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Unul dinte cele mai mari blocaje în a-ți trăi viața pe care ți-o dorești, indiferent de 

domeniu – bani, relații, sănătate, hobby, profesie –, este ceea ce poate fi numit „inamicul 

tăcut”: emoțiile negative pe care le porți cu tine. De cele mai multe ori nici nu știi că sunt 

acolo și tocmai din această cauză sunt atât de periculoase.  

Cartea Nicoletei este un ghid practic, în care ești îndrumat simplu, eficient și cu rezultate 

dovedite cum să scoți aceste emoții la suprafață și cum să te eliberezi de ele, astfel încât să-ți 

trăiești viața pe care ți-o dorești. 

Florin Păsat – autor, trainer, speaker, coach 

 

 

În fiecare zi apar oportunități noi de a face bani, fie că e vorba de joburi sau de idei de 

business, apar modalități noi de a face marketing și vânzări, apar tehnologii noi care ne 

influențează viața.  Cu fiecare zi oamenii devin și mai sofisticați, au cerințe noi și multe de la 

tine. 

Rădăcina succesului vieții de zi cu zi va rămâne, însă, mereu aceeași: modul de gândire și 

gestionarea emoțiilor. 

Într-o expunere simplă, practică și bazată pe experiență, cartea Nicoletei exact asta îți oferă: 

un ghid prin care să abordezi lucrurile de la rădăcina lor. Folosește-o cu încredere și vei 

vedea propriile tale rezultate!  

- Liviu Păsat – autor, antreprenor, trainer, inițiatorul proiectului „Trezește Banii din 

Viața Ta” 

 

 

„Era nevoie de această carte pe piață! Acesta a fost primul gând care mi-a venit 

atunci când am început să o citesc. Plină de povești, tehnici și exerciții, este aproape 

imposibil să nu găsești în paginile ei ceva care să nu te ajute. Nicoleta Nistor pune în această 

carte emoția care o însoțește permanent, alături de exemple concrete pentru oamenii care 

vor să evolueze sau să aducă o schimbare în jur. Dacă o citești, nu mai poți avea o scuză că 

nu știi ce să faci ca să îți schimbi viața.” 

- Gabriela Chiriac  

practician coach 

 

 

Fie că avem 30, 40 sau 50 de ani, trăim alături de copilul din noi. Iar de cele mai multe 

ajungem să îl ignorăm – ba chiar uităm de existenţa lui. Îi pătăm inocența cu experiențe 

neplăcute și reguli de neînţeles, care ajung, în final, să îl transforme în ceva ce nu ne mai 

reprezintă.  

Nicoleta ne ajută să stăm de vorbă cu acea persoana ascunsă din noi, care este supărată sau 

traumatizată și care se răzbună în fel și chip în interiorul nostru. Prin metodele ei 

neconvenționale de terapie și coaching, Nicoleta ne ajută să comunicăm cu acel copil, să îl 

înțelegem și ajungem să îl acceptăm, să îl împăcăm. 



 
 

 Şi chiar dacă nu reușim să îl facem pe deplin fericit, mâna întinsă de Nicoleta ne oferă 

posibilitatea să mergem la plimbare prin viață mai atenți cu emoțiile noastre, mai înțelepți. 

Mulțumesc, Nicoleta! 

- Cornel Trofimov, 

Galați 

 

 

„Când ești pregătit și dispus să faci lucrurile altfel și să lași în urmă șabloane și moduri 

de a acționa care nu îți mai servesc, intenția și dorința sunt atât de puternice încât îți aduc 

răspunsuri! Această carte este unul dintre acele răspunsuri care îți luminează calea și îți dau 

curaj și încredere că ești pe drumul cel bun către a face un pas nou pentru binele sufletului 

tău!  

Nicoleta este o alchimistă a emoțiilor! Prin EFT ea te ajută să obții acel sentiment că totul 

este posibil, iar din acea stare de bine iei decizii care îți aduc tot ceea ce îți dorești, lucruri pe 

care, înainte de a face EFT, credeai că nu le vei obține. 

Nicoleta are un har rar de a deschide lacăte cărora le căutai cheie de mult, mult timp! Și 

dincolo de limite și frici, este pace, armonie, iubire infinită, compasiune și certitudinea că 

totul este bine în interiorul tău și în relațiile cu tot ce te înconjoară! 

- Silvia Claudia Starczewski 

 Terapeut Bowen, Manchester, UK 

 

 

Cu toții conștientizăm, la un moment dat, faptul că cele care ne ajută sau ne 

blochează în a avea relații interumane de calitate și solide, succes în profesie sau afaceri, 

precum și un trup sănătos sunt propriile noastre emoții. Putem să deținem controlul propriei 

vieți doar când deținem controlul propriilor emoții. Cartea Emoții sub lupă prin modul 

beletristic, dar și pragmatic în care sunt prezentate diferitele tipologii emoționale, laolaltă cu 

variatele și nebănuitele efecte concrete pe care ele le produc în viețile oamenilor, ne ridică 

nivelul de conștientizare legat de puterea și controlul pe care îl au emoțiile asupra calității 

vieții noastre și ne stârnește încă de la început curiozitatea aflării răspunsului la întrebarea: 

„Eu cum stau oare cu emoțiile mele?” Autoarea nu doar ne prezintă, sub formă de povești, 

diverse studii de caz luate din experiența ei de terapeut, povești în care o mare parte dintre 

cititori se vor regăsi sub o formă sau alta, dar ne și prezintă și, în același timp, ne invită să 

cunoaștem și să aplicăm câteva tehnici concrete de schimbare a dinamicii lucrurilor. De la 

prima și până la ultima filă, cartea acaparează și reușește să te pună într-o stare de acțiune. 

Dar și dacă nu ar reuși să facă acest lucru, cu siguranță este una din acele cărți care te pune 

serios pe gânduri. O carte ce ar trebui să existe în toate bibliotecile oamenilor care își doresc 

cu adevărat ceva de la viața lor. 

– Mirela Pascu,  

membru John Maxwell Team, fondator YOUBRANDemy 

 

 

Cred că unul dintre cele mai importante elemente, atât în viața personală, cât și în 

viața profesională, este felul cum îți gestionezi emoțiile. Când emoțiile copleșitoare apar în 



 
 

momente de criză majoră sau chiar și în criză minoră, modul în care le gestionăm este 

crucial. În această carte, Nicoleta Nistor oferă o radiografie a emoțiilor din viața noastră și 

strategii clare prin care ele pot fi gestionate. Mai mult decât atât, poveștile sunt cele care 

dau savoare instrumentelor. Este o carte excelentă pentru analiza emoțiilor din viața 

noastră. 

 – Paul Ardeleanu 

Speaker, Trainer, Presentations Coach, Cofondator al comunității Speakers Club 

 

 

Conținutul acestei cărți mi-a fost ghidaj spre interiorul ființei, înțelegând că dincolo de lumea 

palpabilă, vizibilă, există o lume energetică, „Matrix”, pe care, dacă nu reușești să o vindeci, 

devii o păpușă cu sfori la dispoziția emoțiilor (ghidată de emoții). 

Cu fiecare frază, pagină și capitol citit, am găsit o scriere clară, o ierarhizare coerentă a 

ideilor, Nicoleta folosind un limbaj accesibil, ceea ce facilitează integrarea informației. 

De asemenea, prezentarea diverselor ședințe de terapie și coaching conferă un confort 

psihic, în ideea că există siguranța unui rezultat bun. Toți suntem egali, toţi avem capacități 

de autovindecare emoțională, capacități ce trebuie doar regăsite și apoi explorate printr-o 

autodisciplină și practică atentă, iar asta ne ajută să înţelegem cartea de faţă., 

Prin valoarea informației expuse, cartea Nicoletei oferă suportul prin care am reușit, și nu 

cred că sunt singura, să îmi descopăr acele traume nevăzute, dar profunde care au constituit 

un blocaj în viața mea. 

Sistemele EFT şi MR, abil descrise în această lucrare, relevă faptul că identificarea emoțiilor 

care stau la baza „realității” noastre este primul pas în descompunerea unui sistem fals de 

convingeri, iar pasul următor, rescrierea lor, face trecerea spre viaţa autentică pe care ne-o 

dorim cu toţii. 

Încă o dată mi s-a confirmat faptul că munca personală este esențială pentru vindecare 

interioară și pentru evoluție, dar de multe ori ai nevoie de un ghid exterior care să aibă 

capacitatea de a fi obiectiv și care este instruit pentru a găsi cheia, esența. Asta face Nicoleta 

şi cartea ei.  

Recomand cu încredere atât cartea, cât și pe autoare ca ghidaje esențiale spre explorarea 

propriei ființe văzute și nevăzute, știute și (aparent) neștiute. 

- Lavinia Tiucă,  

Brașov 
 

Poveștile sunt foarte frumos scrise. Pașii de EFT – excelent de simplu descriși. M-am 

regăsit în vreo... în cam toate poveștile câte puțin . Simt că am avut parte de o ședință 

concentrată de terapii alternative.  

 Luiza Ștefan, București – Managing Director la UP 2U Coaching & Consulting 
 

 

 

 



 
 

Introducere  

 

 

Am scris această carte pornind de la experiența mea din ultimii 3 ani, bazată pe cele 

peste 1000 de ore de terapie și coaching susținute. Deși inițial am dorit să fie câteva articole 

pentru blog, la câteva zile după ce m-am apucat de scris mi-am dat seama că se va 

transforma în curând într-un volum consistent. 

La început, ideea mea a fost îndrăzneață și mi-am dorit ca titlul să fie o frază pe care 

am auzit-o destul de des în terapie: „Eu nu am avut traume în copilărie”. Apoi mi-am dat 

seama că aceia care au nevoie cel mai mult de informațiile și tehnicile din carte, oamenii 

care își doresc succes și muncesc din greu să îl obțină, tocmai ei nu vor fi atrași de titlu. 

Pentru că, să fim serioşi, cine ar fi dispus să recunoască faptul că a suferit traume? Și apoi ce 

legătură este între o palmă primită în copilărie și succesul din viața de adult? 

Nimănui nu îi place să vorbească despre traumele din copilărie. Mulți dintre noi nu le 

luăm în serios și nu vrem să credem că ne-au afectat în vreun fel, doar suntem puternici, nu-i 

așa?  

Am revăzut recent o videoconferință TED care îmi oferă o bază ştiinţifică pentru ideea 

centrală a cărții. Medicul pediatru Nadine Burke Harris a explicat în acea prelegere faptul că 

stresul repetitiv cauzat de violența fizică sau emoțională, de neglijență sau de părinți care 

suferă de o dependență are efecte concrete asupra dezvoltării creierului și influențează în 

mod dramatic  starea de sănătate a adultului1. 

Studiul respectiv a fost efectuat pe un eșantion de 17 500 adulți care au fost 

chestionați referitor la experiențele neplăcute din copilărie (ACES). Aproximativ jumătate 

erau femei; 74,8% au fost albi; vârsta medie a fost de 57 ani; 75,2% au terminat o facultate; 

toți aveau locuri de muncă și îngrijiri medicale de bună calitate.  

Tipurile de experiențe neplăcute din copilărie care au făcut obiectul studiului au fost 

zece din cele mai întâlnite în literatura de specialitate: abuz fizic, abuz sexual, abuz 

emoțional, ignorare fizică, neglijare emoțională, violență în familie, părinte încarcerat, 

părinte dependent de o substanță, părinte bolnav mintal, separarea sau divorțul părinţilor. 

Rezultatele studiului au fost uluitoare:  

Traumele din copilărie sunt mai răspândite decât ne-am aștepta. 67% din populație a 

bifat cel puțin un punct ACES și 12,6%, adică 1 din 8, au bifat patru sau mai multe puncte. 

Ce-a de-a doua concluzie tulburătoare este legătura cantitativă dintre experiențele 

traumatizante și indicatorii de sănătate: cu cât scorul ACES e mai mare, cu atât indicatorii de 

sănătate sunt mai sumbri. 

Acum las la o parte acest studiu făcut în Statele Unite și revin la realitatea noastră 

românească. Având în vedere faptul că, sub regimul comunist, educația, atât acasă, cât și în 

sistemul de învățământ era una bazată pe constrângeri și subordonare, se urmăreau 

greșelile și pedepsirea lor, iar modul de comunicare era unul canalizat pe motivare negativă, 

violența în familie și la școală era foarte des întâlnită. Vorbe de duh precum: „Bătaia e ruptă 

din rai”, ”Pe copil să-l pupi doar în somn” și comportamentul care derivă din acestea stăteau 

                                                           
1 „Studiu despre experiențele neplăcute din copilărie”- realizat de către dr. Vince Felitti, de la Organizația 
americană de întreținere a sănătății Kaiser Permanente și dr. Bob Anda, din partea Centrului pentru Controlul și 
Prevenirea Bolilor. https://en.wikipedia.org/wiki/Adverse_Childhood_Experiences_Study  

https://en.wikipedia.org/wiki/Adverse_Childhood_Experiences_Study


 
 

la baza educației în familie. Consumul de alcool în mod abuziv era foarte răspândit. Din 

păcate, toate aceste lucruri se mai întâlnesc și astăzi.  

Din experiența mea de terapeut, pot spune faptul că 90% din persoanele întâlnite au 

suferit experiențe neplăcute – traume emoționale în copilărie, inclusiv eu. Iar persoanele 

întâlnite sunt, în marea lor majoritate, oameni cu studii superioare, interesați de dezvoltare 

personală și profesională. Mărturisesc faptul că am ajuns să practic această meserie căutând 

să îmi rezolv problemele referitoare la „scheletele ascunse din dulap”. 

Având în vedere studiul citat mai sus, care relevă faptul că experiențele neplăcute din 

copilărie ne afectează starea de sănătate pe parcursul vieții, consider că este evident precum 

un „elefant în sufragerie” faptul că principalul motiv care ne împiedică atingerea obiectivelor 

în carieră sau în afaceri se referă tot la traumele din copilărie. 

Veți găsi în această carte o colecție de povești de viață extrase din cele peste 1000 de 

sesiuni de terapie și coaching. În același timp, cartea prezintă modalități concrete de lucru 

pentru rezolvarea blocajelor interioare care te împiedică să ai succes în carieră sau în afaceri. 

Îți arată, prin metode testate și exerciții practice, cum ți se poate îmbunătăți viața prin 

prelucrarea emoțiilor și a convingerilor. Parcurgând această carte, vei înțelege de ce 

reacționezi așa cum o faci și vei descoperi un alt înțeles al cuvântului „traumă”. 

Tehnicile prezentate în carte sunt o îmbinare fericită a psihologiei moderne cu 

principiile acupresurii chineze. EFT liniștește emoțiile negative prezente, în timp ce Matrix 

Reimprintig îți rescrie viața.  

Aceste tehnici sunt recomandate de specialiști din diverse domenii, precum Joe Vitale, 

Jack Canfield, Bruce H. Lipton, Wayne Dyer, Louise L. Hay, dr. Oz. 

Precizez că această carte este destinată tuturor celor care caută o soluție la problemele 

lor. Intenția mea a fost să le deschid o cale spre un loc despre care poate că nici nu au știut că 

există: universul sufletului lor. Totuși, citirea cestei cărți nu înlocuiește un program de 

terapie/consultanță/coaching, ci îți furnizează doar câteva repere despre complexitatea unor 

probleme, ce se ascunde în spatele lor și cum pot fi rezolvate, de unul singur sau cu ajutorul 

unui specialist. 

În același timp, lucrarea de față poate fi o sursă de inspirație pentru antrenori, terapeuți, 

psihologi, psihoterapeuți. 

Deși în această lucrare prezint și noțiuni teoretice despre tehnicile EFT, iar pe unele 

dintre ele le descriu detaliat, scopul cărții nu este acela de a se substitui cursurilor de 

perfecționare și certificare pentru specialiști.  

Pentru cei care doresc o formare specifică în aceste tehnici, este esențială parcurgerea 

cursurilor de specializare EFT nivel 1 și 2, Matrix Reimprinting, apoi, după îndeplinirea 

criteriilor de eligibilitate, EFT nivel 3. Practica este cea care va da înțeles și va rafina tehnicile 

învățate. 

Toate experiențele din această carte sunt reale. Pentru a proteja intimitatea persoanelor, 

le-am schimbat numele, precum și orașul. În schimb, povestea de viață este redată cât mai 

fidel. 

Scopul meu a fost acela de a aduce lumină în ceea ce privește folosirea Tehnicilor de 

Eliberare Emoțională (Emotional Freedom Techniques, prescurtat EFT) și, în același timp, să 

argumentez complexitatea lor, ele nefiind doar simple tehnici de relaxare sau autosugestie. 

EFT au diferite nivele de profunzime: 



 
 

 Pentru relaxare – pot fi folosite zilnic, pentru a te elibera de toată încărcătura 

emoțională de peste zi. 

 Metodă de dezvoltare personală și este necesar să ştii cum să o folosești corect, 

pentru a vedea rezultate. 

 Vindecare emoțională și fizică pentru rezultate excepționale și o transformare 

spectaculoasă a vieții tale și ai nevoie de un specialist. 

Tehnicile din această carte pot fi o soluție acolo unde  nimic nu a funcționat până acum: 

stagnare în carieră, probleme financiare, probleme în relații, stări de rău fizic, diferite boli 

(depresie, anxietate, atacuri de panică, frici de toate felurile, foame emoțională, mâncat 

compulsiv etc). 

Ce au în comun toate aceste situații? Emoții și convingeri care stau la baza lor. 

Pentru a rezolva definitiv problemele cu care te confrunți, este important să faci 

diferența între simptome și cauze. Toate cele de mai sus sunt simptome, nu sunt cauza reală. 

Atunci când tratezi doar simptomele, fără a elimina/vindeca și cauza care le-a produs, aceste 

simptome vor reapărea. 

Nu e suficient să ții dietă pentru a slăbi dacă nu rezolvi motivul pentru care nu te poți 

abține de la ciocolată sau cel pentru care subconștientul tău consideră că are nevoie de 

kilogramele în plus. Odată ce vei ajunge la greutatea pe care ți-o dorești și vei renunța la dietă, 

vei pune înapoi mai mult decât ai slăbit. 

Nu e suficient să înveți despre marketing și vânzări pentru a-ți dezvolta firma sau pentru 

a fi un agent/consultant mai bun dacă tu ai niște tipare emoționale distructive și convingeri 

limitative; indiferent cât de mult vei câștiga, vei ajunge tot la datorii; nu vei reuși să depășești 

un anumit prag al venitului oricât efort ai depune. 

Nu e suficient să iei medicamente pentru a te însănătoși dacă nu ai vindecat și cauzele 

emoționale care au produs boala; este cazul clasic al situațiilor când analizele medicale ies 

bune, dar tu te simți în continuare rău, precum și al bolilor care reapar sau al celor care devin 

cronice. 

Nu e suficient să îți dorești o relație armonioasă dacă exemplul căsniciei părinților, în 

copilăria ta, a fost unul negativ; în toate situațiile pe care le-am întâlnit de probleme în relații, 

cauza era de fiecare dată undeva în copilărie. 

Doresc ca, prin poveștile și tehnicile redate cât mai detaliat, să-l fac pe cititor să 

conștientizeze faptul că majoritatea situațiilor sunt mult mai complexe decât par, iar o 

abordare simplistă sau generalistă nu este eficientă. 

Cum ajungi să ai succes în fiecare domeniu al vieţii tale, să-ţi găseşti pacea interioară și 

să ai, astfel, un suflet împăcat, în armonie cu sine și cu ceilalți? Începe prin a-ți asuma 

responsabilitatea asupra propriei vieți, în cele mai mici aspecte, prin a nu mai da vina pe 

nimeni și pe nimic. De aceea îmi place EFT: de la început aduce un nivel profund de 

conștientizare, acceptare și compasiune fată de tine şi faţă de ceilalți.  

Ai nevoie de curaj să faci asta, nu oricine este dispus să o facă.  

Te felicit pe tine, cel care citești această carte, pentru curajul și determinarea din viața 

de zi cu zi. 

În paginile următoare vei găsi ceea ce îţi trebuie ca să-ţi continui drumul spre succes, 

indiferent ce înseamnă acesta pentru tine. 

 

Nicoleta Nistor 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Partea I 

„De ce nu am succes” 

- Povești de viață - 
  



 
 

 

„Muncesc din greu pentru afacerea mea și nu mă pot bucura de ceea ce îmi place” 

 

- Povestea Marilenei - 

 

 

Marilena este punctuală. Intră cu sfială în cabinetul meu și se așază ușor pe canapea. 

Ne-am cunoscut în urmă cu o lună de zile, la un workshop, și a acceptat bucuroasă invitația 

mea de a discuta mai în amănunt despre ceea ce o frământă. Fața ei exprimă puțină îngrijorare 

și teamă, gesturile ei sunt foarte calculate și fiecare cuvânt este măsurat cu grijă, parcă să nu 

deranjeze cu ceva. 

Avem o conversație plăcută despre ce a mai făcut fiecare în timpul acesta și apoi trecem 

la lucruri concrete: provocările din viața ei. 

- Eu nu am avut traume în copilărie. Am crescut într-o familie modestă, dar nu pot spune că 

am dus lipsă de ceva. Ai mei au fost chibzuiți, ne ofereau tot ce aveam nevoie pentru școală, 

haine, mâncarea nu ne-a lipsit niciodată, deși hrana era pe cartelă2  mergeam în concediu în 

fiecare vară.  

Ca adult, am avut o perioadă mare de timp în care am stat foarte bine din punct de 

vedere financiar – am fost șef de departament la o bancă, dar trebuia să muncesc foarte mult și 

să aloc foarte mult timp serviciului. Acum câțiva ani am luat decizia să nu mai lucrez într-o 

asemenea presiune și am plecat. Acum am propria afacere și, deși fac ce îmi place și am 

libertate, nu am mulți clienți. Financiar nu am revenit la standardul dinainte, ceea ce îmi 

provoacă foarte multă nemulțumire și vinovăție. Și mai e ceva: chiar dacă nu am mulți clienți, 

tot trebuie să muncesc din greu. Am ajuns să fiu epuizată, să mă întreb dacă am luat decizia 

potrivită și să am o stare proastă în permanenţă. 

O ascult atent, cu răbdare și îmi notez unele lucruri importante. Observ un tipar în ceea 

ce privește modul de a percepe munca și banii, un șablon pe care îl avem mulți dintre noi: 

trebuie să muncești din greu pentru bani. 

O fac atentă la acest lucru și îmi spune:  

- Cred că de la mama am luat asta, ea era cea care îmi spunea mai mereu: „Nu îți dă nimeni 

degeaba, trebuie să muncești din greu” sau „Eu și cu taică-tău muncim din greu”. 

- Da, e normal, aprob eu. În acele timpuri toată lumea gândea și vorbea așa. Dar acum noi 

știm mai bine: modul în care percepi o situație îți creează realitatea. Adică, dacă ai 

convingerea „Trebuie să muncesc din greu”, exact așa vei percepe orice serviciu pe care îl vei 

avea, fie că e la bancă, fie că e la săpat gropi, fie că îţi dezvolți propria afacere. 

- Deci trebuie să îmi schimb convingerea asta și nu voi mai munci din greu? mă întreabă 

Marilena puțin nedumerită, dar și amuzată. 

- Exact. Îți amintești modul în care explica Florin Păsat cum funcţionează conștientul, 

subconștientul și convingerile la seminarul „Atrage abundența”? Convingerile tale din 

subconștient, formate în copilărie, rulează programul „Trebuie să muncesc din greu”. Și, chiar 

dacă ai un întreg departament de condus sau ai doar câțiva clienți, modul în care vei percepe 

munca va fi „greu”. Rescriind această convingere, vei mai simți ca fiind grea sau „din greu” 

munca pe care o vei face, indiferent care ar fi ea. 

Marilena îmi soarbe cuvintele și se luminează la față. Începe să aibă sens. 

                                                           
2 În perioada comunistă, înainte de decembrie 1989, pâinea, uleiul, carnea erau la rație - n.a. 



 
 

- Înainte de a lucra pe convingeri, continui eu, aș propune să abordăm emoțiile negative legate 

de situația de acum: nemulțumire, frustrare, îndoială, vinovăție, anxietate, frică. Aceste emoții 

sunt în sine un blocaj în momentul de față către o situație favorabilă. Păstrând emoțiile 

negative, deși vrei să ai mai mulți clienți, acest lucru nu se va întâmpla – dimpotrivă, va 

accentua starea negativă de acum.  

- Oau! nu m-am gândit niciodată la asta până acum. Nu am crezut că emoțiile mele îmi 

afectează atât de drastic situația financiară. 

- Emoțiile afectează fiecare arie a vieții noastre. Ele fac parte din viața noastră; orice situație 

are emoții atașate, fie pozitive, fie negative. Deși inițial vin cu un scop (vor să ne spună ceva, 

vor să ne învețe ceva), păstrate pe termen lung emoțiile negative nu ne ajută, ci dimpotrivă: 

ele însele constituie un blocaj și pot duce la îmbolnăviri.  

Pentru că emoțiile sunt exprimate prin intermediul corpului, ele sunt reflectate în corp. 

Gândește-te care este starea fizică atunci când ești în concediu sau e o zi de sărbătoare și care 

este starea fizică atunci când treci printr-o perioadă foarte stresantă. Știu că se întâmplă să ne 

îmbolnăvim când suntem în concediu, iar eu spun că tot după emoții negative trebuie să ne 

uităm și atunci. 

O privesc pe Marilena: mă ascultă cu atenție și încearcă să proceseze rapid fiecare 

cuvânt pe care îl spun. 

- Emoțiile sunt energie, continui eu, ele au o anumită vibrație. Emoțiile negative au vibrație 

joasă, emoțiile pozitive au vibrație...? 

- ... înaltă, completează Marilena. 

- Gândește-te la un post de radio. El emite pe o anumită frecvență. Să spunem că acum asculți 

postul de radio „Probleme de sănătate”. Aici se vorbește doar despre probleme referitoare la 

boli: despre durere, suferință, cât de rău și cât de greu este să fii bolnav. Când vrei să asculți 

un alt post de radio, de exemplu „Sănătate și vitalitate”, trebuie să schimbi frecvența, pentru 

că acel post de radio emite pe altă frecvență. Aici se vorbește despre soluții, despre diete, 

despre viață sănătoasă. Până nu schimbi frecvența, vei continua să asculți postul de radio 

„Probleme de sănătate”. M-am făcut înțeleasă până acum? 

- Da, mi-e clar. 

- Acum te invit să te gândești la tine ca fiind un post de radio. Pe ce frecvență emiți acum? Pe 

frecvența „Probleme de sănătate” sau pe frecvența „Sănătate și vitalitate”? Dacă ar fi să 

adaptăm postul de radio la situația ta, atunci am avea postul „Muncesc din greu și tot nu am 

bani” versus „Fac ceea ce îmi place și sunt plătită foarte bine pentru asta”. Iar dacă ar fi să le 

adaptăm la o problemă legată de relații, postul de radio ar fi „Nu îl mai suport” versus „Iubire 

ca-n prima zi”. Poate părea o glumă, dar gândește-te cât se poate de serios la asta. 

- În mod clar, acum emit pe frecvența „Muncesc din greu și tot nu am bani”, îmi răspunde cu 

un oftat Marilena. 

- Dacă vrei să fii postul de radio care emite pe frecvența „Sănătate și vitalitate” sau „Fac ceea 

ce îmi place și sunt plătită foarte bine pentru asta” sau „Iubire ca-n prima zi” e clar că trebuie 

să schimbi frecvența. 

- Și cum fac asta? mă întreabă nerăbdătoare Marilena. 

- Simplu, spun eu zâmbind. Folosind tehnici simple și eficiente, care să te ajute să schimbi 

convingerile limitative și să elimini emoțiile negative distructive.  

Transformând emoțiile negative, ridicându-ți vibrația, te conectezi pe acea frecvență a 

situațiilor și a lucrurilor dorite, continui eu. Pentru că nu doar emoțiile sunt energie, ci absolut 

tot ce este în jurul nostru şi, fiind energie, are o anumită vibrație.  



 
 

- Cred că îți dorești clienți cu bani, așa e? ca ei să te poată plăti, continui eu. Nu vei putea 

ajunge la astfel de clienți dacă continui să fii pe frecvența emoțiilor joase. Are sens ce spun? 

- Desigur, răspunde Marilena. 

- Și apropo de vibrație. Cred că știi că banii au și ei energia lor. Ce fel de vibrație crezi că au 

banii? 

- Înaltă, cred, răspunde puțin șovăielnic tânăra. 

- Da, așa e. De aceea este obligatoriu, accentuez eu, dacă vrei să ajungi la o situație financiară 

bună, poate mai bună decât cea dinainte, e obligatoriu să fii foarte atentă la emoții. Îți 

recomand să lucrezi așa cum vom face noi în continuare, cu EFT, de fiecare dată când ele vor 

apărea și să îți menții o stare emoțională bună. 

… 

După câteva întâlniri, este evident de cum intră pe ușă faptul că Marilena are o stare 

emoțională foarte bună. Se așază pe canapea și se vede că este nerăbdătoare să îmi spună 

ultimele noutăți. 

- Îți sunt profund recunoscătoare, începe ea să vorbească. În sfârșit pot să spun că anxietatea 

mea s-a dus. Mă simt de parcă aș fi scăpat de o povară imensă. Nu îmi vine să cred că am 

scăpat atât de ușor de stările acelea emoționale negative pe care le aveam de mai bine de doi 

ani de zile. Acum lucrez cu mai multă plăcere și ușurință; acțiuni care altădată m-ar fi stors de 

energie acum le fac foarte ușor și mai am energie să mai fac și altele. Şi relația cu soțul meu s-

a îmbunătățit, pentru că nu mă mai simt vinovată că am periclitat viitorul familiei, deși el nu 

îmi reproșase niciodată nimic, dimpotrivă, mă încurajase să fac ce vreau. Și chiar am mai 

mulți clienți, îmi spune ea bucuroasă. 

O felicit pentru toate realizările. Reevaluăm situația, vedem ce alte aspecte s-au 

îmbunătățit, ce este important pentru ea acum, care sunt planurile ei de viitor și ce ar putea să 

o împiedice să le realizeze. Zâmbesc și mă gândesc că, în urmă cu câteva luni, Marilena nu 

visa că își va face din nou planuri mărețe și nu avea încredere că le va realiza. 

 

 

 

*** 

 

 

„Sunt extrem de stresată și agitată când trebuie să fac ceva sub presiunea timpului” 

 

- Povestea Sorinei - 

 

 

- Cum te simţi după sesiunea de data trecută? o întreb pe Sorina cu un ton protectiv. 

- Foarte bine, îmi răspunde ea cu un zâmbet larg. Nu îmi vine să cred că, după doar o sesiune, 

durerea aceea referitoare la pierderea tatălui meu, pe care am cărat-o vreo 8 ani, acum nu o 

mai simt atât de apăsătoare. De fapt, sunt chiar bine când mă gândesc la tot ce s-a întâmplat, 

nu îmi mai vine să plâng. Înainte evitam subiectul sau plângeam doar când îmi aduceam 

aminte. 

- Continuăm pe aceeaşi situație? 

- Voiam să vorbesc altceva cu tine azi, mă întrerupe Sorina. Sunt foarte agitată și stresată 

acum. 



 
 

- Te-am văzut. Parcă nu ești în apele tale. 

- Peste două zile am un control la serviciu, trebuie să mai fac niște hârtii suplimentare, să aduc 

dosarele la zi. Șefa m-a rugat să fac și tabelele restante de anul trecut, deși atunci nu erau 

responsabilitatea mea. Mai sunt doar două zile, mai am și alte activități programate, nu vreau 

să renunț la ceva ce am stabilit deja și care înseamnă timp pentru sufletul meu. Mi se pare 

nedrept că eu trebuie să muncesc în timpul meu liber, când altcineva nu și-a făcut treaba la 

timp. Simt o agitație internă, tremur toată pe interior. 

- S-a mai întâmplat și altă dată să ai reacția asta, în alte împrejurări? 

- Da, pur și simplu nu suport să lucrez sub presiune. Tremură carnea pe mine, mă agit, parcă 

nici creierul nu mai gândește limpede. Mă stoarce de energie starea asta. 

- E normal ce ți se întâmplă, adică există o explicație. Creierul tău înregistrează situația asta 

stresantă ca un pericol existențial și atunci declanșează în corp reacția „luptă sau fugi3”. Ai 

auzit de ea? 

- Nu. 

- Pe scurt, reacția la stres „luptă sau fugi” este declanșată de creierul reptilian, care este 

responsabil cu supraviețuirea. El consideră că ești în pericol și trebuie să te pregătească să faci 

față pericolului. Cum? Luptând sau fugind. Astfel, el declanșează în corp o serie de reacții 

bio-chimice: sângele este extras din creier și din abdomen și este împins spre extremități, deci, 

neocortexul nu este funcțional la capacitate optimă; glandele suprarenale secretă adrenalină 

(pentru ca tu să te poți mobiliza și să faci față pericolului) și cortizol (care are rolul să inhibe 

globulele albe), pentru ca astfel, tot organismul să fie canalizat spre lupta asta de 

supraviețuire.  

- Înțeleg.  

- Această reacție este o moștenire de la strămoșul nostru antic. La vremea respectivă, stresul 

era legat de supraviețuire, amenințările provenind în mod special de la animalele sălbatice. 

După ce trecea pericolul, funcțiile organismului reveneau la normal, adrenalina și cortizolul 

fiind eliminate în mod natural. În zilele noastre noi nu mai suntem amenințați de lei sau tigri, 

în schimb creierul reptilian înregistrează ca amenințare alte probleme: cele referitoare la 

serviciu, certurile cu partenerul, copilul, vecinul, mama, orice situație ce are emoții negative 

puternice, în special frică. Aceste probleme nu sunt mai intense decât amenințarea unui 

animal sălbatic, în schimb sunt mult mai multe și mai dese. Ajungem astfel să trăim starea de 

„luptă sau fugi” aproape zilnic.  

- Dar eu tot timpul am reacționat așa și nu înțeleg de ce mă agit în halul acesta. Nu aș putea să 

fiu mai nepăsătoare? Doar n-o să-mi ia pielea de pe tobă, încearcă o glumă Sorina. 

- Asociat cu această reacție a ta la lucrul sub presiune, există un moment din trecut, o traumă 

cu ”t mic” sau cu ”T mare”. Explicația științifică este următoarea: în acel moment de traumă 

pentru fetița de atunci, subconștientul a înregistrat cu toate cele cinci simțuri tot ce s-a 

întâmplat: emoții, sunete, culori, mirosuri, toate acele percepții și a creat o hologramă 

energetică4 ce a rămas suspendată în timp. Pentru această hologramă, numită ECHO, este în 

                                                           
3 În anul 1914, Walter Bradford Cannon (1871-1945), unul dintre cei mai mari fiziologi din America de Nord, 
profesor la Harvard, în lucrările sale fundamentale privind emoția, folosește termenul de stres mai întâi în sens 
fiziologic. În anul 1928, el dă acestui termen și un sens psihologic, atunci când menționează rolul factorului 
emoțional în evoluția bolilor. Imediat după aceasta, Cannon subliniază legătura directă dintre reacția organică 
și reacția comportamentală de fugă sau de luptă în fața unui pericol neașteptat. 
4 Karl Dawson – Reprogramarea Matricei mentale prin Tehnica Eliberării Emoționale, Editura Paralela 45, 2012, 
pag. 63. 



 
 

permanență timpul prezent și ea este păstrată nu în corpul nostru, așa cum s-a crezut mult timp 

în consilierea și psihoterapia tradițională, ci în câmpul energetic din jurul nostru.  

- Nu am mai auzit astfel de idei până acum, îmi spune uimită Sorina. 

- Într-adevăr, sunt idei noi, revoluționare. Ele au fost prezentate pentru prima dată acum 10 

ani de către Karl Dawson, creatorul tehnicii Matrix Reimprinting, reprogramarea matricei. În 

momentul în care, în prezent, se întâmplă ceva care seamănă într-o cât de mică măsură cu un 

moment traumatizant din trecut, tu te conectezi pe frecvența acelor emoții din trecut și le 

retrăiești cu aceeași intensitate, care este o reacție exagerată față de ceea ce se întâmplă de 

fapt. Are sens ce spun? 

- Da. Adică eu mă simt atât de stresată, agitată, panicată când sunt sub presiune pentru că 

există un moment în trecut în care m-am simțit așa. Am înțeles bine? 

- Ai înţeles perfect! Hai să vedem ce se ascunde în spatele acestui stres și acestei agitații 

imense. Te invit să stai comod, să închizi ochii și să respiri adânc de câteva ori. Este în regulă 

să tapotez eu punctele de meridian pe corpul tău?  

 Sorina îmi face semn din cap că da. În timp ce tapotez punctele cu blândețe, o invit 

să urmărească emoțiile – stres, agitație, panică și senzațiile din corpul ei – tremur interior.  

O întreb când în trecut a mai simțit aceste emoții, aceste senzații în corp. Apar 

momentele obișnuite de emoții – la examenele de la facultate şi liceu, deși pentru Sorina 

emoțiile erau exagerate.  

Continui să „sap” și să întreb „Când în trecut ai mai simțit această emoție?”. Apare o 

primă amintire din copilărie. 

- Eram la serbarea de sfârșit de grădiniță, povestește Sorina. Fetița de atunci este foarte 

speriată pentru că e foarte multă lume acolo. 

- Dar au mai fost serbări, așa e? De ce e speriată acum? 

- Îi este teamă să nu greșească, îi este teamă că o să uite rolul și o să îi dezamăgească pe 

părinți.  

- Când în trecut i-a mai fost teamă să nu greșească și a simțit această frică? 

- O, Doamne! o aud pe Sorina, exclamând. Da, de asta uitasem. Cred că era cu un an înainte: 

tata îmi cumpărase un ceas de mână și s-a supărat pentru că nu știam să citesc ora. În acea zi a 

pus-o pe sora mea mai mare să mă învețe și mi-a dat ca termen o jumătate de oră. Iar eu nu 

înțelegeam nimic din ce îmi explica sora mea – avea un ceas doar cu limbi, fără cifre, nu 

înțelegeam ce înseamnă „și un sfert, fără un sfert” și eram înspăimântată că nu mai am timp, 

că trece jumătatea aia de oră și vine tata și eu nu știu nimic. 

- Este exact aceeași stare pe care o ai acum în situații de stres, sub presiune? întreb eu pentru 

clarificare. 

- O, da! răspunde cu toată gura Sorina. Este exact la fel. Incredibil, nu aș fi crezut că de aici 

mi se trage. 

- Are sens, explic eu. Acele emoții înghețate în timp s-au păstrat în Matrice și intri pe 

frecvența lor de fiecare dată când ești contra-cronometru. 

Continuăm să lucrăm, până eliminăm toate emoțiile negative din acel moment și chiar 

schimbăm imaginea: îi aducem fetiței care are nevoie să înțeleagă ceasul un ceas cu cifre și 

pas cu pas imaginea se transformă în una frumoasă, pozitivă. Apoi imprimăm imaginea în 

corp, minte și în inimă. 

… 

- Cum a fost la controlul pe care l-ai avut la serviciu? o întreb pe Sorina la următoare 

programare. 



 
 

- Foarte bine! M-am simțit foarte bine! Degajată, relaxată, plină de încredere. Când simțeam 

că e pe cale să apară un firicel de teamă, făceam ce m-ai învățat: mă conectam cu imaginea 

fetiței la final, care era veselă și fericită, și toate temerile și gândurile treceau instant. A fost 

incredibil că nu m-am stresat așa cum o făceam în trecut și cum au făcut de fapt celelalte 

colege acum. Am încercat să le încurajez și să le insuflu energie pozitivă. Pur și simplu nu am 

crezut că o să aibă un efect atât de rapid ceea ce fac cu tine. 

Zâmbesc: 

- Sincer? Nici eu!  

Sorina se uită cu surprindere la mine.  

- Da, nu știam exact cum vei integra ceea ce am lucrat. Fiecare om e diferit, unii reacționează 

rapid, alții au nevoie să proceseze transformarea. A contat și faptul că a existat un singur 

moment de acest gen și nu au fost mai multe traume cu ”t mic” asociate cu această problemă.  

 Adică? mă întreabă nedumerită Sorina. 

 Deși momentul a fost unul foarte intens, câmpul energetic asociat cu această 

problemă5 nu a fost unul foarte puternic pentru că s-a întâmplat o singură dată și de aceea am 

putut să îl dizolvăm atât de rapid și tu să vezi o îmbunătățire atât de rapidă. Alte probleme pot 

avea un câmp energetic foarte puternic pentru că acea situație se repetă foarte des, chiar zilnic. 

De exemplu, câmpul energetic al unor probleme cu un tată alcoolic, care face scandal aproape 

zilnic, este destul de amplu și chiar şi copilul este expus la asta. 

- Da, înțeleg. Oricum, a fost incredibil cât de bine m-am simțit în acele zile de control, precum 

și în cele dinaintea lor, pregătind ce aveam de făcut. Acum, că nu am mai fost stresată, totul a 

mers foarte ușor, am avut timp pentru toate, fără să sacrific ceva.  

Mă uit cu admirație la Sorina: este atât de deschisă și găsim atât de ușor momentele-

cheie! Pur și simplu își dă voie să exploreze acea parte rămasă neștiută, are încredere în 

proces și se lasă purtată de instinct.  

O felicit și îi spun că este meritul ei, eu sunt doar un ghid. Îmi întoarce aprecierile cu 

sinceritate. Apoi discutăm despre altă provocare pe care o are în momentul de față și călătoria 

continuă. 

… 

Am lucrat cu Sorina câteva luni de zile pe problemele din viața ei. Unele veneau mai de 

demult, din trecut, altele mai de aproape. Reacția ei în condiții de stres a rămas total 

schimbată: calmă, relaxată, încrezătoare că totul se rezolvă.  

 

*** 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Karl Dawson – Reprogramarea Matricei Mentale prin Tehnica Eliberării Emoționale, Editura Paralela 45, 2012, 
pag. 30 



 
 

Deși fac tot ce se poate, bat pasul pe loc cu activitatea mea de network marketing 

 

- Povestea lui Răzvan – 

 

Discuția cu Răzvan devine repede amicală, lăsând la o parte tonul profesional, astfel că 

intrăm rapid în subiect: ce domeniu din viața lui nu este încă așa cum și-ar dori. 

- Vreau îmbunătățiri în plan profesional. Activez într-un network marketing care îmi place 

foarte mult, am ajuns la nivelul în care doar asta fac. Mi-am dat demisia de ceva timp și 

dezvolt acest proiect,  trăiesc din el, dar, normal, vreau mai mult. 

Ascultându-l pe Răzvan mi-aduc aminte de alte discuții pe această temă avute cu alți 

clienți: antreprenori la început de drum care s-au lovit de refuzurile prietenilor, ceea ce a făcut 

să le scadă entuziasmul și să îi macine îndoielile („ Afacerea nu este suficient de bună”, „Nu o 

să funcționeze pentru mine”, „Nu o să reușesc”). De asemenea, în cazul acestor oameni au 

apărut temerile (de respingere, de a nu fi credibil, de a nu se face de râs). Alte persoane au 

avut la un moment dat un conflict ori au avut de suferit în relație cu sponsorii, iar rezultatele 

lor au fost apoi în scădere – unii nu și-au mai putut reveni şi nu au mai avut din nou succes în 

acea activitate. Alte persoane, deşi urmează toți pașii din rețetele de succes pentru firme, deşi 

dau tot ce pot, sunt nemulţumite că rezultatele nu apar suficient de repede (indiferent că sunt 

începători în acea activitate sau au deja experienţă). 

- Ce anume e de îmbunătățit? îl întreb pe Răzvan. 

- Deși fac tot ce trebuie și lucrez în mod constant și temeinic, totuși, sunt la același nivel de 

carieră, simt că stagnez. 

- Te-ai gândit că e vorba de termostat6? fac eu referire la un concept pe care știu că Răzvan îl 

cunoaște. 

- M-am gândit la asta. Adevărul este că acum câștig la fel ca atunci când lucram în sistemul 

bancar.  

- Termostatul financiar este susținut de emoții și convingeri limitative, continui eu. 

- Eu zic că nu am niciun fel de convingeri limitative: îmi ajut colegii și mă bucur pentru cei cu 

reușite, îi admir pe oamenii de succes, nu am niciun fel de gânduri răutăcioase sau invidioase. 

- Rațional, da, îl întrerup eu pe Răzvan. Dar convingerile limitative sunt adânc înrădăcinate în 

subconștient, iar conștientul te poate păcăli. Tonny Robbins 7 a afirmat un lucru pe care am să 

îl țin minte toată viaţa: indiferent de nivelul la care ești, ai convingeri limitative. Știi cum îți 

dai seama de asta? Uită-te la rezultatele tale! Dacă ele nu sunt cele pe care ți le-ai dori, deși 

faci tot ce se poate pentru asta, ceva din subconștient te sabotează. De cât timp ai percepția 

„Simt că stagnez”? 

- De 4 – 5 luni. 

- Ce emoții negative asociezi cu percepția „Stagnez”? Care sunt și cât de intense sunt? 

                                                           
6 Termostatul intern sau financiar – concept regăsit în cartea lui T. Harv Eker, Secretele minții de milionar, 
apărută în 2013 la Editura Curtea Veche. Fiecare dintre noi are setat în minte un anumit tipar financiar. Iar 
modul în care gândim determină dimensiunea averii pe care o acumulăm. 
7 Anthony Robbins - antrenor motivațional, instructor financiar personal și autorul cărților de dezvoltare 
personală Putere nemărginită și Descoperă forța din tine. 



 
 

- Dacă mă întrebai asta acum o lună de zile, ți-aș fi spus că eram negru de supărare, glumeşte 

Răzvan. Dar între timp am descoperit Șlefuitorul de diamante8, am fost la câteva seminare de 

dezvoltare personală și acum îmi dau seama că emoțional mă simt mult mai bine. 

- În regulă, dar dacă ar fi să evaluăm pe o scală de la 0 la 10, ce a mai rămas din emoțiile 

negative? Probabil la început era foarte multă frustrare, dezamăgire, încrâncenare. Cum e 

acum? 

- Da, acum o lună eram prins într-o plasă de stări negative. Cred că a mai rămas dezamăgire și 

frustrare, iar ca notă aș da un 5. Am și niște îndoieli care mă macină: „E ceva ce îmi scapă? E 

ceva ce nu fac bine?” și ajung să dau vina pe sistemul firmei, că deh, e mai ușor așa, spune cu 

un zâmbet în colțul gurii Răzvan. Deși, ți-am spus, în ultima lună aceste gânduri s-au redus 

foarte mult. Am înțeles de la Florin Păsat ce-i cu efectul compus9: un lucru mic făcut constant 

o perioadă importantă de timp va aduce rezultate exponențiale și acum simt că sunt foarte 

aproape de a avea niște rezultate explozive. 

- Este important să fii atent și la aspectul emoțional, spun eu, pentru că emoțiile negative 

ajung ele însele să fie un blocaj. Acum o lună de zile, când starea emoțională era dominată de 

frustrare, simțeai, probabil, că indiferent ce ai face, nu va da rezultate mai mari. Acum 

încărcătura negativă s-a mai redus, în schimb, tot mai poate produce niște efecte.  

- Acum simt că este o dorință foarte puternică de a ajunge acolo unde îmi doresc, de a atinge 

nivelul de carieră pe care mi l-am propus. 

- Dorința, ca energie, are o vibrație destul de periculoasă și îți spun imediat de ce am ales 

acest cuvânt. Dorința ne pune în mișcare și ne face să ne stabilim obiective, în schimb are un 

dezavantaj10 (o anumită obligativitate ce derivă din ea: „Este obligatoriu să îmi îndeplinesc 

obiectivul acesta”). De multe ori dorința acoperă o nevoie, o lipsă interioară, și vine să 

compenseze cu lucruri exterioare – poziție socială, bunuri acumulate, titluri dobândite. 

Dorința vine cu încrâncenare, iar dacă nu îmi îndeplinesc obiectivul apar frustrarea, invidia și 

gelozia.  

- Înțeleg acum. Mi s-a întâmplat de multe ori în trecut. 

- Atunci când ne stabilim un obiectiv, dorința este cea care ne spune că ne putem bucura sau 

ne putem relaxa doar când l-am atins și uităm, de fapt, ce este mai important: nu este vorba 

despre ce obții, este vorba despre ceea ce devii în drumul tău spre acel țel. Deci, dacă încă nu 

ai obținut ceea ce ți-ai propus, probabil că încă nu ai devenit acel gen de persoană care să 

dețină  acel lucru. Și aici e vorba de emoții și convingeri. Este necesar să îți faci planuri, să ai 

obiective, dar sunt esențiale detașarea de rezultat și concentrarea pe proces: adică să faci 

lucrurile în mod constant și să te bucuri de fiecare etapă. Îți propun să lucrăm pentru a elimina 

definitiv emoțiile negative – temerile și îndoielile – și îmi vei spune tu dacă la final ceva este 

diferit. 

 De acord. Hai! 

 Îi explic lui Răzvan pe scurt despre EFT, îndemnându-l să fie deschis și să ia acest 

lucru ca pe un experiment. Lucrăm împreună câteva runde. La final fața lui Răzvan arată cu 

totul altfel decât la început. 

                                                           
8 Șlefuitorul de diamante – de Geshe Michael Roach, Lama Christie McNally, Editura Vidia, 2014. Cartea prezintă 
un sistem de instruire ce are la bază învățături budiste aplicate în viața personală și în afaceri.  
9 Efectul compus – principiu derivat din dobânda compusă: atunci când depui o sumă mică de bani în mod 
constant o perioadă mare de timp (exemplu 30 ani), în primii ani nu se văd rezultate notabile, ele se vor vedea 
după 25 de ani, când dobânda compusă ajunge să fie mai mare decât suma depusă. 
10 David R. Hawkins – Transcenderea nivelurilor conștiinței, Editura Cartea Daath, 2007, p. 102 



 
 

- Simt că am dat la o parte o mare greutate. Acum sunt mult mai relaxat cu privire la planul 

meu, mai detașat și mai plin de încredere. 

- Perfect! Atunci când te gândești la acel nivel de carieră pe care ți l-ai propus, ce simți? Sau 

și mai bine, gândește-te că l-ai atins deja. Poți închide ochii și creează acea zi în care 

obiectivul tău este atins și ai invitat o mulțime de oameni pentru a sărbători. Ești într-o sală 

mare, înconjurat de aproximativ o sută de oameni. Și hai să umplem sala: aducem în ea 

familia, rude – frați, surori, veri, mătuși, unchi, prieteni apropiați, prieteni de mai demult, 

actuali colegi, foști colegi de la alte locuri de muncă, foști șefi, colegi de facultate, profesori, 

prieteni din copilărie. Iar tu stai în fața tuturor acestor oameni și le spui cu voce tare cât de 

bun ești în ceea ce faci, cât de mult meriți tu acel nivel de carieră și cât de vrednic ești să 

câștigi acei bani. Și spui și suma corespunzătoare nivelului atins. Observă pe măsură ce 

vorbești dacă apare un disconfort în corp. Care sunt primele două emoții negative ce apar 

rapid la suprafață? Mulți oameni spun că ies la iveală un soi de anxietate și îndoială: „Chiar 

merit eu toate astea?” Tu observă cum e la tine și te rog să le ții minte. Observă care este 

dialogul tău interior, ce îți spui în minte. Reține-l și pe acesta. Acum hai să ne ducem cu 

atenția către audiență. Cu siguranță sunt oameni în sală care se bucură pentru tine, care te 

încurajează și care te apreciază. Sunt și oameni care se uită în alt fel la tine? Pot fi oameni 

care se uită plini de neîncredere (ceva de genul „Tu ai ajuns acolo?”) sau cu invidie, răutate, 

ironie sau chiar în spirit de batjocură (nu te iau în serios). Tu fii conștient de ei și reține acele 

aspecte. Te invit acum să revii cu atenția aici și acum, poți deschide ochii și hai să discutăm 

cele trăite mai devreme. 

- Nu mă așteptam la asta. A fost foarte intens. 

- Cum te-ai simțit în fața acelor oameni? 

- La început eram foarte bucuros că am reușit ce mi-am propus. Apoi, când mi-ai indicat să 

spun ce grozav sunt și câți bani câștig, a apărut un disconfort, ceva de genul „Te dai mare”, ca 

și când cei din fața mea nu erau atât de bogați ca și mine și eu mă lăudam în fața lor și, deci, îi 

puneam pe ei într-o postură inferioară. 

- Care era dialogul interior? Ce spunea vocea ta critică? 

- Nu am fost conștient de asta până acum: „Te dai mare, stai în banca ta.” 

- Hai să mergem în etapa a doua. Care era reacția oamenilor din sală? Ce ai citit pe fețele lor? 

Probabil a fost un mix de stări. 

- Într-adevăr, mulți oameni se bucurau pentru mine. În schimb am văzut câțiva oameni care nu 

se bucurau, erau chiar supărați. 

- Sunt oameni din apropierea ta sau mai îndepărtați? 

- Sunt apropiați. 

- Hai să traducem ceea ce ai văzut și simțit: atunci când este vorba de bani și succes, creierul 

tău este conectat la o emoție principală, neliniște, cu percepția „E greșit/nu e bine să ai mai 

mult decât cei dragi”. Într-adevăr, ar părea o reacție firească aceasta, doar e vorba de oameni 

pe care îi cunoști și la care ții. De multe ori poate să apară și percepția: dacă eu mă duc atât de 

sus, nu mă mai potrivesc în mediul de unde am plecat. Și, bineînțeles, noi nu vrem să ne 

îndepărtăm de cei dragi, nu vrem să îi punem în ipostaze inferioare, de aceea subconștientul 

ne protejează și ne ține tot acolo, ne împiedică să obținem rezultatele pe care ni le-am propus.  

Toate acestea sunt susținute de ceea ce ai conștientizat ca voce critică: „Te dai mare, stai 

în banca ta.” Acest lucru vine din educația noastră. Noi, românii, avem un cult pentru 

modestie și sărăcie, dacă e să ne uităm după poveștile și basmele noastre populare. Și suntem 

învățați de mici să fim modești și să nu ieșim în evidență. Consider că modestia este 



 
 

supraapreciată și mă explic imediat. Andy Szekely11 are o vorbă pe care am ales să o pun în 

practică: „Fii onest, nu modest”. Atunci când alegi să fii cinstit cu rezultatele tale și le 

împărtășești cu ceilalți, acest lucru îi poate inspira şi pe alți oameni, care, în felul acesta, decid 

să îndrăznească mai mult. În schimb, dacă ești modest, adică ai rezultate extraordinare, dar nu 

știe nimeni de ele, acest lucru nu inspiră și nu influențează pe nimeni.  

- Mare adevăr spui! 

- Ajungem și la ultimul aspect: părerea celorlalți despre noi și, mai ales, a celor apropiați. 

Atunci când riscăm să supărăm persoane dragi, uneori ajungem să nu mai facem ce ne-am 

propus, din iubire pentru ei. Este în regulă atât timp cât este o decizie conștientă și asumată. 

Dar ce te faci când nu este o decizie conștientă, ci este o percepție falsă care cine știe de unde 

vine din copilărie? Atunci, subconștientul este cel care va prelua controlul și vei vedea că nu 

îți ies lucrurile așa cum ți-ai propus și nu înțelegi de ce. Exact asta se întâmplă cu tine. Este un 

cumul de emoții negative, gânduri limitative și percepții false care îți autosabotează planurile. 

Începe să capete sens? 

- Da, acum înțeleg. Și cum scap de toate astea? Emoții, percepții false? 

- Simplu! Cu EFT și cu Matrix. 

- Simplu, spui? întreabă Răzvan neîncrezător. 

- Da, chiar poate fi simplu, nu toate trebuie să fie complicate, răspund eu zâmbind. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

                                                           
11 Andy Szekely - speaker, autor, antreprenor și unul dintre primii traineri pentru dezvoltare personală din 
România. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Partea a II-a 

 

Tehnici și metode ce merită să devină un obicei 

zilnic pentru a avea succes în orice domeniu al 

vieții 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Legătura dintre psihologia energetică, inteligența emoțională și succes 

 

 

 Noi, oamenii, avem patru componente:  

 rațională – exprimată prin creier,  

 fizică – exprimată prin corp, 

 spirituală – se referă la suflet (de multe ori este confundată cu religia), 

 energetică – formată din sistemul de meridiane energetice, chakre și aură. 

Mulți oameni conștientizează doar trei dintre aceste părți – rațională, fizică, spirituală, 

în general dau importanță doar la două dintre ele – cea rațională și fizică, iar când vine vorba 

de succes majoritatea se concentrează de fapt doar pe una singură – pe cea rațională. 

Aceste componente sunt tratate separat de științe diferite:  

 Medicina tratează corpul, partea fizică, simptomele bolilor și de multe ori nu are 

explicații ale cauzelor ce determină aceste boli. 

 Psihologia se referă la partea noastră rațională, ne ajută să înțelegem, să 

conștientizăm anumite comportamente și reacții. Tratamentul psihologic pe traume 

emoționale, depresii, fobii, durează de regulă foarte mult și rezultatele se văd destul de greu. 

 Medicina tradițională chineză stimulează curgerea energiei prin corp, eliberează 

anumite „blocaje” energetice, are aplecare spre identificarea cauzelor şi este cea care face 

legătura între emoții și corpul fizic (emoții și organe corespondente). 

 Religia abordează partea spirituală, dar de multe ori se pierde din vedere exact ceaa 

ce este cel mai important: Sufletul/Spiritul/Ființa din noi; adesea, ceea ce rămâne este un 

cumul de obiceiuri și practici religioase, care pentru mulți dintre noi nu au sens. 

Dacă noi suntem și corp și rațiune și energie și suflet, cum am putea face o separare 

între ele? Cred că este evident că toate aceste patru componente sunt legate între ele și se 

influențează reciproc. De exemplu: 

 Atunci când treci printr-o depresie, nu doar starea emoțională îţí este afectată, ci și 

gândurile (care sunt negative), nivelul de energie (care este foarte scăzut) și, bineînțeles, 

conexiunea cu sufletul tău (care se pierde).  

 Atunci când ai un accident și corpul fizic este afectat, afectate sunt și gândurile tale, 

şi nivelul energetic, și sufletul tău.  

 Atunci când îți simți sufletul sfâșiat de durere în urma pierderii cuiva drag, la fel sunt 

și mintea, corpul și energia ta. 

 Atunci când ești obosit, epuizat, fără energie, nici mintea nu mai gândește, nici 

corpul nu te ascultă, iar la suflet nu te mai gândești deloc. 

 Atunci când profesional ai ajuns foarte sus, dar pe plan personal ești singur și nu ai 

cu cine să împarți succesul sau corpul tău este slăbit și bolnav, se poate spune că acesta este 

cu adevărat succes? 

Cred că mulți oameni sunt conștienți de faptul că mintea a ajuns să gândească ce vrea 

ea, gândurile vin în mod involuntar și nu se pot opri să gândească într-un mod negativ. Cu un 

efort conștient îți poți învăța mintea să filtreze gândurile și să te axezi spre ceea ce se numește 

„gândire pozitivă”, dar nu este suficient.  

Consider că ne putem simți împliniți și am ajuns la succes doar atunci când aceste patru 

componente ale noastre sunt în armonie: corpul, mintea, energia și sufletul. 



 
 

Astfel, nu e de mirare că în ultima sută de ani au apărut domenii noi care să ajute la 

înțelegerea cât mai exactă a complexității naturii umane, precum şi la dezvoltarea ei: noua 

biologie, epigenetica, psihologia energetică, fizica cuantică etc. 

Este necesar să acordăm importanța cuvenită emoțiilor, pentru că ele sunt un barometru 

al gradului nostru de dezvoltare, de sănătate: din punct de vedere emoțional, ne determină 

nivelul de inteligență emoțională12, iar din punct de vedere spiritual, pe cel de conștiință13. 

Cu cât mai ușor reușim să ne identificăm propriile emoții și pe ale celorlalți, să le 

înțelegem și să ieșim rapid din ele, fără a le lăsa să ne copleșească, cu atât avem un nivel 

ridicat al dezvoltării noastre emoționale. 

Atunci când reușim să privim cu detașare, înțelegere, bunătate, bunăvoință, compasiune 

și iubire tot ce se întâmplă în jurul nostru, am atins un nivel superior al conștiinței, din punct 

de vedere spiritual. 

Consider că poți ajunge la succes și să te bucuri cu adevărat de el nu doar având un 

coeficient de inteligenţă (IQ) mare ci, având în același timp un grad ridicat al inteligenței 

emoționale (EQ) și un nivel de conștiință superior. 

Toți oamenii de succes au o latură spirituală foarte dezvoltată și o înțelegere profundă a 

vieții. Oamenii de succes nu caută doar succesul financiar, ci împlinirea în toate ariile vieții și 

dezvoltarea întregii comunități din care fac parte și, implicit, a întregii lumi. 

Psihologia energetică lucrează cu cele patru componente ale omului – rațională, fizică, 

spirituală, energetică – și le echilibrează. În ultimii ani au apărut zeci de terapii și tehnici din 

domeniul psihologiei energetice, adaptate omului modern, care s-au răspândit în întreaga lume 

– în mare măsură prin intermediul Internetului. După aplicarea lor au fost observate schimbări 

rapide, substanţiale și de durată în plan emoțional, comportamental, al cunoașterii precum și 

în psiho-traumatologie.  Savantul Bruce Lipton afirmă: „Psihologia energetică poate provoca 

schimbări comportamentale radicale doar în câteva minute și, în multe cazuri, aceste 

schimbări produc modificări permanente ale comportamentelor programate subconștient14.” 

În general, tehnicile din psihologia energetică implică stimularea energiei prin apăsare, 

tapotare, atingere sau intenție. În mod concret, în această carte fac referire la două tehnici din 

psihologia energetică, Tehnicile de Eliberare Emoțională (Emotional Freedom Techniques, 

prescurtat EFT) și Reprogramarea Traumelor în Matrice (Matrix Reimprinting). 

 

 

 

 

                                                           
12 Termenul „inteligență emoțională” a fost folosit pentru prima dată într-un articol din anul 1990 de către 
psihologii Peter Salovey si John Mayer. Cel care a făcut cunoscut la scară largă acest concept este Daniel 
Goleman, prin intermediul cărții Emotional Intelligence, publicată în 1995. Ulterior ea a fost tradusă în 40 de 
limbi (printre care şi în română), ajungând la vânzări totale de peste 5 000 000 de exemplare. Alte cărți pe 
aceeași temă scrise de Daniel Goleman sunt: Working with Emotional Intelligence, Primal Leadership 
(Inteligența emoțională în leadership) ș.a. 
13 David R. Hawkins M.D., Ph.D. a elaborat o hartă a nivelurilor de conștiință umană, denumită și „Scala 
Conștiinței" sau „Piramida Conștiinței", folosind kinesiologie aplicată pentru a măsura nivelul vibrațional al 
ființelor umane.  
14 Nr notă Bruce H. Lipton, Ph.D – Efectul de Lună de Miere. Știința de a crea Raiul pe Pământ, Editura For You, 
2014, pag. 105. 



 
 

Ce sunt convingerile? 

 

 

Convingerile sunt concluzii pe care le-am tras cândva, pornind de la anumite 

evenimente şi experiențe personale. O convingere este un gând căruia i-ai dat valoare de 

adevăr; este adevărul pentru tine, dar nu este adevărul adevărat.  

Convingerile nu sunt bune sau greșite, ci sunt limitatoare (te limitează, te împiedică) sau 

potențatoare (te ajută). 

 Dacă în trecut ai eșuat în încercarea de a dezvolta o afacere, poți trage concluzia că 

nu ești bun om de afaceri. 

 Dacă în trecut ai avut emoții foarte puternice atunci când ai vorbit în fața oamenilor 

(la un examen oral la facultate, în fața colegilor sau orice altă întâlnire), poți avea convingerea 

că nu te descurci să vorbeşti în public și să eviți astfel de situații. 

 Dacă ai avut mai multe inițiative și lucrurile nu au ieșit așa cum îți doreai, te poți 

îndoi de capacitatea ta de a avea succes. Unii oameni anticipează că, ori de câte ori vor 

încerca ceva, vor da greș, fapt care le limitează posibilitățile de reușită în viață. 

Convingerile noastre limitative reprezintă rădăcinile tuturor lucrurilor care ni se 

întâmplă în viață. De multe ori este greu să înțelegem acest concept, căci până nu ajungem să 

privim cu detașare o astfel de convingere limitativă, noi o confundăm cu adevărul absolut. 

Spre exemplu, putem crede că nu vom slăbi niciodată pentru că și părinții noștri au avut 

și ei o problemă cu kilogramele sau că nu ne putem îmbogăți deoarece oamenii bogați nu au 

nimic în comun cu spiritualitatea.  

Convingerile s-au format prin experiență proprie sau prin învățare, observare a celor 

apropiați. Mediul în care creștem este foarte important, pentru că preluăm modul de gândire, 

deci și convingerile, părinților, rudelor, profesorilor, colegilor noștri.  

Orice idee care exclude o posibilitate este în mod automat limitativă. Exemple:  

 Nu pot face nimic ca lumea. 

 Nu sunt în siguranță. 

 Nu merit nimic. 

 Nu merit să fiu iubit. 

 Sunt diferit. 

 Nu sunt demn. 

 Nu sunt suficient de bun. 

De regulă astfel de convingeri sunt învățate în timpul anilor formatori de la părinți, 

profesori și de la ceilalți copii. Ele devin un filtru prin care privim întreaga viață. De pildă, 

convingerea „Nu pot face nimic ca lumea” va avea implicații profunde asupra tuturor 

acțiunilor și proiectelor noastre. Ea ne influențează comportamentul, cuvintele, proiectele etc. 

Convingerile sunt atât de puternice, încât îți desenează realitatea. Dacă viața ta nu este 

așa cum ți-ai dori, uită-te la convingerile tale. Cu siguranță ai convingeri limitative; altfel, ai 

avea exact viața pe care și-o dorești. Schimbându-ţi convingerile limitative, vei putea să îţi 

schimbi realitatea. 

 

 

 

 



 
 

Cum se formează convingerile? 

 

 

 O concluzie bazată pe trauma trăită – în momentul traumei, conștient sau inconștient 

tragem o concluzie și pe baza ei ne vom derula viața ulterior. 

 O experiență proprie de învățare – ceea ce învățăm se duce direct în subconștient, 

mai ales în primii șase ani de viață. 

 Sugestii posthipnotice – când ești într-o anumită stare și ești sugestionabil; când te 

simți neajutorat și cineva care are o anumită expertiză ce îi conferă putere îți spune ceva, acea 

sugestie se duce în subconștient (de exemplu: „Ai cancer în ultimă fază, mai ai de trăit 6 

luni”). 

 Prin observare – ceea ce observăm (mai ales în primii șase ani de viață) și are un 

impact emoțional puternic asupra noastră. 

 Modelarea inconștientă – părinții sunt un model pe care îl preluăm în mod 

inconștient, îl descărcăm direct în subconștient și descoperim peste ani că avem 

comportamente, convingeri exact ca ale lor, deși poate unele aspecte nu le-am văzut în mod 

direct.  

 Prin repetiție – când faci ceva/gândești ceva în mod repetat se duce în final în 

subconștient. 

Convingerile poartă mai multă putere decât realitatea ta.  

 

 

Emotional Freedom Techniques - EFT 

 

 

„Cauza tuturor emoțiilor negative este existența unei întreruperi în circuitul energetic al 

corpului.” 

Gary Craig, fondatorul EFT 

 

Tehnicile de eliberare emoțională (EFT) sunt un set de metode simple și eficiente ce 

combină acupunctura cu psihologie modernă. Din acupunctură s-a luat partea de lucru cu 

sistemul energetic al corpului, pe care nu introducem ace, EFT devenind astfel nedureroase și 

neinvazive. Combinația cu psihologie modernă implică verbalizarea problemelor cu atenție 

către emoție – ce simți referitor la problema ta. Scopul EFT este acela de a elimina încărcătura 

energetică negativă asociată amintirilor traumatice, fie traume cu ”t mic”, fie traume cu ”T 

mare”.  

Iată cum explică Gary Craig modul în care se formează emoțiile negative: 

„Energia circulă prin corp şi e invizibilă pentru ochi. Nu poate fi percepută fără un 

echipament tehnic performant. Prin analogie, noi nu putem vedea energia circulând nici prin 

aparatura TV. Știi, totuși, că este acolo, pe baza efectelor sale. Sunetele şi imaginile sunt 

dovada permanentă că fluxul de energie există. Atât timp cât electricitatea trece prin televizor, 

în mod normal sunetul și imaginea sunt clare. Dacă s-ar întrerupe circuitele, s-ar produce un 

zumzăit electric  («zzzzzt»). În mod similar, când sistemul nostru energetic se dezechilibrează 



 
 

(pasul 1) se petrece un efect de «zzzzzt» în interiorul nostru (pasul 2) și apare emoția negativă 

(pasul 3).15 

 

 

De cele mai multe ori, metodele convenționale – psihologie, psihoterapie – tratează 

pasul 1 pentru a rezolva pasul 3, fără a ține cont de fapt că întreruperea circuitului 

electric/energetic este cea care trebuie rezolvată, nu cauza/amintirea care a provocat-o.  

Echilibrarea sistemului energetic se realizează pur și simplu, prin stimularea acestor 

canale energetice (meridiane). 

Metoda EFT este ușor de învățat și de aplicat. Este de ajuns să măsori intensitatea 

emoției asociată amintirii traumatizante și apoi să formulezi o afirmație de autoacceptare a 

acestei amintiri. Această asociere utilizează două tehnici psihologice bine cunoscute, numite 

expoziție (amintirea traumei) și restructurarea cognitivă (autoacceptarea). Apoi tapotați cu 

vârfurile degetelor o serie de puncte din acupresură. Aceste ușoare tapotări trimit către creier 

un semnal de liniștire, spunându-i că sunteți în siguranță, rezolvând astfel întreruperea 

energetică. Deși înainte această amintire v-ar fi aruncat într-o stare condiționată de stres – 

zbucium interior – frică, acum vă recondiționați creierul către o asociere pozitivă. 

„Dacă cineva poate fi traumatizat în 30 de secunde, de ce nu ar putea fi vindecat într-o 

zi, într-o oră sau într-un minut?” Rick Wilkes, expert EFT. 

Practic, EFT se realizează prin trei componente:  

 Se stimulează punctele energetice prin presopunctură; punctele energetice sunt pe 

corp, deci, implici în mod activ și corpul fizic să facă o acțiune – tapotări/lovituri ușoare 

(engl. tapping).  

 Se direcționează atenția asupra problemei pentru care se lucrează; care este problema 

mea sau situația în momentul de față?16 

 Se exprimă emoția. Ce simt față de situația sau problema mea: furie, durere, vină, 

frică, anxietate? 

 

Ce probleme rezolvă EFT? 

 

 

Metoda EFT este ușor de învățat, se poate face oriunde și, adesea, rezultatele sunt 

imediate. Este aplicată și funcționează pentru oameni de toate vârstele, inclusiv sugari, și 

chiar pentru animale de companie. Metoda a fost dezvoltată și utilizată inițial pentru 

                                                           
15 Gary Craig, Emotional Freedom Techniques, Manualul, ediţia a 5-a, 2004, pag. 26, www.emofree.com  
16 Gary Craig, Emotional Freedom Techniques, Manualul, ediţia a 5-a, 2004. 

http://www.emofree.com/


 
 

tratamentul fobiilor și tulburărilor de stres posttraumatic, dar ulterior s-a dovedit a fi la fel de 

eficace în tratamentul unei game largi de probleme. 

Este dificil să evaluăm numărul exact de persoane care s-au vindecat cu EFT în lume. În 

Statele Unite, EFT este utilizată în mod frecvent în clinici, spitale, centre pentru copii, bătrâni, 

veterani de război, de către psihologi, psihiatri, medici, asistenți, consultanți și terapeuți din 

diferite domenii. Practicienii înșiși sunt uimiți de rezultatele pe care le obțin cu această 

tehnică simplă.  

De-a lungul timpului, din EFT s-au dezvoltat si alte ramuri, Progresiv EFT, Faster EFT, 

Tehnicile Energetice de Meridian, această metodă fiind preluată nu numai de psihologi și 

terapeuți, ci și de antrenori și folosită ca instrument puternic de dezvoltare personală, 

restructurând convingerile limitative și starea de blocaj. 

Metoda EFT este utilizată și pentru performanțele sportive, școlare sau profesionale. 

Din moment ce toate fricile care le solicită o mare parte din atenție sunt eliberate, performerii 

își găsesc toate resursele pentru a-și îndeplini sarcina sau proiectul.  

Iată câteva exemple de cazuri în care puteți utiliza EFT. Acestea sunt doar cu titlu 

informativ, situațiile sunt mult mai multe și mai complexe: 

 Fobii; 

 Frici; 

 Insomnii; 

 Atacuri de panică; 

 Dependențe (tutun, alcool, jocuri, mâncare...); 

 Durere emoțională, tristețe; 

 Stres; 

 Anxietate; 

 Durere fizică; 

 Obezitate sau anorexie; 

 Doliu; 

 Traumatisme și abuz; 

 Probleme relaționale (cu partenerul, copiii, la serviciu); 

 Probleme financiare; 

 Lipsa motivației și a încrederii în sine; 

 Ruşine, timiditate; 

 Frica de a vorbi în public; 

 Efecte secundare ale chimioterapiei; 

 Dezvoltarea performanțelor fizice și psihice; 

 Obiceiuri proaste (a-ți roade unghiile, trasul de păr); 

 Furie și orice alte emoții negative; 

 Boli cauzate de probleme emoționale (Plecând de la ideea conform căreia 80% din 

boli au cauze emoționale, nici nu mai este cazul să scriu continuarea, nu-i aşa?) 

 

 

 



 
 

 

Sper că fragmentul selectat din cartea 

Emoții sub lupă – Cum să îți transformi emoțiile ca să ai succes în carieră și afaceri 

te-a bucurat și te-a ajutat să înțelegi implicațiile profunde pe care le au emoțiile în viața 

noastră. 

 

Dacă te interesează să citești și restul, te rog să urmezi acest link de unde o poți comanda. 

 

https://eftforyou.ro/shop/ 

 

 

 

 Vrei să înveți să folosești EFT? Vezi video despre punctele EFT          

 Urmărește canalul de Youtube. Vei găsi resurse video și audio despre emoții și EFT. 

 Urmărește pagina de Facebook ca să fii la curent cu noutățile. 

 

https://eftforyou.ro/shop/
https://youtu.be/GSsP_TGlwW4
https://www.youtube.com/channel/UCaKuy0VdlLKn5o5v-DU-OMg?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/EFTforYou/
https://eftforyou.ro/shop/
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