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Introducere 
 

“Esti in mijlocul unui razboi. O batalie intre limitele multimii care iti 
cere sa renunti la visele tale si PUTEREA adevarata a viziunii tale de a 
crea si de a realiza lucruri extraordinare. Este o batalie intre cei care iti 
vor spune ce nu poti sa faci si acea parte din tine care stie si a stiut 
dintotdeuna ca esti si ca poti mai mult decat ce se vede in mediul tau 
inconjurator, mai mult decat obiectele si lucrurile neinsufletite care ne 
poseda. Adu-ti aminte in fiecare zi ca un vis, sprijinit de vointa 
neobosita de a-l realiza, este intr-adevar o realitate ce poate sosi din 
clipa in clipa.” Anthony Robbins 
 
In ultimii 6 ani, am organizat team-buildinguri, workshopuri, 
bootcampuri, excursii cu teme de dezvoltare personala si dezvoltare a 
potentialului. Administrez 3 site-uri de internet si colaborez strans cu 
alte 3. Am scris 2 carti. In luna aprilie 2008, cand scriu aceste randuri, 
sunt in anul IV la facultatea de psihologie si peste 2 luni am lucrarea 
de licenta.  
 
Iti spun toate astea ca sa stii ca in ultimii 6 ani, preocuparea mea 
principala a fost una singura : 
 
Sa inteleg oamenii, sa le inteleg nevoile si sa le ofer solutii, tehnici, 
unelte sau doar o vorba de incurajare,  care a fost suficienta, pentru 
ca solutia intotdeauna se afla la omul care vrea sa isi rezolve 
problema. 
 
Vreau sa ajut oamenii sa obtina ce vor, pentru ca astfel voi obtine eu 
ce vreau.  
 
Vreau sa fiu un foarte bun psiholog. Este visul meu si tot ce le spun 
oamenilor sa faca pentru a obtine ce vor, aplic prima oara in viata mea 
ca sa obtin ce vreau. 
 
PROBLEMA NUMARUL 1, pe care o intalnesc cand lucrez cu oamenii 
este ca de cele mai multe ori acestia nu stiu care este problema reala 
cu care se confrunta. 
 
Inainte sa incep sa lucrez la acest material  am intrebat cititorii despre 
problemele lor pentru ca am vrut sa ii cunosc mai bine. Intrebarile pe 
care le-am primit sunt de 2 feluri. 

 
Prima categorie: Intrebari ce tin de personalitate, eficienta personala 
si productivitate, motivatie, disciplina, dezvoltare personala. 
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A doua categorie:  intrebarile despre sex, relatii, iubire. 

 
Oamenii sunt impinsi inainte de 2 energii mari. 
 
Prima este pulsiunea(energia) agresiva, de putere, succes, sa urci cat 
mai sus in ierarhie. 

 
A doua este pulsiunea(energia) sexuala, care e responsabila de tot ce 
tine de viata naostra sexuala, iubire sau lipsa ei, relatii, familie, etc. 

 
Asadar si intrebarile sunt pe aceste 2 categorii. 

 
In acest material, nu voi intra foarte mult in partea cu sexul, iubirea si 
relatiile din 2 mari motive. 

 
Primul motiv e ca desi intodeauna oamenii vor solutii rapide, 
instantanee in privinta problemelor lor sexuale, de iubire si in ceea ce 
priveste relatiile, solutiile desi exista, sunt rareori rapide si 
instantanee. Din experienta mea cu oamenii, stiu ca este o mare 
pierdere de vreme sa incerci sa discuti si sa dai solutii in privinta vietii 
lor sexuale si romantice daca le lipseste o fundatie si o educatie in 
privinta propriei persoane, a personalitatii, a caracterului, a echilibrului 
sau a dezechilibrului emotional. 
 
Al doilea mare motiv pentru care nu vom intra in acest aspect in acest 
material este ca in momentul acesta, exista 3 situri care sunt gandite 
in felul urmator: 
 
Personalitate alfa – www.personalitatealfa.com
 
Este gandit pentru ambele sexe si ofera educatie in privinta dezvoltarii 
personalitatii. Reprezinta fundatia pe care poti construi succesul viitor. 
 
Arta seductiei – www.artaseductiei.ro este un site dedicat sexului 
masculin pe care baietii si barbatii pot gasi solutii si pot discuta despre 
problemele si gandurile lor. 
 
Stilul tau - www.stilultau.com este dedicat sexului feminin, un site 
unde Andreea, colega mea se ocupa de sexul feminin, ajutand fetel si 
femeile sa isi dezvolte un stil propriu si sa afle ce le intereseaza despre 
barbati, o imbinare intre experienta de viata si ultimele descoperiri in 
psihologie. 
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Sistemul este gandit in asa fel incat personalitate alfa sa puna fundatia 
necesara pentru tot ceea ce urmeaza.  
 
E important sa fie facuta aceasta diferentiere pentru ca desi 
personalitate si sexul, iubirea relatiile merg mana in mana, pentru a le 
intelege mai bine si a putea lucra la ele trebuie sa putem sa le luam si 
separat. 
 
In luna iulie eu si colega mea Andreea avem lucrarile de licenta la 
facultatea de psihologie. Lucrarea mea este trasaturi de personalitate 
ce influenteaza atractia sexuala, iar a ei este trasaturi de personalitate 
ce influenteaza satisfactia in cuplu. 
 
Vor urma lucruri foarte interesante si foarte utile care probabil iti vor 
imbunatatii rezultatele ce la ai, asa ca e bine sa fii inscris pe cele 2 
situri in functie de interesele tale. 
 
Buuuuuun!  
 
ACUM, motivul pentru care am lasat deoparte toate activitatile mele si 
scriu acest pdf este acela ca sunt convins, dupa 4 ani de studiat 
psihologia si 6 de dezvoltare personala,  ca exista in fiecare om un 
potential urias de care sunt fascinat de fiecare data cand il vad, simt, 
experimentez. 
 
Si desi lucrez cu oamenii de ani de zile, invat de la ei si impreuna cu ei 
ENORM de multe lucruri, paradoxul face ca tot ceea ce oamenii cauta, 
isi doresc, viseaza sa aibe, izvoraste dintr-un loc in care nu il cauta. 
 
Pentru a intelege mai bine ce vreau sa spun, pentru cei care inca nu 
stiu povestea, am sa o repet aici. 
 
O poveste pe care o iubesc, prima poveste la primul curs de psihologie 
din viata mea: 
 
„ Se spune ca in timpuri imemorabile,orice om era inzestrat cu un har 
divin. De teama sa nu-i complexeze pe zei, Brahma, zeul suprem, s-a 
hotarat , intr-o zi, sa-i deposedeze pe oameni de acest dar.  
 
Ca urmare, slujitorii lui Brahma au sugerat ca divinul din om sa fie 
ascuns in adincurile pamantului. Stapanul s-a opus, pentru ca stia ca 
oamenii, cu spiritul lor iscoditor, vor sfredeli maruntaiele pamantului, 
iar aceasta ascunzatoare nu era deloc sigura.  
 
Atunci, slujitorii lui Brahma au propus ca aceasta comoara a oamenilor 
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sa fie ascunsa in adancurile oceanelor. Stapanul a obiectat din nou, 
sugerand ca si acolo comoara este in pericol.  
 
Printre stele atunci, au spus slujitorii, intr-o ultima incercare de a da o 
solutie.  
 
"Ii stiu pe oameni prea bine, curiozitatea ii va impinge sa exploreze 
intreg universul, nici acolo nu e sigur." 
 
Si pentru ca toti slujitorii erau intr-o pana de inspiratie, Brahma insusi 
a dezlegat problema, propunand ca harul divin sa fie ascuns acolo 
unde acesta nu il va cauta niciodata, adica in profunzimile propriei 
sale fiinte.  
 
Ei bine, continua legenda, din acele timpuri uitate, omul a cautat peste 
tot: in adancurile pamantului, a coborat in lumea de corali a marilor, a 
cercetat spatiul in cautarea acelui lucru minunat, care exista in fiecare 
om, in regatul sau interior. " 
 
 Eu nu mai am niciun dubiu ca imi voi petrece urmatorii ani din viata 
ajutand oamenii sa isi descopere si valorifice acel interior. 
 
 Cand am auzit pentru prima oara aceasta poveste eram fara scop in 
viata, dezamagit, infrant simtind ca e ceva ce nu se vede, ceva dincolo 
de valul de aparente pe care toti il vedem in fiecare zi , dincolo de „ 
sfaturile” , indoctrinarea si programarea sociala in care esti crescut si 
educat.  
 
 E ceva care poate schimba intr-o clipa totul in favoarea ta chiar in cele 
mai dezavantajoase conditii. Ceva ce nimeni nu iti poate lua, ce nu 
poate fi distrus, sau pierdut.  
 
Ceva ce odata ai reusit sa descoperi, educi si stapanesti incepe sa 
aduca in viata ta tot ce iti doresti intr-un ritm de care ajungi sa te 
sperii si tu.  
 
Acel ceva este „ Puterea ta interioara”. Motorul, combustibilul, caii 
putere care te vor duce unde vrei sa ajungi, sa iti indeplinesti visele sa 
obtii lucrurile, relatiile, iubirea sau orice altceva iti doresti. 
 
Aproape toate lucrurile care ni le dorim sunt in afara noastra.   
 
Acesta e punctul de plecare indiferent ca vrei sex, bani, statut social, 
iubire.  
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Odata ce dobandesti putere interioara, poti aspira si la puterea 
exterioara.  
 
Insa niciodata invers. 
 
De ce atatia tineri care cresc in familii cu multi bani ajung sa se 
drogheze, ajung infractori sau aproape niciodata nu depasesc in 
realizari pe parintii lor. 
 
Pentru ca puterea exterioara le este facuta cadou, insa se prabusesc 
sub greutatea ei. 
 
De ce multi din castigatorii la loto pierd toti banii castigati in mai putini 
de 5 ani si chiar ajung mai saraci decat inainte de castig? (spune 
studiu facut pe castigatori la loto) 
 
Pentru ca in interiorul lor nu sunt pregatiti pentru atata abundenta si 
revin la starea pentru care sunt ei pregatiti mental. 
 
De ce 70% din familii sfarsesc in divort? Pentru ca oamenii merg din 
inertie si isi intemeiaza familii fara sa fie pregatiti in interior. 
 
Asadar, sa incepem. 
 
Am sa redau o parte a mesajelor pe care le am primit, 
confidentialitatea este asigurata pentru ca nu am sa dau nume, insa 
sunt sigur ca este foarte folositor pentru toti cei care citesc sa vada ce 
ii framanta pe cei din jur si astfel sa se cunoasca si inteleaga mai bine 
pe ei si pe ceilalti. 
 
Am sa raspund in acest pdf acelor intrebari care tin de propria noastra 
persoana, de interiorul fiecaruia. 

 
Acesta este locul in care pleaca totul. 

 
Va fi un alt pdf, puterea ta exterioara in care vom disuta despre lucruri 
ce tin de lumea exterioara cum ar fi: comunicare,  statut social, 
leadership, atractie sexuala si iubire, etc. 

 
In randurile ce urmeaza vom vorbi despre putere  personala.  
 
Din experienta mea pot sa depun marturie ca puterea personala a 
fiecaruia dintre noi este singura putere reala.  
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Este o putere care poate fi dezvoltata pana la nivelul la care poti 
obtine ce iti doresti in viata, poti duce viata la care visezi, poti aduce in 
jurul tau oamenii pe care ii doresti.  
 
De asemenea aceasta putere poate fi ignorata si nefolosita in dauna 
„imprumutului de putere”. 
 
Atunci cand imprumuti putere de la factorii externi si nu o folosesti pe 
cea personala, se intampla un lucru interesant.  
 
Iti creste slabiciunea.  
 
Ce se intampla cand sursa de la care imprumuti puterea, cum ar fi 
putere fizica, statut social, autoritate, bani, prieteni, relatii, realizari 
din trecut, titluri, nu mai exista? 
 
Ti-ai creat o relatie de dependenta cu acel lucru de la care imprumutai 
puterea ca sa obtii ce vrei si cand dispare, devi handicapat, neadaptat. 
Singura putere reala este puterea personala. Aceasta trebuie educata 
si dezvoltata pana la punctul in care poti prin ceea ce esti tu, prin 
personalitatea ta, sa faci lucrurile sa se intample. 
 
In cartea „7 obiceiuri pentru oameni eficienti” Stephen Convey spune 
ca nu poate exista o victorie in lumea din afara, fara ca prima oara sa 
existe o victorie in lumea dinauntru. Asta inseamna ca succesul pe 
care ti-l doresti tu , indiferent cum definesti succesul, in lucruri 
materiale, spirituale, in relatii, sex , iubire trebuie sa inceapa cu 
succesul cu propria ta persoana.  
 
Imagineaza-ti ca esti un stat din aceasta lume.  
 
Si imagineaza-ti ca vrei sa pornesti intr-un razboi de cucerire. 
Vei putea sa cuceresti ceva daca statul este sfasiat de razboi civil si 
lupte interne?  
 
Niciodata. 
 
La nivel personal, daca nu iti pui ordine in lumea interioara, daca nu iti 
descoperi resursele si punctele forte si de asemenea nu iti dezvolti 
calitatile, nu vei putea niciodata porni in lume pentru a cuceri ceea ce 
tu iti doresti. 
 
Acest pdf , puterea ta interioara, are menirea sa iti deschida ochii 
asupra potentialului tau, si sa iti ofere cateva tehnici si unelte pentru a 
fi pregatit in lumea exterioara. 
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Nu folosesc cuvantul imposibil, dar este foarte greu sa atingi maiestria 
sau satisfactia in orice actiune fara ca prima oara sa iti dezvolti intr-o 
anumita masura abilitatile in mare parte neglijate ce tin de 
personalitate si lumea interioara.  
 
Inainte de a trece la primul capitol, vreau sa inchei aceasta introducere 
cu o poezie frumoasa pe care am citit-o in cartea lui Napoleon Hill,  
Think and grow rich: 
 
 

Daca crezi in esec, il vei avea 
Daca crezi in timizi, asa vei fi 

Daca vrei castig, sigur vei esua 
Daca neincrezator o vei porni 

 
Daca crezi ca vei pierde, vei pierde 
Caci lumea larga azi ne-a invatat 
Ca pasul unu in succes e-a crede 

Succesul e in mintea ta creat 
 

Daca crezi ca esti prea mic, vei fi 
Gandul aripi va trebui sa nasca 
Sigur pe tine daca te vei simti 

Rasplata va sosi sa te cinsteasca 
 

Victorii-n viata nu obtin doar cei 
Ce sunt puternici si alearga bine 
Castigul poate deveni un obicei 

Pentru cel ce spune : CRED IN MINE 
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Capitolul I: Motivatia interna si 
misiunea ta 

 
 “Fii mizerabil. Sau automotiveaza-te. Orice vrei sa faci, e tot timpul 
decizia ta.” Wayne Dyer  
 
 Care e diferenta dintre un cersetor si un invingator in viata? 
 
 Poate mediul, educatia, genele, steaua sub care s-a nascut?  
 
 Imi pun deseori aceasta intrebare. 
 
 M-am gandit de ce un cersetor prefera suferinta fizica, frigul, foamea 
in locul unei actiuni catre o viata mai buna si de ce un om care s-ar 
putea multumi cu caldura si confortul unei vieti mediocre si sigure, in 
care are asigurate cele necesare traiului, nu poate sa stea pe loc si 
trebuie sa creasca, sa evolueze, sa zboare de parca destinul insusi il 
impinge inainte.  
 
  La o privire superficiala, putem spune ca exista cauze externe care 
tin de destin: un copil este abandonat si ajunge la orfelinat si de acolo 
pe strada, unde sub influenta unui anturaj nociv ajunge cersetor.  
 
 Sau poate un copil se naste intr-o famile foarte saraca si care nu 
poate, nu stie sa il invete altceva decat sa cerseasca.  
 
 Pe de alta parte un invingator sau o invingatoare se nasc intr-o familie 
care ii educa in acest spirit de invingatori. Le ofera conditii la inceput 
cand nu pot sa fie independenti. Hrana, adapost, sprijin material,  
iubire, afectiune, incurajare, educatie si toate acestea ajung sa faca 
dintr-un om un invingator.  
 
 Asadar la prima vedere e soarta care decide. Trecem pe langa un 
cersetor si multumim sortii ca nu suntem noi in locul lui si privim cu 
invidie la cel care reuseste pentru ca are „ avantaje” de care noi nu 
beneficiem.  
 
Si apoi urmeaza adevarul! 
 
Exista povesti despre oameni care au fost cersetori, loviti de boli, 
carora le a fost rapita si orice urma de speranta care nu au renutat si 
au uimit lumea prin realizarile si renasterea lor.  
 
Exista povesti ale oamenilor celebrii, personalitati, care cad distruse de 
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droguri, abuzuri de tot felul. Povesti cu copii ai oamenilor de foarte 
mare succes care au tot si care nu se ridica nici la glazna parinitilor lor 
prin realizarile de-a lungul vietii.   
 
 Exista povesti ale oamenilor care nu sunt cunoscuti dar care au 
reputat extraordinare victorii personale. 
 
 Asadar, ce ii motiveaza pe oameni? 
 

 
 
 
 Piramida nevoilor lui Maslow ne spune ca exista 5 nivele ale nevoilor 
omenesti. Exista deasemenea mai multe variante, cu 6 si cu 8 trepte 
dar pentru ce avem noi nevoie sa intelegem o vom folosi pe cea mai 
larg raspandita, piramida nevoilor cu 5 trepte.   
 

Nevoile fiziologice 

 Apa, aer, mancare, nevoi sexuale, somn, o temperatura 
constanta a corpului, toate acestea sau la baza necesitatilor 
noastre si totodata reprezinta tinta primara a motivatiilor 
noastre. Cand acestea nu sunt satisfacute, omul 
experimenteaza stari de suferinta, durere, iritare, disconfort, 
etc. Aceste trairi ne motiveaza sa satisfacem nevoile cat mai 
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curand posibil pentru a atinge homeostazia (jumatate din 
capitolul 2 este rezervat explicarii acestui fenomen). Odata 
satisfacute aceste nevoi, pot fi accesate nivelele superioare ale 
piramidei nevoilor. 

Nevoile de siguranta 

 Intr-o lume haotica si dezordonata avem nevoie de niste 
confirmari si o siguranta fizica si psihica. Avem nevoie de 
siguranta unui camin, al unui loc pe care sa-l numim casa 
noastra. Daca mediul pe care il numesti casa ta, familia ta, nu 
iti ofera o stare de liniste, siguranta, vei avea o problema in a 
trece la urmatoarele nivele. Iubirea, cunoasterea, realizarile si 
visele trebuie sa astepte pana cand te simti in siguranta si nu 
mai ai frica zilei de maine. 

Nevoia de apartinere

 Iubirea si sentimentul de apartenenta sunt urmatoarele pe 
lista. Omul este un animal social, si are nevoie sa apartina unui 
grup, fie el religios, orice fel de anturaj, etc. Toti avem nevoie 
sa fim iubiti (non sexual) de ceilalti, sa fim acceptati. Ne plac 
atentia si aplauzele. Avem nevoie sa fie nevoie de noi. Doar cu 
aceste 3 nevoi satisfacute putem trece la al 4-lea nivel si 
suntem suficient de motivati sa o facem. 

Nevoia de stima

 Nevoile de stima sunt cele care vin in urma rezultatelor si 
abilitatilor pe care le avem, competentele noastre. Atentia si 
recunoasterea ce o primim de la cei din jur. Similar cu nevoia 
de apartinere difera totusi prin faptul ca e legata de nevoia de 
putere. Oamenii cu primele 3 nevoi satisfacute incep sa tinda 
spre provocari mai mari ale vietii sau sa conduca masini 
scumpe pentru a-si creste stima de sine. Aici e vorba de nevoia 
de admiratie. 

Nevoia de auto-actualizare 

 Pentru asta lucram noi. Ultimul nivel al piramidei, ceea ce 
conteaza in viata. Aceasta nevoie poate fi numita „nevoia de a 
deveni mai mult decat esti, sa iti valorifici intregul tau potential 
nativ”. Oamenii care au primele 4 nevoi satisfacute isi pot 
maximiza potentialul. Pot cauta cunosterea, pacea interioara, 
experiente estetice si spirituale, etc. De obicei oamenii din 
patura sociala de mijloc sunt cei mai avantajati, asa cum arata 
studiile si nu cei foarte bogati, elita societatii. Pentru ca daca 
saracia extrema salbaticeste, bogatia in exces corupe si nu 
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motiveaza. In schimb in patura de mijloc exista o balanta 
potrivita de motivatie, ambitie si resurse pentru a-si valorifica 
in cel mai bun mod potentialul. 

ATENTIE! 
„Oamenii vor să devină şi să rămână fericiţi. Nu-i de mirare dacă 

omul se străduieşte de obicei să-şi reducă pretenţiile la fericire şi dacă 

el se consideră fericit şi numai scăpând de nenorocire şi evitând 

suferinţa; într-un mod foarte general, sarcina de evitare a suferinţei o 

izgoneşte pe ultimul plan pe aceea de obţinere a plăcerii. „(Sigmund 

Freud) 

 Cu alte cuvinte majoritatea oamenilor prefera sa aiba burta plina si un 
acoperis deasupra capului decat sa sufare ani de zile pentru un vis 
pentru care nu au nicio certitudine ca il vor transforma in realitate. 
 
 De aici, compromisurile pe care le facem in viata. 
 
 De aici, o viata mediocra si lipsa succesului real in vietile a 98% din 
oameni, din moment ce doar 2% din populatia globului este 
considerata de succes. 

 Ceea ce trebuie sa stii e ca nu exista masina timpului care sa te aduca 
inapoi la ziua cand citesti aceste lucruri. Asa cum a trecut timpul de 
cand ai primele tale amintiri in viata, adica repede, asa va trece pana 
vei fi batran sau batrana si iti vei pierde puterile, fizice, psihice, 
ambitia, pasiunea. 

 Intrebarea e, cand vei privi in urma, ce vei vedea? Crezi ca vei avea 
destule scuze pentru ca nu ti-ai urmat visele sau sufletul tau va fi 
strivit de regrete si ai da orice sa mai ai o sansa sa lupti pentru cea ce 
vrei cu adevarat, visele tale, dorintele tale arzatoare? 

 Deciziile se iau acum, si ce semeni aduni. 

 Gothe are un citat care mi-l repet in fiecare dimineata ca sa nu uit de 
ce ma trezesc si ce vreau sa fac cu viata mea, ce vreau sa devin si sa 
obtin: 

 „Lucrurile care conteaza cel mai mult nu trebuie lasate 
niciodata la mila celor care conteaza cel mai putin”   

 Nu trebuie sa lasi niciodata confortul aparent si compromisul sa iti 
saboteze visele si dorintele. 
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 Nu te multumi cu jumatati de masura si chiar daca temporar trebuie 
sa duci o viata care nu e asa cum iti doresti, tot timpul trebuie sa ridici 
privirea si sa privesti la orizont. Ceea ce ai facut IERI si ceea ce faci 
AZI te ajuta sa mai faci un pas spre ce vrei in viata sau nu? Daca 
raspunsul e “NU”, renunta la acel lucru. 

 Daca scoala la care mergi, nu e pe placul tau, continua sa mergi la ea 
dar fa in asa fel incat sa vezi viitorul si daca e necesar schimba scoala. 

 Sa pierzi un an sau doi nu e drama comparat cu a pierde o viata 
intreaga.  

 Eu am pierdut 4 ani de liceu facand informatica si 5 de politehnica 
pana sa merg la psihologie si sa imi descopar vocatia. 9 ani. Acum am 
27 si in iulie 2008 am licenta dupa 4 ani de psihologie. 

 Ce simt ca termin o facultate pe care o iubesc,  la 27 de ani,  cand 
trebuia sa o termin la 22?  

 O fericire in fiecare celula din corpul meu. Niciun sacrificiu nu e prea 
mare ca sa faci ceea ce simti cu adevarat ca e bine pentru tine. 

 Daca ai o slujba care nu iti place, e in regula sa continui cu ea dar sa 
te gandesti permanent cum vei face trecerea la ceva mai bun pentru 
tine. 

 In timpul facultatii lucram cu jumatate de norma si vara cu norma 
intreaga, asta timp de 3 ani. Aveam pe usa firmei orarul de la scoala si 
intre orarul de la lucru. Imi era bine, am invatat multe, dar era un 
compromis. Lucram pentru altii si nu vroiam sa fiu mediocru si sa 
ascult ordine de la cineva care oricum nu-i pasa de mine si nu era un 
om mai bun ca mine. Vroiam sa am afacerea mea.  

 Dupa ce am ales sa imi urmez vocatia, am renuntat la slujba si in anul 
1 de la psihologie, nu aveam bani nici sa imi platesc scoala. Am strans 
din dinti atunci si acum am afacerea mea pe net care creste. Au 
meritat 2 ani de austeritate? Comparat cu o viata de mediocritate, 
oricand. 

 Daca viata ta sexuala sau relatiile tale de iubire nu sunt cum iti 
doresti, nu trebuie sa panichezi, dar trebuie sa faci in fiecare zi un pas 
catre educatia si devenirea ta, devenirea acelei personae care e 
satisfacuta de aceste domenii ale vietii. 

 Mi-am pierdut virginitatea la 19 ani si daca nu as fi fost super 
determinat sa rezolv aceasta problema a vietii mele probabil as fi fost 
un frustrat care nu intelege nimic din sexualitate, femei si iubire si 
relatii. 

 14



 Am spus ca am sa rezolv problema orice ar fi si dupa 5 ani in care am 
citit si experimentat TOT ce am putut, fara teama de esec, desi a fost 
mult mai des intalnit decat succesul si fara rusinea de “ ce vor spune 
cei din jur” am scris o carte despre seductie, lucrarea de licentza la 
psihologie este pe tema asta  si ajut cu succes foarte multi tineri sa 
evolueze in acest domeniu al vietii. 

 Mi-a luat 5 ani, de la 21 la 26,  de citit si experimentat ca sa ma 
trezesc intr-o zi din pat si sa nu mai am nemultumiri in domeniul asta. 

 E mult sau putin? Nu stiu. Ce stiu e ca la 27 de ani lucrez cu 
motoarele la turatie maxima sa imi ating visele si pot sa fac asta doar 
sprijinindu-i pe altii sa le atinga pe ale lor.  

 De asta citesti randurile astea, pentru ca vrea sa reusesti si vreau sa 
stii ca se poate si ca TOTUL de tine depinde. Sta in puterea ta. 

  Am scris tot ce e mai sus pentru ca sunt 3 lucruri foarte importante 
care cred ca se gasesc in viata fiecaruia dintre noi.  

- Scoala si educatia care te formeaza. 

- Viata profesionala, placerea de a-ti urma vocatia si de a excela intr-
un domeniu in care esti talentat si care trebuie sa te duca si la 
independenta financiara. 

- Viata sexuala, relatiile, iubirea care intregesc tabloul unei finite 
umane complete si fericite. 

 Si pentru fiecare dintre ele a trebuit sa sacrific un confort aparent si 
binefacator pe moment pentru o satisfactie mai mare pe urma.  

 Si la fel va trebui sa faci si tu. 

 Cunosc un om de 50 de ani care lucreaza la o slujba de rahat intr-o 
fabrica, are credit la banca care se intinde pe toata durata vietii lui si il 
face un sclav pentru o mobila, un televizor si ce altceva a stiut el sa isi 
ia de banii aia. Are 2 copii pentru care nu isi permite sa plateasca cea 
mai buna educatie si nu le poate oferi  conditii pentru a reusi cu 
adevarat in viata, se cearta cu sotia si isi ineaca amarul in alcool si nu 
va fi niciodata cu adevarat implinit sau fericit. 

 Nu ma cred mai bun decat el. Stiu doar ca lui i-a lipsit odata puterea 
interioara sa faca sacrificiile necesare pentru a obtine cu adevarat ce 
vrea in viata. 

 Imi este foarte greu sa il ajut pentru ca prima oara trebuie sa 
dezinvete toate lucrurile gresite pe care le-a invatat si apoi abia sa 
invete toate lucrurile noi. 
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 Daca pentru el situatia este foarte grea, pentru tine poate fi mai 
usoara. De asta am scris randurile ce le citesti. 

 Sper sa iti foloseasca. 

 
 

Nişte învingători 
 
 Si, pentru ca in fata telurilor fiecarui om stau de obicei obstacole 
coplesitoare, in cartea “Supa de pui pentru suflet”, sunt insirate cateva 
personalitati si esecurile lor:   
 
 Dupa prima proba data de Fred Astaire în 1933, directorul 
studiourilor MGM si-a notat: “Nu poate sa joace! Usor chelios! Stie 
putin sa danseze!” Astaire a pastrat această notita toata viata, 
deasupra semineului din casa sa din Beverly Hills.  
 
 Lui Socrate i se spunea “Un corupator imoral al tineretului”.  
  
 Beethoven de-abia se descurca la vioara si prefera sa interpreteze 
propriile compozitii, decat sa-si imbunatateasca tehnica. Profesorul lui 
i-a spus ca nu exista nicio speranta ca el sa ajunga vreodata 
compozitor.  
 
 Parintii celebrului cantaret de opera Enrico Caruso au vrut ca el sa 
devina inginer. Profesorul lui i-a spus ca nu are niciun pic de voce si ca 
nu va putea canta niciodata.  
 
 Charles Darwin, parintele Teoriei Evolutioniste, a renuntat la cariera 
medicala si tatal lui i-a spus: “Nu-ti pasa decat de vanatoare, caini si 
curse de sobolani”. In autobiografia sa, Darwin scrie: “Am fost 
considerat de toti profesorii mei, inclusiv de tata, un baiat absolut 
obisnuit, mai degraba cu un nivel intelectual sub standard.”   
 
 Walt Disney a fost concediat de redactorul sef al unui ziar pentru 
lipsa de idei. El a fost falit de mai multe ori inainte sa construiasca 
Disneyland.  
 
 Profesorii lui Thomas Edison spuneau despre el ca e prea prost ca sa 
invete ceva.  
 
 Albert Einstein nu a vorbit pana la varsta de patru ani si nu a invatat 
sa citeasca decat la sapte ani. Profesorul sau il descria ca “înapoiat 
mintal, nesociabil si vesnic cu capul in nori”. A fost exmatriculat si a 
picat examenul de admitere la Scoala Politehnica din Zurich.  
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 Tatal sculptorului Rodin spunea: “Am ca fiu un idiot”. Descris ca unul 
din cei mai slabi elevi din scoala, Rodin a ratat de trei ori admiterea la 
Scoala de Arte. Unchiul lui spunea despre el ca nu poate fi educat.  
 
 Henry Ford a ratat si a dat faliment de cinci ori ,inainte sa aiba 
succes.  
 
 Winston Churchill a ramas repetent în clasa a şasea. Nu a devenit 
prim-ministru al Regatului Unit decat la saizeci si doi de ani si numai 
dupa o viata plina de infrangeri si necazuri.  
 
 De iti spun lucrurile astea? 
 
 Pentru ca vreau sa stii ca daca esti sanatos la cap si la trup, nu vei 
putea avea niciodata niciun fel de scuza daca nu vei reusi in viata, 
daca nu vei obtine ce doresti, nu iti vei trai viata cum vrei, nu vei 
spune „ma iubesc pe mine si sunt mandru/mandra de mine” 
 
 Acum, sa iti placa astfel de povesti motivationale e una, sa fii TU 
motivat destul ca sa faci toate lucrurile care vrei sa le faci e cu totul 
alta poveste. 
 
 Daca nu esti destul de motivat sa faci un lucru singur, inseamna ca nu 
doresti sa faci destul de mult acel lucru, caz in care doar iti pierzi 
vremea..a ta si a celor din jur.  
 
 Numai cand iti doresti suficient de mult un lucru ar trebui sa te apuci 
de el. Nu din plictiseala sau lipsa de altceva mai bun, ci pentru ca 
sufletul tau ARDE de dorinta de a face un lucru. 
 
 Urmatorul pas e sa stii ce ii motiveaza pe oameni si ce te motiveaza 
pe tine.  
 
 Toti ne nastem cersetori. Dezbracati, fara nimic in cap, fara 
experiente de viata,  nu putem trai fara atentia, afectiunea, mancarea 
adapostul celor din jur, iar uneori cei din jur sunt buni , alteori mai 
putini buni.  
 
 Dar nu de ei depinde ceea ce urmeaza sa faci in viata. Asta urmeaza 
sa inveti. 
 
 Nu imi plac vorbitorii si scriitorii motivationali. Paradoxul e ca eu ma 
aflu in situatia lor. Dar nu ar trebui sa fiu vazut ca un scriitor 
motivational. Cei care ma vad ca pe un motivator, deja au inceput cu 

 17



stangul. Nu pot fi ajutati si nimeni pe lumea asta nu va face nimic 
pentru ei. Sunt deja pierduti.  
 
 Pentru ca daca tu nu ai MOTIVATIA INTERNA sa faci o treaba, nimic 
nu are sens. De ce sa faci ceva ce nu vrei din tot sufletul? De ce sa faci 
ceva pentru care nu ai motivatie din momentul in care te trezesti 
dimineata? 
 
 Ca sa fii motivat intern trebuie sa stii ce vrei prima oara. Lucrez acum 
cu o persoana pe care vreau sa o aduc in pozitia de a face lucruri 
extraordinare. Poate, are cunostiinte, are tot ce e nevoie, dar nu are 
motivatia interna, decat unoeri cate o izbucnire care niciodata nu 
dureaza mai mult de 3 zile.  
 
 Daca ai nevoie de motivatie din exterior inseamna ca ceea ce doresti 
nu iti doresti destul de mult si nici nu vei avea. Inseamna ca durerea 
nu e destul de mare si nu va disparea. Inseamna ca lipsurile nu le 
simti suficient de intens si nu vei fi eliberat de ele. 
 
 Te vei multumi cu ceea ce ai ca si cersetorul care e multumit cu viata 
lui cat timp mai poate trai o zi. Dar sufletul tau va fi strivit in fiecare zi 
de regretul ca nu lupti pentru ca sa poti spune „ am facut tot ce imi 
statea in putere”. 
 
 Doar cand simti durerea destul de tare, doar cand iti doresti ceva 
destul de tare, doar atunci vei avea motivatia interna si vei deveni 
proactiv. 
 
 Cum poti obtine ce vrei daca nu stii ce vrei? 
 
 Un exercitiu foarte important, pe care trebuie sa il faci acum, pentru 
ca fara el nu are rost sa treci mai departe,  este sa scrii misiunea si 
viziunea ta, care sunt constitutia ta ca persoana. Codul de legi dupa 
care traiesti. Principiile tale. Este criteriul dupa care masori totul in 
viata ta. 
 
 De ce este foarte important sa ai o declaratie a misiunii tale? 
 
 Cand viziunea si actiunile tale nu sunt aliniate te simti in 
depresie, anxios, nesatisfacut, nervos. Asta poate duce la o 
stare permanenta de grija, o stare in care simti ca poti sa faci 
foarte multe dar rezultatele reale nu sunt pe masura 
asteptarilor.   
 
 Trebuie sa o scrii pentru ca te imputerniceste sa iti aliniezi actiunile si 
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oamenii din viata ta astfel incat vei stii clar care iti sunt prioritatile, ce 
trebuie sa faci zilnic si ce poti sau trebuie sa lasi deoparte. Toti avem 
168 de ore intr-o saptamana. Nu vei putea sa faci tot si incercand sa 
faci tot risti sa nu faci nimic.  
 
 Multa vreme am fost foarte frustrat pentru ca de dimineata pana 
seara faceam totul ca sa ii multumesc vesnic pe altii, nu stiam sa spun 
„NU!”, si traiam intr-o permanenta stare de stres din teama de nu 
dezamagi lumea care avea asteptari de la mine. Ca sa poti oferi intr-o 
zi ceva celor din jur, fie ca e ajutor material,  iubire, atentie sau orice 
vrei tu, trebuie sa le ai tu prima oara. De asta e important sa fii un pic 
egoist la inceput, sa te iubesti pe tine, sa te dezvolti tu si sa te pui pe 
tine in prim planul vietii tale, pentru ca doar asa poti spera ca intr-o zi 
vei putea oferi ceva celor din jurul tau. 
 

VIZIUNEA TA PERSONALA 
 

 Fa-ti o imagine a ta in viitor. Cateva luni sau cativa ani de acum. Vezi 
ce ai devenit, cu ce te ocupi, ce realizari ai, care sunt valorile tale, cum 
relationeaza oamenii cu tine? SIMTE ce fel persoana esti. De azi 
incepe primul pas spre acel tu din viitor. Lasat la voia intamplari vei fi 
ca un vas in deriva in oceanul agitat si tulbure al vietii.  Cu un scop, 
vei avea un port de destinatie si un motiv sa continui drumul. Vei fi 
puternic/a. 
 
 Sa ai o declaratie a misiunii tale nu te va schimba peste noapte insa 
te asigur ca te va schimba. In aceasta declaratie sunt pasii de urmat.  
 
• Reprezinta tot ce e mai profund si  mai bun in tine.  
 
• E expresia a ceea ce ai tu mai bun de oferit lumii   
 
• Se adreseaza celor 4 mari dimensiuni: fizica, social/emotionala, 
mentala si spirituala  
 
• Este scrisa sa te inspire si motiveze la un nivel foarte profund. 
  
 “Sa iti creezi o declaratie a misiunii este una dintre cele mai puternice 
si semnificative lucruri pe care le faci ca sa preiei conducerea in viata 
ta. Vei identifica rolurile pe care vrei sa le ai, relatiile, mediul, cine vrei 
sa fii, ce sa faci, principiile care iti ancoreaza viata, scopurile si 
deciziile care iti vor modela viitorul. E ca si cand decizi pe ce perete 
vrei sa sprijini scara vietii si apoi incepi sa te urci. E un compas – o 
sursa  de ghidare in marea furtunoasa a vietii” Stephen Covey, author 
or The Seven Habits of Highly Effective People 
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Creaza o viziune! 
 

 Ai nevoie de 3 lucruri: 
 
1. Ce vreau sa fac in viata (Scopuri)? 
 
2. Ce fel de persoana vreau sa fiu (Personalitate)? 
 
3. Ce actiuni trebuie sa intreprind ca sa imi manifest scopul si 
personalitatea? 
 
 Fa o declaratie, a scopului si a misiunii tale. Am sa te ajut cu tot ce ai 
nevoie. Dar trebuie sa faci ceva ACUM.  
 
 NU UITA:  
 
 Caracteristica numarul 1 a oamenilor de succes in lume este viteza 
de implementare. Daca nu faci exercitiul acum sansele sa il faci scad 
foarte mult. Asta inseamna ca atunci cand auzi o idee o aplici 
IMEDIAT si inveti ceva din ea. Daca nu il faci tot ce vei citi nu va avea 
sens, pentru ca fara o viziune si un vis ramai blocat.  
 
 Nu este greu. Insa difera la fiecare persoana.  
 
 FA exercitiul acum, pentru ca rezultatele le vei folosi putin mai tarziu. 
 
 Ce este misiunea? O pornire interioara de a face o actiune sau de a 
oferi un serviciu. Ai o misiune? Eu cred ca da.  
 
 Mare incat sa schimbe lumea? Nu stiu, dar stiu ca e suficient de mare 
ca sa schimbe lumea ta, viata ta, viitorul tau. 
 
 Poate ca si mine uneori nu ai chef de un exercitiu, dar viteza de 
implementare este cea mai improtanta calitate a oamenilor de succes 
si daca nu ai chef acum sa faci acest lucru PENTRU TINE gandeste te 
cum va fi cand trebuie sa faci lucruri mai obositoare, mai grele, mai 
consumatoare de timp si energie?  
 

Care e misiunea ta visul tau. Intentia ta? 
 
E foarte important sa fie scris de mana ta! 
 
Poate dura zile sau luni sa construiesti o declaratie puternica si tot 
timpul trebuie citita si revizuita. Dar e VITAL si e necesar sa o citesti 

 20



zilnic macar odata si sa aduci lucruri noi cand simti ca e nevoie. Daca 
faci asta nu vei mai pluti in deriva, ci vei naviga cu toate panzele sus 
spre scopurile tale, spre destinul tau. 
 
 
Valori scop: Noteaza pe o foaie de hartie primele 5 valori scop 
care le consideri cele mai importante 
 
 Aprecierea sociala 
 Armonie interioara 
 Bucuria muncii pe care o faci 
 Bunastare materiala 
 Demnitate umana 
 Dragoste matura 
 Egalitate, libertate, drepturi 
 Fericire 
 Intelepciune 
 Mantuirea sufletului 
 O lume a frumosului 
 O lume a pacii 
 O viata confortabila si lipsita de temeri si griji 
 O viata plina de adrenalina 
 Prietenie sincera si adevarata 
 Siguranta familiei 
 Securitatea si prosperitatea tarii 
 
Valori personale: Noteaza pe o foaie de hartie primele 5 valori 
scop care le consideri cele mai importante 
 
 Ajutator/saritor 
 Ambitios 
 Ascultator/supus 
 Autocontrol/stapanire de sine 
 Capabil si profesionalist 
 Curajos 
 Curat 
 Iertator 
 Imaginativ 
 Independent 
 Intelectual 
 Iubitor 
 Logic 
 Onest 
 Politicos 
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 Creativ 
 Responsabil 
 Vederi largi/minte deschisa 
 Vesel si optimist 
 Intelept 
 Inteligent emotional 
 Adaptabil 
 Comunicativ 
 Plin de compasiune si intelegere 
 Competitiv 
 Distractiv 
 Sincer 
 Evolutie si dezvoltare continua 
 Pasional 
 Respectat 
 Responsibil 
 Unic 
 Frumos 
 
 Strategiile si lucrurile care nu au legatura cu valorile si scopurile tale 
TREBUIE SA DISPARA URGENT DIN VIATA TA! 
 
 Acum trebuie sa TRAIESTI nu doar sa scrii! Beneficiile le culegi doar 
traind. Citeste zilnic si revino cu imbunatatiri..chiar si dupa 1 an de 
zile. 
 

Declaratie(scrisa de mana) 
 
 Pentru viata mea, rezultatele mele si ceea ce am sa devin sunt 
responsabil doar eu,  asa ca de azi am sa fac ce vreau stiind ca singura 
putere este cea pe care ti-o asumi. La sfarsit eu voi fi responsabil/a 
pentru ce fel de caracter sunt si ce am reusit sa obtin si sa realizez in 
viata.  
 
 Este limpede si clar ca orice scuza as vrea sa inventez, nu pot.  
 
 Eu sunt cel mai mare dusman al meu in acest moment si doar felul 
meu de a fi si obiceiurile mele zilnice ma mai opresc sa obtin orice 
vreau de la viata.  
 
 Castigand lupta cu mine insumi, voi dobandi o putere personala 
extraordinara cu care voi obtine ce vreau pentru mine. 
 
 Apoi voi oferi celor din jur din abundenta mea.  
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Scopurile prioritare in viata mea sunt: (aici pui cele 5 valori pe care le-
ai notat mai sus)  
Trasaturile de personalitate importante pentru mine sunt: (aici pui cele 
5 trasaturi prioritare pentru tine) 
 
 Imi iau angajamentul ca de dimineata pana seara, in fiecare zi, sa am 
in minte si in suflet aceste valori. Ele ma definesc si am sa fac tot 
posibilul sa le transorm intr-o realitate puternica a vietii mele.  

Avand in minte aceste valori, stiu ca nu pot sari treptele firesti ale 
evolutiei si astfel ma voi ocupa de toate cele 5 trepte ale nevoilor 
umane. 

(Eu am pus sugestii la fiecare treapta, tu esti liber/a sa pui ce 
vrei la fiecare treapta a nevoilor) 

Pentru prima treapta, nevoile fiziologice: 
Sugestii: Pe plan fizic, prioritatile mele sunt alimentatia corecta si 
activitatea fizica. Ele sunt fundatia pentru a putea accesa celalalte 
nivele la potentialul meu maxim, nu la 50% sau 10% din ceea ce pot fi 
eu ca fiinta umana.  
 
 In privinta sexului, daca nu sunt satisfacut de viata mea sexuala voi 
actiona pentru obtinerea ajutorului sau educatiei necesare pentru a–mi 
putea satisface nevoile sexuale.  
 
 Virginitatea si/sau masturbarea nu imi provoaca nici un complex sau 
stare de vinovatie pentru ca stiu societatea a incercat timp de sute si 
mii de ani sa reprime sexualitatea iar acum ne aflam in plina revolutie 
sexuala,  alegerile mele imi apartin si pot sa decid ce e mai bine 
pentru mine singur/a.  

Nevoile de siguranta 
Sugestii: Casa mea ideala arata astfel: 
Voi renunta la reflectare si voi trece la actiune.  
Imi voi analiza fricile 
Daca e nevoie voi apela la sprijinul persoanelor care se pot descurca in 
situatii care pe mine ma depasesc. 

Nevoia de apartinere 
Sugestii: Cum arata partenerul sau partenera de viata ideala pentru 
mine? Fizic, mental, spiritual 
 
Cum imi vad famila in viitor? 
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Nu vorbesc de rau oamenii cand nu sunt de fata, nu defaimez si nu 
tradez. 

Voi fi mai atent/a la vestimentatie si accesori. Ma voi ingrijii cat pot de 
bine. 

Nevoia de stima 

Sugestii: Rolul meu in viata este: 
Activitatea mea ideala este sa: 
 
Nevoia de autoactualizare 
 
Sugestii: Care este contributia mea majora in aceasta lume? Ce las in 
urma si cu ce vreau sa contribui? 
Imi voi gasi un mentor sau mai multi! 

Voi invata sa ma relaxez 
 
Voi citi carti din domeniul meu si carti de divertisment 
 
Voi cauta educatie, seminarii, workshopuri pentru a mi umple golurile 
din educatie sau pentru a le intari pe cele existente. 
 
Daca nu iti iese din prima nu iti fa griji. Exerseaza un pic si fa–o de 
mai multe ori. Citeste MACAR odata pe zi si adu imbunatatiri constant. 
Daca ai facut ceva ce iti place intr-o zi si ti-ar place sa faci acel lucru 
mai des dar nu poti acum, noteaza-l. Daca te simti intr-un anume fel 
si vrei sa te simti permanent asa, noteaza. Tine minte si construieste-
ti viata. 
 
Motivatia exerna e frumoasa, poate sa iti faca ziua frumoasa si te 
poate motiva un pic sa faci ceea ce e nevoie. DAR E NOCIVA. 
 
Pentru ca daca ai nevoie de motivatie externa sa faci un lucru 
inseamna ca cea interna nu e suficienta. 
 
Inseamna ca nu iti doresti destul de mult acel lucru. Inseamna ca esti 
deja pe un drum gresit.  

Daca m-ai intreba „ cum trebuie sa lupt pentru ceea ce imi doresc?” as 
putea sa iti arat filmuletul cu Julie Moss,  studenta de 23 de ani care 
avea o lucrare de licenta de scris pe tema „ Iron Man”. Considerata cea 
mai dura competitie sportiva din lume, Iron man  se tine in fiecare an 
in Kailua-Kona, Hawaii. Cursa consta in inot in ocean (3.86 kilometrii), 
pedalat pe bicicleta (180.2 kilometrii) prin desertul Hawaiian si alergat 
maratonul (42.195 kilometrii), TOATE IN ACEEASI ZI . 
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 Recordul este detinut de Luc Van Lierde (Belgia) cu 8 ore, 4 minute si 
8 secunde. 

 Asadar Julie Moss si-a scris teza de licenta in domeniul fiziologiei 
avand ca tema Iron Man, si fara sa aiba un trecut sportiv sau un 
antrenament adecvat a decis sa participe la aceasta cursa pentru a lua 
pulsul competitiei si a putea vobi despre ea in cunostiinta de cauza.  

 Pana aici nimic deosebit, insa ce a facut ca Julie Moss sa devina o 
legenda  a competiei Iron Man, sa fie denumita un moment de 
referinta in istoria sportului, a fost faptul ca fiind pe locul 1 pana foarte 
aproape de sfarsit, Julie era dezhidratata si si-a pierdut toata puterea 
in picioare si brate. Corpul ei nu o mai asculta si imaginile filmate o 
arata ca pe o papusa dezarticulata, fara control in picioarele si bratele 
ei. A cazut la pamant si a parcurs ultimii zeci de metrii TARANDU-SE, 
timp in care a fost depasita de o alta concurenta, terminand astfel pe 
locul 2. Multi insa au vazut-o ca pe o invingatoare si a ramas sa inspire 
pentru totdeauna cand cineva isi pune intrebarea „ CUM TREBUIE SA 
LUPT PENTRU CEEA CE VREAU?”    

   Povestea lui Julie Moss

 Asa trebuie sa iti urmaresti scopurile, mergand in 4 labe cand 
simti ca nu mai poti.  
 
 As putea sa gasesc mii de cazuri de oameni care au reusit in cele mai 
grele conditii, mult mai grele decat intampini tu acum si sa te pun la 
zid ca nu ai nicio scuza sa nu obtii rezultatele dorite si as putea sa iti 
spun „ durerea e temporara, renuntarea e vesnica”. 
 
 Pot sa iti arat filmuletze ca 212 degrees: http://www.212movie.com/
 
 Si alte 22 aici: http://www.simpletruths.com/movies/index.asp
 
 Ca sa te poti trezi in fiecare dimineatza ca un butoias atomic care vrea 
sa faca performanta. 
 
 Si tu ai putea sa spui „ Super tare,  ce frumos si inspirational!” 
 
Dar problema stii care e ? Daca ai nevoie de asa ceva ca sa te ridici 
dimineata din pat si sa faci atunci e o problema.  
 
 ITI LIPSESTE MOTIVATIA INTERNA, si nicio cantitate de motivatie 
externa nu isi va face treaba suficient de bine pentru ca tu sa reusesti. 
 
 In schimb, ce ar trebui sa faci e sa iti personalizezi scopurile si valorile 
si dorintele, sa pui pe hartie ce iti doresti tu mai mult si sa citesti 
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hartia aia in fiecare zi si AIA sa fie motivatia ta, textul tau 
motiovational facut din mintea, sufletul, energia si pasiunea ta. 
 

 
 A şti să-ţi respecţi ferm principiile, să le rămâi fidel în ciuda 

tuturor motivelor contrare, înseamnă a fi propriul tău stăpân. (Arthur 

Schopenhauer) 

 

 TU esti cea mai importanta persoana din viata ta. Doar de-asta este a 
TA, nu? 
 
La sfarsitul fiecarui capitol am sa pun mesajele de la cititori 
care m-au inspirat si determinat sa scriu fiecare capitol ca 
raspuns la intrebarile lor. 
 

MESAJE DE LA CITITORI: 
 

 Mesaj: problema mea consta in mentinerea motivatiei si ambitiei 
cand vreau sa realizez un lucru si eficienta cu cu care lucrez in 
realizarea lui. 
 
 Mesaj: Sal Pera, sincer iti spun am greutati in viatza nu imi merge 
totul perfect dar cam stiu ce am de facut ca sa ajung acolo unde imi 
doresc. 
 
          Mai stiu ca toate greutatile sau testele pe care le am sau cand 
lucrurile merg aparent rau sunt pt a ma duce mai aproape de ceia ce 
trebe sa devin eu si ceia ce imi doresc eu sa obtin in aceasta viatza . 
 
      As avea f multe de invatzat de la tine sunt convins , dar acum 
sugestia mea ar fi (sau o problema a mea ) : cum sa imi ajut prietena 
sa scape de incapatzanare si sa isi creeze dorinta de a invatza toate 
aceste lucruri care er face-o de succes ? pe ce sa insist mai mult? 
 
F. 
 
 Mesaj: Salut Pera, 
 
 Cred ca scriu aici in primul rand pentru a ma elibera, insa lucrurile ce 
ma framanta la ora actuala sunt,  
 
 De ce inca stau in zona de comfort cand ar trebui sa fiu pe afara si sa 
cad, de multe ori, sa invat din nou sa merg, sa ma remodelez 
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 Apoi .. e iminenta problema a BAC-ului, ce imi bate la usa, examen 
pentru care sunt TOTAL nepregatit, sunt constient dar in continuare nu 
fac mare lucru... mai ales ca am inceput sa-mi pun problema daca voi 
intra in bac, din cauza unor certuri cu, faptice sau doar  \"morale\" cu 
profesori, si mai ales cu cel mai de seama, diriginta... 
 
Cam atat ... poate voi mai scrie un mesaj cand voi avea mai multa 
inspiratie:) 
 
 Mesaj: pentru inceput felicitari pentru inca o initiativa de acest gen. 
 
 Cred ca principalele mele probleme (cred ca si la majoriatatea daca 
stau bine sa ma gandesc) sunt increderea si motivatia. 
 
ma trezesc in anumite situatii(sau chiar ocazii) pe care le pot folosi in 
avantajul meu..dar datorita lipsei increderii in mine,renunt,si gasesc 
scuze de genul"inca nu sunt pregatit" 
 
legat de motivatie,e si mai problematic. Am vise,si planuri pentru a le 
transforma in realitate,dar intotdeauna e ceva care sa ma corupa sa 
nu imi dedic timpul pentru a imi atinge scopurile.scuzele sa nu mai zic 
"ca sunt la ele acasa" cand e vorba de motivatia de a face ceva. 
 
numai bine, 
 
 Mesaj: Draga Pera, 
 
Dupa citirea cartii tale Personalitate alfa, viata mea s-a schimbat 
uimitor. Pot spune ca am atras in viata mea sute de oameni pe care nu 
ii cunosteam inainte, mi-am schimbat radical mentalitatea despre 
realitate, creativitate, motivatie. Experientele din viata mea au fost pot 
spune feerice, desi era vorba exact despre realitatea pe care am creat-
o, exersandu-mi deplin, libertatea. Mai pot spune ca am facut ceva 
pasi in ceea ce priveste independenta. Cea financiara. Veniturile mele 
in perioada despre care vorbeam au explodat pur si simplu.  
 
Ce anume ar trebui evitat, sau mai degraba cum este necesar sa 
procedezi, atunci cand langa tine exista o persoana pesimista, care cel 
mai des spune: \"nu pot pentru ca nu vreau\",  \"nu se poate\" si 
toate astea crezand ca este o persoana realista.  Cum procedezi atunci 
cand aceasta persoana iti este chiar sot/sotie? 
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Capitolul II-Maiestria si homeostazia 

 

„Cand batalia incepe in noi insine, ne indreptam spre perfectiune."  
Robert Browning 

 Ce este maiestria? 
 
 Pricepere, iscusinţă deosebită; talent, dibăcie, artă. � Măiestrie 
artistică = totalitatea elementelor pe care le pune în valoare artistul în 
procesul desăvârşirii unei opere literare sau de artă. 2. (Înv.; concr.) 
Lucrare, operă, creaţie. ♦ Lucru care denotă iscusinţă sau meşteşug în 
execuţie; unealtă, instrument, aparat ingenios. 3. Meserie, meşteşug 
(care cere pricepere). 
 
 In pdf-ul „ Descopera-ti vocatia” ti-ai facut o idee despre in ce zona se 
afla abilitatile tale posibile. Acolo unde e un hobby se poate dezvolta 
maiestria. 
 
 Daca vrei succes in viata, daca vrei putere interioara si exterioara nu 
vei avea decat daca devi foarte bun intr-un domeniu. 
 
 Daca ramai mediocru vei avea tot timpul un sentiment al neimplinirii 

 nicio realizare. si  
 Trebuie sa intelegi ca maiestria nu e pentru cei supertalentati sau 
pentru cei norocosi care au inceput devreme.  
 
 Maiestria e pentru oricine se decide sa aleaga acest drum si sa 
ramana pe el indiferent de varsta, sex, sau experienta anterioara. 
 
 Problema e ca avem foarte putin indicii si modele despre cum se 
ajunge la maiestrie. 
 
 Lumea in care traim azi poate fi vazuta ca o conspiratie impotriva 
maiestriei. 
 
 Exista un bombardament continuu cu promisiuni de recompensa 
imediata, succes instant sau eliberare de nevoie sa de durere 
imediata. 
 
 O sa vorbim un pic si despre cum societatea lucreaza azi impotriva 
oamenilor care vor sa isi dezvolte abilitati reale si cum ameninta 
educatia, sanatatea, relatiile si suucesul individual. Chiar si 
personalitatea. 
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1. Superficialul 

 

 
 
 Superficialii abordeaza orice nou sport, slujba, activitate, relatie cu 
foarte mult entuziasm. El sau ea sunt innebuniti dupa ritualurile de 
inceput, pregatirea echipamentului, a lucrurilor necesare, stralucirea 
NOULUI. 
 
 Cand are primul sprint de progres, superficialul e in extaz. Se lauda 
prietenilor, familiei, si oamenilor pe care ii intalneste pe strada. De 
abia astepta etapa urmatoare. Si apoi, depresia. In loc sa urmeze un 
nou moment de progres rapid, urmeaza platoul si asta e de 
neacceptat. Perseverenta este o necunoscuta pentru superficiali, iar 
renuntarea un obicei automat si firesc. Mintea se umple de scuze. Asta 
nu e pentru el. E prea competitiv, necompetitiv, agresiv, pasiv, 
plictisitor, periculos, bla bla.  
 
 Acest lucru nu ii satisface nevoile lui UNICE.    
  
 Apoi scenariul se repeta cu alta activitate insa doar pentru a se 
termina la fel. Vede oportunitatile, saliveaza la gandul rezultatelor insa 
ele nu apar. Superficialii sunt specalistii “ lunilor de miere”. Experti in 
aparente si rosi de rugina superficialitatii pe dinauntru.   
 
 Sa ramana pe drumul maiestriei ar insemna sa se schimbe. Si pentru 
un superficial asta e infinit mai greu decat sa sara la urmatoarea 
oportunitate, la urmatoarea “ luna de miere”. Se vede ca un 
aventurier, dar probabil ramane prins vesnic in capcana dintre 
imaturitate si maturitate.  
 
 Cand trage linie, dupa ani de zile sau zeci de ani, vede ca a facut mii 
de lucruri si in acelasi timp, NICIUNUL.  

 
 
 
 

2. Obsesivul 
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 Obsesivul e un om radical, care nu accepta jumatati de masura. Stie 
ca doar rezultatul conteaza si este dispus sa faca ORICE e nevoie ca sa 
obtina rezultate. Vrea sa obtina cat mai mult inca de la prima lectie.  
  
 Vrea sa progreseze cat mai rapid si sa alfe materialul avansat ACUM.  
 
 Spre deosebire de superficial, el nu isi muta privirea spre alte 
activitati sau persoane ci ramane foarte concentrat pe una. Si asta nu 
e rau, dar din pacate, obsesivul nu intelege importanta PLATOULUI. A 
momentelor in care trebuie sa traiesti fara sa ai un moment orgasmic, 
ci sa iti faci treaba cu devotament si perseverenta.  
 
 Obsesivul are progres semnificativ la inceput. Insa cand ajunge pe 
platou nu accepta ca e o etapa vitala in drumul spre maiestrie.  Se 
impinge la limite fara mila. Isi dubleaza eforturile. Devine workaholic 
sau incepe sa hartuiasca persoanele pentru care simte ceva.  
 
 Devine tentat sa triseze sau sa caute scurtaturi de dragul progresului. 
Tot ce conteaza e sa tine curba de invatare orientata in sus indiferent 
daca trebuie sa sacrifice dezvoltarea fireasca sau educatia, planurile, 
sau investiile.  
 
 In relatii, obsesivul sufoca. Tot ce conteaza e sa mentina emotiile 
puternice, adrenalina, chiar daca asta inseamna sa creeze tensiuni 
care nu sunt necesare,  certuri etc. Nu intelege necesitatea platoului, a 
perioadelor in care relatia trebuie sa creasca, sa se dezvolte. 
 
 Obsesivul este caracterizat de o evolutie in zig-zag urmat de o cadere 
cu siguranta dureroasa si pentru el si pentru cei din jur.  
 
 
 

3. Mediocrul 
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 Mediocrul are alta atitudine. Se prinde cum merg lucrurile insa 
ramane pe platou pe timp nelimitat. Dupa ce invata un pic si are 
progres, din diverse motive continua sa faca activitatile intr-un mod 
rutinier si fara emotii si pasiune. Aceeasi slujba timp de zeci de ani 
doar pentru un salar lunar, acceasi relatie nesatisfacatoare doar din 
teama ca nu e destul de bun pentru altcineva.  
 
 Insa cand cel de langa tine devine mai bun pe plan profesional sau 
uman, ramai in urma si frustrarea creste. Ai regrete si intri in depresie, 
Esti parasit, alungat, abandonat si consideri ca soarta e nedrepta. 
 
 Cele 3 tipuri de mai sus poate te pot ajuta sa iti dai seama de ce nu 
esti tu in momentul asta pe drumul maiestriei.  

 
 
 Maiestria iti va aduce dureri de cap neasteptate si de asemenea 
recompense neasteptate si nu vei atinge niciodata o destinatie finala.  
  
 Vei invata despre tine la fel de mult ca si despre abilitatile pe care ti le 
antrenezi si dezvolti. Si desi de multe ori vei fi surprins de ce si cum 
poti invata, progresul tau catre maiestrie va avea tot timpul un ritm 
care arata asa: 
 

Curba de invatare, curba maiestriei 
 
 

 
 
 
Nu exista cale de a scurta acest drum. ORICE abilitate noua vrei sa 
inveti, exista sprinturi scurte de progres si apoi un mic declin si 
apoi un platou ceva mai inalt decat nivelul la care erai inainte. Orice 
antrenor din lumea asta iti va putea confirma lucrul asta. Fie ca e 
vorba de karate, de pian, de invatat cum sa faci bani, sa inveti sa ai 
succes cu sexul opus, in relatii, in orice domeniu. Pentru a porni pe 
aceasta cale, SINGURA care iti va aduce satisfactie adevarata si 
permanenta trebuie sa exersezi cu rabdare, perseveranta, 
incapatanare chiar. Dar pentru a ajunge sa te bucuri de rezultate, 
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trebuie sa fii dispus sa petreci bucati bune de timp pe acel platou in 
care exersezi ZILNIC chiar daca se pare ca nu progresezi pentru ca din 
cand in cand sa ai cate o explozie de proges si sa mai urci o treapta, 
un nivel. De ce e nevoie sa stai pe platou si nu poti invata in ritm alert, 
pas dupa pas, nivel dupa nivel fara sa stai pe acel platou? 
 
 Pentru ca atunci cand inveti o noua abilitate, cand ti-o antrenezi, 
trebuie sa iti inradacinezi noile obiceiuri in sistemul nervos. Mersul pe 
jos este inradacinat in sistemul nervos, il faci fara sa te gandesti la el, 
este un obicei automat. 
 
 Condusul unei masini de catre un sofer cu experienta este inradacinat, 
o face automat. Orice abilitate antrenata suficient devine un 
automatism. Asta se numeste sa fii bun in ceva, sa fii profesionist.    
 Cand faci ceea ce faci foarte bine si in mod automat.  
 
 Cand insa incepi sa inveti o noua abilitate, indiferent ca e agatatul de 
femei pe strada sau crearea unui imperiu sau facut bani sau cantat la 
un instument sau o disciplina sportiva, trebuie sa te gandesti la acea 
abilitate, la exercitiile de incepator  pe care le faci. Trebuie sa 
inlocuiesti tipare vechi de gandire, emotie, senzatie, miscare cu unele 
noi.  
 
 Asta aduce in joc un sistem cognitiv, asociat cu un sistem habitual 
(obiceiurile) si un sistem de efort, asociat cu hipocampusul, situat la 
baza creierului. Sistemul cognitiv si cel de efort devin ajutatoare 
pentru sistemul habitual pana cand obiceiurile noi sunt invatate. Cu 
alte cuvinte, suntem reprogamati. Cand treaba este facuta, sistemul 
cognitiv si de efort se retrag. Apoi nu mai trebuie sa te gandesti si 
nu mai simti un efort cand faci acel lucru nou.  
 
 Mersul pe jos, mentalitatea, socializarea, etc sunt invatate astfel. Le 
faci apoi fara sa gandesti. 
 
 Acum problema noastra mare este ca atunci cand un tanar de 25 de 
ani vine si spune ca nu este satisfacut de viata lui sexuala, de relatii, 
ca nu intelege femeile, misiunea este si mai grea. Pentru ca nu e 
destul sa isi antreneze noi abilitati si obiceiuri, dar trebuie sa le 
DEZINVETE pe cele vechi.  
 
 Daca o persoana s-a obisnuit sa gandesca negativ despre orice lucru 
in viata, o face automat fara efort si fara sa se gandeasca.  
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 Cum este cel mai bine asadar sa devi foarte bun in ceea ce vrei sa 
faci? Exercitiu continuu, practica, dar o faci in primul rand DIN 
PLACEREA DE A FACE ACEL LUCRU. 
 
 De aceea se spune ca orice faci trebuie sa o faci cu pasiune. Pentru ca 
ca daca nu faci ce faci din placere in primul rand, nu vei ajunge foarte 
bun la acel lucru niciodata.   
 
 

OBSTACOLUL NUMARUL 1: Razboiul impotriva maiestriei 
 
Momentele climatice, MONTAJELE sunt cea mai mare abureala pe 
care o vezi si care intoxica mintea si sufletul omului si cred ca e cel 
mai mare obstacol in calea succesului fiecaruia dintre noi. 
 
In filmul Rocky, Stallone se antreneaza pe o durata care in film tine 
exact 2 minute si 37 de secunde. Aici e clipul in care vedem cum 
Rocky alearga, face flotari, ridica gretutati exerseaza la sac si boxeaza 
pregatindu-se exact 2:37 minute dupa care sare victorios pe scari 
pregatit pentru lupta decisiva a vietii lui.  
 

Montaj cu antrenamentul lui Rocky
 
Filmele de dragoste. Pe un forum, imi pare rau ca nu mai stiu care, 
am citit un comentariu. Un tip spunea ca iubita lui si cu el se uitau la 
un film de dragoste. La sfarsit gagica il intreaba “de ce nu putem avea 
si noi parte de asa o iubire ca in film?” iar tipul spune “ pentru ca 
filmul dureaza 90 de minute”. Asta arata ce victime face media.  
 
Filmele porno. “ Ceau, ceau, dezbraca-te”. Sex. Apoi vedem tineri de 
17 ani care nu inteleg de ce fetele pe care le plac nu isi dau chilotii jos 
ca in filmul pe care l-au vazut. Avem baieti care nu inteleg cum se 
creeaza atractie intr-o femeie si ajung frustrate, necajiti si 
nesatisfacuti, lucru care se rasfrange asupra intregii lor vietii si 
activitati. 
 
Reclamele. Intr-o zi mizerabila de iarna un cuplu tanar vede in vitrina 
reclama unei agentii de turism. Privirea lor ajunge pe o carte de credit 
si sunt transportati instantaneu intr-un paradis tropical.   
 
 Continua sa privesti si vei vedea acelasi tipar in toate reclamele. 
Toate se concetreaza pe momentul climatic. Prajitura este facuta, 
cursa este alergata si castigata, tineri frumosi si entuziasti sar in sus in 
timp ce beau nu stiu ce bautura. Viata cu ce e mai frumos in ea , ni se 
arata in reclame, trebuie traita un moment climatic dupa altul. 
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 Cea mai ciudata fantezie care o ai poate fi realizaa fara niciun efort.  
  
 Continutul reclamelor nu e atat de periculos pe cat e ritmul. Un 
orgasm dupa altul , o placere una dupa alta. O fantezie inghesuita 
peste alta. NU EXISTA PLATOU. 
 
 

 
Calea orgasmelor nesfarsite 

 
 Generatiile care cresc in fata televizorului au consumul deaspura 
oricarei alte valori. De accea nu e de mirare ca majoritatea isi 
imagineaza ca viata ar trebui sa fie un orgasm dupa altul. Ce facem 
cand viata noastra de zi cu zi nu e ca la televizor? Cand rezultatele nu 
sunt ca in filme, campionii nu sunt facuti in 5 minute, sexul nu e ca in 
filmele porno, bani nu ii faci intr-o clipa? 
 
 Ia un drog. 
 
 Pariuri, alcool,divertisment nesfarsit. Toate creeaza dependenta. 
 
 Evident, pe termen lung mentalitatea asta te distruge.  
 
 Dar cine din cultura si societatea noastra care are interesul ca tu sa 
consumi e dispusa sa te avertizeze ca incercarea de a atinge momente 
climatice unul dupa altul, fie ca sunt un fel de dorguri sau nu, se 
sfarsesc astfel :  
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 Banca langa casa de pariuri este peisajul firesc de azi. 
   
 80% din castigatorii la lotto isi pierd toti banii in 5 ani si sfarsesc mai 
saraci ca inainte pentru ca nu au mintea pregatita. Si stii care e 
motivul psihologic principal pentru care se intampla asta? Fiecare 
spune “ eu nu i-as pierde”. 
 
 Mentalitatea de a face “ o smecherie”, de a gasi scurtaturi, de a 
fructifica oportunitati pentru a mai supravietui o zi atinge aproape totul 
in viata noastra. Dar nu e nimeni care sa spuna: “ Exista o vreme 
pentru semanat si o vreme pentru cules”. Nu spune nimeni ca 
smecheriile si oportunitatile de azi sapa groapa de maine.  
 
 Majoritatea bolilor fizice, ulcer, cancer, caderea parului, boli de inima  
isi au originea in psihicul nostru. Insa nimeni nu se uita la adevaratele 
cauze. Toti trateaza doar ce se vede, simptomul. 
 
 Odata ce ai un vis un scop, nu te mai masori cu cei din jur. Victoria 
personala e pe primul loc tot timpul. Pentru mine conteaza daca ce fac 
azi e mai bun decat ce am facut ieri. Daca am evoluat. Daca da, asta e 
reteta sa ajung unde vreau. E doar o problema de timp. 
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Homeostazia,  al doilea mare obstacol in calea maiestriei 
 

     Definirea homeostaziei (sau de ce cersetorii sunt multumiti 
sa fie cersetori, saracii sa fie saraci, mediocrii sa fie mediocrii si 
invingatorii sa fie invingatori): 
 
 

Proprietate a organismului de a menţine, în limite foarte 
apropiate, constantele mediului intern; Proprietate a organismelor vii 
de a-şi menţine diferitele constante fiziologice, deci homeostazia 
este acea proprietate a organismului şi psihicului uman de a se simţi 
confortabil, acea stare de bine când suntem satisfăcuţi, comozi şi nu 
vrem să ne deranjeze nimic.   

Ce înseamnă asta?  

Dacă timp de câteva luni de zile stai doar în faţa calculatorului pe 
internet, organismul se va obişnui aşa şi se va simţi inconfortabil 
când va trebui să schimbe brusc obiceiul ăsta şi să meargă în fiecare 
zi, de exemplu, să facă sport.  

Dacă o persoană s-a obişnuit cu sărăcia şi are o sumă mai mare 
de bani la un moment dat, îi va cheltui repede pe tot ce apucă , 
pentru că starea naturală este sărăcia şi organismul s-a obişnuit aşa, 
şi, oricât de ciudat ar părea, acei bani în plus îi provoacă o stare de 
disconfort, iar organismul vrea să revină la starea în care se simţea 
bine.  

 Dacă s-a obişnuit cu lenea, va fi foarte greu să înveţe hărnicia, 
pentru că nu se va simţi deloc natural.  

În cazul meu, problema era că organismul meu şi psihicul aveau 
homeostazia setată în care eu eram un muppet leneş, fără succes, 
stăteam în casă şi citeam cărţi, şi, când trebuia să ies din casă şi să 
învăţ cum să obţin ceea ce vreau, nu mă mai simţeam “eu însumi”, 
pentru că muppet-ul din mine era deranjat. Muppet-ului nu îi place să 
îl deranjezi din confortul lui. Şi era foarte supărător pentru muppet să 
se gândească că o să am succes, pentru că s-ar fi născut alfa, iar 
muppet-ul trebuia să moară.  

Lenea, comoditatea, amânarea erau “naturale” şi mă făceau să 
mă simt ”eu însumi”. Un alt stil de viaţă ar fi fost supărător pentru 
muppet-ul din mine şi, pur şi simplu, simţeam că nu eram “eu 
însumi” dacă aş fi avut succes.  

Apoi au urmat cinci ani în care am luptat cu muppet-ul din mine, 
mi-am propus să fac orice e nevoie, am suferit eşec după eşec, apoi 
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am învăţat şi am început să am succes până la nivelul în care pot 
învăţa pe alţii.   

De fiecare dată când dereglezi homeostazia, atât de deranjat 
poate fi organismul, încât pot apărea chiar şi tulburări fizice, cum ar fi  
ameţeli, greţuri, senzaţii neplăcute în stomac, se dereglează sistemul 
digestiv, în plan psihic pot apărea depresii, lipsă de chef pentru orice 
activitate, intervin lenea şi amânarea.   

Trebuie să îţi asumi riscul pentru toate acestea, dacă vrei cu 
adevărat să ai o alta viaţă decât cea pe care o ai acum. Dacă vrei să 
treci repede de la ceea ce îţi oferă acum viaţa la succesul adevărat în 
viaţa de zi cu zi, schimbarea va fi dură şi ăsta e preţul pe care trebuie 
să îl plăteşti.  

Ceea ce vreau să te învăţ este să scoţi din tine calităţile pe care le 
ai adormite şi să îţi dezvolţi personalitatea, încât să poţi avea viaţa 
sexuală pe care o vrei, relaţiile pe care le doreşti, statut social înalt în 
societate folosindu-te doar de personalitatea ta.  

Pentru a avea rezulatele pe care le vrei, va trebui să te implici 
complet, fizic, emoţional, psihic şi spiritual.  

Ceea ce urmează să înveţi şi mai ales ceea ce va trebui să faci ca 
să ajungi persoana care are succes în aceste aspecte ale vieţii nu va  
fi o simplă plimbare prin parc.  

Aproape sigur, dacă nu ai viaţa pe care o vrei, va trebui să îţi 
deranjezi homeostazia, dar e nevoie de puţin efort şi sudoare, dacă 
vrei să obţii într-un timp scurt ceea ce mulţi nu obţin într-o viaţă.   

Când a trebuit să învăţ toate aceste lucruri, nu mă simţeam deloc 
“eu însumi”, dar nu am renunţat nici o clipă, pentru că mi-am dorit 
foarte mult să reuşesc.  

 Şi crede-mă că niciodată nu m-am simţit mai “eu însumi” decât 
acum.  

Aşadar, gândeşte-te bine înainte să zici “nu pot să fac asta, 
pentru că nu sunt eu” .  

E muppet-ul din tine care zice asta, pentru că o să îl deranjeze un 
lucru nou pe care îl faci.  

Aşadar, dacă nu ai tot ce îţi doreşti în viaţa şi simţi că, dacă ai 
face ceva şi nu ai fi tu însuţi, adu-ţi aminte că e normal să ai succes 
în viaţă şi iubire şi e normal să ai statut social, bani, etc..., iar dacă 
nu te simţi bine învăţând şi luptând, e muppet-ul din tine care e leneş 
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şi se simte confortabil şi nu vrea să îl deranjezi.  

E muppet-ul care nu te lasă să faci sport, care nu te lasă să citeşti 
o carte ca să devii mai bun, să înveţi despre sex, relaţii şi iubire să 
experimentezi orice vrei în viaţă ca să câştigi experienţă.  

Şi oricine te opreşte să faci aceste lucruri e la rândul său un 
muppet. Pe lângă muppet-ul din tine.  

Când ai succes, o să te simţi şi mai tu însuţi decât când nu le ai.  

Ca să ai putere în lumea exterioară, trebuie neaparat să ai putere 
interioară.  

Asta înseamnă să te bazezi pe tine, să crezi în tine, să ştii că nu 
poţi da vina pe nimeni decât pe tine.  

Să ai putere personală înseamnă să ai o viziune reală asupra ta şi 
a lumii, să fii sincer cu tine, iar respectul de sine este esenţial. Orice 
faci de acum încolo, pune lângă acest cuvânt: RESPECT.  

 Dacă nu te respecţi pe tine, ai pierdut înainte să începi.  

Dacă crezi că nu meriţi, nu vei avea nimic.  

M-am străduit să fac un material ca să ajut oamenii, să scot ce e 
mai bun în ei şi să îi motivez, să fie liberi şi independenţi.   

Asta e cea mai bună dovadă că eu cred în tine.  

Mai rămâne să crezi şi tu în tine.  

 Homeostazia te va face să te simţi confortabil, indiferent de 
nivelul tău de trai, de succesul pe care îl ai în viaţă şi indiferent dacă 
eşti o persoană mulţumită de tine sau nu. Dacă vrei să treci de la 
ceea ce eşti acum, la persoana care are tot ce îşi doreşte, va trebui 
să suporţi o stare temporară de disconfort, până când te vei simţi 
bine fiind persoana alfa.  

  
 Corpul nostru, creierul si comportamentul au o tendinta inascuta sa 
ramana in aceeasi stare intre niste limite foarte stramte si daca acele 
limite sunt depasite sa poata reveni brusc intre limitele cunoscute. 
 
 Si asta e un lucru bun de cele mai multe ori. Daca temperatura 
corpului ar urca sau ar scadea cu 10% ai avea probleme foarte mari.  
 La fel e si cu glicemia si multe alte functii de baza ale corpului tau. 
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 Aceasta stare de echilibru, de rezistenta la schimbare se numeste 
homeostazie. De la o bacterie la o broasca pana la un om si de la o 
familie la grupuri mari de oameni si intregi culturi avem parte de 
homeostazie – iar legile ei sunt valabile si starilor psihice si 
comportamnentului, nu doar fizicului. 
 
 Am spus cum functioneaza homeostazia in fizic.  
 
 In psihic, daca esti obisnuit sa te uiti la televizor 10 ore pe zi asta e 
starea in care tut e simti natural. Orice altceva e perceput ca “ rau” si “ 
greu” de organismul si mintea ta. 
 
 In grupuri, de exemplu familie, echiibrul si homeostazia sunt 
mentinute prin instructiuni, pedepse, privilegii, reguli, cadouri, 
favoruri, semne de aprobare si afectiune.  
 
 O natiune este tinuta la un loc de cultura ei, de legi, educatie, sport, 
modelarea oamenilor de succes, etc.  
 
 Asadar, homeostazia este functia care ajuta la supravietuirea 
lucrurilor asa cum sunt ele IN ACEST MOMENT. 
 
 PROBLEMA e ca homeostazia face lucrurile sa ramana la fel si cand 
lcururile nu arata foarte bine. 
 
 Sa zicem ca in ultimii 2 ani ai avut o viata sedentara. Acum prietenii 
tai trag de tine si iti dai seama ca ai nevoie de sport si te hotaresti sa 
mergi la alergat. Iti iei tenisii, treningul si o iei la pas.  
 
 Apoi, la 2 minute dupa ce ai inceput ceva oribil se intampla. Poate ti 
se face rau la stoac sau te iau ametelile. Poate ai un sentiment de 
sufocare si paralizie. Te cuprinde panica. Poate vei muri. 
 
NU vei muri. Ce se intampla e un semnal de alarma homeostatic. 
 
“ Atentiune! Atentiune! Se petrec schimbari semnificative in respiratie, 
ritm cardicac si metabolism. Opreste ce faci IMEDIAT” 
 
 Homeostazia nu face deosebire intre schimbarile in bine si 
schimbarile in rau.!! 
 
 Ea Rezista ORICAREI schimbari. 
 
 In orice stare esti acum, este considerat NORMAL de catre fizicul si 
psihicul tau. 
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 Asta e prima problema pe care o vei intampina.  
 
 Daca esti sarac, sedentar, fara succes, fizic si psihic, in depresie de 
prea mult timp…este considerat normal si orice incercare de schimbare 
VA fii perceputa ca o amenintare de organismul si psihicul tau. 
 
 Primul pas este intelegerea acelui lucru si cand schimbarea va incepe 
sa se produca sa stii si sa lupti impotriva homeostaziei. 
 
 
   1. Fii constient de cum functioneaza homeostazia si cand 
lucrezi pentru schimbare nu o lasa sa te opreasca. Asteapta-te 
la rezistenta fizica si psihica. Cand alarma incepe sa sune nu 
inseamna ca esti bolnav sau o sa mori sau ca esti lenes sau ca 
ai gresit facand alegerea sa te schimbi. Este un indicator ca 
viata ta se schimba asa cum iti doresti, in bine, prin alegerile 
tale. Nu panica si nu da inapoi. 
 
 
 Asa cum am mai spus, te poti astepta la rezistenta din partea familiei, 
a prietenilor, a anturajului. Homeostazia se aplica si la nivel de grup 
social. Cand tu incepi sa te schimbi intreg sistemul din care faci parte 
incepe sa se schimbe. Oameni vor reactiona de multe ori negativ dar 
nu iti vor raul. E doar homeostazia si se vor adapta daca perseverezi. 
 

2. Negociaza cu rezistenta ta la schimbare.  
 
 Cand schimbarea incepe, fii atent la durere, la nemultumiri. 
Trebuie sa perseverezi si sa impingi inainte dar sa ai grija sa nu 
te fortezi incat sa te accidentezi. La limita dar constient de tine. 
NU te impinge inainte nebuneste. Negociaza cu durerea. Cum 
reactionezi cand iti fortezi limitele? Teama? Psihosomatic? 
Tendinta de autosabotaj. Certuri cu cei din jur ? 
 
 Niciuna de mai sus? Stai pe faza. Negociaza.  
 
   3. Dezvolta un sistem de suport 
 
Cel mai bine e sa te aliezi cu oameni care au trecut princeva 
asemanator sau poate chiar trec impreuna cu tine. 
 
 Poveste din cartea Mastery de George Leonard: Cand Jigoro 
Kano, fondatorul judo-ului era batram si aproape de moarte, si-a 
chemat discipolii langa el si le-a spus ca vrea sa fie inmormantat cu 
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centura alba. Cat de modest din partea celui mai avansat judoka din 
lume sa fie ingropat cu emblem unui incepator. Asa cum moartea este 
o transformare si ne transforma in incepatori, la fel face si viata, din 
nou si din nou. Daca acum vrei alte rezultate si un alt stilde viata, vei 
trece prin transformari. Accepta sa mergi pe calea maiestriei incepand 
cu inceputul. Poarta centura alba fara rusine si cauta sa devi mai bun 
putin in fiecare zi.  
 

MESAJE DE LA CITITORI: 
 

Mesaj: De ce cand totul e in regula pe plan material si profesional nu 
o duci bine in viata sentimentala si viceveresa? In ce consta echilibrul 
dintre planurile (material, profesional, spiritual si sentimental) vietii 
unui om . Asta e problema care pe mine ma preocupa in momentul de 
fata. Gasirea echilibrului. 
 
Mesaj: Salut Pera! 
 
As vrea sa te intreb un lucru care in ultimul timp m-a pus pe ganduri.  
 
Stiu ca atunci cand vrei ceva si faci tot posibilul sa-l realizezi il poti 
obtine. Si daca vrei sa fie bine trebuie sa-ti faci un program strict, sa-l 
respecti etc. Eh, de la un timp m-a pus pe ganduri alta varianta: \"Nu 
mai incerca sa controlezi atat si doar lasa sa fie\"-Fight Club. 
 
Pai astea doua chestii mi se par ca se bat cap in cap.  
 
Care trebuie urmata?  As fi bucuros daca ai putea sa-mi dai un 
raspuns la intrebarea asta. Mercy anticipat. 
 
D. 
 
Mesaj: Salut 
 
Citesc de ceva vreme ce scrii si mi se par foarte interesante si de folos 
lucrurile pe care le spui. Iata unul dintre gandurile care ma framanta 
pe mine in acest moment: am 27 de ani, o relatie de care sunt 
multumit, insa locuiesc cu parintii, am locuit dintotdeuna. 
Parintii mei sunt pensionari, mama a fost profesoara, tata cam are 
probleme cu alcoolul, ei stau in majoritatea timpului acasa. 
Am impresia de multe ori ca mediul acesta cu ei nu ma ajuta sa 
evoluez, sa ma maturizez (e o chestie, vin tot timpul peste mine, nu 
sunt rau intentionati, dar vor sa ma \"dadaceasca\" - asta e mama, 
tata, avand probleme cu alcoolul, din pacate mai face scandaluri in 
casa ceea ce nu e placut de loc). 
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Capitolul III-Obiceiurile 
 

„Sadeste un gand, culege o actiune. Sadeste o actiune culege un 
obicei. Sadeste un obicei culege un caracter. Sadeste un caracter 
culege un destin” Stephen Covey 
  
 Acel lucru pe care il facem cu perseverenta devine mai usor de facut. 
Nu pentru ca natura acelui lucru s-a schimbat ci pentru ca PUTEREA 
noastra de a face acel lucru a crescut. 
 
 Suntem ceea ce facem in mod repetat. Asadar, excelenta nu e 
rezultatul unei  actiuni ci al unui obicei.  
 

 
 

Performanta pe timp de furtuna 
 

        Acum 5 luni am scris un material experimental pentru unul din 
site-urile de care ma ocup, Arta seductiei. In el, am pus un capitol 
despre OBICEIURI. Mai exact e vorba despre tehnicile si metodele 
folosite de sportivi de performanta care sunt luate de niste specialisti 
in psihologie sportiva si dezvoltare personala si puse intr-o forma care 
sa ajute ORICE OM sa exceleze in domeniul sau, indiferent care e 
acesta.  
 
 Am primit feed-back in ultimele luni si am ajuns la 2 concluzii: 
 

1. Este una dintre cele mai interesante lucruri pe care le-am 
descoperit in ultimii ani, desi era sub nasul meu si l-am ignorat. 

2. Daca nu ai motivatie interna, daca nu iti doresti cu adevarat, nu 
poti aplica aceasta tehnica extraordinar de eficienta pentru ca te 
duce la limitele tale fizice si psihice si te obliga sa iesi din zona 
de confort si sa LUPTI in adevaratul sens al cuvatului. Sa lupti si 
sa pasesti pe taramuri noi si neexplorate ale fiintei tale. Te duce 
la autocunoastere brusc si neasteptat si te vezi pe tine asa cum 
esti si cum probabil nu te-ai vazut niciodata. 
 

 E amuzant cand te gandesti ca tot ce ai nevoie e un tabel pe care il ai 
mai jos, un pix si trebuie sa notezi in tabel 4 ,5 sau 6 randuri. F 

  
 Foaia aia de hartie cu tabelul de pe ea te duce intr-un loc 
extraordinar.  
Locul unde te vezi pe tine asa cum esti si te pune sa lupti . 
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 In continuare e un rezumat a ceea ce scriam in materialul de acum 5 
luni despre obiceiuri: 
 

In acest material am imbinat cateva concepte de psihologie 
sportiva (cunoscute si aplicate de campioni pentru a avea 
performante) cu lucrurile pe care le-am invatat, trait si observat pana 
acum in legatura oamenii. The Power of Full Engagement scrisa de 
Jim Loehr si Tony Schwartz.  
 

Autorii acestei carti  au luat conceptele de psihologie sportiva 
folosite in pregatirea campionilor de sport si le-au adaptat pentru 
oamenii normali care vor sa aiba performante foarte bune in orice 
domeniu activeaza, nu doar sportiv.  
 
 Eu le folosesc acum si aici ca sa conturez un plan de actiune 
pentru cei care vor sa obtina performanta in viata lor intr-un ritm care 
nu mai lasa loc de pierdere de vreme sau amanare.  
 
 De obicei, la psihologul sportiv ajung sportivii care au tot ce e 
nevoie pentru a reusi (talent, antrenemante, o excelenta conditie fizica 
etc.), si totusi nu ating marea performanta. Indiferent din ce sport vin, 
psihologul sportiv nu lucreaza la tehnica lor, ci la felul in care ei 
acumuleaza energia si felul in care se recupereaza dupa ce participa la 
meciuri si concursuri.  
 
 Cand au fost studiati jucatorii de tenis, ca sa se puna in evidenta 
ce anume face diferenta intre campionii mondiali si locurile 80-90, nu 
s-au gasit diferente la tehnica, la modul in care lovesc mingea sau la 
felul in care se antreneaza. Dupa ani de zile de cercetari, urmarind 
sportivii de pe locurile 1 si 2 jucand, au descoperit ca fiecare dintre 
acesti jucatori are un RITUAL in momentul in care punctul se incheie 
si se produce acea pauza de 20-25 de secunde intre mingi. Niciunul 
din jucatori nu era constient că desfăşura acel ritual. 
 
  Indiferent de ce vrei sa faci in viata, nu vei putea face bine 
daca nu ai cele 4 rezervoare ale fiintei tale pline de energie.  
 
 Energia insemana capacitate de a face munca si, asa cum stii 
deja, prin activitate si munca obtii lucrurile pe care le vrei in viata.  
 
  Traim intr-o perioada in care suntem bombardati de 
informatie pe toate caile, in care atentia ne este sub asediu si nu am 
avem timp sa facem nimic bine. In aceste timpuri e nevoie sa te educi 
in asa fel incat sa poti avea rezultate si chiar sa faci performanta in 
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domeniile care te pasioneaza pe tine, in timp ce in jurul tau e o 
furtuna.  
 
 Timpul nu mai este o resursa. Toti avem 168 de ore intr-o 
saptamana, in timp ce vrem sa ne dezvoltam tot mai multe capacitati: 
Sa citim mai mult, sa experimentam mai mult, sa evoluam mai mult, 
sa facem bani mai multi, sa ne distram mai mult, sa cunoastem mai 
multi oameni etc.  
 
 Timpul este in afara noastra si nu putem aveam mai mult timp.  
 
 Energia insa este in interiorul nostru. Si este interesant ca 
oamenii sunt genii la a consuma energie si sunt retardati la a-si umple 
din nou rezervoarele pentru o noua zi. 
 
 Pentru a putea avea performante, trebuie sa inveti ca energia 
este cea mai pretioasa resursa a ta, nu timpul. 
 
 Sa iti extinzi capacitatea de a invata, experimenta si evolua vine 
prin vointa de a indura disconfort pe termen scurt pentru 
recompensele pe termen lung.  
 
 Pulsul inaltei performante. Balanta intre efort si relaxare. 
 
 PRIMUL LUCRU pe care trebuie sa il stii e ca evolutia, invatatul si 
experimentarea in viata reala a ceea ce inveti nu se manifesta in linie 
dreapta. Ci sub forma unei oscilatii intre efort in afara zonei de 
confort si apoi relaxare si recuperare.  
 
Inima bate asa: 
 

 
 
Undele emise de creier arata asa: 
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 Muschiul se contracta cand este sub tensiune si se relaxeaza 
cand tensiunea este eliberata. Totul are un ciclu. Daca doar muncesti 
sau doar te relaxezi, vei ajunge o victima a propriului tau stil de viata.  
 
 Acum, orice vrei sa faci, ca sa faci bine, trebuie sa fii la maxim 
din potentialul tau. Si pentru asta trebuie sa iti realizezi o igiena 
mentala. 
 
 Daca mergi in linie dreapta, epuizezi resursele si cazi lat. Si daca 
iti imaginezi ca stii cum sa iti revii eficient, o sa vezi in continuare cum 
stau lucrurile...  
 
 Daca nu faci nimic, abilitatile tale se atrofiaza, asa cum un 
muschi nefolosit se atrofiaza. 
 
 Deci dezvoltatul unei abilitati, in cazul nostru abilitatile cu 
femeile, se antreneaza iesind din zona de confort, DAR NU 
INCONTINUU.  
 
 Ceea ce si-au dat seama cei 2 psihologi sportivi de care vorbeam 
la inceputul acestui capitol e ca in sport (ca in orice domeniu al vietii) 
nu poti avea rezultate decat daca folosesti toate cele 4 tipuri de 
energie in mod sustinut si, in acelasi timp, stii sa le incarci la loc rapid 
si eficient. Acesta este un adevar pe care foarte putini oameni il stiu, 
de aceea foarte putini oameni sunt campioni in sport sau sunt oameni 
de mare succes in orice domeniu.  
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Cele 4 tipuri de energie: 
 
Energia fizica Alimentand focul: 
 
 Energia fizica reprezinta CANTITATEA DE ENERGIE de care 
dispunem. Fara ea nu putem face nimic si toate celalalte tipuri de 
energii se bazeaza pe ea. Energia fizica o dobandesti prin: 
 

• Nutritie 
• Sport 
• Relaxarea din timpul zilei 
• Somnul de noapte 

 
Energia Emotionala Transformand amenintarea in provocare.  
 
 Energia emotionala reprezinta CALITATEA energiei noastre. 
Poate fi negativa sau pozitiva. Multi oameni traiesc intr-o stare 
permanenta de stres emotional, cu garda sus, pergatiti de conflict si 
nu realizeaza ca atunci cand nu esti in regula cu propriile emotii iti 
subminezi grav performanta. 
 
Energia mentala: Concentare si optimism realist 
 
 Sa poti sa te gandesti concetrat doar la un lucru pentru o 
perioada de timp, asta e cea mai pretioasa resursa a creierului. 
Puterea de concentrare. De acum incolo, cand citesti, nu faci nimic 
altceva. Cand faci sport, nu faci nimic altceva. Cand lucrezi, inchizi tot. 
De fiecare data cand faci multitasking TE TALHARESTI SINGUR. Pentru 
ca in loc sa faci la calitatea maxima un lucru, acea calitate se distribuie 
in toate celalalte lucruri pe care le faci; deci rezulta calitatea mai slaba 
la toate.  
 

DE CEEnergia spirituala: pentru cel care are un  sa traiasca 
 
 Ceea ce faci conteaza PENTRU TINE. Compara succesul cu tine. 
„Nu te uita la capra vecinului, caci vei tinde sa te consideri mai prejos 
decat el, iar o astfel de atitudine iti va afecta puterea de concentrare. 
Tu esti tu, el este el, nu concurezi decat cu tine insuti si pentru 
idealurile tale!” De ce nu sunt rezultate? 
 
 Toti avem 168 de ore intr-o saptamana. Si sunt atatea de 
facut!  
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Cadranul energiei 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CULOAREA GRI REPREZINTA ENERGIA PE CARE O ARE 95% DIN 
POPULATIE CU REZULTATE MEDIOCRE 
 
CULOAREA ROSIE REPREZINTA ENERGIA PE CARE O AU 
CAMPIONII SI OAMENII DE SUCCES IN DIVERSELE DOMENII 
ALE VIETII, 5% DIN POPULATIE 
 
 Nu conteaza daca ai motive sau nu sa te simti cum arata in 
zonele gri. Ce conteaza e LA CE ITI FOLOSESTE TIE sa te simti astfel.  
 
 NU uita: DEVII bun la ceea ce faci IN MOD REPETAT.  
 
 Daca esti tot timpul sub presiune si pregatit de conflicte cu cei 
din jur, la asta vei deveni bun. O vei face automat. DAR NU TE AJUTA, 
pentru ca e energie irosita pe oameni care intervin in viata ta fara sa 
fie invitati si care ti-o consuma in lucruri marunte si nesemnificative pe 
termen medui si lung.  

Cadranul IV POZITIV INALT 
 

- increzator 
- energizat 
- entuziast 
- euforic 

- pasional 
- activ 

- optimist 

Cadranul III POZITIV SCAZUT 
 

- relaxat 
- linistit 

- impacat 
- odihnit 

Cadranul II NEGATIV SCAZUT 
 

- depresiv 
- epuizat 

- fara speranta 
- infrant 

INALT
Cadranul I NEGATIV INALT 

 
- suparat 
- temator 
- anxios 

- frustrat 
- cu garda sus 

- pregatit de conflict 

POZITIV(PLACUT) NEGATIV(NEPLACUT) 

SCAZUT
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 Daca esti obisnuit sa faci multitasking si o faci in mod repetat, 
VEI FACE ASTA PERMANENT si vei scadea calitatea a tot ce faci, fara 
sa iti dai seama. Studiile arata ca sa faci multitasking iti scade IQ-ul 
mai mult decat o face fumatul de marijuana. 
 
 Scoate la imprimanta cadranul si uite-te la el. De 3 ori pe zi: 
dimineata, la pranz si seara. Si intreaba-te in care din ele te incadrezi. 
Daca nu esti in zona rosie, intreba-te DE CE? Oamenii ajung sa creada 
ca e normal sa se afle in zonele gri pentru ca s-au simtit asa de cele 
mai multe ori pana acum. Nici nu realizeaza ca sunt pusi pe cearta, ca 
sunt in depresie, ca sunt cuprinsi de pasivitate. CRED CA E FIRESC. 
DAR NU E. E natural pentru tine poate sa te simti in zona gri, dar nu e 
natural pentru PERFORMANTA si REZULTATELE din viata reala.  
 
 Intreaba-te in ce cadran esti in fiacare zi si daca nu esti in zona 
rosie, AFLA MOTIVELE SI ELIMINA-LE. In partea a 3-a am sa iti arat 
felul practic pe care il poti aplica de azi si prin care poti incepe sa 
practici lucrurile care te vor face sa te simti ca un campion si sa ai 
rezultate pe masura. 
 
 Pare banal, dar numitorul numarul 1 al oamenilor de succes este 
viteza de implementare. Durata de timp intre o idee si testarea ei. 
Nu trebuie sa te simti obligat sa ai succes, fa ce iti face tie placere.  
 
 De fapt, in viata nu TREBUIE decat un sigur lucru sa faci: 
TREBUIE sa mori.  
 
 In rest esti liber, si daca cineva te judeca pentru ce faci sau cum 
o faci, arata-i degetul mijlociu.  
 
 Bun. Acum stii de ce nu poti avea rezultate la maximum din 
potentialul tau. Si eu stiam. Si nu am facut nimic. De ce? 
 
 Pentru ca eu am fost cel  mai mare dusman al meu. Eu, cu 
obiceiurile mele, cu mintea mea care facea povesti care sa gaseasca 
scuze si motive pentru care nu aveam rezultate, cu lenea si 
comoditatea si amanarea.  
 
 Stiam TOT ce trebuie sa stiu, aveam TOATE materialele necesare 
si mult mai mult de atat, si nu erau rezultate.  
 
 Intr-o zi mi-am dat seama de ce unii oameni au rezultate, in 
timp ce majoritatea se uita la ei si comenteaza, pentru ca nu pot sa 
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faca mai mult de atat, in timp ce gasesc scuze si motive pentru propria 
lor lipsa de rezultate. Si itivoi spune imediat de ce... 
 
 Vointa si lipsa de disciplina interioara.  
 
 Asa ca am decis sa ma testez. Sa vad daca sunt stapanul meu 
sau sunt alte lucruri care ma stapanesc.  
 
 Mi-am propus ca indiferent la ce ora ma culc (la 22 la 1 sau nu 
dorm deloc), la ora 5 dimineata, in fiecare zi, sa fiu in picioare si alerg 
25-30 de minute.  
 
 In prima zi am reusit. Pentru ca asa sunt eu cand sunt 
entuziasmat de ceva. Incep in forta. Am alergat, am facut dus, m-am 
culcat la loc, iar cand m-am trezit ma simteam extraordinar. Mi-a cam 
dat peste cap ritmul si dupa-masa a trebuit sa dorm.  
 
 A doua zi dimineata a sunat ceasul din nou la ora 5.  
 
 Somnul era atat de bun incat am zis „NU POT!! E abusurd, ce 
prostie e asta sa te trezesti de dimineata la 5 si sa alergi de 
nebun? Ce legatura are asta cu succesul si ce vrei in viata?”.  
 
 Corpul, mintea, emotiile, toate s-au aliat IMPOTRIVA MEA. Desi 
era un sambure de vointa, era neputincios in fata a ceea ce eu eram 
ca om atunci. In clipa aceea mi-am dat seama de ce oamenii nu au 
rezultate si de ce eu in viata mea faceam mult prea putine, cand 
doream atat de multe.  
 
 Auzisem despre teoriile care spun cum oamenii se mint singuri si 
isi saboteaza succesul, dar niciodata nu am simtit-o atat de clar si 
limpede.  
 
 Mi-am dat seama ca asa e cu toate aspectele vietii.  
 
 Vreau libertate si independenta. Vreau sex. Vreau afectiune, 
vreau bani, vreau liniste. Continua tu lista.  
 
 Si apoi NU AM si NU AI NIMIC DIN CE ITI DORESTI.  
 
 Pentru ca partea aceea din tine, care vrea si poate, e sufocata de 
partea din tine care doarme cand tu zici „scoala-te” si care e inamicul 
numarul 1!  
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 Luptand cu lumea exterioara si cu toate provocarile ei, uiti de 
inamicul cel mai periculos, care te va sabota si te va injunghia in spate 
in timp ce te imbratiseaza si iti spune o frumoasa poveste 
motivationala si consolatoare si te indeamna sa nu-ti faci griji, ca e 
suficient sa gandesti pozitiv si totul va fi bine!  
 
 Inamicul acela esti TU.  
 
 Sau, mai bine zis, e o latura a ta. Astazi, mai mult ca oricand, 
exista toate conditiile pentru ca TU, ca persoana, sa ai o viata de 
rahat:  
 
- educatia e menita sa creeze oameni mediocri care sa ocupe forta de 
munca;  
- parintii, daca nu au tot felul de probleme psihologice (de genul: sa isi 
doreasca sa isi vada copii facand ceea ce ei nu au reusit, sa fie o 
prelungire a vietii lor), atunci pur si simplu nu sunt in stare sa 
trezeasca potentialul adormit din copiii lor, desi sunt bine intentionati;   
- ca tanar care iti faci trecerea de la imaturitate la maturitate ai toate 
sansele sa ramai prins intre cele 2, intr-o capcana. Nu esti invatat sa 
lupti, sa primesti esecul ca un invingator, sa ai curaj. Toate instinctele 
iti sunt inabusite si inlocuite cu o lista de „asa trebuie si asa e bine 
pentru tine”, lista facuta de oameni interesati doar sa fie bine pentru 
ei, nicidecum si pentru cei din jur.  
- educatie despre sex, relatii, iubire? Intr-o mare de oameni care sunt 
experti la dat sfaturi pe care ei insisi nu le aplica poate doar daca esti 
norocos sa stii engleza si sa ai acces la materialele de dincolo sau 
prieteni foarte buni de la care furi meserie!  
- educatie despre afaceri? DE LA CINE? Fa-ti CV-ul si mergi la lucru ca 
sa „ iti castigi painea”. Asta e educatia despre afaceri care e pergatita 
pentru tine, tanarul ambitios si cu potential. 
- prieteni si mentori? Sa fim seriosi! Intr-un studiu din Statele Unite 
concluziile au fost ca in momentul acesta americanul de rand are in 
medie 0,75 cei mai bun prieteni. Cand ai camarazi cu care sa lupti 
alaturi, altfel le duci pe toate. Dar, din pacate, pentru multi camarazii 
nu exista si trebuie sa isi poarte povara singuri.  
 
 Asadar, ce iti ramane? 
 
 Ai o latura a ta care te saboteaza cu lenea, frica, comoditatea, 
scuzele. Ai un mediu care nu te lasa sa razbesti decat daca lupti cu 
toate puterile. Asadar, cu aproape toate conditiile imptriva ta, ce iti 
mai ramane? 
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 Iti mai ramane o parte din tine. Dar, din fericire, cea mai 
importanta parte. Acea parte care daca reusesti sa o activezi, 
transforma. Nu doar persoana ta, ci si lumea din jur. Prin puterea 
exemplului tau ajungi sa schimbi pe cei apropiati, orasul tau, tara si 
lumea. Acea parte din tine este salvarea ta. 
 
 Acum sa revenim la latura practica a vietii. Am incercat multe 
lucruri in lupta cu mine. Inainte sa vorbim despre femei, ca sunt sigur 
ca arzi de nerabdare, vreau sa iti pun in brate lucrul care m-a 
transformat pe mine si m-a ajutat sa castig multe lupte cu mine 
insumi. Razboiul nu e castigat inca.  
 
 Si tu si eu stim ca nu e loc de jumatati de masura. Daca nu vrei 
sa fii campion in domeniul care pe tine te pasioneaza, indiferent ca 
domeniul sunt femeile, afacerile, pasiunile tale, oricare, atunci nu prea 
avem despre ce sa vorbim. Du-te si fa altceva cu timpul tau.  
 
 Daca insa vrei sa excelezi si stii ca solutiile fulger si retele 
magice sunt pentru naivi si fraieri care nu vor avea nimic niciodata, 
atunci putem lucra impreuna.  
 
 OK.  
 
  Iti voi oferi un rezumat al lucrurilor extraordinare pe care le 
cunosc despre cum sa iti folosesti energia si resursele pentru a avea 
REZULTATE in viata de zi cu zi. Apoi, daca iti iei angajamentul si vrei 
sa lucrezi, putem trece la femei.  
 
 NU VEI FACE NICIODATA BINE ceva la care te gandesti prea 
mult... Cum mergi pe jos? Te gandesti la fiecare pas? Orice faci BINE 
sau FOARTE BINE faci automat si natural.  
 
 Prin urmare, ce te intereseaza pe tine este sa iti creezi acele 
obiceiuri automate, ca mersul pe jos sau orice altceva faci tu natural si 
bine intr-un fel care te avantajeaza.  
 
 Gandeste-te la toate obiceiurile proaste pe care le ai si care nu 
te ajuta.  
 Acum gandeste-te ca trebuie sa le inlocuiesti si sa ai obiceiuri pe 
care sa le alimentezi cu energia ta, care ITI ADUC CE VREI DE LA 
VIATA. 
  
       Trebuie sa iti antrenezi sistemul nervos autonom in asa fel incat 
sa faci lucrurile care te ajuta fara sa trebuiasca sa te gandesti la ele.  
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 Omul foloseste neocortexul ca sa faca schimbari in viata lui in 
mod rational, dar neocortexul si ratiunea sunt lucruri relativ noi in 
evolutia umana. Suntem animale profund habituale si avem un creier 
de mamifer care se ghideaza dupa emotii, care e mult mai vechi. Adica 
avem obiceiuri automatizate de care nu stim. 
 
 Lucrurile pe care le vei citi sunt de la campioni. Nu campioni care 
se gandesc la ce fac.  
 

Ci campioni care fac automat si natural ce fac: ritualurile – un 
obicei foarte specific, automat in timp si facut la un timp precis, intr-un 
fel foarte specific.  
 
 SUNTEM CEEA CE FACEM IN MOD REPETAT.  
 
 Mi-am dat seama ca desi aveam toti factorii pentru succes, nu 
aveam rezultate in viata reala.  
 
 Pentru ca avem defectul care este exact in totala opozitie cu 
viteza de implementare: taraganarea; amanam actiunea.  
 
  
 Aceste obiceiuri si ritualuri noi despre care iti spun iti vor folosi 
foarte mult in ORICE FACI: job, scoala, afaceri si evident, FEMEI.   
 
  
Campionii nu gandesc. Ei sunt una cu experienta pe care o 
traiesc. Daca iti lasi creierul sa gandeasca prea mult la ce faci, 
nu mai o faci cum trebuie.  
 
Intr un ritual, totul este automatizat. Esti  ceea ce faci in mod 
repetat,  adica esti suma obiceiurilor tale.Pentru ca 95% din 
ceea ce face un om este automatizat si din obicei si doar 5% 
decizii luate constient.  
 
Construieste ritualurile intre efort si relaxare. Cand depui efort 
si consumi din toate cele 4 rezervoare de energie, nu uita ca in 
timpul zilei trebuie sa ai momente cand oscilezi intre 
ACTIVITATE INTENSA si RELAXARE. 
 
Fara energia fizica pe care se sprijina celalalte nu poti face 
nimic.  
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RITUALURILE 
 
 Sunt obiceiuri FOARTE specifice. 
 
 Daca foloseam ce urmeaza sa citesti aici, faceam intr un an ce am 
facut in 4. Acum folosesc aceste lucruri si am ritualurile mele insa  
intr-un fel adaptat nevoilor mele de acum.  
 
 Ce urmeaza este un program specific pentru educatia cu femeile. 
Astfel incat sa nu iti ia ani de zile ci luni.   
 
1. RITUALUL SPORTIV(Singurul ritual care nu trebuie sa lipseasca de 
pe foaia ta de ritualuri indiferent de domeniul tau de activitate, de 
timpul de care dispui sau de prioritatile tale) 
 
E foarte important! Emotiile in regula, corpul in regula, mintea in 
regula. NU e deloc intamplator ca oamenii obisnuiti care viziteaza cel 
mai des psihologul sunt majoritatea dintre cei fara o activitate sportiva 
si de relaxare. Cand ai o viata sedentara si laji sa drojdeasca in tine 
toate toxinele( care le elimini rapid prin tanspiratie cand faci efort) 
toate emotiile negative( care si ele sunt subsante chimice care se 
regleaza prin secretiile pe care creierul le elibereaza in timpul unei 
activitati fizice intense) este firesc ca la un moment dat sa simti ca s-
au adunat prea multe. 
 
  Imagineaza ti ca poate spui acum  
 
„ Da, sunt constient ca sportul influenteaza cantitatea de energie pe 
care o am si emotiile si cum ma simt si mental si chiar si spiritual. Am 
spus pana acum nu am avut timp sa ma ocup serios de activitatea 
fizica si alimentatie pentru ca am multe de facut si sunt dispus acum 
sa ma gandesc serios la asta. Imi dau seama ca daca fac sport macar 
de 3 ori pe saptamana pot aduce mult mai multe resurse la suprafata 
si pot face lucrurile mult mai bine in mai putin timp.  
 
Sunt de acord ca am si multe obiceiuri care ma trag in jos si vreau sa 
incep sa le schimb cu obiceiuri care ma ajuta sa devin un om mai bun , 
mai puternic, care invata,  experimenteaza si evolueaza rapid.  
 
O sa fac sport dupa un program clar, am sa mananc si am sa dorm 
cum trebuie, am sa citesc despre psihologie si femei si am sa 
experimentez si am sa evoulez rapid !” 
 
Daca spui asta. Care crezi ca sunt sansele sa si faci?  
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ZERO!!!! 
 
Este dovedit psihologic.  
 
De ce sunt zero? Pentru ca nu ai un plan specific si clar pe care sa il 
implementezi din MOMENTUL ASTA si o modalitate de a masura si de a 
evalua cat de bine te tii de acest plan.  
 
Daca intentionezi sa alergi de 3 ori pe saptamana sa zicem incepand 
de maine, ar trebui sa spui nu „ am sa fac” ci „am pregatit sau mi am 
cumparat adidasii, am pregatit hainele de sport, am pus ceasul sa 
sune la ora care trebuie, am sa alerg 25 de minute LUNI MIERCURI SI 
VINERI si apoi am sa vin ma schimb fac dus. Totul dureaza 50 de 
minute. Apoi sunt pregatit pentru ziua care urmeaza.  
 
Atunci sunt sanse mari sa faci ceea ce ti-ai propus. Si inca nu e destul. 
Mai trebuie sa ti evidenta si sa iti acorzi note sincer pentru fiecare zi. 
Pentru ca un ritual nu se implementeaza decat daca il faci exact atunci 
cand ti-ai propus. Pentru ca mintea ta sa invinga creieul emotional de 
mamifer care face totul bazat pe trairi care nu au evoulat de zeci de 
mii de ani, trebuie sa iti antrenezi mintea sa ordone coprului si 
emotiilor, si nu invers. Iti trebui un jurnal contabil. La sfarsit ai tot ce e 
nevoie, trebuie doar sa gasesti o imprimanta unde sa le scoti. 
 
Mai jos ai exemplul unei fete, exemplul pe care eu l-am recomandat 
baietilor de pe arta seductiei si meu personal din ultimele 3 luni. 
 
Apoi ai tabel necompletat in care iti treci ritualurile tale. 
 
Scoate-le la imprimanta, trage la xerox, uite te peste declaratia 
misiunii tale de la capitolul 1 si fa-ti propriile ritualuri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan de actiune pentru dezvoltarea capacitatii si a abilitatilor 
 

Exemplul unei fete care nu mai vrea sa duca un stil de viata nesanatos! 
Ce vreau sa dezvolt: Capacitatea fizica si cantitatea de energie de care dispun ( slabit, un corp sanatos si frumos) 
Obstacole: propriile obiceiuri  
Motivatia interna: vreau sa realizez ceva in viata 
Rezultatele asteptate: un stil de viata mai sanatos 
 

   
NR. Ritualurile  pentru dezvoltarea capacitatii si a performantei Observatii 

1.  Ritualul trezitului de dimineata Trezitul la ora 9 e o 
provocare 

2.  Ritualul alimentar Vegetarian si sanatos.  

3. Ritual sportiv Sala in fiecare zi 

4. Ritual citit 2 ore pe zi citit 
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Plan de actiune pentru dezvoltarea capacitatii si a abilitatilor 
Exemplul pentru baietii de arta seductiei 

Ce vreau sa dezvolt: Abilitatea de socializare si abilitatea de a crea atractie sexuala intr-o femeie 
Obstacole: temerile si obiceiurile de dinainte 
Motivatia interna: vreau sa rezolv acest aspect al vietii mele 
Rezultatele asteptate: sa pot initia o conversatie cu orice femeie  
 

   
NR. Ritualurile  pentru dezvoltarea capacitatii si a performantei Obervatii  

1.  Ritualul testarii Cand citesc ceva nou incerc si 
aplic in viata mea sa vad ce 
rezultate obtin 

2.  Ritualul abordarii Abordez o femeie noua in 
fiecare zi chiar daca e 
vanzatoarea de la magazin 

3. Ritualul intalnirii Incerc sa obtin o intalnire pe 
saptamana 

4. Ritualul intimitatii Incerc sa sarut sau sa ajung 
intim cu o femeie odata la 2 
saptamani 

   

   

   

   

 56



Plan de actiune pentru dezvoltarea capacitatii si a abilitatilor   
Exemplul meu personal si notarea din prima saptamana de cand 

am inceput aplicarea lor 
Ce vreau sa dezvolt: productivitatea si eficienta 
Obstacole: amanarea si obiceiurile gresite  
Motivatia interna: vreau sa trec la o noua etapa a vietii mele 
Rezultatele asteptate: sa termin cu bine facultatea si proiectele in care sunt 
angrenat 
 

   
Ritualurile  pentru dezvoltarea capacitatii si a performantei Observatii  

Ritualul sportiv   

Ritualul scris   

Ritualul citit   

Ritualul tehnic   

Ritual licenta   
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Jurnal contabil 
 
Nume:_ Novacovici Pera_____________________________            Saptamana____1_______ 
 
Mentiune: Acorda-ti o nota la sfarsitul fiecarei zile de la 1 la 5 (5=foarte bine si 1=slab). La notite scrie obstacolele, greutatile, ideile 
bune si ajutatoare care le ai, etc 
 
 

Ritualuri L Ma Mi J V S D Notite 

Ritualul sportiv 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 3 Inot, alergat, fotbal in functie de 
dispozitie, orar, posibilitati 

Ritualul scris(1,5h/zi) 4 4 3 4 4 3 1 Articole, pdf-ul gratuit pe care il citesti 
acum :D, editia 2 la cartea Personalitate 
alfa, diverse 

Ritualul citit(1,5h/zi) 3 3 5 5 5 5 3 Carti de psihologie de care am nevoie 
pentru ceea ce fac acum si divertisment 

Ritualul tehnic(1,5/zi) 4 4 4 3 4 4 4 Citit si aplicat lucruri noi despre comertul 
electronic, blog, trimis newslettere, etc 

Ritual licenta(1,5h/zi) 1 2 1 3 1 1 1 Citit, scris, aplicat teste pentru lucarea de 
licentza 
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PERFORMANTA SUSTINUTA PE TIMP DE FURTUNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiceiuri ajutatoare, de sprijin 

Obiceiuri principale 

Implicare totala 
 

Energizat fizic 
Conectat emotional 
Concentrat mental 

Aliniat spiritual 

Managementul energiei 
Cand ai toate 4 rezervoare pline, ai cantitate, calitate, concetrare 

si scop catre care iti canalizezi energia 
 

Fizic Emotional Mental Spiritual 
-inima si plamani -stima de sine -concentrare -caracter 

-abdomen -disciplina -optimism realist -pasiune si implicare 
-umeri si spate -eficienta interpersonala -managementul timpului -integritate 

-picioare -creativitate -empatie -srpijin pentru ceilalti 
-brate  

Fizic 
-somn 
-sport 
-dieta 

-hidratare 

Emotional 
-rabdare 

-deschidere spre nou 
-incredere 

-buna dispozitie 

Mental Spiritual 
-vitualizare -corectitudine 
-optimism -integritate 

-atitudine pozitiva -curaj 
-pregatire mentala -perseverenta 
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Plan de actiune pentru dezvoltarea capacitatii si a abilitatilor 
 
 
Ce vreau sa dezvolt:  
Obstacole:  
Motivatia interna: 
Rezultatele asteptate: 
 

   
NR. Ritualurile  pentru dezvoltarea capacitatii si a performantei Data lansarii 

1.    

2.    
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Plan de actiune pentru dezvoltarea capacitatii si a abilitatilor 
 
 
Ce vreau sa dezvolt:  
Obstacole:  
Motivatia interna: 
Rezultatele asteptate: 
 

   
NR. Ritualurile  pentru dezvoltarea capacitatii si a performantei Data lansarii 

1.    

2.    

3.   

4.   
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Jurnal contabil 
 
Nume______________________________            Saptamana___________ 
 
Mentiune: Acorda-ti o nota la sfarsitul fiecarei zile de la 1 la 5 (5=foarte bine si 1=slab). La notite scrie obstacolele, greutatile, ideile 
bune si ajutatoare care le ai, etc 
 
 

Ritualuri L Ma Mi J V S D Notite 

         

         

         

         

         

         

         

         

 



 
 
Cunoaste-te si vezi cum e sa gusti succesul cand faci ceva prin 
propriile tale forte.  
 
Nu uita de homeostazie, nu uita de razboiul impotriva maiestriei 
 
Sfat personal: e nevoie de 30-45 de zile pentru ca un obicei nou sa nu 
mai fie obositor si sa inceapa sa ti se para firesc si placut. Pana atunci 
nu schimba decat maxim 3. Mai mult de atat vei fi coplesit si o iei de la 
capat.  
 
 
 

MESAJE DE LA CITITORI: 
 
 
Mesaj: Saluuuuuut. Pai sa ne gandim. Care e cea mai mare problema 
a mea? Mda. Cred ca as dori sa fiu mai eficient,sa ma dezvolt mai mult 
si sa invat mai repede.Pentru inceput este de ajuns.   
 
 
Mesaj: 1.dependenta de toate prostiile de jocuri de pe net care ma tin 
non stop cu ochii in calculator, ma obosesc, imi ucid timpul ,iar cand 
am o activitate sociala adik fatza in fatza cu o fata sa zicem sunt 
obosit ,incerc sa fiu increzator dar in loc s-o apropii mai rau o departez 
2.mult prea celebra frica de abordare (asta cand imi sta gandu la asa) 
 
 
 
Mesaj:  Salut :) O sa fiu scurt si la obiect, desi as vrea sa discut mai 
multe deoarece am decis sa ma schimb dar vad ca imi este tot mai 
greu pe zi ce trece, ma las mult influentat de ceilalti, am vise si 
obiective care nu tin decat maxim o zi, sunt o persoana introvertita de 
aceea mi-a fost si imi este sa greu sa imi fac prieteni noi, sa ies cu 
prietenii in oras plus ca sunt si putin timid. 
    Deci as vrea sa scrii in pdf urmator despre cum sa scapi de 
anturajul negativ, sa`ti faci noi prieteni, si poate cum sa mai reduci 
din timiditate :) 
Poti de asemenea sa`mi scri doar un mail  pentru ca am o multime de 
intrebari si sunt nerabdator sa ma schimb, sa devin o persoana 
independenta, increzatoare. 
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Mesaj: buna 
 
Spune mi mai multe despre concentrare 
Nu reusesc sa ma concentrez la un anumit lucru. Mai bine zis 
trebuie sa mi dezvolt atentia distributiva. Merci mult 
Ai grija de tine 
Si succes la articole 
papa 
 
Mesaj: 1.ma lupt intre ideea d a ma face psiholog si cea de a deveni 
medic(cum spuneai si tu iti place sa citesti carti despre psihologie dar 
probabil fac asta sa ma prefectionez nu sa devin psiholog) 
2.cred ca am personalitate dubla:logica,taietoare in carne,prompta si 
atenta vs visatoare,delasatoare,sentimentala 
3.imi e greu sa ma apuc d un lucru....parca ma opreste ceva....sunt 
lenesa? 
 
Mesaj: cum sa fac sa fiu iubit de o fata si cum sa incep , cum sa fac sa 
ies de sub autoritatea parintilor si sa fiu liber, cum sa fac sa imi gasesc 
prietenii care eu ii caut? 
 
 
Mesaj: BUNA,sunt incantata de ceea ce am citit,ma bucur ca "te-am 
intalnit",SUCCES in continuare! 
 
PROBLEMA MEA ,nu stiu care e,dar,stiu ca imi doresc sa fac multe 
lucruri care mi-ar aduce multumire si impliniri. Sunt blocata in 
neputinta de a actiona, NU REUSESC sa scap de lene sau nu stiu ce e. 
Imi fac progam in agenda, pe care, nu reusesc sa-l respect. Timpul 
trece f. repede iar eu nu fac nimic din ce mi-am propus. Sunt 
dezordonata. NU REUSESC sa ma adun, sa-mi orgamizez bine timpul. 
O ALTA  PROBLEMA pe care o am, cea a increderii.Mi s-a spus, ca sunt 
nesigura pe mine in ceea ce fac , si ASA E! Este un sentiment care ma 
stapaneste uneori,incerc sa fac cat mai bine lucrul respectiv si.....,cred 
,ca apare teama....?!   
                              Imi doresc sa poti sa ma ajuti cu sfaturile tale! 
            MULTUMESC!!!! 
 
Mesaj: sal 
  despre ce vreau sa invatz: 
 
  1 cum sa reuusesc sa pon ordine in viatza mea(nu sunt toate puse in 
ordinea lor, nu citesc cat imi doresc, pierd timpul constient care si asa 
ii scurt a dracu) 
2 o problema mai veche_ nu reusesc intotdeauna sa doc treaba cu 
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pizdele astea pana la capat, adica mai e un pic si ............ nu reusesc  
intotdeauna      madona 
3  daca nu reusesc sa imi indeplinesc visul meu o sa mor cu gandul ca 
am trait moca 
 
 
Mesaj: Problema cu care ma confrunt este lipsa increderii in mine 
insami, increderea in capacitatile mele ca pot realiza ceva in viata. 
Toti oamenii pot sa aiba succes in viata? 
Cum sa-mi dezvolt calitatile? 
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Capitolul IV-Starea psihologica de 
nevoie, de victima si de scuza. 
Starea de asertivitate 

 
 
  
 

1. Starea de nevoie, de victima si de scuza. Sau despre un alt 
fel de cersetori  
 

 Vom incepe cu cel mai mare defect de care trebuie sa scapi. 
 
 Este defectul care denota o lipsa totala de putere interioara, face 
oamenii sa se indeparteze de cei care au acest defect, este cel mai 
daunator lucru pentru orice persoana care isi doreste sa obtina bani, 
prieteni, sex, sau relatii si este un defect de care eu personal am 
suferit foarte multa vreme. 
 
 Acest defect este de natura psihologica si nu are inca in limba romana 
un corespondent care sa il defineasca corect.  
 
 O definitie pe care eu as da-o ar fi „ starea psihologica, emotionala si 
sociala de nevoie sau starea unei persoane suficient de neajutorate 
pentru a avea nevoie de ajutor”. 
 
 In engleza, persoana de genul acesta se numeste „ needy” iar starea 
psihologica se numeste „ needyness”. 
 
 Vine in urma valorii pe care o atribuim noua insine. 
 

 Iubirea de sine  

 Una din cheia dezvoltarii noastre este iubirea pe care ne o daruim 
noua insine. Pretuirea de sine este vitala, pentru a nu cadea in relatii 
de dependenta in care cersim atentia, afectiunea si iubirea celorlati 
pentru a castiga astfel dreptul de a exista. 

 Iubirea de sine ne permite sa fim noi insine fara a astepta aprobarea 
celorlalti. 

 Sa cautam si sa experimentam ceea ce ne atrage si ne face placere 
fara a judeca si sa fim judecati de catre cei din jur sau cel putin, daca 
de judecata celor din jur nu scapi, cel putin sa nu iti pese de ea pentru 
ca doar tu stii ce e bine pentru tine. 
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 Unii oameni chiar cred ca nu merita ce e mai bun de la viata, ca intr- 
un fel nu sunt destul de buni..nimic mai fals. 

 Doar ca ne aflam in diferite contexte si pornim cu avantaje si 
dezavantaje. 

 Ai putea sa zici “cine pleaca in viata sarac si in mediu nociv, ce 
avantaje poate avea?”. Luptand pentru fiecare lucru, traind experiente 
dure, se caleste si daca are destula putere interioara devine o 
persoana extraordinara. 

 Si pentru cei care in stilul lor ar zice “eu am mai multe dezavantaje 
decat altii ...” 

 Sa incep sa iti spun povesti...? Intr-o zi asta am sa si fac. Am sa 
strang sute si mii de povesti de succes ale oamenilor foarte 
dezavantajati doar pentru a inchide gura celor care isi cauta neobositi 
scuze.  

 Te gandesti ca ar fi mai bine sa ai totul de a gata? Te gandesti ca 
acum suferi si ti-e greu. Gandeste te ca doar atunci evoulezi sub 
presiune si in timp..cu rabdare,...asta te face mai bun 

 Placerea nu te face mai bun si doar te adoarme 

 Sa nu mai astepti aprobarea celoralati pentru a te aprecia pe tine 
insuti si a aprecia viata este revolutia cea mai inseamnata si profunda 
care iti poate afecta viatza. 

 Nu sunt lucruri usor de rezolvat dar merita timpul si efortul.. 

Nu sunt needy inseamna ca nu caut apropbare, acceptare, apreciere 
sau recunoastere si recunostiinta. Imi asum responsabilitatea si resist 
nevoi de recompensa si rezultate imediate. 

De ce starea de nevoie este daunatoare? 

 Daca esti needy, ii vei face pe oameni sa se simta inconfortabil, sa 
reactioneze negativ fata de tine chiar daca incearca sa fie politicosi.  

 Vor cauta sa se indeparteze de tine. Se vor simti indrepatiti sa se 
foloseasca de tine, sa te renege, sa te discrediteze, umileasca etc. Te 
vor pune mai jos decat ei pe scara sociala si vei avea mai putin 
valorare. Iti va distruge demnitatea.  

Ce este starea de nevoie? 

Starea in care o persoana crede ca ii lipseste ceva desi de multe ori 
acest lucru nu este adevarat. 
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5 tipuri de nevoie psihologica: 

1) Sa cauti aprobare 

Ai nevoie sa ti se spuna ce sa faci, sa ti se spuna ca ai voie, sau ca nu 
ai voie, sa cauti si te uiti permanent la cei din jur. 

2) Sa cauti acceptare: 

Nu poti sa te simti bine daca exista oameni sau persoane care nu te 
plac.  

3) Sa cauti apreciere: 

 Cand ai nevoie ca cei din jur sa te bata pe spate pentru marile tale 
realizari si pentru abilitatile tale. 

4) Sa te bazezi pe altii ca sa iti compenseze lipsa de incredere in 
fortele tale cand nu iti asumi responsabilitate pentru tine. Ceri ajutor 
constant, si nu ai incredere in capacitatile tale. 

5) Sa nu poti sa amani recompense. 

Vrei credit ca sa iti iei televizor sau haine, cu dobanda pe 10 ani. Sa 
profiti de o oportunitate fara sa te gandesti la consecinte sau la ziua de 
maine, sa nu poti rezista la dorinte sau pofte spontane. Foarta multa 
lipsa de putere personala. Nevoia e ATAT de mare ca nu mai poti 
rezista. 

 De ce sunt oamenii in starea de nevoie? 

 Lipsa de incredere in fortele proprii care este indusa de la parinti in 
primul rand. Foarte putini parinti stiu sa isi creasca copii cu incurajari. 
majoritatea ii cresc spunandu-le “ nu ai voie “ si ii incurajeaza sa fie 
mediocrii si in siguranta decat sa isi asume riscuri si sa fie mareti. Nu 
uita ca rolul tau e sa iti depasesti parintii. Apoi scoala si mass media te 
descurajeaza. Ti se spune ca nu ai valoare si ca mai bine sa fii sclav. 

 Pentru ca au o putina putere personala si putere asupra mediului lor, 
se agata de prima oprortunitate care le apare de teama ca nu va mai fi 
alta. Sunt foarte atasati de deznodamant si intra in depresie daca au 
asteptari si nu iese cum si au imaginat. Isi fac filme in relatii, in viitor 
si se agata cu disperare doar ca sa se prabuseasca cand nu se 
intampla cum si au imaginat. 

 Oamenii slabi isi imagineaza ca banii, masina si casa fac un om sa 
aiba putere. Astfel, daca nu le au considera ca sunt slabi si mici. 
Statutul social mic.  

 Nu se gandesc ca au potential si vise si la toti care au pornit de jos si 
au reusit in viata. Si ca nu trebuie sa se compare pentru ca fiecare are 
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drumul lui, provocarile lui in viata. Cei care se considera cu statut 
social scazut sufera din lipsa de validare. Neputand sa se priveasca in 
oglinda si sa spuna “ sunt mandru de mine” cauta aprobare si 
aprecierea celorlalti. 

Cateva exemple de comportament al oamenilor in starea de nevoie: 

1. Sa te porti mai frumos sau mai politicos decat esti tu de obicei zi cu 
zi arata ca esti in starea de nevoie.  

2. Se te uiti constant in jur ca sa vezi ce sa crezi, ce sa faci, ce sa 
gandesti. Ai viata ta si nu depinde de altii. 

3. Sa incerci sa controlezi alti oameni. Oamenii nesiguri incearca sa 
controleze alti oameni pentru ca nu se pot controla pe ei si apoi asta e 
o cale de a se valida. Trebuia sa vada daca inca au impact asupra celor 
din jur ca sa se simta importanti din nou. 

4. Sa cauti atentia intro masura PREA mare.  

5. Sa  incerci sa arati permanent ca ai dreptate e un semn ca ai nevoie 
sa ti se recunoasca punctul de vedere altfel te simti lipsit de valoare. 

6)  Daca te afecteaza ce zice lumea inseamna ca parerea lor conteaza 
mult. Pui pret mare pe aprobarea, acceptarea si aprecierea lor, deci, 
lipsa de putere interioara. 

 Si astfel poti fi manipulat foarte usor prin  obiectul dorintei tale. 

 Cum se indeparteaza starea de nevoie? 

 In primul rand trebuie sa stii clar ca ai foarte multa valoare si un 
potential urias. De aici incepe totul. Cum anume vei ajunge sa ai 
rezultate in viata reala, sa faci bani sa obtii succes e o alta parte a 
problemei. Daca faci lucruri pas dupa pas cu perseverentza vei reusi. 
Dar nu asta e important acum. Improtant e sa inveti sa iti acorzi 
importanta si valoarea pe care le ai. Doar tu decizi asta. Daca decizi ca 
meriti respect si valoare, oamenii ti-o vor acorda, daca decizi ca nu 
meriti oamenii nu iti vor da. 

 Esti tratat asa cum ceri sa fii tratat/a. Vad zilnic oameni care fac si 
spun prostii pentru ca simt nevoia sa fie pedepsiti si sa obtina atentie 
intr–un fel. 

 Trebuie sa accepti si sa intelegi ca natura umana e sa ii indeparteze 
pe cei nevoiasi. Nu suntem atrasi de ei. Putem avea mila si 
compasiune dar nu atractie. Nu vei atrage preteni sau parteneri. Vei 
atrage mila din cand in cand. Ca cersetorii. 
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 Gandeste te ce simti daca ai pe cineva care te suna de 10 ori pe zi ca 
sa iti povesteasca problemele? Fara sa te intrebe daca ai timp, ai chef, 
daca nu ai probleme tu la randul tau? 

 Invata sa te iubesti pe tine. 

Daca nu esti cea mai interesanta, distractiva si atragatoare persoana 
pe care o stii ma gandesc ca lucrezi ca sa devii nu? 

 Loc al controlului intern. Sucesul este asociat cu oamenii cu loc de 
control intern. Cine e responsabil? Cine poate schimba? Daca 
raspunsul e “ tu” atunci ai locus de control intern. 

 Alunga gandurile “ ce zic oamenii” imediat ce iti apar. BUNE SI RELE. 
Nu conteaza daca lumea te critica si nu conteaza daca lumea te lauda. 
Ramai rece la toate. Doar tu iti cunosti masura si valoarea si ambitiile. 
Asta arata ca nu te afecteaza nimic. 

   Cunosti pe cineva care e atat de nevoias emotional ca oricat de atent 
esti cu el si oricat de mult oferi niciodata nu e destul? Si daca nu vi in 
intampinarea lor imediat se simt respinsi?  
 
 

2. Starea psihologica de scuza  

Plini de alibiuri şi de scuze, pe nimeni nu minţim mai frumos şi 
mai convingător decât pe noi înşine. Oamenii sunt printre puţinele 
fiinţe care au abilitatea de a învăţa din experienta altora. Şi, în toată 
istoria omenirii, vedem cât de drastic a fost eşecul în a face lucrul 
acesta.  

Cei mai mulţi dintre noi au pregătite scuzele înainte de a cunoaşte 
rezultatul.  

La sfârşitul cărţii sale ,Think And Grow Rich, Napoleon Hill are o 
listă cu scuze pe care oamenii le invocă. Ai auzit vreodată pe cineva 
spunând asta – sau poate ai spus chiar tu:   

Dacă aş avea bani…  

Dacă nu aş avea familie şi copii…  

Dacă aş avea o educaţie mai bună…  

Dacă aş avea timp…  

Dacă aş fi sănătos…  

Dacă ceilalţi m-ar înţelege…  
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Dacă ar fi condiţii diferite…  

Dacă m-aş putea întoarce în timp…  

Dacă nu mi-ar fi frică de părerea lor…  

Dacă aş avea o şansă…  

Dacă mi s-ar da o şansă…  

Dacă aş avea o slujbă mai bună…  

Dacă alţii nu ar avea ciudă pe mine…  

Dacă nu s-ar întâmpla nimic care să mă oprească…  

Dacă aş fi mai tânăr…  

Dacă aş putea face ce vreau eu…  

Dacă m-aş fi născut bogat…  

Dacă aş cunoaşte oamenii potriviţi…  

Dacă aş avea talentul pe care alţi oameni îl au…  

Dacă nu aş fi ratat oportunităţile care le-am avut…  

Dacă oamenii din jur nu m-ar enerva…  

Dacă cineva m-ar ajuta…  

Dacă aş trăi în altă ţară sau alt oraş…  

Dacă aş avea personalitatea pe care o vreau…  

Dacă nu aş mai avea datorii…  

Dacă aş putea să încep…  

Dacă nu aş fi eşuat…  

Dacă aş şti cum…  

Dacă nu s-ar opune toată lumea…  

Dacă nu aş avea aşa multe griji…  

Dacă mi-ar cunoaşte lumea abilitaţile…  

Dacă oamenii nu ar fi aşa proşti… (nu te plânge; asta s-ar putea  
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să fie în avantajul tău într-o bună zi…) 

Dacă aş avea încredere în mine…  

Dacă nu aş avea ghinion…  

Dacă aş fi fost născut sub o stea norocoasă…  

Dacă nu ar fi adevărat că “aşa este viaţa şi nu putem schimba 
nimic”…  

Dacă nu aş fi avut un “trecut”…  

Dacă aş fi avut afacerea mea…  

Dacă oamenii m-ar asculta…  

Sau DACĂ – iar acesta este cel mai mare dintre toţi ‘dacă’ – aş fi 
avut curajul să mă văd aşa cum sunt în realitate, aş fi aflat ce anume 
nu este în regulă cu mine şi aş fi corectat acel lucru. Apoi, poate aş 
avea ocazia să profit de pe urma greşelilor mele şi să învăţ ceva în 
urma greşelilor celor din jur.  

Şi, acum, poate aş fi unde îmi doresc să fiu, DACĂ aş petrece mai 
mult timp analizând şi corectând defectele mele şi mai puţin timp 
căutând scuze să le acopăr.  

Şi eu pot veni cu multe scuze pentru fiecare ocazie când nu am 
făcut nimic ca să îmi rezolv problemele, şi toate sună bine şi 
impresionează. Dar nu sunt adevărate.  

Pentru a te putea folosi cât mai bine de această carte, va trebui să 
ai curajul să laşi deoparte câteva din lucrurile pe care le-ai învăţat 
până acum şi să fii dispus să te schimbi.  

3. Starea psihologica de victima  

Am vorbit cu o femeie psiholog de la penitenciar, care a zis că 
principala problemă cu care se confruntă când discută cu deţinuţii e 
să-i facă să îşi asume responsabilitatea pentru faptele lor, deoarece 
abia apoi pot ajunge la cauzele şi motivele pentru care omul a ajuns 
la puşcărie.  

Abia apoi pot să încerce să-şi rezolve problemele.  

Ce fac 95% din deţinuţi?  

Afirmă foarte convinşi că nu sunt vinovaţi.  
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A fost un accident.  

Au avut ghinion.  

Alţii sunt vinovaţi şi deţinutul e doar un ţap ispăşitor.  

Soarta e de vină!  

Părinţii sunt de vină!  

Societatea e de vină!  

EU SUNT NEVINOVAT!  

 “Îmi asum responsabilitatea şi vreau să învăţ”, asta nu spune 
niciun muppet care face pe “victima”.  

Poţi să îţi asumi responsabilitatea, sau nu, să dai vina pe părinţi, 
soartă sau să zici “ăsta sunt, asta am şi vreau să fac tot ceea ce e 
posibil să schimb lucrurile în favoarea mea”.  

Nu e nimeni vinovat. Decât tu.  

Victimele sunt acele persoane care nu doresc să îşi asume 
responsabilitatea pentru viaţa lor şi care cred că toate lucrurile li se 
întâmplă pur şi simplu, iar ei nu pot face nimic.  

“Ceilalţi îmi fac rău şi eu nu pot să fac nimic pentru mine.”  

Nu îşi asumă responsabilitatea.  

Victimele invocă situaţiile trecute pentru a-i face pe alţii să se 
simtă prost şi vinovaţi pentru ei şi situaţia lor.  

Lucruri de genul ”Din cauza ta………….bla bla bla ”  

Victimele aduc multă dramă în viaţa lor şi a celor din jur, joacă 
“teatru” şi, mai mult, nu îşi dau seama că-i îndepărtează pe oamenii 
de succes şi pe cei cu fire optimistă de lângă ei.  

Aşa cum am discutat mai devreme, stări mentale negative sunt 
folosite pentru a atrage atenţia, ceea ce poate face ca o persoană să 
devină dependentă de acest fel de atenţie.  

Când faci pe victima, simţi că există forţe externe, independente 
de voinţa personală, care cauzează experienţe negative în viaţa ta. 
Un fel de dat al sorţii, de fatalitate. Lucrul acesta te face să îţi vezi 
viaţa ca pe o experienţă pasivă, în care tu eşti un simplu pion prins la 
mijloc şi nu poti face nimic. Lucrurile ţi se întâmplă, te pun în faţa 
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faptului împlinit; nu eşti tu acela care le controlează; nu eşti tu cel 
care face lucrurile să se întâmple. Nu eşti tu cel ce deţine puterea.  

O astfel de atitudine e foarte atrăgătoare pentru unii oameni, din 
următoarele motive:  

1. Este un răspuns comod la eşec. Să spui că nu eşti vinovat cu 
nimic este mai uşor decât să accepţi responsabilitatea pentru ce nu 
merge bine în viaţa ta. Cel puţin, în mintea ta, negativul se scutură 
de pe tine şi cade pe altceva sau altcineva.  

2. Când eşti victimă, nu trebuie să faci niciun efort să schimbi 
lucrurile. Nu e vina ta, de ce să schimbi ceva?  

3. Primeşti atenţie şi milă, care este mai bună decât niciun fel de 
atenţie.  

4. Cei care îşi trăiesc viaţa ca victime devin experţi în a manipula 
alţi oameni prin sentimentul de vină şi alte emoţii. Unii învaţă să 
fabrice poveşti dramatice pentru a atrage mila oamenilor bine 
intenţionaţi şi pentru a profita în vreun fel de pe urma lor, emoţional 
şi material.  

5. Gândirea de victimă îţi permite să foloseşti o gândire iraţională 
bazată pe ipoteza că viaţa ar trebui să fie corectă pentru toţi, iar asta 
duce la foarte multe dezamăgiri.  

Asta în loc să foloseşti o gândire logică, obiectivă, care duce la 
nişte concluzii supărătoare despre propria persoană, dar care să te 
ajute să corectezi defectele şi să devii o persoană mai bună.  

6. În final, sindromul victimei poate fi un tipar puternic imprimat 
în gândirea şi atitudinea unei persoane şi care e învăţată din 
copilărie, de la părinţi, prieteni sau apropiaţi. Victimizarea învăţată 
este singurul fel în care o persoană vede lumea, aşa că totul este 
interpretat să se potrivească cu eterna nedreptate şi cu emoţiile 
negative. Chiar şi lucrurile pozitive sunt îmbrăcate într-o lumină 
negativă, găsindu-se motive ascunse pentru aceasta. Victima este 
atât de obişnuită să i se întâmple lucruri negative, încât nu poate 
crede că i se pot întâmpla şi lucruri bune.  

Ca o concluzie: să fii o victimă în viaţă nu îţi va îmbunătăţi 
niciodată viaţa, pentru că deja ai renunţat la eforturile de a face ceva. 
Aruncând vina pe forţe externe, le dai acestora toată puterea şi rămâi 
fără posibilitatea de a schimba situaţiile în bine.  

Primul pas pentru a trece peste o experienţă negativă este să îţi 
asumi partea de responsabilitate, învăţând din greşeli şi, acceptând 
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că ţi-ai asumat un risc pentru că a meritat.  

Ceea ce doreşti să obţii, dacă merită, merită tot efortul tău.  

Pe lângă sindromul victimei, de care suferă aproape toţi muppets, 
mai sunt şi câteva “calităţi”  secundare care, împreună cu sindromul 
de victimă, pot pune pe făraş o viaţă de om.   

 Vreau să fiu apreciat pentru ce sunt!

Privilegiul de “a fi tu însuţi” e un privilegiu care trebuie câştigat, 
nu un drept pe care îl ai din oficiu. Şi poţi câştiga acest drept 
învăţând cum să îţi foloseşti mintea ca să trăieşti o viaţă aşa cum îţi 
doreşti, învăţând cum să ai succes pentru a te simţi bine fiind “tu 
însuţi”; învăţând cum să obţii ceea ce vrei lăsându-le şi celorlalţi 
acest drept.  

Nu aşteapta ca cineva să vină şi să îţi pună pe tavă lucrurile pe 
care ţi le doreşti.  

O prietenă a mea mi-a spus demult ceva, înainte să mă gândesc 
că voi învăţa pe alţii. Şi am ţinut foarte clar minte: “ Cine zice «Vreau 
să fiu apreciat pentru ce sunt» nu e dispus să lucreze la persoana sa, 
să devină mai bun şi mai de succes. Nu merită să aibă nimic. ” 

“Sunt o persoană de treabă!” 

Egoismul este de două feluri:  

1. Primul este cel pe care toţi îl cunoaştem şi este destul de 
evident: atitudine de exagerată preocupare pentru interesele 
personale şi de nesocotire a intereselor altora.  

2. Al doilea tip de egoism e mai greu de detectat, e mascat. 
Oameni care fac o faptă aparent bună şi apoi aşteaptă ceva în 
schimb.  

Acest tip de persoana crede că este mai bun decât cei din jurul 
său, pentru că încearcă să mulţumească pe toată lumea, când de fapt 
ce face e manipulare.  

Simţi că ceilalţi îţi sunt datori şi ai acel sentiment egoist că tu faci 
lucruri bune.  

Acest tip de om face un serviciu cuiva doar pentru a putea simţi 
că celalalt îi este dator şi nu ezită să aducă în discuţii serviciile şi 
faptele din trecut, dacă situaţia o cere.  

”Ce vor zice ceilalţi?” 
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Există oameni care nu spun “nu” foarte des, de teamă să nu 
supere pe cineva,oameni care nu îşi susţin părerile.  

Această atitudine e gravă, pentru că acest gen de muppet trece 
des la primul tip de muppets, victima.  

Acest gen de marionetă e persoana care încearcă să fie tot timpul 
pe placul tuturor, îşi consumă energia străduindu-se să îi facă pe alţii 
fericiţi.  

Ziua are 24 de ore pentru toţi. Trebuie să înţelegi că ai resurse 
limitate şi că, dacă foloseşti energia pentru alţii, nu mai ai destulă 
pentru tine. Şi la sfârşit cine va fi de vină?  

Ceilalţi, evident.  

Faci ceea ce vor alţii să faci, nu vrei ca nimeni să fie nervos, 
supărat sau dezamăgit din cauza ta, fugi de ceea ce ţi-ar putea cauza 
experienţe emoţionale negative, fugi de conflict, frică şi furie.  

     Şi apoi îţi vine factura, care te taxează pentru timpul, energia şi 
efortul din viaţa ta, pe care le-ai dat înainte să le foloseşti pentru 
persoana ta suficient.  

  

Obedientul

Psihologia socială şi experimentele din acest domeniu arată cât de 
mult le place oamenilor să asculte de alţii.  

Ce e şi mai rău e că ascultă de alţii când vine vorba de viaţa lor.  

Omul  obedient, când intră într-un loc unde sunt şi alţi oameni, se 
uită imediat în jur să vadă cine e şeful şi cum se poartă cei din jur, 
pentru ca să se poată conforma şi să se poarte la fel ca restul 
grupului.  

Îi este teamă să facă sau să spună ceva original, ca nu cumva să 
fie respins de grup. Când e nevoie să facă o alegere, nu poate să facă 
o alegere bazată pe părerile şi valorile lui personale, ci e nevoie să 
vadă ce fac ceilalţi.  

 N-are deloc personalitate şi nici colană vertebrală.  

Acum, mă gândesc că unii dintre cititorii mei se vor regăsi măcar 
într-una din categoriile pe care le-am descris mai sus. Ştiu că nu e 
deloc usor. Inainte mă dădeam cu capul de pereţi, pentru că nu 
înţelegeam oamenii din jurul meu, nu înţelegeam situaţiile de viaţă în 
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care intram şi, aproape tot timpul, pierdeam şi nu înţelegeam unde 
greşesc.  

Era o disperare tăcută şi, în acelaşi timp, făceam cea mai 
mare greşeală posibilă: nu ceream ajutorul nimănui, pentru că 
eram prea mândru. Nu vroiam să învăţ de la altcineva. Nici nu 
credeam că se poate învăţa despre problemele pe care le 
aveam eu şi îmi imaginam că eu sunt cel mai necăjit om de pe 
pământ şi problemele mele sunt cele mai mari din câte există.  

Bineînţeles, aşa gândea muppet-ul din mine. Iar când laşi 
muppet-ul să alerge liber, numai lucruri rele se întâmplă.  

Însă vremurile astea au apus, şi acum, după ce mi-am învăţat 
lecţiile, e timpul să le spun şi altora ce am aflat.  

Dacă după acest capitol introductiv poţi să laşi pentru o vreme 
ceea ce ştii deoparte şi să înveţi de la mine, te invit să păşim 
împreună într-o lume în care eu îţi sunt ghid, iar tu eşti personaj 
principal.   

SOLUTIA: ASERTIVITATEA 
 
Cum se indeparteaza starea de nevoie? 

Daca nu cauti aprobarea tot timpul, esti dispus sa iti asumi riscuri si sa 
mergi impotriva convingerilro actuale si a mentalitatii. Nu ti-e frica de 
esec si poti accepta esecul ca o unelta foarte valoroasa pentru 
invatare. 

 Nu accepta drama, plangerile si scuzele. 

 Spune-ti in fiecare zi: „Ma simt confortabil cu punctele mele de vedere 
si nu sunt afectat de judecata celorlalti.” 

„Singurele drepturi pe care le avem sunt cele pe care ni le asumăm, nu 
cele care ne sunt date de alţii.” Anonim 

 Poate ai simţit uneori, aşa cum am simţit şi eu, o lipsă de control în 
viaţa ta. Poate te-ai întrebat de ce uneori unii oameni obţin ceea ce 
vor, în timp ce dorinţele şi nevoile tale rămân nesatisfăcute. 

Să fii asertiv înseamnă să spui celor din jur ce vrei, ce simţi, ce nevoi 
şi preferinţe ai, într-un fel care te ajută să şi obţii. Spui clar şi cu multă 
încredere în tine ce vrei, fără să ameninţi, fără să îl faci pe celălalt să 
se simtă inferior sau dispreţuit. 
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Să fii asertiv înseamnă să iniţiezi o conversaţie, să faci complimente 
sincere, fără să urmăreşti ceva, să critici într-un mod care ajută şi, de 
asemenea, să primeşti critică dacă este justificată. 

Asertivitatea este felul potrivit de a te comporta în funcţie de situaţie. 

Putem distinge 3 mari moduri de comportament.  

Agresiv 

Pasiv 

Asertiv 

Asertivitatea este o balanţă între agresivitate şi egoism, pe de o parte, 
şi respectarea nevoilor celorlaţi şi încercarea de a-i ajuta să obţină şi ei 
ce vor, pe de altă parte. 

Să nu fii asertiv poate avea câteva consecinţe: 
 

Să te simţi furios pe tine, 

Să te enervezi pe cineva care „ar fi trebuit să ghicească” ce nevoi ai,  

Să porţi cu tine sentimente de vinovăţie şi frustrare, pentru că nu te 
exprimi în totalitate. 

Să fii asertiv pe de altă parte, înseamnă să îţi exprimi sentimentele 
într-un fel care creşte la maximum şansele de a obţine ceea ce vrei. 

Să fii asertiv înseamnă să fii proactiv, adica să faci lucrurile să se 
întâmple, în loc să le laşi să se întâmple de la sine. 

Aşadar, cu cât acţionezi mai mult pentru binele tău, cu atât mai 
capabil te simţi, şi asta îţi va creşte respectul şi stima de sine. Cu cât 
te simţi mai bine în pielea ta, cu atât devine mai uşor să acţionezi 
asertiv şi proactiv şi eşti foarte puţin predispus la frustrări, îndoieli, 
depresii. 

Agresivitatea este alimentată de faptul că nu obţinem ceea ce vrem şi 
suntem frustraţi. Normal, oamenilor le va plăcea să se afle în preajma 
oamenilor asertivi pentru că ştiu că vor fi trataţi corect şi cu respect. 

MAI ales, acceptă că şi ceilalţi au aceleaşi drepturi. Învaţă-i şi te vor 
respecta pentru asta… Cere oamenilor să fie maximul din ce pot fi şi 
astfel vei face lumea din jur mai bună. 

Compromisul şi negocierea sunt 2 lucruri foarte importante pentru o 
persoană asertivă. 
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Să enumerăm în continuare drepturile asertive: 

1. Să fiu propriul judecător a ceea ce spun şi fac. 

2. Să cer ceea ce vreau (recunoscând dreptul celorlalţi de a spune 
„nu”). 

3. Să iau decizii şi să fiu răspunzător pentru ele. 

4. Să fiu independent. 

5. Să nu ofer motive şi scuze pentru propriul comportament. 

6. Să nu fiu responsabil pentru descoperirea soluţiilor la problemele 
celorlalţi. 

7. Să mă răzgândesc. 

8. Să fac greşeli. 

9. Să spun „nu ştiu”. 

10. Să iau propriile decizii. 

11. Să spun „nu înţeleg”. 

12. Să spun „nu-mi pasă”. 

13. Să intru în relaţii cu ceilalţi fără să fiu dependent de părerile, 
aprobările şi confirmările lor. 

14. Să am intimitatea mea. 

15. Să spun NU sau DA fără să mă simt vinovat. 

NU UITA!: Cei din jur au aceleaşi drepturi… 

De ce este nevoie să fii asertiv? 

Pentru a scăpa de manipularea la care eşti supus în fiecare zi. 
Majoritatea manipulărilor nu sunt intenţionate şi conştiente. Ele vin de 
multe ori din partea oamenilor bine intenţionaţi, dar, cum am mai 
spus, „Drumul spre iad e pavat cu intenţii bune”. 

Manipularea poate veni prin:  

Sentimentul de vină. De obicei în relaţii se petrece acest lucru, când 
părinţii îşi fac copiii să se simtă vinovaţi pentru ceva (ex.: „Nu ţi-ai 
făcut curat în cameră.”); iubiţii îşi fac reproşuri unul altuia (ex.: „Mă 
faci gelos tot timpul, mă necajeşti...” etc.); prietenii între ei (ex.: „Te-
am îmbătat eu data trecută, acum e rândul tău!”); 

Critică (nu e nevoie de exemple, că ştim toţi prea bine cum e să fii 
criticat pentru a fi obligat să faci lucrurile altfel); 
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Ruşine (ex.: „Nu-i frumos, nu se face, ce vor zice cei din jur?” etc.); 

Autoritate: toţi cei în poziţie superioară care te obligă să te 
conformezi. 

Oamenii în general manipulează pentru că ei au o schemă despre cum 
ar trebui să fie lumea, cum să se poarte oamenii, cum să reacţioneze 
şi apoi le cer celor din jur să se poarte conform modelului care este 
rodul minţii lor şi  LE APARŢINE. Când nu se întâmplă asta, începe 
manipularea prin vină, critică, ruşine, autoritate. 

Vestea bună e că noi vom trece de aparenţe şi vom discuta despre 
ceea ce se întâmplă cu adevărat. 

Ca să încheiem cu comportamentul asertiv... 

NU cere aprobare, validare,  nu cere voie, pentru că nu e nimeni în 
masură să ti le dea, decât tu însuţi. 

Învaţă să ACCEPŢI lucrurile. 

Acceptă că oamenii sunt diferiţi şi au nevoi diferite. 

Acceptă că unii sunt introvertiţi şi trăiesc foarte intens în lumea lor 
interioară şi le place să citească şi acceptă că alţii sunt extrovertiţi şi 
trebuie să iasă în mulţime, să danseze, să chefuiască. 

Acceptă că unii oameni au mai dezvoltată emisfera stânga a creierului 
şi folosesc logica şi raţiunea pentru a lua decizii (65% dintre bărbaţi) şi 
acceptă că alţii au emisfera dreaptă mai dezvoltată şi iau decizii bazate 
pe ceea ce simt (65% dintre femei). 

Acceptă că unii sunt intuitivi, visători şi privesc lucrurile la scară 
globală şi acceptă că unii sunt foarte ancoraţi în realitate, în aici şi 
acum, au o fire practică, sunt îndemânatici. 

Acceptă că unii judecă tot ce văd şi iau decizii, iar alţii percep ceea ce 
este în jurul lor, amânând decizia cât se poate de mult. 

Acceptă că fiecare are ritmul lui de evoluţie şi este foarte, foarte greu, 
o risipă de energie şi timp să încerci să forţezi pe cineva să evolueze în 
alt ritm decât cel propriu. Învaţă să accepţi şi să trăieşti viaţa, în loc să 
vrei să faci totul după chipul şi asemănarea ta. 

Sper să ai „Seninătate ca să ştii să accepţi lucrurile pe care nu le poţi 
schimba. Curaj ca să încerci să schimbi ce se poate schimba. 
Înţelepciune ca să poţi deosebi ce se poate schimba de ceea ce nu se 
poate schimba.” 

Cu acceptarea va veni şi eliberarea de convingeri greşite şi astfel va 
veni o viaţă mult, mult mai frumoasă... 
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Incheiere 

 
Daca ce ai citit ti s-a parut interesant, scrie-mi aici : 
 

LASA-MI UN MESAJ 
 
Daca vrei sa fii informat despre noutati, trece-ti numele si emailul aici: 
 

LINK PENTRU INSCRIERE LA NEWSLETTER
 
 

Daca te intereseaza succesul cu femeile si vrei sa te inscri la 
newsletter-ul Arta seductiei fa-o aici:  

 
www.artaseductiei.ro

 
Daca esti femeie si te intereseaza succesul cu barbatii inscrie-

te la Stilul tau aici: 
 

www.stilultau.com 
 

Daca vrei sa comanzi cele 2 carti tiparite o poti face aici: 
 

Cartea Arta seductiei – cum sa ai success cu femeile si cu tine insuti

Cartea Personalitate alfa - personalitate pentru viata de zi cu zi 
 
 

Bibliografie si lecturi suplimentare: 
 

Am selectat cateva dintre cele mai utile si valorase resurse cu care iti 
poti continua educatia. Pe mine m-au ajutat si ma ajuta enorm, sper 
sa iti foloseasca si tie. 
 
Napoleon Hill – Think and grow rich 
Stephen Covey – 7 habits of highly effective people 
George Leonard – Mastery 
Jim Loehr,  Tony Schwartz - The Power of Full Engagement. 
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http://www.personalitatealfa.com/contact.php
http://www.personalitatealfa.com/
http://www.artaseductiei.ro/
http://www.stilultau.com/
http://www.artaseductiei.ro/shop/
http://www.personalitatealfa.com/prezentare.php

	 Cu alte cuvinte majoritatea oamenilor prefera sa aiba burta plina si un acoperis deasupra capului decat sa sufare ani de zile pentru un vis pentru care nu au nicio certitudine ca il vor transforma in realitate. 
	 De aici, compromisurile pe care le facem in viata. 
	 De aici, o viata mediocra si lipsa succesului real in vietile a 98% din oameni, din moment ce doar 2% din populatia globului este considerata de succes. 
	 
	     Definirea homeostaziei (sau de ce cersetorii sunt multumiti sa fie cersetori, saracii sa fie saraci, mediocrii sa fie mediocrii si invingatorii sa fie invingatori): 
	Mai jos ai exemplul unei fete, exemplul pe care eu l-am recomandat baietilor de pe arta seductiei si meu personal din ultimele 3 luni. 

