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Cred în lumina și iubirea din inima 
fiecărui om, chiar și atunci când e 
ascunsă sub o armură care îi permite să 
supraviețuiască într-o lume în care să se 
lupte pare cea mai bună soluție.  
Cred că avem fiecare înțelepciunea și 
puterea să facem alegeri care să ne ducă 
spre o viață împlinită. O am și eu, o ai și 
tu, chiar dacă poate ai uitat de ea.  
 

 

Căutând bucuria, care am constatat că dispăruse la un moment al vieții, am regăsit în 

primul rând liniștea, am învățat să dau altă direcție vocilor critice neobosite din mintea mea. 

Liniștea mi-a adus claritate și echilibru. Am început să fiu mai creativă, să găseșc soluții 

unde vedeam doar probleme, să zâmbesc mai des, să mă bucur cu adevărat de lucrurile 

simple. Apoi am început să simt bucurie interioară, fără un motiv aparent. Nu sunt mereu 

zen, am momentele mele de tristețe, de furie, de neputință. Dar am învățat să mă 

împrietenesc cu ele, să le ascult mesajul și să revin mult mai repede la echilibru. Am învățat 

să navighez cu încredere, chiar și atunci cănd în jurul meu e furtună. 

Același lucru ți-l doresc și ție, bineînțeles dacă și tu vrei asta.   
 

În călătoria de redescoperire a liniștii și 

bucuriei din mine am întâlnit multe 

instrumente și metode care mi-au fost de 

ajutor și oameni care m-au inspirit, 

Din ce am învățat și bineînțeles am 

practicat eu însumi și i-am invățat și pe alții 

am ales 3 metode care pentru mine au 

adus cele mai mari rezultate, iar 

oamenii care le-au creat sunt pentru 

mine maeștri. 

Aceste metode nu îți vor rezolva 

problemele cu care te confrunți, dar 

promisiunea mea e că îți vei regăsi liniștea și claritatea dacă le vei practica minim 30 zile. 

De fapt, nu este despre a practica ceva 30 zile, ci despre a integra în viața ta obiceiuri care 

să schimbe frecvența pe care trăiești. 

Așadar, indiferent dacă te temi de viață sau de oameni, dacă te simți nefericit pentru că 

dorințele tale nu se împlinesc, dacă îți dorești mai mulți bani, dar ești într-o continua lipsă, 

dacă nu ești mulțumit de slujba ta, dacă e simți blocat și nu vezi nicio cale de schimbare, 

dacă relațiile tale nu sunt satisfăcătoare sau dacă relația perfectă la care ai visat există 
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doar în imaginația ta, dacă nu arăți sau nu te simți cum ți-ai dori, apicând aceste metode 

îți vei schimba perspectiva și vei începe să găsești propriile soluții. 

Oricum, chiar dacă vei îndeplini toate dorințele de pe lista ta, va apărea imediat o altă listă. 

Promisiunea mea e că vei începe să te reconectezi la lumina și puterea din inima ta, care 

să te călăuzească pe drumul împlinirii lor, să iei decizii inspirate. Să regăsești iubirea și 

bucuria și să-ți creezi 

viața pe frecvența lor. 

Să-ți amintești cine ești 

cu adevărat, dincolo de 

toate zidurile pa care lea- 

ridicat în jurul inimii tale, 

dincolo de toate lucrurile 

pe care ai inceput să le 

consideri adevărate doar 

pentru că alții ti-am 

impus asta, sau ai învățat 

de la ei, pentru că viața 

lor așa era. 

 

 

 Cum ar fi să nu te mai simți o victimă? 
 Cum ar fi să nu mai trăiești cu teama că ar apărea lucruri 

nedorite în viața ta? 
 Cum ar fi să vezi oportunițățile, în locul obstacolelor?  
 Cum ar fi ca bucuria să-și facă casă în inima ta și să o simți 

pulsând în tine?  
 

Toate le poți obține, dacă îți dorești cu adevărat și te dedici muncii interioare. Dacă până 

acum nu ai reușit să îți transformi viața, nu e din cauză că nu ești suficient de bun, nu e 

din cauză că nu meriți, că altcineva ți-a luat locul, că nu ești suficient de inteligent, sau de 

norocos. Poate că un motiv important e că nu ai trait pe frecvența dorințelor tale, ci pe 

frecvența lipsei. 

 

Ce-ar fi dacă ai schimba frecvența 
pe care trăiești și viața ta s-ar 
schimba în direcția viselor tale? 

 
Știi deja că ești o ființă vibrațională. Știi că traduci 

în sunete vibrațiile pe care le auzi cu ajutorul 

urechilor. Știi că nasul, limba, vârfurile degetelor 

traduc pentru tine vibrațiile în miros, gust și simț 
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tactil. Dar cel mai sofisticat interpret vibrational sunt emoțiile tale. 

Emoțiile tale îți indică căt de conectată sau deconectată ești de sufletul tău, de 

Dumnezeu care există și în tine. Cănd îți concentrezi atenția pe lucruri și oameni pe 

care îî apreciezi, cănd observi frumusețea unui fir de iarbă sau nor pe cer, când asculți o 

melodie care-ți dă aripi, când râzi, când glumești, când zămbești, simți bucuria din tine și 

ești pe frecvența iubirii din tine. 

Cănd te îndepărtezi de iubire, când emiți gânduri care spun neadevăruri despre cine ești 

cu adevărat, sau cine sunt ceilalți cu adevărat, te simți lipsită de putere, furioasă, tristă, 

nemulțumită, o victimă a circumstanțelor și a oamenilor din viața ta. 

 

Acordând atenție emoțiilor tale și folosindu-

le ca indicatori ai îndepărtării sau 

apropiererii de calea iubirii, vei ajunge la o 

nouă înțelegere a realității tale.  

Când indicatorul de benzină al mașinii tale îți 

indică faptul că rezervorul e gol, nu critici 

indicatorul, ci alimentezi cu combustibil. 

Similar, un gând negativ îți indică faptul că 

te-ai îndepărtat de sursa luminii și iubirii din 

tine. 

 

 

Ai întotdeauna opțiunea de a alege, dacă ești 

prezentă și atentă la gândurile, emoțiile și 

sentimentele tale. Nu este despre a respinge 

nimic din ceea ce există în tine, din contră 

este despre acceptare cu blândețe. Blândețe 

față de tine în primul rând, față de emoțiile 

tale. Până când nu vei accepta ceea ce simți, 

nu vei putea accesa emoțiile pe care le 

dorești de fapt.   

 

Primul pas este acceptarea cu 
blândețe a ceea ce ești acum, 
mai ales a părților din tine pe 
care le respingi și pe nu suporți 
să le vezi la ceilalți.  
 

Ca să înveți să fii blândă, important e să fii 

prezentă. Prima metodă pe care ți-o propun 

este tocmai pentru a aduce acceptarea și 

blândețea în viața ta. 
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METODA 1 - CARNEȚELUL  
 

Cum îți spuneam, unul dintre 

secretele obținerii armoniei și 

echilibrului în viață este să fii 

prezentă și conștientă.   

Observănd starea minții tale 

cel puțin de 3 ori pe durata 

zilei și completând într-un 

carnețel, despre care îți voi 

povesti în continuare, vei reuși sî 

devii conștiență de tiparele 

mentale care te blochează. 

Perseverând în practică, vei 

reuși să transformi aceste tipare 

să reacțționezi cu calm în situații care te bulversau în trecut 

Am preluat această metodă din învățatura budistă a Șlefuitorului de Diamante. Găsești mai 

multe informații aici  https://diamondcutter.ro/carnetelul-3x/. 

O poți folosi pentru a observa și schimba diferite obiceiuri pe care le ai. Frumusețea și 

simplitatea ei constă în faptul că vei vedea cum lucrurile se schimbă încet încet, când 

reușești să le observi și să le notezi fără să le judeci.  

Îți propun să începi cu vorbitul cu blândețe.  

Când vei reuși să schimbi acest tipar, îți va fi mai ușor să lucrezi cu oricare altul. Așadar, în 

fiecare zi timp de 30 de zile, să vorbești cu bunăvoință cu ceilalți, evitând să 

răspunzi aspru indiferent ce îți spun. Si aceeași blândețe să ți-o acorzi și ție, din 

toată inima. Să fii atent la felul în care îți vorbești ție, ce cuvinte îți spui. 

Cum ?  
Alege un carnețel sau caiet pe care să-l folosești 

doar pentru asta, suficient de mic ca să-l porți 

cu tine în poșetă. 

 In fiecare dimineață, scrie această propoziție la 

începutul următoarei pagini de carnetel: 

VORBESC CU BLÂNDEȚE.  

Aceasta nu are de-a face cu cuvintele exacte pe 

care le folosești. Poți folosi un cuvânt urât ca o 

expresie de alint pentru un prieten apropiat, sau 

cuvinte care sunt frumoase pe dinafară pentru 

a răni în mod intenționat pe cineva. Ideea 

principală aici este să folosești cuvinte care 

aduc bucurie și alinare inimii celeilalte persoane, mai degrabă decât să îi agiți 

emoțiile și să îi strici pacea interioară. 

https://diamondcutter.ro/carnetelul-3x/
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De trei ori pe zi te oprești să reflectezi asupra felului în care te descurci cu vorbitul cu 

blândețe.  Dacă mănânci de 3 ori pe zi, poți alege să completezi carnețelul la ora mesei. 

Sau poți programa telefonul să sune ca să-ți amintească. Alege orele care se potrivesc în 

programul tău. 

 

Iată un model de pagină completată 

 
ZIUA 1 -  VORBESC CU BLĂNDEȚE 

 

ORA 9 

Am strigat la copii să se 

trezeasca 

M-am certat ca am făcut asta 

M-am criticat că am plecat 

nearanjată 

ORA 9 

Am îmbrățișat copiii la plecare 

Am complimentat vecina  

Mi-am zămbit cu drag în oglindă 

ORA 15 

Șeful e un nesimțit cu pretenții 

Colega mea iar pierde vremea la 

lucru 

Nu-s capabilă să fac nimic bine. 

Iar am greșit. 

ORA 15 

Am lăudat un coleg în fața 

șefului 

Am avut răbdare să învăț să fac 

…. 

Am ascultat ce a avut de spus Y. 

 

ORA 21 

Am bombănit un șofer în trafic 

E nesimțire să îți lași hainele 

aruncate 

M-am criticat ca nu am terminat 

treaba 

ORA 21 

Am mulțumit copiiilor că au 

aspirat 

Am ascultat înainte să acuz 

Am fost înțelegătoare cu mine 

când am spart din nou un pahar 

 

Imparte fiecare pagina in 6, așa cum vezi în exemplul de mai sus. In partea stângă vei scrie 

despre vorbitul fără blândețe, iar în dreapta despre vorbitul cu blândețe, în perioada care 

a trecut de când ai notat ultima dată.  

Dacă ai avut câteva ore mai liniștite pe parcusul zilei, poți extrage ceva din ziua anterioară, 

atât pentru acțiunile pozitive cât și pentru cele negative.  Sau te poți întoarce în trecut chiar 

și mai mult, dacă este un lucru major de care ai vrea să îți aduci aminte. Poate nu ai vorbit 

cu blândețe cu nimeni astăzi, dar te-ai gândit că vei adresa cuiva câteva cuvinte de 

încurajare data viitoare când îl vei întâlni. Scrie asta, e important să scrii ceva pe 

coloana vorbitului cu blândețe.  

Exercițiul nu este atât de eficient dacă aștepți până la finalul zilei și abia atunci completezi 

toate punctele. Și evident semințele de autocunoaștere nu vor fi atât de puternice, dacă 

vei sări zilele. 
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AMINTEȘTE-ȚI: Nu este despre a te judeca, cel mai important e să observi ce 

gândești și ce spui și să ai BLĂNDEȚE față de tine când faci asta. 

 

CUM SĂ FACI UN OBICEI NOU CÂT MAI UȘOR DE INTEGRAT ÎN 
VIAȚA TA? 

 
De ceva vreme sunt adepta lucrurilor cât mai simple, cu ajutorul cărora obțin rezultatul 

maxim. Este ca și cum ai culege mărul de pe creanga cea mai de jos a pomului, nu e nevoie 

să te cațeri până sus, același gust îl are. 

Iată câteva lucruri pe care ți le sugerez ca să-ți fie cât mai ușor 

1. Planifica și cum vei actiona atunci cand, din diverse motive, se 
va intrerupe lanțul obiceiului.  

Probabilitatea ca o sa ai nevoie de acest plan este de peste 99%, asa ca ar fi foarte bine 

să îl ai scris undeva. 

Te-ai hotărât vreodată să faci ceva și te-ai surprins dupa cateva zile cel mult că ai revenit 

la vechile obiceiuri? Eu am făcut asta, de mai multe ori, până când am început să recunosc 

și să apreciez micile progrese, în loc să-mi concentrez atenția pe ce n-am reușit.  Au fost 

lucruri bune pe care le-am obtinut si la care am renunțat, pentru ca nu mi-a ieșit perfect, 

cum îmi doream. 

 

Așa că întrebarea pentru tine este: Cum aș 

putea sa fiu blandă cu mine in timp ce fac 

acest pas? 

Răspunde la întrebare înainte de a începe 

practica. 

 

Foarte important! Lipsa acestui plan este 

principalul motiv pentru care majoritatea 

oamenilor esueaza in instalarea de obiceiuri noi. La inceput ratează o zi, dar iși zic că o să 

recupereze în ziua urmatoare și tot așa până devin copleșiți și renunță. 

Beneficiile acestei metode se vor extinde în 

mai multe arii ale vieții tale, vei schimba 

energia din care faci lucruri și vei obține 

alte răspunsuri din partea oamenilor cu 

care interacționezi. 

2. Găsește pe cineva, care își 
dorește aceeași schimbare și 
susțineți-vă una pe cealaltă. 

Am făcut asta și a funcționat pentru mine, 

pentru participanții la workshop-urile pe 

care le-am organizat și pentru mulți oameni 

pe care îi cunosc, din comunitatea  
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Ștefuitorului de Diamante. Geshe Michael Roach spune 

că cea mai simplă cale de a obține ceea ce îți dorești 

este să ajuți pe altcineva care dorește să obțină 

același lucru, să faci asta în mod constant și să te bucuri 

că poți fi de folos. 

Îți sugerez să păstrezi acest parteneriat cât mai simplu 

posibil. Puteți stabili împreună să vă transmiteți un mesaj 

scurt, la sfârșitul zilei. Să fie atât de ușor de făcut, încât să 

nu puteți găsi motive să nu îl faceți.  Bineînțeles, dacă îți 

dorești să discuți adesea cu partenerul tău, ești liberă să o 

faci. 

 

 
METODA 2 – ÎMI ÎNȚELEG 
EMOȚIILE  
CE FAC ATUNCI CÂND EMOȚIILE MĂ COPLEȘESC?  
 

Îți recomand această metodă când te cuprinde furia, sau tristețea, când ești agitată și vrei 

să te liniștești, când te vezi reacționând cum ai făcut-o întotdeauna, chiar dacă știi că nu 

funcționează și ți-ai propus să faci diferit. Te va ajuta mult să te înțelegi și să te accepți și 

să te iubești așa cum ești acum, deschizând drumul spre transformările pe care le dorești 

în viața ta. Fără să ne acceptăm așa cum suntem, nu putem schimb ce ne blochează. 

Beneficiul imediat e faptul că te vei liniști și te vei simți mai bine. 

Un pas important, pe care îl poți face pe loc, este să asculți 
nevoia din spatele emoției tale. 
 

Cum să faci asta ?  

Comunicând într-un fel special cu tine 

însuți, folosind principiile comunicării 

nonviolente. 

Sunt 6 ani de când am întâlnit 

Comunicarea NonviolentĂ, și pe 

măsură ce am învățat și am practicat-

o, mi-a plăcut din ce în ce mai mult, 

mai ales că i-am observat beneficiile în 

viața mea, atăt în ușurința cu care îmi 

păstrez calmul în situații care mă 

enervau înainte, în păstrarea stării 
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mele de bine, cât și ușurința de  a relaționa cu ceilalți și de a aborda orice conflict cu 

încrederea că vom ajuge la soluții. 

Părintele acestui mod de a comunica cu inima ta și cu a celorlalți este Marshall 

Rosenberg, care și-a dedicat 40 de ani din viață pentru a înțelege  ce ne separă și ce ne 

unește, ce ne face să reacționăm violent și cum putem aduce pacea în relația cu noi înșine 

și cu ceilalți.  

De-a lungul timpului Dr Rosenberg a descoperit că atunci că atunci cănd identificăm, 

înțelegem și ne conectăm la nevoile umane universale, în loc să evaluăm și să 

judecăm, dobândim capacitatea de a ne înțelege mai bine și să rezolvăm 

conflictele fără violență (inclusiv cele cu părți din noi înșine, care au nevoi diferite). 

Chiar dacă nu ne considerăm violenți pentru că, fizic, nu facem tău nimănui, violența 

verbală rănește mai tare, de multe ori. Cuvintele noastre pot fi arme periculoase, la fel și 

cuvintele altora către noi. Mai există și violența din mintea noastră, pe care o simțim în 

primul rând noi, dar și cei din preajma noastră. 

Premisele de la care pleacă comunicarea 

nonviolentă.  

 Toate ființele umane împărtășesc același set 

de nevoi 

 În fiecare moment încercăm să ne împlinim 

nevoile cum știm mai bine 

 Sentimentele noastre depind de împlinirea 

sau neîmplinirea nevoilor noastre 

 Violența este o expresie tragică a unor nevoi 

neîmplinite 

 Fiecare dintre noi dispune de resurse 

interioare remarcabile si dacă ni se oferă empatie 

e mult mai simplu sa intram în contact cu ele 

 Stă în natura umană să dăruiască și să 

primească empatic, să se afle în slujba vieții, să 

contribuie la bunăstarea proprie și a celorlalți 

 Toate nevoile pot fi împlinite în mod pașnic. 

Există nenumărate strategii pentru aceasta 

 Oamenii au liber arbitru. Nu suntem direct 

răspunzători de tot ce ni se întâmplă, însă 

alegem cum reacționăm și cum gândim 

 Anumite moduri de gândire și exprimare tind 

să ne deconecteze de forța vitală care se află în 

interiorul nostru și al celorlalți, în timp ce altele, 

dimpotrivă, întăresc această legatură. 

 

Poți afla mai multe citind cartea lui Marshall Rosenberg – Comunicarea nonviolentă, 

pe care ți-o recomand din toată inima. Există și multe resurse gratuite pe internet. 
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EXERCIȚIU DE REFLECȚIE 
 

Te invit la un exercițiu de reflecție, ca să simți cum funcționează pentru tine Rezervă-ți un 

sfert de oră ca să faci acest exercițiu, merită fiecare minut. 

PAS 1 - Aminteste-ti o situație în care cineva apropiat a făcut sau a spus ceva care nu ți-

a plăcut. 

PAS 2 - Pe o scară de la 1 la 10 cum ai încadra intensitatea neplăcerii ?   

PAS 3 -Ce s-a întâmplat ? – Descrie ce a făcut sau spus cealaltă persoană – observațiile 

tale,  fără a judeca, analiza sau interpreta într-un fel ce s-a întâmplat 

PAS 4 - Ce ai gândit?  - Descrie ce ai 

gândit despre întreaga situație, despre tine, 

despre cealalată persoană  

PAS 5 - Ce ai simțit in legatura cu ce ai 

observat ?  ( Te poți inspira din lista cu 

sentimente care apar atunci când nevoile 

tale nu sunt îndeplinite – o găsești mai jos) 

PAS 6 - Ce nevoie a ta nu a fost hrănită 

?  (Te poți inspira din lista cu nevoi- o 

găsești mai jos) 

Inchide ochii pentru un minut, relaxează-te 

și apoi privește din nou sentimentele si 

nevoile pe care le-ai trecut la pasii anteriori. Dacă simți că ceva lipsește, privește din nou 

listele și completează. 

PAS 7 - Pe o scară de la 1 la 10 cum ai încadra intensitatea neplăcerii ?   

Când identifici de ce anume ai nevoie de fapt, ce valoare importantă pentru tine a fost 

încălcată, poți observa că intensitatea neplăcerii scade. Simpla conectare la nevoia ta reală 

schimbă energia în care ești. 

Când îți dai seama că nevoia ta este de apreciere, de exemplu, poți alege ca această 

apreciere să ți-o oferi în primul rând tu, cu blândețea pe care deja ai început să o înveți 

practicând metoda carnețelului.   Găsești alte strategii pentru a satisface această nevoie.  

Din această perpectivă ai aici 2 liste cu sentimente  

SENTIMENTE ATUNCI CÂND NEVOILE îȚI SUNT ÎMPLINITE 

Afectuos Emoționat Fermecat Frenetic Încrezător Liniștit Optimist 

Amuzat Energic Impresionat Victorios Încurajat Lipsit de griji Pasionat 

Bucuros Entuziast Incitat Voios Vioi Mândru Plăcut surprins 

Binedispus Extaziat Inspirat Interesat Îndrăzneț Minunat Plin de speranță 

Vrăjit Exuberant Fascinat In siguranță Insuflețit  Mișcat Puternic 

Captivat Sublim Fericit Înviorat Jucăuș Mulțumit Radiant 

Copleșit Fericit Fermecat Încântat Liber Nerăbdător Recunoscător 

Relaxat Revigorat Senin Tandru Uimit Ușurat Vesel 
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SENTIMENTE ATUNCI CÂND NEVOILE NU îȚI SUNT ÎMPLINITE 

Abătut Apatic Dezamăgit Enervat Frământat Înfuriat Necăjit 

Agitat Confuz Dezgustat Epuizat Frustrat Îngrijorat Nedumerit 

Agasat Contrariat Dezinteresat Exasperat Furios Îngrozit Nefericit 

Amărât Copleșit Deznădăjduit Extenuat Iritat Inspăimăntat Neliniștit 

Amorțit Cu inima strânsă Disperat Fără chef Încordat Innebunit Nedumerit 

Cutremurat Plin de regrete Descumpănit Fără vlagă Intrigat Mânios Nervos 

Dărâmat Cuprins de dor Distrus Frânt Îndurerat Neajutorat Nesigur 

Supărat Tulburat Vinovat Vulnerabil Obosit Oripilat Panicat 

Perplex Trist Răvășit Rușinat    

 

Ai aici și o listă cu nevoi 

Autonomie A alege visele, obiectivele, valorile personale, un plan pentru îndeplinirea lor 

Integritate Autenticitate, creativitate, respect de sine, sens 

Celebrare A vietii si a viselor împlinite, dar și a pierderilor (doliu) 

Interdependență Acceptare, apreciere, încredere, înțelegere, onestitate, respect, sprijin, siguranță emoțională 

Comuniune spirituală Frumusețe, armonie, inspirație, pace, ordine 

Joc Distracție, râs 

Subzistență Adăpost, aer, apă, mișcare, odihnă, protecție, exprimarea sexualității 

 

După ce îți acorzi timp să faci acest exercițiu de căteva ori, îți va deveni ușor să îți amintești 

că emoțiile tale sunt  doar indicatoare pentru tine. Poate vei observa că în mod repetat 

simți furie pentru că ai nevoie să fii respectat, sau apreciat. Sau poate simți tristețe pentru 

că ai nevoie de sprijin și nu îl primești. 

Când conștientizezi pe deplin ce nevoie ai de fapt, emoțiile tale se calmează și vei vedea 

că mesajul tău are mai multe șanse să ajungă la celălalt pentru că energia ta e schimbată. 

Îți propun în continuare să faci încă un pas spre liniște și echilibru, practicând metoda 

următoare. 
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METODA 3 – TEHNICILE DE 
ELIBERARE EMOȚIONALĂ 
 

CE ALTCEVA POT FACE?  

DAR DACĂ SITUAȚIILE NEPLĂCUTE SE TOT REPETĂ? 
 

Poate că o anumită persoană, sau 

o anumită situație te enervează în 

mod repetat. 

Poate că te cuprinde teama odată 

cu orice veste neplăcută pe care 

o auzi. 

Poate că ai simțit atât de des 

nesiguranța, tristețea și confuzia, 

că sunt într-un fel parte din 

starea ta naturală. La mine așa a 

fost, până la momentul în care le-

am înțeles mesajul și le-am lăsat să plece. Din nou, nu spun aici că nu au mai revenit sau 

nu mai revin, doar că mă simt mult mai pregătită să le întâmpin, având instrumentele 

potrivite. 

Ești pregătit să încerci ceva care 

pare ciudat, la prima vedere, dar 

are efecte rapide pentru starea ta 

de bine ?  

Când am auzit de EFT- Emotional 

Freedom Techniques de la Florin 

Păsat, (la workshop-ul său Atrage 

abundența în viața ta, pe care ți-l 

recomand cu drag), știam de ele de ceva 

vreme, dar pentru mintea mea rațională 

erau și ciudate și prea complicate și le-

am ignorat.  

Florin le-a făcut să pară simple și 

naturale, așa că le-am dat o șansă și le-am simțit atât de benefice, încât m-am certificat ca 

practician de EFT si de Matrix Reimprinting (o tehnică avansată de EFT), iar transformările 

obținute practicând aceste metode cu clienții mei mă umplu de recunoștintă. 

Îți propun și ție un exercițiu, simplu de făcut, pentru care ai nevoie de aproximativ 10 

minute, după ce te obișnuiești cu el. 
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Înainte de asta, își spun în câteva cuvinte despre ce e vorba, pentru ca și mintea ta să aibă 

claritate. 

 

DESPRE TEHNICILE DE ELIBERARE EMOȚIONALĂ 
 

Sistemul energetic uman dublează şi hrăneşte sistemul fizic. Prin intermediul acupuncturii, 

ramură a medicinei ce a fost recunoscută şi în lumea occidentală în ultimii 50-70 de ani, 

învăţăm că energia vitală curge în interiorul nostru de-a lungul unor meridiane 

energetice. 

EFT e o tehnică ce îmbină presopunctura orientală cu psihologia modernă. Mai 

exact, prin presarea sau lovirea ușoară (ciocănirea) cu buricele degetelor mijlociu și arătător 

–”tapping” în limba engleză – a unor puncte de pe corp care sunt terminații ale meridianelor 

energetice, se eliberează tensiunile acumulate în organism.  

Iar prin numirea sentimentelor negative și a convingerilor nesuportive, se ajunge la 

calmarea amigdalei, restabilirea echilibrului energetic și resetarea creierului pentru a 

reacționa într-un mod mai armonios.     

Mintea subconștientă și corpul tău sunt legate. Ca urmare, lovirea ușoară pe corp are efect 

direct asupra subconștientului tău. Este ca și cum ai rescrie informația de pe hard-diskul 

unui computer folosind o comandă de la tastatură.    

Punctele de pe corp pe care se aplică bătaia sunt următoarele:  1. Punctul ”karate”  2. 

Sprânceană 3. Colțul ochiului 4. Sub ochi  5. Sub nas  6. Bărbie   7. Claviculă  8. Sub braț  

9. Creștetul capului      

 

După cum vezi, există câte un capăt de meridian 

pe fiecare parte a corpului, deci poți să aplici 

lovituri ușoare cu oricare mână pe orice parte a 

corpului te simți confortabil pentru că efectul e 

același.    

Tehnica presupune să lovești ușor de 4-5 ori pe 

fiecare punct în timp ce spui anumite fraze, pe 

care o să le afli imediat. Pentru a lovi pe zona 

claviculei poți folosi podul palmei, în timp 

ce pentru a lovi pe celelalte puncte, 

folosești degetele arătător și mijlociul, 

lipite.  

Scenariul pe care ți-l arăt în continuare se 

bazează pe cel învățat de la Florin Păsat, pe care 

l-am îmbogățit cu urmărirea emoției în corpul tau. 

Frazele pe care să le spui în timp ce lovești pot fi 

folosite pentru orice situație negativă, orice 

durere fizică sau sufletească din viața ta precum 

și pentru convingerile nesuportive pe care le-ai 

identificat.  

E recomandat să bei apă înainte de a face acest exercițiu.   
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Îți recomand și să identifici punctele în care vei tapota pe corpul tău urmărind imaginea de 

mai sus și să faci două runde de tapotări. Vei vedea că după două runde, mâna ta deja știe 

să urmărească punctele. Dacă îți scapă un punct, nu e nimic. Nu ai cum greși folosind 

această tehnică. 

 

EFT ÎN 5 PAŞI   - ÎMBOGĂȚIT CU URMARIREA EMOȚIEI 
 

Înainte de aplicarea loviturilor pe punctele de pe corp trebuie pregătită sesiunea 

parcurgând următoarele etape:   

 Identifică situaţia (experiența) din viaţa ta care îți generează stres. De 

exemplu: te-ai certat cu partenerul sau cu șeful, nu ai suficienți bani, ai o problemă de 

sănătate.   

 Identifică emoția negativă pe care o ai datortiă acestei situaţii. E exemplu: teamă de 

viitor, furie, vinovăție, neputință.   

 Identifică emoția pozitivă pe care vrei să o simţi şi care, de cele mai multe ori, este 

opusul emoției negative identificate anerior. De exemplu: încredere, relaxare, bucurie, 

armonie.     

Vei completa frazele care urmează cu acestă situație și aceste emoții așa cum o să vezi 

imediat. 

Inspiră și expiră profund de trei ori, începem exercițiul.    

 

 

PAS 1 -  Lovește ușor punctul ”karate” în timp ce spui  

Chiar dacă simt ... [emoția negativă] ...deoarece...[experiența]...mă iubesc ( sau 

vreau sa ma iubesc, daca nu te simti confortabil cu MA IUBESC)  și mă accept profund 

și complet.  Repetă această frază de 3 ori.     

Exemplu – Chiar dacă simt (furie) deoarece (șeful a urlat la mine), mă iubesc și mă accept 

profund și complet 

Evalueaza intensitatea emotiei (discomfortului) pe o scara de la 1 la 10. E important să faci 

asta, ca să măsori felul în care emoția ta se eliberează treptat. 

 

PAS 2 -   Lovește ușor de 4-5 ori fiecare punct în următoarea succesiune: sprânceană, 

colțul ochiului, sub ochi, sub nas, bărbie, claviculă, sub braț, creștet în timp ce la fiecare 

punct rostești fraza  

Simt ... [emoția negativă] de o intensitate ….  [ apoi descrii ce s-a întâmplat] 

Exemplu : Această furie de intensitate 7. Din nou a urlat, ne strica dispozitia tuturor, m-am 

săturat până și să-I aud vocea, (ce îți trece prin minte în legătură cu asta) 

Urmaresti emotia(durerea) in corp in timp ce tapotezi punctele si raspunzi la urmatorul gen 

de intrebari (cu voce tare sau in gand) 

 Unde anume in corp simti durerea? 

 Dacă ar fi o formă fizică, ce formă ar avea această emoție?  

 Ce greutate are?  
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 Ce culoare? 

 Ce textură are ? ( din ce material ar putea fi – lemn , fier, plumb, plastic....) E 

netedă, zgrunțuroasă? 

 Este în mișcare sau statică ? 

Exemplu - E ca o minge gri in stomacul meu, pare din cauciuc, e dură si se învărtește, 

parcă ar avea 5 kilograme, are niște țepi ascuți și raneste tot in jur, parcă și-a schimbat 

ușor culoarea, parcă a devenit mai mica. – Urmărești emoția și exprimi cu voce tare sau în 

gând ce observe. 

Pe măsură ce faci EFT, verifici cu tine care este intensitatea emoției. Repetă pana cand 

intensitatea emotiei este maxim 3, apoi treci la pasul urmator.      

  

PAS 3 -  Lovește ușor de 4-5 ori fiecare punct în următoarea succesiune: sprânceană, 

colțul ochiului, sub ochi, sub nas, bărbie, claviculă, sub braț, creștet în timp ce la fiecare 

punct rostești fraza  

Aleg acum să mă eliberez de ... [emoția negativă].   

Repetă această secvență de 2 ori (două ture de lovituri).  

 

PAS 4 - Lovește ușor de 4-5 ori fiecare punct în următoarea succesiune: sprânceană, colțul 

ochiului, sub   ochi, sub nas, bărbie, claviculă, sub braț, creștet în timp ce la fiecare punct 

rostești fraza  

Corpul meu e în siguranță dacă mă eliberez de ...[emoția negativă]  

Repetă această secvență de 2 ori (două ture de lovituri).     

 

PAS 5 - Lovește ușor de 4-5 ori fiecare punct în următoarea succesiune: sprânceană, colțul 

ochiului, sub ochi, sub nas, bărbie, claviculă, sub braț, creștet în timp ce la fiecare punct 

rostești fraza  

Simt ...[ emoția pozitivă]   

Repetă această secvență de 2 ori (două ture de lovituri).     

Inspiră și expiră.    

 

Atunci când începi să lucrezi cu EFT pe o anumita situație pe care o ai, vei vedea 

îmbunătățiri ale altor aspecte ale vieții tale.  

EFT poate fi busola care te poate conduce la adevarata ta lumină, te ajută să te 

imprietenești cu tine, să te accepți și să te iubești pe tine însuți. 

 Lucrând constant cu EFT înveți să rămâi mai mult în prezent („ce simt acum”), să ieși din 

tiparul de victimă.  

Aceste tehnici îți oferă mult mai mult decât ce poți exeperimenta singur, atunci când alegi 

să lucrezi cu un practician EFT care să te ghideze în acest proces. 
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Mai mult, cu ajutorul Matrix 

Reimprintig, o tehnică avansată de 

aplicare EFT, poți schimba 

convingeri neproductive și 

poți rescrie amintiri 

traumatice într-un mod 

simplu și lipsit de durere. 

Te poți elibera de bagajul 

emoțional pe care l-ai purtat ani 

de zile, simțind din nou că trăiești 

cu adevărat. 

Dacă ai nelămuriri cu privire la 

aceste exerciții te rog să mă 

contactezi prin e-mail – 

contact@mirelahagea.com. M-aș 

bucura să detaliez pentru tine aspectele pe care nu le-am explicat suficient de clar. Mă 

poți ajuta astfel să îmbunătățesc acest material, ca să fie mai clar și pentru alte persoane. 

 

Îți multumesc că ai primit în viața ta o parte din mine, cu ajutorul acestor 

metode, pe care ți le-am împărtășit cu drag și cu dorința binelui cel mai înalt 

pentru tine. 

Dacă vrei să lucrezi cu mine, contactează-mă la adresa contact@mirelahagea.rom, ca să 

înveți să scapi de blocaje și să navighezi pe valurile vieții cu eleganță, ușurință și 

grație. 

Te îmbrățișez cu drag, 

Mirela Hagea 
 

 

 

MIRELA HAGEA 
Life, Group and Team Coach 

Practician EFT 

Practician Matrix Reimprinting 

Practician Matrix Birth Reimprinting 

Learning Coach ARLⓇ Methodology  

 

 

 

 

 

mailto:contact@mirelahagea.rom
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Cui mă adresez?  
În principal femeilor care au citit, s-au informat, știu ce au de făcut în 
viețile lor, dar nu reușesc să pună în practică ce știu. Sunt frustrate că se 
critică mereu, chiar știu că iubirea e cheia, sunt furioase că anumite 
situații se repetă în viețile lor și nu reușesc să se comporte diferit. 

Cum le sunt de folos?   
Le ofer instrumente practice pe care le pot folosi singure la nevoie, 
metode și procese transformatoare care le ajută să-și vindece emoțiile 
blocate datorită cărora nu reușesc să-și schimbe comportamentul, să-și 
înlocuiască convingerile limitative cu alte convingeri, care să le dea 
putere. 

Ce au de câștigat? 
 O stare de pace și acceptare interioară, iubire de sine. Invață să se 
conecteze profund cu ceilalți în felul în care întotdeauna au dorit-o. Chiar 
și atunci când își pierd cumpătul, reușesc să revină mult mai ușor la 
frecvența de pace. Își crează viața pe frecvența iubirii și bucuriei. 

 

CONTACTEAZĂ-MĂ CA SĂ TE CONVINGI SINGURĂ. 

 

MULȚUMIRI 
Metoda carnețelului e adaptată din învățăturile Șlefuitorului de diamante pe care le-am 

învățat de la Florin Păsat, Octavian Băban și Gec Diaconu, cărora le mulțumesc și cu 

această ocazie. Geshe Michael Roach, părintele acestor învățaturi e un model de urmat 

pentru mine. Poți afla mai multe despre acest sistem pe diamondcutter.ro 

Am avut onoarea să învăț despre Comunicarea Nonviolentă de la Yan Peatey, un om care 

întruchipează această metodă și căruia îi sunt recunoscătoare. Poți găsi pe Nonviolenta.org 

informații despre evenimentele organizate de Yan Peatey și Asociația Română de 

Comunicare Nonviolentă. Îți recomand și carea lui Marshall Rosenberg – Comunicare 

Nonviolentă, carte care mie personal mi-a schimbat felul de a vedea viața și de a înțelege 

oamenii și pe mine însumi. 

Pentru certificarea EFT și Matrix Reimprinting îi sunt recunoscătoare Lilianei Stanciu. Pe 

site-ul ei eliberareemoțională.ro găsești multe resurse gratuite despre utilizarea acestor 

tehnici. Pe Florin Păsat, care a venit cu ideea procesului în 5 pași, îl poți urmări pe 

atrageabundenta.ro. 

Dacă ar fi să scriu aici toți oamenii de la care am învățat, nu ar ajunge 2 pagini. Rămân cu 

toții în inima mea, cu recunoștință. 

Imaginile din acest ghid le-am descărcat de pe Pexels.com – unde poți găsi mii de 

fotografii gratuite despre orice subiect. 

 


