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Cazul: Cum să câştigi BANI!

Memoria mă ajută, încă, să descifrez uneltele care erau folosite acum 15-20 de ani,
încă de pe vremea, când erau inaccesibile cursurile de dezvoltare financiară și
personală din România.
Aveai la dispoziție să citești prin ziare când apărea cineva din America, care ne vizita și
pentru alte scopuri nobile, glorioasa noastră țară. Cursurile despre „Cum să faci Bani”
începuseră să fie o unealtă de vânzare extrem de profitabilă pentru admirații traineri
pe care concetățenii îi priveau ca pe niște regi care le pot oferi reguli clare despre
îmbogățire.
Doar că toți sperau, și nimeni nu se îmbogățea. Situațiile economice ale fiecărei țări
erau diferite și vulnerabile, iar randamentul social avea diferențe de la o țară la alta.
Comunicarea asertivă, regulile de business și antreprenoriatul erau niște fantasmagorii
pentru concetățenii noștri încă afumați de regulile comunismului.
Dar lucrurile s-au schimbat.
America a început să furnizeze cursuri despre cum să ții cursuri despre cum să faci
bani. Practic oricine putea învăța cum să învețe pe alții să facă bani. Dezvoltarea a
prins proporții și plebea a început să servească cu neștiință accentuată astfel de
programe, care mai de care mai bine prezentate.
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Publicitatea și-a făcut datoria și au apărut produse, cărți, seminarii, programe, toate
învățându-te aptitudini de câștig financiar. Doar că lipsea ceva. Oamenii au cumpărat
cu stăruinţă toate acestea, fără să observe cine le conduce și ce principii au la bază
acești oameni. De bună credință se spune în popor, fapt care era ușor transmisibil
printr-un costum, niște poze bine turnate, o atitudine de boss și tot așa. Marketingul sa dovedit eficient printr-o astfel de abordare.
Natura unor astfel de servicii în România a luat amploare în ultimii ani, spre bucuria
multor adepți, visători ai construirii unor imperii financiare. Aceștia urmând și ei
regulile predecesorilor săi americani, au început să arunce în stânga și în dreapta cu
reguli, învățături, ponturi financiare, cochetate și prezentate galant în cursuri despre
Cum să faci BANI prin diferite artificii. Omul urmând să vadă informația, accepte, și să
se apuce de treabă.
Armonia omului a fost trecută cu vederea, regulile au fost date și neînțelese de
oameni, iar mulți au devenit oameni-roboți care servesc prin reguli și susțin
capitalismul.
Ce nu este explicat în astfel de cursuri, este că omul nu poate face bani în mod
continuu, dacă nu înțelege mecanismul funcționării banilor. Și anume, poți să faci
destui, dar să-i cheltui cu cap. Deși pare o metaforă românească, banii sunt energie, și
ajung la cei care știu cum să-i cheltuie și știu cum să distribuie această energie.
Respectiv, omul înainte de a face bani, are nevoie de o pregătire inițială, instinctiv –
emoțională, despre cum să-i cheltuie. Pentru aceasta este nevoie de o educație, care
nu se face în școală, și nici în universități, ci în experiența vieții, în mediul unde sunt
banii, în mijlocul lor, observând comportamentul oamenilor care jongleza banii.
Teorii, cărți și seminarii sunt destule încât să dea privirea de ansamblu la ce este de
făcut după ce faci pregătirea inițială, cea interioară. Acestea nu aduc acest aspect în
cadru, ci mai degrabă, se pierd în tot felul de detalii nepractice și neutile omului de
rând.
Pregătirea inițială este aspectul unde omul se va apuca să genereze idei și muncă
pentru a obține bani. Iar acest lucru are nevoie de pregătire interioară armonioasă și
de atenție la ideile și munca pe care acesta o are de făcut.
Tot ce face omul vine din el spre exterior. El dacă vrea să obțină ceva nou din exterior,
trebuie să cauzeze ceva în el, în interior. Respectiv, banii vor fi concluzia acțiunilor lor
interioare, și pe urmă exterioare.
Adesea, mediul de afaceri este locul în care se observă calitățile și virtuțile omului care
are bani. Puțini vor fi observați, blânzi, calmi, sinceri și direcți, luând decizii clare
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pentru a dezvolta o afacere. Majoritatea dispun de un stres îngrozitor pentru o decizie
capitală, fapt care duce la un dezechilibru emoțional pe plan interior, și în acest sens,
putem discuta despre cine face bani de fapt? Omul grăbit și stresat pe deciziile sale,
împovărat cu greutățile afacerii pe care o conduce? Sau cel care senin, calm și clar,
care este pe deplin conștient de acțiunile sale interioare și exterioare, considerând
partea sa interioară mai importantă decât orice s-ar întâmplă în afacere?
Privind cu atenție, cursurile care au apărut, dezvoltă latura exterioară a omului,
neclarificând just ce are de făcut în interior. Ele expun o serie de reguli și ce trebuie să
facă omul pentru a obține. Omul neînțelegând procesul la nivel de echilibru minte-corpsuflet, disfuncțiile organice sau emoționale nu vor înceta să apară pe parcursul
desfășurării actului de voință de a aduna bani sau alte funcții exterioare.
Valorile interioare ale unui trainer care predă orice curs de dezvoltare personală sau
financiară au nevoie de un pic de considerație. Puțini dintre trainerii la modă din lume,
înțeleg cu adevărat natura meseriei pe care o fac. Schimbarea în om se face treptat,
prin pași, practică și dezvoltarea voinței, evident gradată.
La fel de importantă este înţelegerea pe care omul o are după sau în timpul unui
asemenea curs.
Orice altă schimbare bruscă de comportament, urmând ca lupul orb, oaia, doar după
miros, face ca omul să devină stimulat de ceva exterior și să apeleze la toate forțele
sale lăuntrice pentru a obține, iar după, funcțiile sale interioare devin dezechilibrate.
Astfel de schimbări duc în mod repetat la acțiuni mecanice, fără ca omul să știe sau să
înțeleagă ce face, urmând doar traiectoria dată de alții.
Prezumția mea, și sper că și a celor din jurul meu, că orice curs predat de fiecare în
maniera sa specifică, să abordeze armonia pe care omul o are de înțeles în el pentru a
ajunge unde dorește. De altfel, orice altă abordare, poate dezechilibra și aduce omul
către o serie de disfuncții nedorite.
Rugămintea, pe care, cu inima deschisă o trimit către Dumnezeu și către cei care
dezvoltă oameni, să pună atenție ca interiorul lor să fie desăvârşit, cristalizat, prin
valori și virtuți, și ulterior, să poată preda sau prezenta idei pentru ceilalți.
Antrenament Mental = Viață Fericită = Putere și Voință
Împarte aceste rânduri și vei ajuta să transformi pe cei dragi.
Comunitatea celor cu mintea limpede și liniștită, te salută!
Ai păreri? Comentează mai jos cu spor
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