþa! Cãci auzisem, într-un
cântec celebru al formaþiei adolescenþei mele, Abba, cã învingã-
torii iau totul! Dar viaþa m-a învãþat o altã lecþie: doar în cãrþi,

în filme ºi în cântece învingãtorii iau totul! În viaþa realã, învingãtorii dau
totul!

Când am fost rugat sã scriu acest articol despre lider, prima mea reacþie
a fost: „Crezi cã sunt eu cel mai potrivit sã o facã?“ Am primit urmãtorul
rãspuns, care mi-a dat încredere: „Eu cred cã da!“ N-am ºtiut ce sã scriu,
aºa cã am decis sã spun doar ceea ce am simþit eu ºi am fãcut eu pentru a
deveni... lider. Nu ºtiu dacã denumirea de lider este potrivitã în ceea ce mã
priveºte. Mai curând aº spune... om responsabil. Aºa cã nu aºteptaþi cine
ºtie ce soluþii magice care sã vã transforme în lideri peste noapte, cã nu
existã aºa ceva! Existã doar muncã! Oamenii îi urmeazã doar pe cei care
fac lucrurile sã se miºte în jurul lor, doar pe cei care construiesc ceva!

Dacã mi s-ar fi cerut sã definesc liderul într-o singurã frazã, n-aº fi putut
s-o fac. Cãci un lider trebuie sã întruneascã o mulþime de calitãþi; nu e zi în
care sã nu descopãr cã mi-ar prinde bine sã capãt ºi aceastã sau aceastã cali-
tate. Mie mi-au fost necesari trei ani de disciplinã pentru a ajunge unde am
ajuns ºi mai am multã cale pânã la a deveni lider. Cãci în postura de lider
nu trebuie sã laºi nimic la voia întâmplãrii, tot ceea ce faci trebuie sã fie
organizat.

Am citit undeva cã prin mintea unui om trec, în fiecare minut, peste 600
de gânduri; un adevãrat lider are control asupra gândurilor sale ºi nu le lasã

Anul  I,  Volumul  I

LIDERUL

Ce este un conducãtor?

Prima îndatorire a celor ce conduc
este sã-i serveascã pe cei pe care-i
conduc.

Anonim,
cu rãdãcinã în Biblie

DE O.T. POP
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pe cele distructive sã-l copleºeascã. Un lider munceºte cu rãbdare ºi gân-
deºte pe câþiva ani în avans, cãci – aºa cum spunea un practicant al artelor
marþiale – exerciþiul îl formeazã pe maestru! Ca sã ajung la rezultate, în
fiecare zi am fost nevoit sã fac nu ceea ce îmi plãcea sã fac, ci ceea ce tre-
buia fãcut. ªi experienþa m-a învãþat cã nu cât de bine o faci e important, ci
sã o faci!

În activitatea mea am cunoscut mii de oameni, am stat de vorbã cu tineri,
cu vârstnici, cu femei ºi cu bãrbaþi, angajaþi, pensionari, oameni cu sau fãrã
studii, oameni cu probleme cu care ºi eu m-am confruntat, ºi am ajuns la
concluzia cã, deºi fiecare dintre ei este unic ºi reprezintã ceva important,
mãreþia unei realizãri vine numai din unirea lor într-o echipã. Atunci am
realizat cã dacã vreau sã am succes, trebuie sã mã transform în liantul care
uneºte oamenii, sã le formez încrederea în ei ºi în echipa din care ei fac
parte!

Un lider trebuie sã ºtie sã renunþe la multe lucruri nesemnificative pen-
tru a avea timp de cele importante. Odatã realizate cele importante, ai timp
ºi pentru cele nesemnificative. Mie îmi place muntele. Atât de tare îmi
place, încât m-aº duce luni întregi sã drumeþesc pe cãrãri sãlbatice. Este
hobby-ul meu! Însã, ca sã am succes, a fost nevoie sã renunþ la el doi ani.
Nu poþi fi lider cu program fixat de alþii. Liderii îºi asumã responsabilitãþi,
sunt conducãtori ai vieþii lor 24 de ore din 24. Poate pare dureros, dar nu
este aºa! Odatã ce înveþi sã dãruieºti altora timpul tãu, vei constata cã, la
un moment dat, acesta þi se întoarce înmiit. Cum spunea cândva un prieten
aviator: „Dacã te îndrepþi spre Lunã ºi o ratezi, pânã la urmã ajungi la
stele!“.

Oamenii urãsc schimbarea, chiar dacã se aflã în noroi. Însã, pentru a ieºi
de acolo trebuie sã lupte ºi sã fie sprijiniþi de un conducãtor. Unui condu-
cãtor îi place sã urce atunci când ceilalþi coboarã. Un conducãtor se bucurã
pentru fiecare pas pe care ceilalþi îl fac spre luminã. Nu îi e uºor nici lui,
uneori i se face fricã, dar atunci apeleazã la echipã! El ºtie cã toþi uriaºii
care au lãsat ceva durabil, în mersul lor prin istorie, au pornit din noroi ºi
s-au luptat sã urce spre vârf.

Un lider este mereu alãturi de oameni pentru a-i ajuta, însã un lider de-
sãvârºit nu va uºura niciodatã munca oamenilor îngreunând-o pe a sa! Un
lider le aratã oamenilor sãi uºa ºi drumul pânã la uºã, nu le-o deschide el ºi
nu-i împinge de la spate dincolo de prag. Oamenii singuri trebuie sã aleagã
dacã trec pragul sau nu, dacã acceptã schimbarea sau nu, cãci legea evo-
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luþiei este drasticã: „Cine nu se adapteazã, mai devreme sau mai târziu dis-
pare!“.

Liderul ºtie cã oamenii îºi vor gãsi calea spre vârf ºi vor da tot ce au mai
bun dacã au dorinþa de a face acest lucru. Unde existã dorinþã, existã ºi o
cale! Liderul trebuie, deci, sã-i identifice pe cei ce doresc sã învingã ºi sã-i
îndrume pe calea pe care el a pãºit deja. Un conducãtor trebuie sã fie bun
ºi rãbdãtor cu oamenii. Când un om începe o activitate, el nu ºtie multe lu-
cruri despre ea, sunt o mulþime de aspecte pe care nu le vede, pentru cã nu
are ochiul format sã le vadã, ºi atunci intervine liderul, care îi poate arãta
direcþia în care sã priveascã. Cu toate acestea, liderul nu poate sã-i indice
exact la ce sã se uite, cãci oamenii vãd diferit.

Eu n-am ajuns de unul singur ceea ce sunt, ci cu ajutorul oamenilor. Oa-
menii din jurul meu mã motiveazã, ei sunt combustibilul care fac un lider
sã înainteze. Datoritã oamenilor puternici care m-au înconjurat când mi-a
fost greu ºi au ºtiut sã îmi dea sfaturi înþelepte, am ajuns aproape de vârf.
Îmi aduc aminte unul din aceste sfaturi: „Munceºte la fel de motivat pe cât
de motivat eºti sã respiri!“. Am transformat munca în respiraþie ºi m-am pus
pe respirat. Iar oamenii au venit la mine de bunãvoie, pentru cã am avut ce
sã le arãt! Le mulþumesc tuturor! ªi celor care m-au învãþat ºi m-au sprijinit
când am avut nevoie de ei, ºi celor care mã urmeazã, pentru cã îmi dau
încredere în mine în fiecare zi. Mersul meu înainte n-ar fi fost posibil fãrã
ei. Succesul meu nu s-ar fi concretizat dacã n-aº fi primit iubire ºi n-aº fi
învãþat, la rândul meu, sã dãruiesc iubire. Un lider este, pânã la urmã, un
tatã care-ºi iubeºte toþi fiii fãrã pãrtinire, dorindu-le tot binele din lume, ne-
condiþionat. E ca într-o cãsnicie bazatã pe iubire: înainte ca cele douã per-
soane sã se contopeascã fizic, ele se contopesc spiritual, sufleteºte. Acesta
este liantul pe care trebuie sã îl foloseascã un lider pentru a fi iubit de
oamenii pe care-i conduce: iubire din suflet.

Închei acum cu o rugãciune – împrumutatã de la un lider cu un caracter
de oþel –, pe care o rostesc cu voce tare în fiecare searã, înainte de a mã
culca. V-o pot împrumuta ºi dumneavoastrã. Ea sunã aºa: „Doamne, dã-mi
tãria de a schimba lucrurile pe care pot ºi trebuie sã le schimb, seninãtatea
de a le accepta pe cele pe care nu pot sã le schimb, ºi înþelepciunea de a le
deosebi pe unele de celelalte!“.

Anul  I,  Volumul  I
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ÎÎ n newsletterul Amazine, semnat ºi editat de dr. Cristian Cârstoiu,
unui dintre patronii editurii Amaltea, existã o frazã memorabilã: „(...)
acolo era vorba de acel spirit întreprinzãtor care a construit mai

tot ceea ce a realizat omenirea“. Autorul vorbea despre atmosfera întâlnitã
la Târgul pentru Întreprinderile Mici ºi Mijlocii (TIMM), organizat la Com-
plexul Romexpo din Capitalã, între 15 ºi 17 noiembrie 2002.

Am fost ºi eu acolo, în douã rânduri. Într-adevãr, dr. Cârstoiu are drep-
tate: numãrul de tineri a fost impresionant! Ei sunt hotãrâþi sã-ºi ia viitorul
în propriile mâini ºi sã-l formeze aºa cum îl vãd ei. Au mers la acel târg pen-
tru a învãþa, pentru a simþi, pentru a cunoaºte alþi oameni asemenea lor, pen-
tru a vedea, pentru a cãpãta energie ºi încredere pentru înfiinþarea unei afa-
ceri. Cândva, soþia unui om de afaceri român – fost inginer mecanic într-o
întreprindere mamut a societãþii comuniste, acum patronul unei prospere
firme de export-import metale neferoase – îmi spunea: „Orice om poate sã
facã afaceri! Orice om, fie femeie, fie bãrbat! ªi orice om reuºeºte, dacã
îºi propune sã reuºeascã! Nu-þi trebuie cine ºtie ce talente specifice, îþi tre-
buie doar dorinþã, voinþã, muncã ºi iubire!“.

Nu e însã uºor sã-þi iei viaþa în propriile mâini. Nu e uºor sã-þi pui toate
speranþele în propria-þi persoanã, dar dacã ai încredere în tine, dacã eºti
convins cã poþi reuºi cu ideea ta, ei bine, tot ce ai de fãcut e sã faci! Reuºita
vine, întotdeauna, dupã ce faci! Verbul a face desemneazã acþiunea purã, iar
în româneºte – aºa cum a remarcat un prieten din Ungaria, tânãr între-
prinzãtor ºi el – verbul a face se aflã la baza cuvântului afacere! V-aþi gân-
dit vreodatã? Afacere înseamnã a face!

A-FACEREA

Spiritul întreprinzãtor

Când un om are un scop mãreþ în
capul sãu, el nu poate cãdea.
Sufletele mãreþe ale strãmoºilor
noºtri îl apãrã. Chiar de va cãdea,
el nu se va rãni.

Achidiatk Mihardja,
în În vârful unui cocotier

DE C.D. PAVEL
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Am fost la Târgul pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii pentru mine! Care
au fost însã resorturile ce m-au determinat sã mã ridic de pe canapea, din
faþa televizorului, ºi sã particip la o asemenea manifestare, în zilele mele
libere? Sã le luãm pe rând:

– dorinþa de a-mi schimba viaþa în bine;
– nevoia de a-mi oferi altã perspectivã faþã de cea de angajat;
– curiozitatea de a afla cum aratã cei care sunt stãpâni pe vieþile ºi desti-

nele lor;
– evaluarea nivelului la care mã aflu ºi a efortului pe care-l am de fãcut

pentru a ajunge la statutul de întreprinzãtor independent;
– îmbunãtãþirea abilitãþilor de comunicare;
– analizarea oamenilor, a ideilor lor, a modalitãþilor în care au pus în

practicã aceste idei, a felului în care ºi le fac cunoscute ºi a modului în care
ºi le vând.

Mai sunt ºi alte motivaþii care mi-au purtat paºii cãtre TIMM, dar le vom
detalia într-un articol viitor. Acum sã ne oprim asupra celor enumerate mai
sus:

– dorinþa. Mulþi oameni îºi doresc, dar puþini ºtiu sã-ºi canalizeze voinþa
ºi energia pentru a-ºi îndeplini dorinþa. Vreme de aproape patru ani am acu-
mulat informaþii pentru a-mi educa voinþa ca sã-mi îndeplineascã dorinþele.
O veste bunã: nu-i greu! O veste mai puþin bunã: costã! ªi nu doar bani, ci
ºi timp, sentimente ºi durere...

Cineva mã întreba odatã de ce atât de puþini oameni sunt liberi cu ade-
vãrat? N-am ºtiut sã-i rãspund în acel moment. Acum cred cã am gãsit rãs-
punsul la aceastã întrebare: pentru cã libertatea este cel mai de preþ lucru
existent în viaþa umanã! Iar pentru cã are un preþ aºa de mare, puþini sunt
cei care sunt în stare sã-l plãteascã!

Dorinþa vine din suflet, e un sentiment, la fel ca ºi iubirea, teama, ura sau
fericirea. Când dorinþa te arde adânc în suflet, nimic nu-þi mai poate sta în
cale. Amintiþi-vã de vârsta când eraþi îndrãgostit(ã) ºi fiinþa iubitã nu era
aproape, iar dorul de ea vã ardea insuportabil. Cât timp rezistaþi pânã când
puneaþi mâna pe telefon ºi o sunaþi? Fiecãruia i s-a întâmplat, mãcar o datã!
Ce anume vã determina sã treceþi la acþiune? Iubirea ºi dorinþa acerbã, nu-i
aºa?

Aceastã senzaþie de trecere rapidã la acþiune trebuie sã v-o educaþi ºi în
atingerea scopurilor când începeþi o afacere sau intenþionaþi sã duceþi la bun
sfârºit un lucru!

Anul  I,  Volumul  I



16 Profesor de... Fericire
© PAVCON, 2006

Anul  I,  Volumul  I

– nevoia de a realiza mai mult decât ca ºi angajat. Atenþie! Nu vã îndemn
sã vã lãsaþi serviciul ºi sã vã apucaþi de afaceri! Vã îndemn sã vã puneþi
mintea la contribuþie pentru a descoperi în interiorul dumneavoastrã spiri-
tul întreprinzãtor ºi ideea care v-ar putea transforma, în timp, într-un om
de afaceri. Nevoia de a face acest lucru m-a dus pe mine la TIMM. Faptul
cã drumul pânã acolo n-a fost în zadar este chiar revista pe care o citiþi
acum. Când am vãzut câþi tineri pot face afaceri, încrederea cã ºi eu pot sã
fac aºa ceva a crescut ºi m-a îndemnat sã mã apuc de treabã!

– curiozitatea de a-i vedea pe ceilalþi oameni de afaceri. La TIMM nu
erau prezenþi, ca ºi vizitatori, mogulii mediului de afaceri românesc. Prin
profilul sãu, târgul a chemat întreprinzãtori cu afaceri tinere, oameni care
abia porniserã la drum sau care se pregãteau sã o facã. Cu câþiva dintre ei
am stat de vorbã. ªi ce-am aflat mi-a dat o ºi mai mare încredere în viitorul
meu: erau acolo împinºi de la spate de aceleaºi motive pentru care ºi eu mã
aflam acolo! Cãutau ceea ce eu însumi cãutam. Iar asta mi-a dat puterea de
a continua!

– evaluarea ºi efortul. Cine sunt eu? Unde mã aflu? Cât mai am de mers?
Încotro mã îndrept? Ce mã aºteaptã la capãtul drumului? Ce am de fãcut
pentru a ajunge acolo? Ce cunoºtinþe îmi trebuie? Cât timp trebuie sã aloc
zilnic? Câþi bani îmi trebuie? De ce fel de oameni am nevoie? Cât ºi ce pot
oferi eu acestor oameni? Unde mi-am propus sã ajung? Care-i preþul pe care
va trebui sã-l plãtesc pentru a ajunge acolo? Mi-am rãspuns la aceste între-
bãri, la unele mai caut încã rãspuns. Puneþi-vi-le ºi notaþi rãspunsurile în
agenda personalã, datându-le. Reluaþi rãspunsurile sãptãmânal ºi vedeþi ce
iese. Veþi fi surprinºi ce persoanã puternicã veþi descoperi în spatele acestor
simple rãspunsuri!

– îmbunãtãþirea abilitãþilor de comunicare este un punct prioritar în dez-
voltarea personalã, mai ales ca om de afaceri. În primul rând aruncã la coºul
istoriei timiditatea! „Bunã ziua! Eu sunt... Îmi pare bine sã vã cunosc!“ sau
„Bunã ziua! Sunt... ºi dezvolt o afacere în domeniul...“ sau „Bunã ziua! Mã
numesc... ºi sunt... firmei... Cum am putea câºtiga împreunã?“ E simplu, e
incredibil de simplu! ªi funcþioneazã!

– analiza. Am fost la TIMM ca sã deschid ochii, urechile ºi inima. Am
vãzut lucruri bune, am vãzut lucruri mai puþin bune. Am auzit lucruri extra-
ordinare ºi mai puþin extraordinare. Am simþit interes, iubire, grijã, dra-
goste, compasiune, dar ºi invidie, urã, distrugere ºi dorinþã de acaparare.
Am luat de acolo ce am considerat cã îmi e necesar mie ºi afacerii mele.
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Au fost oameni care m-au întâmpinat cu zâmbetul pe buze ºi braþele des-
chise, dar ºi oameni care m-au privit cu suspiciune sau superioritate. De la
primii am învãþat cum sã fiu, de la ceilalþi cum sã nu fiu! ªi am înþeles un
lucru din senzaþia pe care contactul cu ei mi-a lãsat-o în suflet: afacerile
primilor vor prospera dacã ei vor rãmâne aºa, iar afacerile celorlalþi se vor
duce de râpã din cauza îngâmfãrii, a superioritãþii neîntemeiate ºi a lipsei
de educaþie în comunicare. Cãci afacerile se fac în primul rând cu oameni,
ºi abia dupã aceea cu produse sau servicii!

Toate acestea (dorinþa, nevoia, curiozitatea, evaluarea, efortul, îmbu-
nãtãþirea ºi analiza) sunt, la urma urmei, necesitãþile fiecãrui om de afa-
ceri, în devenire sau activ. Mediul de afaceri din România este aidoma celor-
lalte din lume. Semnalele care mi-au venit din Ungaria transmit cã ºi acolo
e la fel de greu (sau de uºor) sã porneºti ºi sã menþii o afacere. În Franþa e
la fel. În Statele Unite, la fel. Cãci întreprinzãtorii îºi pun spiritul la treabã
ºi nu le pasã câte greutãþi trebuie sã înfrunte. Ei au un scop ºi trebuie sã-l
atingã! Niciodatã n-a fost uºor sã urci un munte. Iar o afacere e ca un
munte. Ca sã ajungi în vârf trebuie sã urci. Sã mulþumim lui Dumnezeu
pentru libertate ºi pentru faptul cã acum putem urca pe munþii aleºi de noi!

Închei tot cu un citat din newsletterul Amazine: „...indiferent de ce va
face un minister sau altul, un guvern sau altul, capitaliºtii tineri îºi vor
vedea de treaba lor, luptându-se cu concurenþa, cu legislaþia contra, cu
rechinii puºi pe cãpãtuialã ºi þepe, pentru cã dacã acum vom intra în NATO
ºi vom intra ºi în UE, în 2007, (...) doar ei vor fi în stare sã facã faþã rigo-
rilor unei economii bine structurate ºi competitive.“

Alege pentru tine: ABONEAZÃ-TE LA

Profesor de... FericireProfesor de... Fericire !!
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— Sunteþi editor de cãrþi, domnule Adrian Isvoranu. De ce aþi ales acest
domeniu?

— ...de când mã ºtiu mi-a plãcut sã citesc. Cãrþile mi-au deschis mintea
ºi sufletul ºi mi-au dat puterea sã fac tot ce am fãcut în viaþã. Acum, ca edi-
tor, tot din cãrþi îmi trag puterea ºi ele reprezintã tot ce am. Îmi întreþin
familia de pe urma cãrþilor, mãnânc de pe urma cãrþilor, mã îmbrac de pe
urma cãrþilor, îmi plãtesc întreþinerea ºi datoriile de pe urma cãrþilor. Viaþa
mea s-a raportat întotdeauna ºi se raporteazã ºi acum la cãrþi! Da, sunt edi-
tor de cãrþi ºi sunt mândru de asta!

— Cum aþi pornit afacerea?
— Dintr-un vis. Ani de zile am lucrat în domeniu. ªi înainte de Revoluþie

ºi dupã aceea. Asta m-a ajutat cã capãt experienþã, sã învãþ de la cei care
porniserã deja pe acest drum ºi aveau cunoºtinþele necesare. Când am în-
fiinþat editura, mulþi „prieteni“ mi-au spus cã „e prea târziu, cã sunt zeci de
edituri în România ºi cã oamenii nu mai cumpãrã cãrþi, pentru cã sunt sã-
raci“. Mi-au atras atenþia cã n-am sã reuºesc, dar eu ºtiam ce am de fãcut ºi
am luptat sã înving!

Succesul nu-i altceva decât luptã! Luptã cu tine însuþi, în primul rând, ca
sã învingi temerile interioare, luptã cu prietenii ºi cu rudele – care, din prea
multã dragoste, vor sã te protejeze –, luptã cu sistemul legislativ, cu taxele
ºi impozitele ºi, bineînþeles, cu concurenþa.

Am început afacerea gândindu-mã la nevoile oamenilor. Dacã un om are
o nevoie, iar tu poþi sã i-o satisfaci, el va plãti pentru nevoia lui ºi tu vei face

INTERVIU

Succesul...? O luptã!

La început veþi simþi o senzaþie de
lipsã. E fosta voastrã viaþã, care nu
mai e acolo. Dar dupã câteva luni,
senzaþia va dispãrea.

Orson Scott Card,
în Jocul lui Ender

DE A. ISVORANU
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profit. Am încercat sã fac în aºa fel încât preþul cãrþilor mele sã fie scãzut,
pentru ca toþi oamenii care aveau nevoie de ele sã le poatã cumpãra. Nu mi-a
fost uºor la început, dar am tras ca un taur, iar acum, dupã 3 ani, am editat
peste 40 de titluri.

— Ce sfat le-aþi da tinerilor întreprinzãtori care sunt pe punctul de a
porni propria afacere?

— În primul rând, sã viseze! Apoi, sã-ºi materializeze visul scriindu-l!
Eu ºi acum, când am o idee nouã, scot un pix ºi o foiþã de hârtie ºi o notez.
Buzunarele îmi sunt pline de astfel de notiþe. Seara le scot de pe unde le-am
pus ºi le analizez, iau decizii în privinþa lor: le-a sosit timpul, le pun în prac-
ticã, nu le-a sosit timpul, le las sã dospeascã. O idee veche se poate dovedi,
la un moment dat, o idee salvatoare, într-o situaþie aparent fãrã ieºire.

ªi dacã tot am ajuns aici, aº vrea sã spun cã nu existã situaþii fãrã ieºire.
Dacã îþi munceºti mintea ºi te gândeºti intens la ce ai de fãcut, soluþia vine
de la sine. Cum fãcea Napoleon: se gândea intens la rezolvarea unei pro-
bleme, înainte de culcare, iar când se trezea, problema era ca ºi rezolvatã.
Subconºtientul e treaz tot timpul ºi lucreazã chiar ºi când noi dormim. El e
mai puternic decât conºtientul, iar dacã-l punem la lucru, nu ne înºealã ni-
ciodatã. Dupã pãrerea mea, subconºtientul unui patron este cel mai bun
angajat al sãu, cãci lucreazã non-stop, nu cere salariu ºi nu lipseºte nicio-
datã de la serviciu.

Al treilea sfat pe care-l dau este sã nu-i creadã pe cei din jurul lor, atunci
când le spun cã n-au sã reuºeascã! Sã creadã în ei ºi în ideea lor! Restul e,
pur ºi simplu, sudoare... Þin minte cã un prieten, tot afacerist, mi-a spus, la
un moment dat, cã omul asudeazã la serviciu 40 de ani, muncind pentru
îndeplinirea ideilor ºi viselor altuia. De ce sã nu asudeze pentru ideile ºi vi-
surile sale, dacã tot asudeazã? Aºa a pornit el afacerea ºi acesta este ºi acum
motorul afacerii sale.

Al patrulea sfat – care, de fapt, ar trebui sã fie primul ca importanþã! –
este asumarea responsabilitãþii! Când îþi deschizi propria firmã, iar acasã ai
o familie care trebuie întreþinutã, ai cheltuieli lunare ºi probleme, trebuie sã
te gândeºti bine dacã afacerea îþi va permite sã-þi întreþii familia. Nu e uºor
– mie, cel puþin, nu mi-a fost uºor –, dar am gãsit înþelegere din partea soþiei
ºi a fiicelor mele. Încã din luna în care am înfiinþat editura, standardul de
viaþã al familiei mele a scãzut. Cãci banii pe care-i producea afacerea tre-
buiau reinvestiþi, ca editura sã nu moarã. O afacere este, legal, o persoanã
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juridicã. Ei bine, ea trebuie privitã, pur ºi simplu, ca o persoanã! Când în-
fiinþezi o afacere, dai naºtere unei persoane! Eºti pãrintele ei! Iar la început,
afacerea are nevoie de scutece, de biberon, de bãi calde, de medic ºi, mai
ales, de lapte! Scutecele, biberonul ºi bãile calde sunt grija ta zilnicã faþã de
ea, medicul este contabilul ºi avocatul, iar laptele, banii. O persoanã juri-
dicã are nevoie de toate acestea ca sã nu moarã. Poþi sã ai grijã de ea, dar
dacã nu o duci periodic la medic, sã o consulte, sã o vaccineze, se îmbolnã-
veºte ºi o pierzi. Poþi sã ai grijã de ea, sã o duci la medic sãptãmânal, dar
dacã nu-i dai lapte, o pierzi. Eu mi-am tratat afacerea ca pe propriile fete!
Cu responsabilitatea unui pãrinte.

Al cincilea sfat – ºi ultimul – pe care-l dau tinerilor întreprinzãtori este
sã facã! Sã se miºte, sã acþioneze! Dacã nu acþioneazã, nu greºesc. Dacã
nu greºesc, nu capãtã experienþã. Am fãcut o mulþime de greºeli în afacerea
mea ºi-i mulþumesc lui Dumnezeu cã le-am fãcut. Unele m-au costat enorm,
altele mai puþin, dar dacã nu le fãceam, nu ºtiam cum sã merg mai departe.
E mai bine sã acþionezi ºi sã ajungi la un rezultat, oricare ar fi el, decât sã
nu acþionezi ºi sã n-ajungi la nici un rezultat. Asta am învãþat eu în afaceri.

— Spuneþi-ne, vã rugãm, povestea naºterii unei cãrþi!
— E o epopee! Nici nu ºtiu cum sã încep! Ideea alegerii temei unei cãrþi

îmi vine când nu mã aºtept. La benzinãrie, în bucãtãrie, în timp ce conduc,
la birou ori când mã uit la televizor. Scot repede pixul, o foiþã de hârtie, ºi
o notez ca sã n-o uit, aºa cum am spus mai devreme. Apoi, dacã ideea îmi
place ºi e momentul ei, trec pe la difuzorii mei de carte ºi-i întreb dacã vor
o lucrare de asemenea facturã. Difuzorii ºi vânzãtorii de carte sunt cea mai
bunã modalitate de sondare a pieþei. În funcþie de rãspunsurile lor, ale prie-
tenilor ºi cititorilor cãrþilor mele, trec la acþiune. Mã adresez echipei mele
de redactori. Le dau temã pentru acasã. La a doua întâlnire cu ei, analizãm
ideile. Apoi aleg pe cel care cred eu cã poate lucra cartea. El gãseºte autorul
sau traducãtorul, îmi spune condiþiile la care s-a cãzut de acord, negociem
preþul ºi stabilim data limitã de predare a manuscrisului. În tot acest timp,
controlez stadiul în care se aflã lucrarea, dar nu mã bag peste munca oame-
nilor mei. Abia când îmi vine prima formã îmi permit sã fac adnotãri ºi su-
gestii pe marginea ei. Niciodatã pânã acum o carte nu a ieºit de sub tipar
aºa cum arãta ea la început. Forma finalã merge la tipografie, iar tirajul îl
stabilesc în funcþie de cererea difuzorilor mei. Mai departe, e istorie. Dacã
lucrarea este cerutã dupã epuizarea tirajului iniþial, mai scot o ediþie. ªi doar
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foarte rar mi s-a întâmplat sã nu mai scot. Sunt idei care mi-au înºelat aºtep-
tãrile ºi mi-au produs pierderi, ºi idei care îmi aduc profit chiar ºi acum,
dupã ani întregi de când mi-au apãrut în minte. Pierzi sau câºtigi, asta-i afa-
cerea!

— Ce v-aþi recomanda dumneavoastrã înºivã, pentru ca afacerea sã vã
meargã mai bine?

— Echilibru. Ca ºi în viaþã, ºi în afaceri trebuie, pentru a avea succes, sã
îþi gãseºti echilibrul. Trebuie sã fii cumpãtat. Trebuie sã capeþi forþa de a
face faþã psihic unor sume lunare care, în postura de angajat, par exorbi-
tante. Trebuie sã-þi planifici din timp miºcãrile, dar sã fii maleabil în faþa
schimbãrilor. Cum spuneam mai sus, pierzi sau câºtigi, însã, fãrã o concen-
trare ºi o implicare totale în afacerea ta, ajungi ca din 30 de zile ale unei
luni, douã treimi sã le treci la pierderi ºi nu la câºtiguri, cum e firesc într-o
afacere. Încã mai fac greºeli care mã costã bani, timp ºi energie. O parte din
mine îmi spune sã nu mai fac greºeli, dar o alta – care vine din subconºtient,
de undeva din adâncul fiinþei mele – îmi spune sã greºesc! Mi-a prins bine
cã am fãcut greºeli la început, când am pierdut doar câteva milioane de lei.
Dacã le-aº fi fãcut acum, aceleaºi greºeli m-ar fi costat sute de milioane de
lei. A greºi e, dacã pot spune aºa, înþelept. A nu învãþa din greºeli ºi a le re-
peta este purã prostie. Îmi place sã cred cã am trecut de faza a doua ºi cã
orice greºealã pe care o fac îmi indicã un drum înfundat, pe care nu mai por-
nesc a doua oarã.

Mi-aº mai recomanda sã gãsesc în mine acel spirit de la început, care
mi-a dat forþa sã reuºesc ºi curajul de a mã avânta într-o direcþie necunos-
cutã, doar din curiozitatea de a afla unde ajunge calea aceea. Mulþumesc
celor care au crezut în visele mele ºi au fãcut ca ele sã devinã realitate!

A consemnat
Constantin D. Pavel

Alege pentru tine: ABONEAZÃ-TE LA
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CC u cinci ani în urmã, Maria G. a surzit de urechea stângã, din cauza
unui nerv. La început a încercat sã ignore handicapul, sã-l
ascundã, pretinzând cã nu exitã. Strategia n-a funcþionat tocmai

cum se aºtepta, aºa cã a adoptat alta: se asigura cã oamenii cu care stãtea de
vorbã i se adresau în urechea dreaptã. Numai cã acest lucru cerea o groazã
de efort ºi o extenua. Tot timpul trebuia sã se întoarcã spre interlocutor pen-
tru a-l auzi ºi deseori se trezea întrebând „Ce-ai spus?“ sau „Vrei sã
repeþi?“. Era mereu frustratã, se enerva, ºi-i enerva ºi pe ceilalþi, fãcând
eforturi disperate pentru a ascunde, a justifica ºi a încerca sã facã faþã situ-
aþiei ca un om care auzea cu ambele urechi.

Pânã când, într-o dimineaþã, s-a trezit ºi ºi-a dat seama cã nu se mai poate
aºa: „Ia sã accept eu handicapul ºi sã-l transform într-un atú!“. Deja pri-
mul pas era fãcut ºi se simþea mai bine! Apoi ºi-a rãspuns singurã la între-
bãrile care au apãrut: „Cum sã fac asta? Cum sã le arãt celorlalþi cã sunt
surdã de-o ureche ºi cã acest lucru nu mi-a afectat personalitatea? Cum sã-i
determin ºi pe ei sã-mi accepte handicapul ºi sã mã trateze ca pe un om
normal?“ Avea nevoie de o altã abordare.

Al doilea pas a fost sã-ºi recunoascã deficienþa în faþa prietenilor, cole-
gilor de serviciu ºi a celorlalte persoane cu care intra zilnic în contact. „Nu
aud bine cu urechea stângã, aºa cã te rog sã mã atenþionezi cu un gest pen-
tru a-mi capta atenþia!“ sau „Mi-am pierdut auzul la urechea stângã, însã
mi s-a dezvoltat foarte mult atenþia ºi pot compensa din plin deficienþa!“
sau „Fii bun ºi vorbeºte-mi în urechea dreaptã, cãci cu stânga nu mai aud
bine ºi n-aº vrea sã ratez nici un cuvânt din ceea ce-mi spui!“ sau „ªtii, eºti

NOI ÎNªINE

Respectul de sine

Eºti mai mult decât ceea ce crezi tu cã eºti!

Anonim

DE D. TEASC
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o persoanã minunatã ºi nu vreau ca handicapul meu de auz sã afecteze în
vreun fel relaþia noastrã, aºa cã te rog sã vorbeºti mai tare!“.

Toate aceste rugãminþi pe care Maria G. le-a adresat oamenilor din jurul
ei, începând cu acea zi, i-au schimbat viaþa! Colegii au tratat-o cu mai multã
afecþiune, respectul pentru ea a crescut enorm, cãci le-a demonstrat cã e o
luptãtoare, cã are o fire puternicã, iar oamenii sunt atraºi de astfel de per-
sonalitãþi. În plus, lipsa auzului i-a dezvoltat particularitãþi de care nu se
credea în stare: a început sã citeascã pe buze, apoi sã intuiascã starea oame-
nilor traducând limbajul trupului ºi a cãpãtat, în ochii tuturor, faima cã se
pricepe la oameni. Astfel, ºefii au început sã-i dea sarcini tot mai impor-
tante, iar ea a fost bucuroasã sã le îndeplineascã.

Acum priveºte înapoi la aceºti cinci ani ºi nu-i vine sã creadã ce întorsã-
turã a luat viaþa ei din momentul în care ºi-a acceptat slãbiciunea ºi a trans-
format-o, prin voinþã, muncã susþinutã ºi rãbdare, într-o calitate. „Oamenii,
în general, îi exclud pe cei cu handicap. E un lucru grav ºi dureros, însã ºi
mai grav ºi mai dureros este cã oamenii cu handicap se exclud ei înºiºi! Se
retrag în ei ºi renunþã sã mai lupte! Eu am hotãrât altfel!“

Aceastã poveste adevãratã mi-a fost împãrtãºitã de Maria G., o pacientã
care ºi-a gãsit singurã drumul spre împãcarea sufleteascã. Oamenii trebuie
sã înþeleagã cã sunt lucruri care îþi stau în putere sã le schimbi ºi lucruri pe
care trebuie sã le iei ca atare ºi sã te adaptezi lor. Nu trebuie, însã, sã faceþi
din acest punct de vedere o scuzã pentru nerealizãri ºi pentru lipsa progre-
sului din viaþa dumneavoastrã. Fiþi ceea ce sunteþi, dar nu încetaþi nici o
clipã sã adãugaþi valoare acolo unde natura vã permite sã adãugaþi. Cãci –
ºi spun asta dintr-o experienþã de medic de aproape 50 de ani – existã un
echilibru în toate! Dumnezeu ia dintr-o parte ºi pune în alta! Trebuie doar
sã identifici locul unde a pus ºi sã dezgropi acele daruri. Maria G. a reuºit!
ªi nu doar pentru ea. Exemplul ei a ajutat zeci de pacienþi de-ai mei sã-ºi
trãiascã viaþa din plin, în pofida problemelor pe care soarta le-a scos în
calea vieþii lor. Trebuie doar sã te cunoºti în adâncul inimii ºi sã recunoºti
un adevãr esenþial: atâta timp cât creierul þi-e viu, ºi tu eºti viu!

Alege pentru tine: ABONEAZÃ-TE LA
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CC u ceva timp în urmã am fost rugat sã scriu un articol despre bani
ºi despre modul în care privesc eu banii. Nu ºtiu de ce domnul
editor m-a ales pe mine sã fac acest lucru, însã, dupã cât îl cu-

nosc, a avut motive întemeiate. Vã atrag atenþia de la început cã nu sunt un
foarte bun scriitor, aºa cã articolul va fi prelucrat în redacþie, pãstrând întru
totul ideile exprimate de mine.

Sunt proprietarul unui mic magazin alimentar, cu patru angajaþi, ºi sunt
mândru cã a rezistat ºi rezistã de zece ani, în pofida faptului cã în vecinã-
tate au apãrut supermagazine ale marilor reþele. Poate tocmai de aceea am
fost ales sã scriu articolul de faþã, datoritã constanþei mele în afacere. Nu
ºtiu... Povestea mea e simplã, ca atâtea altele...

Am fost strungar într-o întreprindere socialistã ºi am rãmas fãrã serviciu
dupã Revoluþie. Nu mã ajungeam cu banii ºi trebuia sã fac ceva! Aºa cã am
început sã vând biscuiþi ºi napolitane în piaþã. A fost greu, dar am cãpãtat
experienþã ºi încredere. Nu fãceam cine ºtie ce avere, ba uneori au fost sãp-
tãmâni în care a mers aºa de prost încât am mâncat biscuiþi în loc de pâine!
Dar au fost vremuri frumoase!... Începuturile sunt mereu frumoase...

Ei bine, primul sfat bun legat de bani mi l-a dat o... florãreasã, o þigancã
înþeleaptã, Dumnezeu s-o odihneascã! Vindea flori de când se ºtia ºi cunoº-
tea la perfecþie oamenii. Mi-a spus: „Nicule, mamã, din suta aia de lei pe
care o faci azi, ia zece lei ºi pune-i de-o parte. Dacã-þi plâng copiii de foame,
nu intra în ei! Pune-i la CEC ºi lasã-i sã facã pui.“ (Pe-atunci nu prea exis-
tau bãnci ºi încredere în bãnci; acum lucrurile s-au schimbat ºi banca mi-a
devenit sprijin de nãdejde.) Aºa am învãþat eu prima regulã a bogãþiei: sã

BANII

Ce sunt banii...?
E un fel de snobism spiritual sã crezi
cã poþi fi fericit fãrã bani!

Albert Camus,
în Însemnãri

Banii sunt ca un al ºaselea simþ,
fãrã de care nu putem sã le folosim
complet pe celelalte cinci.

Somerset Maugham,
în Of Human Bondage

DE N. FÃRCAº
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economisesc cel puþin 10% din profitul zilnic, indiferent ce cheltuieli am
de fãcut.

Un alt sfat despre bani a venit din partea unui vãr care mã împrumutase
ca sã pot începe afacerea cu biscuiþi. Trecuserã vreo opt luni de când luasem
bani de la el ºi nu izbutisem sã îi dau înapoi pe toþi. (ªtiþi cum e! Apar alte
cheltuieli, mai „importante“, iar cei care ne-au ajutat când ne ardea buza
devin mai puþin... importanþi.) Mã înþeleg cu vãrul meu ca ºi când am fi
fraþi, aºa cã nu i-a fost greu sã-mi spunã: „Nicule, mai ai sã-mi dai 300.000
de lei. Leii se devalorizeazã pe zi ce trece, aºa cã te-aº ruga sã-i transformi
în dolari ºi sã mi-i dai treptat. Stabileºte tu o ratã lunarã fixã, în dolari, ºi
o zi în care poþi sã plãteºti. ªi plãteºte! Cã ºi eu am nevoie de bani, ca ºi
tine...“ Atunci am înþeles a doua regulã a bogãþiei: plãteºte-þi datoriile ºi
fã un plan pentru a le plãti. Dar asta nu e tot, cãci vãrul meu a continuat:
„Dacã-mi dai banii la timp, te poþi oricând împrumuta iar de la mine... Pot
sã-þi dau alþi bani chiar în acest moment, dar tu sã-þi plãteºti rata lunarã
pe care-ai stabilit-o.“ Nu e rãu sã ai datorii, e rãu sã nu þi le plãteºti. ªi e
rãu sã nu ai un plan de lungã duratã pentru returnarea sumei împrumutate.

A treia regulã a bogãþiei am descoperit-o pe propria-mi piele. Când mi-am
permis sã deschid magazinul, am fost foarte fericit. ªi au început sã curgã
banii. Nu erau mulþi, dar nu mai aveam probleme legate de menþinerea stan-
dardului de viaþã pe care-l atinsese familia mea. Ba, de la un anumit mo-
ment dat, îmi prisoseau; se strângeau în bancã lunã dupã lunã. ªi-atunci am
hotãrât sã angajez oameni. Am avut întâi o vânzãtoare, apoi încã una ºi
dupã aceea un ºofer care-mi face aprovizionarea. Acum am patru angajaþi.
ªi port responsabilitatea vieþilor lor ºi ale membrilor familiilor lor. Îmi
iubesc angajaþii, iar ei ºtiu asta ºi-mi dãruiesc tot ce au ei mai bun – ºi le
sunt recunoscãtor în fiecare zi! Am învãþat de la ei cum sã dãruiesc ºi cum
sã îi ajut sã-ºi rezolve anumite probleme personale... cu banii mei. A treia
regulã a bogãþiei este, deci, puterea de a dãrui celor mai puþin avantajaþi
de soartã. Succesul în mica mea afacere se datoreazã ºi faptului cã am în-
vãþat sã dãruiesc angajaþilor ºi clienþilor mei. Îmi amintesc cum, odatã, o
doamnã în vârstã mi-a cerut o sticlã de ulei. ªi am constatat cã nu mai
aveam nici una. Pe atunci stãteam într-un apartament situat la douã etaje
deasupra magazinului. Am rugat-o sã aºtepte ºi am alergat pânã acasã, de
unde am luat singura sticlã de ulei din casã, abia începutã de soþia mea. Nici
acum, dupã atâþia ani, nu-mi iese din minte privirea încãrcatã de mulþumire
a doamnei, când i-am întins sticla. „Domnule – mi-a zis ea, emoþionatã –
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mi-ai adus aminte de negustorii din tinereþea mea!... Îþi mulþumesc!“ Nu
trebuie sã mai spun cã acea doamnã mi-a devenit o clientã fidelã ºi n-ar
cumpãra alimente din altã parte nici în ruptul capului!

O a patra regulã importantã despre bani este cea legatã de cum cheltuim
ce avem. Mi-a fost cel mai greu s-o învãþ. Cãci eram mânã-spartã de felul
meu; când îmi plãcea ceva, nu mã uitam la bani: dãdeam ºi luam! Iar mai
târziu realizam cã dacã aº mai fi avut acei bani, cheltuiþi pe te miri ce, aº fi
putut face o investiþie profitabilã în afacerea mea. Încetul cu încetul, am
învãþat sã nu mai cheltuiesc decât atât cât îmi permit ºi doar pe lucruri de
strictã necesitate. Am transmis aceastã aptitudine ºi soþiei ºi copiiilor mei,
care acum îmi mulþumesc pentru asta. Îmi aduc mereu aminte de unde am
pornit ºi ºtiu cã bogãþia nu aduce inteligenþã, ci inteligenþa aduce bogãþie.
A patra regulã a bogãþiei este, deci, cheltuieºte inteligent.

Un alt sfat folositor despre bani l-am primit de la contabila mea, dupã o
discuþie în contradictoriu în care îmi sugera, fãrã drept de apel, sã schimb
casele de marcat cu unele noi, chiar dacã cele vechi funcþionau ireproºabil.
Ea mi-a rãspuns, pe un ton aprins: „Domnule Fãrcaº, rolul firmei dumnea-
voastrã este sã facã profit! Din acest profit, o parte se duce pe impozite, la
bugetul de stat. Rolul meu este sã gãsesc cãile legale de a reduce cota de
impozit cãtre stat! Lãsaþi-mã sã-mi fac treaba mea, iar dumneavoastrã fa-
ceþi-o pe-a dumneavoastrã! Dacã nu schimbaþi casele de marcat, reinvestiþi
în altceva! ªi asta, repede! Cãci statul trebuie sã-ºi ia partea!“

Atunci am înþeles a cincea regulã despre bogãþie: bogaþii dau statului
cât vor ei, pentru cã legile le permit acest lucru. Impozitul pe profit înseamnã,
de fapt, o cotã de 25% din suma rãmasã dupã ce am cheltuit pentru a pro-
duce. Cu cât cheltuielile de producþie sunt mai mari, cu atât profitul este
mai mic ºi, deci, ºi impozitul pe profit este mai mic. Contabila mea mi-a dat
unul dintre cele mai bune sfaturi pe care þi le poate da un contabil: inves-
teºte, ca sã rãmânã în proprietatea ta cât mai mult din ceea ce produci tu
însuþi. ªi m-a mai învãþat un lucru foarte important: întotdeauna, dar întot-
deauna, plãteºte-þi la timp impozitele cãtre stat! Cãci de plata lor depinde,
uneori, viaþa a sute sau poate chiar mii de oameni!

Deºi afacerea mea are „venerabila“ vârstã de zece ani, abia cu vreo doi
ani în urmã am avut revelaþia a ceea ce am fãcut ºi fac eu: afacerea mea nu
a schimbat doar viaþa mea ºi a familiei mele, ci vieþile a mii ºi mii de oa-
meni! În primul rând a angajaþilor mei, apoi a clienþilor mei – cu care am
încheiat prietenii durabile –, apoi a furnizorilor mei de produse alimentare
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ºi nealimentare, apoi a funcþionarilor de la instituþiile de stat cu care, lunã
de lunã, firma mea are de-a face, apoi a oamenilor din comunitatea în care
trãiesc, la care – prin intermediul serviciilor oferite de Primãrie ºi Prefec-
turã – ajung sumele cu care magazinul meu contribuie la bugetul de stat ºi
cel local.

Aº fi vrut sã spun mai multe despre bani ºi despre bogãþie, cãci acum
simt cã am multe de spus, însã nu îmi permite spaþiul pus la dispoziþie de
editorul revistei. Sper, însã, cã dumnealui îmi va oferi posibilitatea sã revin
în paginile acestei publicaþii cu articole noi, cãci abia acum îmi dau seama
cât de importantã este o asemenea revistã, în acest moment, pentru români
ºi pentru România. ªi realizez cât de multe am de spus ºi cât de tare vreau
sã le spun, dupã ce am acumulat experienþã atâþia ani.

Iar acum, în final, daþi-mi voie sã rãspund aºa cum cred eu la întrebarea
din titlul acestui articol: Ce sunt bani...? Pentru mine, banii sunt doar o
unealtã! Nu mã închin la ei, nu-i slãvesc, dar nici nu le minimalizez impor-
tanþa. Sunt doar o simplã convenþie umanã, care ne permite sã mãsurãm va-
loarea muncii noastre de zi cu zi, a gradului nostru de inteligenþã, a voinþei
ºi a dorinþei de a realiza lucruri în viaþã. Sunt oameni pe care banii ajung
sã-i subjuge ºi oameni care ajung sã subjuge ei banii. Din ce categorie aþi
vrea sã faceþi parte? Nu trebuie decât sã alegeþi ºi sã acþionaþi ca atare!
Restul, e doar simplã muncã...

Alege pentru tine: ABONEAZÃ-TE LA

Profesor de... FericireProfesor de... Fericire !!
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MM inte sãnãtoasã în corp sãnãtos!, spuneau romanii, referindu-se
la starea de sãnãtate atât a spiritului, cât ºi a trupului. Ce au
transmis ei, de fapt, prin acest proverb, este cã nu se poate una

fãrã cealaltã. Dacã spiritul îþi e bolnav, ºi trupul e bolnav. Dacã spiritul îþi e
limpede ºi curat, atunci ºi trupul tãu va fi curat ºi sãnãtos.

Strânsa legãturã între starea de sãnãtate ºi modul în care gândim a deter-
minat tot mai mulþi medici sã apeleze la tehnici psihoterapeutice pentru vin-
decarea unor afecþiuni organice. S-a constatat, astfel, cã fericirea este cel
mai bun medicament! Când suntem fericiþi, realizãm totul mai bine, ne sim-
þim mai bine ºi gândim mai bine. Stomacul, ficatul, inima, rinichii, plã-
mânii, toate funcþioneazã mai bine când ne aflãm într-o stare de liniºte men-
talã. Când gândurile noastre sunt pozitive, mintea este mai relaxatã, iar me-
moria funcþioneazã mai eficient.

Un proverb olandez spune cã „oamenii fericiþi nu sunt niciodatã rãi!“.
Vestea bunã este cã starea de fericire poate fi autoindusã. În funcþie de gân-
durile pe care le avem, trãim o stare sau alta. Când suntem agitaþi ºi ne e
teamã de ce se va întâmpla cu viaþa noastrã, pulsul creºte, inima bate mai
repede, creºte presiunea intracranianã ºi nivelul de adrenalinã în sânge.
Aceºtia sunt parametri anormali, care influenþeazã negativ buna funcþionare
a organismului. În timp, dacã stãrile de acest fel se repetã, se ajunge la uzura
prematurã a organelor interne, a sistemului nervos ºi circulator. E celebru
diagnosticul popular „nervi la stomac“, urmat de binecunoscuta frazã „am
crize de ulcer când mã enervez!“. ªi când te gândeºti cã-i atât de simplu sã
nu te mai enervezi, sã-þi þii în frâu starea de întunecare a minþii. Învãþaþii din
vechime spuneau cã înþeleptul este stãpânul propriei sale minþi, iar nebunul
sclavul ei.

SÃNÃTATE !

Mã simt extraordinar!

Un suflet vesel e ca un leac,
dar un spirit în suferinþã
te usucã pânã la os!

Înþeleptul Solomon,
în Vechiul Testament

DE C.A. NEDELCU



Profesor de... Fericire 29
© PAVCON, 2006

Anul  I,  Volumul  I

O demonstraþie în acest sens este un experiment fãcut la o universitate
americanã, prin anii ’70, pe un lot important de pacienþi care sufereau de
leucemie. Bolnavilor li s-a spus sã îºi închipuie cã celulele albe sunt ºerifi,
iar cele roºii bandiþi. S-a mers pânã acolo încât pacienþii i-au desenat pe
ºerifi ºi pe bandiþi, ajutaþi de specialiºti în desen dupã descriere. O orã pe
zi, pacienþii se gândeau intens la lupta dintre ºerifi ºi bandiþi, ca ºi când în-
tregul lor trup ar fi fost un câmp de bãtãlie. Bineînþeles, ºerifii trebuia sã-i
învingã pe bandiþi. Zi de zi, dupã fiecare „încleºtare“, se analiza sângele
fiecãrui pacient, pentru a se mãsura nivelul leucocitelor. Dupã o lunã, 73%
dintre pacienþii participanþi la experiment au prezentat o echilibrare semni-
ficativã a numãrului de celule albe ºi roºii în sânge, iar dupã trei luni, 27%
dintre ei, pur ºi simplu, s-au... vindecat!

Analizând modul de gândire al acestora din urmã, specialiºtii au ajuns la
concluzia cã pacienþii îºi închipuiserã încleºtarea dintre ºerifi ºi bandiþi cu
o asemenea claritate, încât erau pregãtiþi sã o descrie în cel mai mic amã-
nunt, zi de zi, ca ºi cum ar fi participat ei înºiºi la luptã. Aceasta este forþa
minþii asupra trupului, aplicatã cu... credinþã! Ei bine, da, cei vindecaþi au
rãspuns cã au crezut cu toatã fiinþa lor în rezultatul pozitiv al acelei lupte
asupra organismului lor bolnav.

Alte exemple ale puterii spiritului asupra trupului sunt minunat prezen-
tate de dr. Maxwell Maltz în lucrarea „Psihocibernetica“. În prefaþa cãrþii,
autorul citeazã un coleg, medic, care spune: „Ezit sã public descoperirile
mele, mai ales pentru publicul larg, pentru cã dacã (...) le-aº descrie ului-
toarele ºi spectaculoasele progrese de personalitate, aº putea fi acuzat cã
exagerez (...)“. În alt paragraf, dr. Maltz spune cã atunci „când experimen-
tãm emoþii ca urmare a fericirii, a încrederii în sine ºi a succesului, de fapt
ne bucurãm ºi mai mult de viaþã“.

Acum, dumneavoastrã înºivã trebuie sã alegeþi ce emoþii vreþi sã experi-
mentaþi ºi cum vreþi sã vã fie viaþa!

Mintea vã va ajuta mai mult decât speraþi!...

Alege pentru tine: ABONEAZÃ-TE LA

Profesor de... FericireProfesor de... Fericire !!
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AA ctorul Eddie Murphy a spus o minunatã poveste în filmul „Picat
din cer“, în care interpreta un pelerin al marilor oraºe. O vom
relua în cele ce urmeazã, fiindcã se potriveºte perfect scopului

rubricii de faþã.

Se spune cã dupã o furtunã puternicã, plaja era plinã de steluþe de mare,
aduse de valurile uriaºe la þãrm. O fetiþã se apleca, lua steluþele ºi le arun-
ca înapoi în mare. La un moment dat, un bãrbat a vãzut-o ºi a întrebat-o:

„De ce faci asta? Sunt prea multe steluþe eºuate pe plajã ºi nu vei reuºi
niciodatã sã le arunci pe toate înapoi. Oricum nu vei izbuti sã le salvezi pe
toate! Aºa cã, ce mai conteazã?“

Fetiþa s-a întors atunci spre el.
„Pentru steluþa pe care o arunc acum înapoi în mare – a spus ea, surâ-

zând uºor – conteazã!“

Clubul Profesor de... Fericire (CPF) îºi propune exact ceea ce ºi-a pro-
pus fetiþa care arunca steluþele înapoi în mare. ªtim cã nu vom izbuti sã le
redãm tuturor fericirea, însã pentru cei pe care vom reuºi sã-i aruncãm
înapoi în marea tumultoasã a vieþii, conteazã! Fiecare acþiune spre binele
semenilor noºtri conteazã!

Drept pentru care, cei ce doresc sã se înscrie în CPF pentru a fi alãturi
de oameni, o pot face trimiþând pe adresa redacþiei o cerere care sã conþinã:
nume, prenume, adresã, telefon, vârsta, profesia, hobby, e-mail. Înscrierea
în CPF este gratuitã pentru abonaþi, iar valabilitatea statutului de membru
dureazã pe toatã perioada abonamentului la revistã. Membrii CPF vor avea
avea urmãtoarele facilitãþi:

CLUBUL „Profesor de... Fericire“

Alãturi de oameni!
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— dreptul de a participa gratuit la întâlnirile cu autorii, organizate de
PAVCON;

— o reducere de pânã la 50% la Cursurile de Dezvoltare Personalã orga-
nizate de PAVCON ºi partenerii sãi;

— cãrþi de dezvoltare personalã, motivaþionale ºi de afaceri, cu reducere;
— vor avea posibilitatea sã devinã parteneri de afacere cu Grupul

PAVCON.
— cãrþi cu autograful autorilor;
— dreptul de a licita pentru achiziþia de ediþii rare ale unor lucrãri impor-

tante de dezvoltare personalã;
— posibilitatea înscrierii în Grupul de Discuþii „Profesor_de_Fericire“,

de pe Yahoogroups — http://groups.yahoo.com;
— vor primi materiale promoþionale din partea Grupului PAVCON ºi a

partenerilor sãi de afaceri.
Abonamentele ºi cererile de înscriere în CPF se primesc:
* prin telefon, la 0723.26.90.40 sau 0727.77.80.06;
* printr-o scrisoare trimisã pe adresa redacþiei: Str. Pictor Mirea G. De-

metrescu, nr. 12, ap. 9, sector 1, Bucureºti, cod 011396, OP 2, în care
specificaþi: Numele ºi Prenumele, adresa unde doriþi sã primiþi revista ºi
materialele promoþionale (stradã, numãr, bloc, scarã, etaj, apartament, sec-
tor, judeþ, localitate, cod poºtal, numãr oficiu poºtal), numãrul (numerele)
de telefon unde puteþi fi contactat(ã) de personalul editurii, adresa dumnea-
voastrã de e-mail ºi, evident, numãrul de exemplare pentru care doriþi sã vã
abonaþi;

* printr-un e-mail trimis pe adresele  profesor_de_fericire@yahoo.com,
pavcon@email.ro, pavcon@yahoo.com, editura.pavcon@email.ro, e-mail
care sã conþinã datele de mai sus.

Redacþia

Alege pentru tine: ABONEAZÃ-TE LA

Profesor de... FericireProfesor de... Fericire !!
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AA ceasta este rubrica dumneavoastrã! Este locul în care puteþi pune în-
trebãri Profesorilor de... Fericire care semneazã în revistã. Este locul
unde vã puteþi exprima ideile ºi puteþi primi îndrumãrile de care aveþi

nevoie pentru ca ele sã prindã viaþã. Este locul în care temerilor dumneavoastrã
li se poate gãsi leac. Folosiþi-o din plin, cãci numai comunicarea duce la dezvol-
tare ºi evoluþie!

Scrisorile dumneavoastrã vor primi rãspuns aici, problemelor dumnevoastrã li
se vor da rãspunsuri aici, sfaturile celor care au fãcut drumul înaintea dumnea-
voastrã vã stau la îndemânã aici. Împãrtãºiþi ºi altora dorinþa de a vã dezvolta
ºi cereþi, fãrã nici o jenã, ajutor!

Undeva, în aceastã lume, existã o persoanã care s-a confruntat cu aceleaºi pro-
bleme cu care vã confruntaþi dumneavoastrã acum ºi ºtie, din experienþã, so-
luþia. ªi, mai mult decât atât, este binevoitoare ºi dornicã sã vã ajute, pentru cã
a fost ajutatã ºi ea la nevoie!

Nu ezitaþi sã vã deschideþi sufletul ºi mintea pentru a creºte, pentru a reuºi,
pentru a fi mai buni în tot ceea ce întreprindeþi.

Numai împreunã oamenii au realizat tot ce existã în jurul nostru pe acest
pãmânt!

Creatorul ne-a provocat pe toþi!
Acceptaþi provocarea!
Inventaþi!
Creaþi!
Încercaþi!
Visaþi!
Gândiþi mãreþ!
Transformaþi!
Riscaþi!
Învingeþi!
Lumea e a noastrã, a Oamenilor!

Poºta Profesorului...
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