
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Florin Păsat este soț, tată, antreprenor, coach, speaker, autorul cărţii „WOW! 

Noul ghid ca să trăieşti acum o viaţă abundentă şi împlinită” şi creatorul 

proiectului „Atrage Abundenţa în Viaţa Ta!” (www.atrageabundenta.ro). Scopul 

proiectului „Atrage Abundenţa în Viaţa Ta!” este să le ofere oamenilor cele mai 

simple și în acelaşi timp cele mai eficiente tehnici prin care să-şi îmbunătăţească 

viaţa pe cele trei domenii importante ale vieţii: financiar, relaţii, sănătate.  

 

Modul în care proiectul îşi atinge acest obiectiv este prin organizarea unui 

seminar gratuit de 3 ore, urmat de un workshop cu plată. Pe parcursul 

seminarului gratuit participanţii învaţă noţiuni de psihologie comportamentală, 

biologie, ştiinţa creierului – toate îmbinate într-o imagine simplă şi uşor de 

înţeles – noţiuni prezentate participanţilor într-o interacţiune dinamică şi plină 

de umor, într-un format de seminar unic în România. Pe parcursul workshopului 

participanţii deprind un număr de 9 tehnici – uşor de aplicat în practică şi în 

acelaşi timp foarte eficiente – împreună cu un proces care arată paşii simplii ce 

trebuie făcuţi pentru a avea mai mulţi bani, o relaţie împlinită, o sănătate 

radiantă. 

 

Florin şi-a început cariera ca trainer în2001. A 

susţinut cursuri de vânzări şi marketing, 

comunicare, management. Pe parcursul 

trainingurilor a constatat că funcţionează doar 

modele centrate pe OM. Treptat şi-a schimbat 

abordarea şi s-a dedicat artei de a-i ajuta pe 

oameni să crească. 

 

Indiferent de vârstă, profesie sau orientare 

religioasă participanţii la evenimentele sale au 

apreciat energia şi dedicarea în a-i ajuta pe 

oameni şi au experimentat numeroase 

momente „AHA!” generate de experienţele 

trăite la aceste evenimente. De-a lungul timpului a vorbit în faţa a mai mult de 

30.000 de oameni, inspirându-i şi motivându-i să acţioneze. 

 

 

Florin Păsat, autor „WOW! Noul ghid ca să trăiești acum o viață abundentă și 

împlinită” 

 

http://www.atrageabundenta.ro/
http://www.atrageabundenta.ro/pachet-wow-p9


 

 

 

Cum arată rețetele ”clasice” pentru a obține succesul  

  

Cele mai multe rețete pentru obținerea succesului au la bază aceeași formulă:  

  

SUCCES = INFORMAŢII + ACŢIUNE (STRATEGII) + MOTIVAŢIE  

  

Pe baza acestei formule toate persoanele care au acces la Internet ar trebui să 

aibă succes. Internetul știe tot!  

  

Dacă ai nevoie de informații despre cum să fii un părinte bun, despre cum să-ti 

crești productivitatea sau să crești melci, trebuie doar să introduci cuvântul 

respectiv în chenarul de căutare și să apeși butonul „Caută”. Dacă ai nevoie de 

o strategie, procedează la fel. Sunt mii de răspunsuri la doar un click distanta.  

  

Dacă ai nevoie de motivație, găsești pe Internet povești motivaționale, discursuri 

motivaționale sau sute de cântece care vor pune în dispoziția bună pe care ti-o 

dorești. Internetul îți furnizează toate cele trei ingrediente ca să ai succes.  

  

Cu toate astea, 95% din persoanele care doresc să aibă succes și folosesc 

Internetul se zbat captive în aceeași situație. De ce se întâmplă asta?  

Pentru că cel mai important ingredient a fost lăsat în afara formulei.  

  

Ingredientul lipsă  

  

De-a lungul timpului au apărut diverse teorii care au încercat 

să răspundă la întrebarea „Care e ingredientul lipsă?”.  

  

S-a vorbit, printre altele, despre inteligenta emoțională, 

gândire pozitivă, voință ca despre elementele care lipsesc și 

care trebuie adăugate la „rețetă”. Deși toate aceste sunt 

importante, ele nu furnizează răspunsul corect sau complet.   

  

”Ingredientul secret”  care lipsește din rețetele clasice despre 

cum să ai succes, acela care pune în mișcare tot procesul de învățare și de 

acumulare de abilități, voința de a depăși obstacole și perseverența de a merge 

până la capăt constă în CONVINGERILE pe care le dezvolți în subconștientul 

tău.  

  



 

 

Convingerile și mintea noastră  

 

 

Asemeni unui general de armată, convingerile îți ordonă ce să faci, tu doar 

execuți. Viața ta este pe pilot automat, iar direcția de deplasare este  setată de 

aceste convingeri. Convingerile, nu atitudinea, vor determina altitudinea la care 

vei ajunge.  

  

Așa cum am spus, convingerile sunt localizate în subconștientul tău. 

Subconștientul tău este parte a minții tale.  

 

Dar cum arată mintea ca să știi cum poți lucra cu ea?  

 

Această problemă, și anume că nu există un model al minții cu care să lucrezi, 

a fost identificată în 1934 de un medic pe nume Thurman Fleet. Ca urmare, Dr. 

Fleet s-a simțit inspirat să deseneze un model al minții, model care arată într-

un mod foarte simplu conexiunea dintre minte şi corp. Foarte interesant este că 

modelul pe care Dr. Fleet a fost inspirat să-l deseneze şi să-l descrie în 1934 

este confirmat în zilele noastre de cercetări recente din biologie, psihologie, fizică 

cuantică, medicină.   

 

 Acest model ne arată că mintea noastră are două părți: 

mintea conștientă și mintea subconștientă. Mintea 

conștientă este conectată la mediul extern  prin intermediul 

celor cinci simțuri: văz, auz, miros, gust, pipăit. Ele sunt 

reprezentate ca niște mici antene tocmai ca să sugereze  

că primesc semnale din mediu și le trimit către mintea 

conștientă.  

  

Mintea subconștientă este conectată la corpul nostru. 

Corpul nostru este manifestarea în realitatea fizică, 

accesibilă simțurilor noastre, a minții subconștiente. 

Acțiunile pe care noi le facem sunt sunt dictate de subconștient, de ”programele” 

instalate acolo.  

  

Orice fumător știe, la nivel conștient, că fumatul e dăunător. De ce continuă să 

fumeze? Pentru că există un scenariu, un ”program” instalat în subconștientul 

lui prin care el scoate o țigară, o aprinde și fumează și acest program este 

declanșat automat (de anumiți stimuli) şi acest „program” se declanșează fără 

ca el să se poată opune în mod conștient.  

Pe de altă parte, există exemple de persoane grav bolnave, uneori cu boli 

incurabile, care s-au vindecat peste noapte, ca prin minune. Acest lucru a fost 

posibil pentru că fie prin grație Divină, fie prin lucrul cu un terapeut, imaginea 

Conștient 

Subconștient 

Corp 



 

internă, din subconștient, a corpului fizic bolnav a fost înlocuită cu o imagine cu 

corpul fizic sănătos. Această schimbare a imagini din subconștient s-a manifestat 

în realitatea exterioară printr-o vindecare imediată a corpului fizic.  

 

 

Imaginile/gândurile/ideile depozitate în subconștientul tău ca şi scenarii  pe care 

le-am numit convingeri determină acțiunile din realitatea ta fizică. Aceste 

acțiuni determină anumite rezultate. Deşi ai convingeri pe toate domeniile vieţii, 

am trecut pe desen  doar Banii, Relaţiile şi Sănătatea pentru că le consider ca 

fiind domeniile de bază pe care se construiește o viață abundentă.   

 

 

 

 

                                                                      

                                                                      
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ce sunt convingerile?  

 

Convingerile sunt scenarii/gânduri cărora le-ai acordat valoare de adevăr 

absolut. De exemplu, o astfel de convingere poate fi „Trebuie să te sacrifici ca 

să ai succes”. E interesant faptul că sunt persoane care au convingerea „Succesul 

se obține uşor”. Cine are dreptate? Şi unii şi ceilalţi.  

 

 „Fie crezi că poţi, fie crezi că nu poţi, ai dreptate.” - Henry Ford  

  

Convingerile nu sunt adevărate sau false, nu sunt bune sau rele. Convingerile 

sunt doar productive (te ajută să-ţi atingi un obiectiv) sau contraproductive 

(limitative) (te împiedică să-ţi atingi obiectivul).   

De exemplu, dacă ai convingerea „Oamenii bogaţi sunt lacomi” şi tu vrei să fii 

bogat, atunci această convingere te va împiedica să-ţi atingi obiectivul. Cum? 

Simplu. Pentru că nu vrei să fii considerat un om lacom, ori de câte ori vei avea 

bani de vreun fel vei atrage în viaţa ta situații prin care vei rămâne fără bani, 

ACȚIUNI REZULTATE 

Bani 

Relații 

Sănătate 



 

adică te vei putea considera un om care nu e bogat (şi deci care nu e lacom). Pe 

de altă parte, dacă ai convingerea „Oamenii bogaţi sunt generoși” (şi chiar sunt, 

cu excepția a trei sau patru pe care îi tot vezi la televizor pentru că fac audiență) 

atunci vei atrage în viaţa ta situaţii prin care să ai din ce în ce mai  mulţi bani.  

  

Iată câteva convingeri pe domeniul BANI 1:  

 

Convingeri contraproductive  Convingeri productive  

Ai nevoie de bani ca să faci bani. Ai nevoie de creativitate ca să faci 

bani.  

E greu să câştigi bani în zilele astea. E uşor să câştigi bani făcând ceea 

ce îţi place.  

Rolul unei mamă este să creacă 

copiii şi să aibă grijă de familie, nu 

să câştige bani. 

O mamă poate în acelaşi timp să 

aibă grijă de familie şi să câştige 

bani.  

Nu poţi fi bogat(ă) şi fericit(ă) în 

acelaşi timp. 

Sunt bogat(ă) şi fericit(ă) în 

acelaşi timp.  

Să câştigi bani presupune foarte 

multă muncă şi foarte mult stres. 

Banii se câştigă uşor bucurându-te 

de ceea ce faci.  

Dacă am bani prietenii şi rudele vor 

profita da mine. 

Dacă am bani voi avea aceleaşi 

relaţii bazate pe iubire cu cei dragi.  

Dacă eu am succes atunci alţii vor fi 

daţi la o parte. 

Eu am succes atunci când toţi cei 

cu care colaborez au succes.  

Banii mă vor face un om rău. Banii amplifică ceea ce sunt deja.  

  

Persoanele care au convingeri contraproductive (ca cele listate mai sus sau 

altele) indiferent de cât de mult se vor strădui să aibă bani, nu vor reuşi.  

  

Persoanele care au convingerile productive  prezentate mai sus sau altele 

asemănătoare vor avea în viaţa lor banii pe care şi-i doresc.  

  

Termostatul intern  

  

De ce se întâmplă asta? Pentru că aceste convingeri funcţioneză ca un pilot 

automat pentru viaţa ta.  

Cel mai la îndemână exemplu pentru a ilustra ce înseamnă pilot automat este 

termostatul care reglează temperatura într-o cameră cu aer condiționat.  

  

Termostatul este un dispozitiv menit să păstreze temperatura constantă într-o 

încăpere. Să presupunem că termostatul este setat pe 22oC. Dacă în cameră se 

face cald într-o zi de vară atunci termostatul va trimite un semnal către aparatul 

                                                 
1 Pentru o listă extinsă accesează www.atrageabundenta.ro/bonusuri 



 

de aer condiţionat care va declanşa răcirea, astfel încât în câteva minute 

temperatura va ajunge din nou la 22oC. Dacă în cameră se face frig într-o zi de 

iarnă, atunci termostatul va trimite un semnal către aparatul de aer condiţionat 

care va declanşa încălzirea, astfel încât în câteva minute temperatura din cameră 

va ajunge din nou la 22oC.   

 

  
 

Cu alte cuvinte, indiferent de cum este afară, în interior temperatura e aceeaşi. 

Care e relevanţa pentru viaţa noastră?  

  

Fiecare convingere din subconştient e asemeni unui termostat: îţi 

setează o anumită „temperatură” în domeniul vieţii tale în care este 

activă. În paragraful următor o să-ţi ofer câteva exemple.  

  

Să presupunem că ai o convingere contraproductivă despre bani, de exemplu 

„Banii sunt rădăcina pentu tot răul”. Pentru că tu nu vrei mai mult „rău” în viaţa 

ta, indiferent de cât de bine merge mediul economic, o să fii falit. O să atragi în 

viaţa ta situaţii prin care fie nu faci bani, fie dacă îi faci, vei atrage situaţii 

neprevăzute care te vor face să-i cheltuieşti.   

Un exemplu cunoscut pentru modul în care o convingere contraproductivă 

funcţionează  este cel al persoanelor care au câştigat la Loto şi în foarte scurt 

timp au cheltuit banii sau i-au pierdut în diverse moduri.   

  

Pe de altă parte, dacă ai în subconştient convingerea productivă „Banii sunt o 

măsură a valorii pe care o aduc în viaţa celorlalţi”, atunci, chiar dacă economia 

nu merge bine, o să atragi în viaţa ta oportunități de a face bani.   

Un exemplu de termostat financiar setat foarte sus este cel al magnatului 

american Donald Trump. Donald Trump  a dat faliment de două ori din postura 

de miliardar în dolari şi de fiecare dată a reuşit să revină la statutul de miliardar.   

  

Cunoşti persoane care în perioade de creștere economică au pierdut bani? 

Probabil că da.  

Cunoști persoane care în perioada de scădere economică au câștigat legal mai 

mulți bani sau şiau crescut încasările? Probabil că da.  

Așa cum vezi, nu e vorba despre exterior, ci despre interior.  

 

  

  

  

  

  

22 
o 



 

 
  

Iată câteva din ”termostatele interne” pe bani care fiecare dintre noi le are setate 

pe o anumită valoare.  

 

1. Venitul lunar/anual  

 

Banii pe care îi câștigi acum nu 

depind de studiile tale, locul tău 

de muncă, industria în care 

lucrezi sau orașul în care 

locuiești. În același oraș, în 

aceeași industrie există 

persoane care fac aceeași 

muncă dar există diferențe între 

veniturile lor lunare.  

Să presupunem că termostatul 

tău intern e setat să câştigi 

1.000 EUR/lună (e doar un 

exemplu). Asta înseamnă că în subconştientul tău există o imagine, o convingere 

care spune că tu meriți doar 1000 EUR/lună. Conform acestei convingeri, dacă 

într-o lună vei câştiga doar 750 EUR, în luna următoare o să câştigi 1250 EUR 

pentru că media venitului trebuie să se potrivească pe setarea internă. Dacă 

într-o lună câştigi 4.000 EUR atunci timp de trei luni n-o să mai câştigi nimic. 

Daca îţi iei un al doilea job ca să câştigi mai mult, la primul job o să-ţi scadă 

venitul în aşa fel încât în total o să câştigi tot 1.000 EUR pe lună. Așa cum spune 

T.Harv Ecker în cartea sa „Secretele minţii de milionar”   

  

„Dacă eşti setat(ă) să câştigi 50.000 de dolari pe an şi ai rămas fără job timp de 

un an, nu te îngrijora, o să recuperezi totul. Nu ai încotro, este legea 

subconștientă a minții și a banilor. Cineva care este în această situație s-ar putea 

să fie lovit(ă) de un autobuz în timp ce traversează strada şi să încaseze cei 

50.000 de dolari din poliţa de asigurare. Este simplu: într-un fel sau altul, dacă 

ești setat pentru 50.000 de dolari pe an asta o să obții într-un final.”  

  

Să presupunem că lucrezi în vânzări şi setarea ta e doar să-ţi atingi volumul de 

vânzări lunar. Dacă până la jumătate lunii ai realizat acest volum atunci o să 

atragi în viaţa ta situaţii prin care nu o să mai vinzi nimic până la finalul lunii 

(apare din senin o situaţie care nu îţi mai permite să te concentrezi pe vânzări 

sau contracte la care trebuia doar să încasezi banii nu se mai finalizează). Pe de 

altă parte, dacă în primele săptămâni nu vinzi nimic, atunci chiar dacă piaţa nu 

are potențial sau contextul economic e nepotrivit, o să atragi în viaţa ta situaţii 



 

prin care o să realizezi volumul de vânzări în cele câteva zile care au mai rămas 

până la finalul lunii.  

  

Vrei să ştii pe ce valoare e setat termostatul tău financiar? Calculează media 

venitului tău lunar pe ultimele 12 luni. Dacă rezultatul nu te mulțumește atunci 

am pentru tine o veste proastă și o veste bună.  

Vestea proastă este că, indiferent la câte cursuri o să mergi ca să înveți cum să 

faci mai mulți bani, indiferent de câte întâlniri suplimentare cu potențiali clienți 

vei avea, venitul tău va rămâne la fel atâta timp cât nu resetezi termostatul 

intern pe venit.  

Vestea bună este că termostatul intern poate fi resetat foarte ușor folosind 

tehnicile potrivite. Atunci când resetezi termostatul, vei atrage în viața ta acele 

situații care să te conducă la un venit lunar mai mare.  

  

2. Excedentul financiar  

 

Să câștigi bani e un lucru. Să 

păstrezi banii câștigați e cu totul 

alt lucru. Indiferent cât de mulţi 

bani câştigi, contează câţi bani 

îţi rămân în buzunar la sfârşitul 

lunii. Această valoare  

(VENITURI minus CHELTUIELI)  

se numeşte EXCEDENT.  

  

Sunt posibile trei setări ale 

termostatului pe excedent 

financiar: negativ, zero, pozitiv.  

 

Aceste setări nu au nimic de a face cu venitul.  

 

Cunosc persoane care au un venit lunar minim și la finalul lunii au excedent. De 

asemenea, cunosc persoane care câștigă sume uriașe de bani și care la finalul 

lunii au contul pe zero sau pe minus.  

  

Ți s-a întâmplat vreodată ca, după ce a apărut o sumă mai mare de bani în viața 

ta (ai primit un bonus, ai făcut o vânzare mai mare, ai vândut o proprietate), să 

apară din senin cheltuieli la care nu te așteptai (ceva s-a stricat prin casă și a 

fost nevoie de reparații urgente sau a  apărut o altă cheltuială neașteptată)? 

Dacă răspunsul tău e ”Da”, asta arată că termostatul tău pe ”Excedent” e setat 

pe zero și a ”comandat” acea situație prin care ai atras în viața ta oamenii și 

evenimentele care te-au ajutat să împlinești acea setare.  

  



 

3. Sursa venitului  

 

Cea mai bună descriere a surselor de venit este prezentată de Robert Kiyosaki 

în cartea sa  ”Cadranul banilor”.  

 

 

                    A         P  

  

                                       L        I  
 

  

Venitul tău poate fi generat fiind angajat (A), liber profesionist (L), proprietar 

de afacere (P) sau investitor (I).  

  

Ca urmare a lecturii cărții „Cadranul banilor” foarte multe persoane din categoria 

A și L au decis să devină P și I. Iar ceea ce s-a întâmplat este că la începutul 

activității de P și I au avut succes, au câștigat ceva bani, apoi, brusc, au pierdut 

bani și au eşuat în afacerea respectivă sau în investiţia respectivă.   

 

Dacă vrei să devii liber(ă) financiar atunci “Cadranul banilor” e o carte de bază 

pe care îţi recomand să o citeşti. Cu toate astea, e posibil să pierzi bani încercând 

să devii P sau I dacă acum eşti A sau L. Cartea nu abordează subiectul trecerii 

dintr-un cadran în altul din perspectiva convingerilor, pentru că nu acesta e rolul 

cărţii. Cartea lui Kiyosaki te ajută să conştientizezi câteva lucruri importante însă 

e nevoie de completarea care urmează pentru a evita eşecul şi a reuşi în afacerea 

ta.  

  

Completarea pe care o adaug te va ajuta să nu pierzi bani şi îţi va scuti foarte 

mult timp şi stres. Am învăţat pe calea cea grea că banii sunt o resursă uşor de 

procurat, în schimb timpul şi stresul consumate nu mai pot fi recuperate.   

 

De ce A şi L eşuează atunci când vor să devină P sau I? Răspunsul scurt: 

termostatele interne sunt incompatibile.   

Iată în continuare răspunsul detaliat.  

  

Termostatul de angajat (A) este setat pe 

„SIGURANŢĂ”. Salariul trebuie să vină exact când e 

stabilit în contract şi să aibă valoarea stabilită în 

contract. Un A ştie că indiferent de ce se întâmplă în 

economie concediul lui de odihnă trebuie să fie de 

exact 21 de zile, are dreptul la concediu medical şi 

asigurări plătite. Aceeşi setare e valabilă atât pentru 

portar cât şi pentru directorul general. Diferenţa este în beneficii. În schimbul 



 

acestor benficii un A este dispus sa dea 8 ore/zi din timpul lui. Această setare 

aduce cu ea convingerea că un coleg de serviciu e o ameninţare la toate 

beneficiile de mai sus sau la alte beneficii suplimentare (bonus, o poziţie 

favorizată în faţa şefului, posibilitate de avansare). Nu contează că la nivel de 

conştient un A îi consideră prieteni pe colegi. La nivel de subconştient orice coleg 

e un competitor pentru acele beneficii limitate (bonusuri, promovări, influenţă). 

Iar realitatea este dictată de subconştient.  

  

Termostatul de Liber profesionist 

(L) este setat pe „EU TREBUIE SĂ 

FIU CEL MAI BUN”. Un L trebuie să 

fie cel mai bun, pentru că altfel 

rămâne fără clienţi. Dacă nu eşti cel 

mai bun ca medic, avocat, web-

designer, consultant clienţii vor 

merge la alţi medici, avocaţi, web-

designeri. Datorită acestui lucru, un 

L trebuie să investească foarte mult 

timp şi bani în pregătirea lui ca 

specialist. Urmarea este că orice alt liber profesionist care e la fel de bun ca şi 

el/ea e văzut la nivel de subconştient ca o ameninţare. (De aceea mecanicii auto 

nu îşi iau ajutoare, medicii nu prea acceptă stagiari în practică la ei). De 

asemenea, tot ca parte a setării termostatului, un L vrea banii la scurt timp după 

ce a livrat produsul/serviciul (ţi-ai pus o plombă – plăteşti, ai schimbat un 

cauciuc – plăteşti).  

  

Un proprietar de afacere (P) 

are termostatul setat pe 

„DEZVOLTĂ SISTEM”. Sunt aici 

2 termeni:  

 

• SISTEM – însemnă ceva care 

funcţionează independent de 

proprietar. Afacerea este setată 

să funcţioneze urmărindu-se 

proceduri şi să genereze venit fără o implicare permanentă din partea 

proprietarului. Pentru că am întâlnit adesea confuzii între L şi P, iată întrebarea 

care face diferenţa între ei: dacă pleacă în vacanţă, afacerea lor continuă să 

genereze venit? Dacă răspunsul e „Nu” atunci sunt liber profesionişti, nu 

proprietari de afacere.  

 

• DEZVOLTĂ – însemnă că trebuie construit. Un P ştie că trebuie să pună BANI 

şi IMPLICARE ca să construiască sistemul fără să aibă garanţia că sistemul o să 



 

funcţioneze. Ştie că poate dura cel puţin 3 ani până să seteze toate procedurile 

şi că la capătul acestor 3 ani poate doar îşi acoperă cheltuielile. Financiar 

vorbind, un proprietar de afacere încasează bani doar la finalul unui an fiscal, 

dacă firma lui obţine profit.  

Pentru a construi o afacere de succes un P trebuie să caute oameni mai bine 

pregătiţi decât el pe care să-i instruiască şi pe care trebuie să-i plaseze în 

punctele cheie ale sistemului.  

  

Un investor (I) are termostatul 

setat pe „RISC CALCULAT”. Un I 

face bani folosind bani. Un I fie 

cumpără sisteme gata dezvoltate 

care sunt verificate în a produce 

bani, fie investeşte în diferite 

oportunităţi. Un I ştie că, în medie, 

din 10 investiţii pe care le face 

pierde în 7 dintre ele, dar celelalte 

3 investiţii îi acoperă banii pierduţi 

în celelalte investiţii şi îi generează 

şi un surplus suficient de mare2.  

  

Informaţia pe care tocmai ai primit-

o este pentru tine doar la nivel 

conştient. Nu are efect în realitatea 

ta fizică. Pentru un I această informaţie e inscripţionată în celulele sale la fel 

cum o muzică este inscripţionată pe un CD. Atunci când un investitor îşi „cântă” 

muzica, câştigă bani. Atunci când tu îţi „cânţi” muzica, pierzi bani chiar dacă faci 

aceleaşi acţiuni ca şi un investitor.  

  

Acum avem toate elementele pentru a explica de ce pot pierde bani cei care, 

după ce citesc „Cadranul banilor”, din postura de A  sau L vor să devină P sau 

I.  

Aşa cum spuneam, subconştienul îţi comandă ce să faci prin intermediul 

convingerilor tale (termostatele tale interne).  

În cazul nostru, cele 2 părţi ale cadranului au setări incompatibile!  

  

Ca Angajat, termostatul spune că banii trebuie să vină cu exactitate într-o 

anumită zi a lunii. Ca Proprietar de afacere nu ai o garanție a momentului 

când vor veni banii.  

                                                 
2 Atenţionare: pornind de la această ultimă informaţie te rog să nu cauţi 10 investiţii în care să-ţi 

plasezi banii ca să te potriveşti pe statistica de mai sus! Dacă nu ai convingerile unui I, vei pierde 

banii în toate investiţiile.  
  



 

  

La Angajat termostatul spune că orice persoană la fel de bine pregătită ca şi 

tine sau mai bine pregătită decât tine e o ameninţare pentru beneficiile pe care 

le ai. Ca Proprietar de afacere, dacă vrei să ai succes, atunci trebuie să cauţi 

oameni mai buni decât tine sau să investeşti în pregătirea oamenilor ca să devină 

foarte buni.  

  

 ŞI ÎN PUNCTUL ĂSTA, TERMOSTATUL DE ANGAJAT TE TRAGE ÎNAPOI. (Cum să 

nu ştii exact ce bani îţi vin şi când? Ai înnebunit – cum să cauţi pe cineva mai 

bun decât tine sau să instruieşti pe cineva? – cam aşa ar vorbi convingerile unui 

A dacă ar putea).  

  

La un Liber profesionist termostatul spune că banii vin la scurt timp după ce 

ai livrat produsul/serviciul lucrarea. La un Proprietar de afacere banii vin la 

sfârşit de an fiscal, dacă ai profit.  

  

La un Liber profesionist termostatul spune că tu trebuie să fii cel mai bun. Ca 

Proprietar de afacere – aşa cum spuneam mai sus –  trebuie să cauţi oameni 

mai buni decât tine sau să investeşti în pregătirea oamenilor ca să devină foarte 

buni. (Nici într-un milion de ani! O să strige convingerile. Eşti setat pentru ca TU 

să fii cel mai bun.)  

  

ŞI ÎN PUNCTUL ACESTA TERMOSTATUL DE LIBER PROFESIONIST TE 

TRAGE ÎNAPOI.   

  

Şi, în ambele situaţii, (după ce uneori au avut un succes iniţial) termostatul îi va 

face pe A și L să atragă în viaţa lor situaţii prin care afacerea să eşueze şi să se 

întoarcă în setarea iniţială.  

  

Ce e de făcut dacă doreşti să treci de la A sau L  la P sau I? Primul lucru e să 

resetezi termostatul. E nevoie să renunţi la convingerile vechi şi să adopţi altele 

noi, deoarece convingerile care te-au făcut să fii un A sau un L de succes te vor 

face să eşuezi ca  P sau ca I.  

  

  

Mai există şi alte termostate pe care fiecare dintre noi le avem. Iată câteva dintre 

ele:  

- hainele pe care le porţi (dacă te uiţi la modul în care te îmbraci o să observi un 

anumit şablon care se repetă);  

- modul în care îţi aranjezi părul;  

- maşina pe care o conduci;  

- casa în care locuieşti;  

- productivitatea la serviciu;  

- eficienţa personală;  



 

- să ajungi la timp sau să întârzii;  

- timpul pe care îl petreci cu familia;  

- persoanele cu care te însoţeşti;  

- greutatea corporală;  

- lucruri pe care le meriţi;  

- lucruri pe care nu le meriţi;  

  

Resetarea termostatului financiar  

  

Cum resetezi termostatul? Simplu.  

Identifică acele convingeri contraproductive care te ţin pe loc şi elimină-le şi în 

acelaşi timp construieşte convingeri productive în subconştientul tău.  

La fel cum într-o grădină trebuie să faci în acelaşi timp şi udatul florilor şi smulsul 

buruienilor, cele două acţiuni trebuie facute simultan.  

  

  

Eliminarea convingerilor contraproductive  

  

O tehnică foarte simplă pentru eliminarea convingerilor contraproductive este 

tehnica EFT (Emotional Freedom Technique) – Tehnica de eliberare emoţională.  

  

Imaginează-ţi următorul 

scenariu: trăieşti în 

timpurile preistorice. Te 

întorci către peştera în care 

locuieşti şi asişti la un apus 

de soare spectaculos. 

Culorile roşiatice ale razelor 

soarelui la apus se reflectă 

în frunzele pădurii. Simţi 

aroma înserării. Te opreşti 

să admiri acest peisaj 

extraordinar. Dintr-o dată, 

un tigru fioros apare în 

preajma ta. Ce faci cu 

apusul de soare? Exact. 

Deşi apusul e în continuare acolo, nu te mai poţi bucura de el pentru că trebuie 

să supravieţuieşti.  

 

În astfel de momente intră în rol un mecanism responsabil cu supravieţuirea ta. 

Sub lobii temporali ai creierului tău se află o glanda se numeşte amigdala şi care 

este responsabilă să declanşeze răspunsul „luptă sau fugi”. În câteva 

milifracţiuni de secundă creierul tău va decide dacă intri în luptă cu tigrul sau o 



 

iei la fugă ca să te salvezi. Indiferent de situaţie, amigdala va declanşa în corp 

următoarele reacţii:  

- glandele suprarenale vor elibera în corp adrenalină şi cortizon ca să te facă mai 

rapid în reacţii şi mai rezistent;  

- sângele este retras din creier şi din zona abdominală şi trimis către muşchii 

braţelor, ai picioarelor şi ai spatelui;  

- muşchii enumeraţi mai sus se încordează ca să facă faţă luptei sau defensivei.  

Dup ce ai scăpat de tigru (fie că l-ai omorât, fie că ai ajuns în siguranţă în 

peşteră) începe procesul de relaxare: adrenalina şi cortizonul sunt eliminate din 

organism, muşchii se relaxează, circulaţia sângelui se reia prin tot corpul.  

  

Acum, să ne întoarcem în prezent. Atunci când nu ai suficienţi bani, te cerţi cu 

cineva sau ai orice tip de stres, amigdala nu face diferenţa între această situaţie 

şi atacul tigrului. Pentru amigdală e o ameninţare la supravieţuire ca orice altă 

ameninţare şi atunci declanşează reacţia „luptă sau fugi”. Ce se întâmplă acum 

este că eşti captiv în această stare în fiecare minut al vieţii tale fără măcar să-ţi 

dai seama de asta.  

 

Consecinţele sunt următoarele:  

- îţi trăieşti viaţa pe modul „supravieţuire” aşa că nu te mai poţi dezvolta 

(„supravieţuire” şi „dezvoltare” sunt acţiuni opuse şi care nu pot avea loc 

simultan);  

- în lipsa irigării cu sânge, creierul e mai puţin oxigenat, iar partea creativă, care 

e inutilă într-o situaţie de „luptă sau fugi” este oprită complet. E motivul pentru 

care în situaţii presante nu se mai sesizează soluţiile corecte, chiar dacă sunt 

evidente;  

- pentru că circulaţia sanguină în zona abdominală este redusă la minim digestia 

şi organele interne sunt afectate;  

- adrenalina şi cortizonul se acumulează în corpul tău; cortizonul (cunoscut şi ca 

„hormonul stresului”) îţi ditruge sistemul imunitar;  

- glandele suprarenale sunt supra-solicitate şi încep să obosească pentru că nu 

au timp de refacere;  

- corpul tău devine dependent de adrenalină, aşa că vei atrage şi mai mult stres 

în viaţa ta ca să satisfaci această dependenţă.  

 

Practic, declanşezi un ciclu de autodistrugere a corpului tău. Ca să facă lucrurile 

şi mai rele, multe persoane încep să „panseze” acest stres continuu cu alcool, 

mâncare, ore întregi în faţa televizorului, muncă suplimentară, cheltuieli 

impulsive.  

  

Există câteva tehnici pentru reducerea stresului, dar factorul critic în acest 

proces este timpul. Cu fiecare minut care trece, cortizonul rămas în corpul tău 

îți afectează sistemul imunitar.  



 

 

Într-un studiu efectuat în SUA de Dr. Dawson Church şi Dr. David Feinstein un 

grup de 83 de participanţi au fost împărţiţi în 3 grupuri și le-a fost măsurat 

nivelul de cortizon înainte şi după terapie, astfel:  

- primul grup a beneficiat de o oră de terapie prin EFT;  

- al doilea grup a beneficiat de o oră de psihoterapie; 

- al treilea grup nu a beneficiat de nicio terapie.  

  

Rata normală de scădere a cortizonului este de 14% într-o oră. La primul grup 

s-a măsurat o rată de scădere a cortizonului de 24% în timp ce la grupul al doilea 

şi al treilea rata de scădere a fost cea normală. Creşterea de 10% la primul grup 

(cel care a benficiat de EFT) este semnificativă din punct de vedere statistic3.  

  

În cazul nostru, această 

tehnică poate fi aplicată pentru 

eliminarea convingerilor 

contraproductive și pentru 

reducerea stresului provocat în 

viața noastră de rezultatele 

acestor convingeri (lipsa de 

bani, datorii finaniare, eşec în 

afacere).  

  

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.   

 

Așa cum știi deja, subconștientul și corpul 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.  

  

                                                 
3 http://www.thetappingsolution.com/science-and-research/  



 

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 și 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.  

  

 

EFT în 5 paşi  

  

O modalitate de a aplica EFT este ceea ce se numește ”EFT în 5 pași”. Iată mai 

jos procesul. Înainte de aplicarea loviturilor pe punctele de pe corp trebuie 

pregătită sesiunea parcurgând următoarele etape:  

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

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

sănătate.  

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

teamă de viitor, furie, vinovăție, neputință.   

3. 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. Începe apoi sesiunea făcând următorii pași:  

  

Inspiră și expiră profund de trei ori.  

  

Pas 1. Lovește ușor punctul ”karate” în timp ce spui  

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

mă accept profund și complet.  

Repetă această frază de 3 ori.  

  

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].  

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

  

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 e vorba de convingeri contraproductive, ai nevoie doar să identifici 

convingerea productivă corespunzătoare, pe care să o spui la pasul 5. 

 

 

 



 

A. Exemplu: „Banii sunt cauza pentru tot răul din lume” -> „Banii sunt sursa 

lucrurilor bune din lume”  
  

Pas 1. Spune: Chiar dacă am convingerea că banii sunt cauza pentru tot răul 

mă iubesc și mă accept profund și complet.  

de 3 ori în timp ce baţi pe punctul „karate”.  

  

Pas 2. Spune: Am convingerea că banii sunt cauza pentru tot răul.  

la fiecare din cele 8 puncte de bătaie în timp ce loveşti uşor punctul. Fă două 

ture.  

  

Pas 3. Spune: Aleg acum să mă eliberez de această convingere.  

la fiecare din cele 8 puncte de bătaie în timp ce loveşti uşor punctul. Fă două 

ture.  

  

Pas 4. Spune: Corpul meu e în siguranță dacă mă eliberz de această convingere.  

la fiecare din cele 8 puncte de bătaie în timp ce loveşti uşor punctul. Fă două 

ture.  

  

Pas 5. Spune: Aleg să cred că banii sunt sursă de bucurii.  

la fiecare din cele 8 puncte de bătaie în timp ce loveşti uşor punctul. Fă două 

ture.  

  

B. Exemplu: „Trebuie să muncesc din greu ca să am rezultate” -> „Rezultatele 

apar uşor şi de pe o zi pe alta”  

  

Pas 1. Spune: Chiar dacă am convingerea că trebuie să muncesc din greu ca să 

am rezultate mă iubesc şi mă accept profund şi complet de 3 ori în timp ce baţi 

pe punctul „karate”.  

  

Pas 2. Spune: Am convingerea că trebuie să muncesc din greu ca să am 

rezultate la fiecare din cele 8 puncte de bătaie în timp ce loveşti uşor punctul. 

Fă două ture.  

  

Pas 3. Spune: Aleg acum să mă eliberez de această convingere la fiecare din 

cele 8 puncte de bătaie în timp ce loveşti uşor punctul. Fă două ture.  

  

Pas 4. Spune: Corpul meu e în siguranţă dacă mă eliberez de această convingere 

la fiecare din cele 8 puncte de bătaie în timp ce loveşti uşor punctul. Fă două 

ture.  

  

Pas 5. Spune: Aleg acum să cred că rezultatele apar uşor şi de pe o zi pe alta 

la fiecare din cele 8 puncte de bătaie în timp ce loveşti uşor punctul. Fă două 

ture.  



 

Dacă abia faci față plăților lunare și ești plin de datorii, atunci există o cauză 

pentru acest lucru. Așa cum știi deja, cauza este o imagine/o convingere din 

subconștient care te forțează să experimentezi datoriile. Această imagine a fost 

plantată acolo prin anumite gânduri pe care le-ai avut, vorbe pe care le-ai spus 

sau acțiuni pe care le-ai făcut în trecut. Dacă faci o curățire a subconștientului 

de convingerile contraproductive existente cu ajutorul tehnicilor pe care le-ai 

învățat, dar continui să plantezi datorii în viața ta, atunci ești ca Sisif4 care 

împingea bolovanul spre vârful muntelui. 

 

Înainte de a merge mai departe aş vrea să detaliez acest subiect al modului în 

care suntem forţaţi să percepem realitatea. 

 

Să luăm exemplul de mai jos. 

 

Pentru noi (ființele umane), un obiect cilindric cu 

un tub de plastic în interior și eventual cu un 

capac la unul din capete reprezintă un pix. Dar 

dacă în aceeași cameră cu noi intră și un cățeluș, 

ce crezi că va vedea el in locul acestui obiect ?  

Exact! El va vedea o jucărie de mestecat. O va 

lua in dinti și o va ronțăi.  

 

Acum cine are dreptate ? Tu (ca om) sau el 

(câinele)?  

 

Ai putea spune că amândoi au dreptate. Dar ce mai reprezintă acest obiect atunci 

când toți oamenii și toți câinii ies din încăpere? Reprezintă un pix sau reprezintă 

o jucărie de ros? 

Ei bine, atunci când camera este goală acel obiect nu înseamnă nimic (este 

nedefinit). Prima fiinţă care intra în încăpere îi va da exact definiția lui. De unde 

vine sensul acestui obiect? Vine din obiectul însuşi sau dinspre observator? 

Definirea sau percepția obiectului vine de la observator înspre obiect. Aceasta 

este ceea ce în scrierile străvechi se numeşte vacuitate (în engleză emptiness). 

 

                                                 
4Sisif, personaj din mitologia greacă,  a fost fiul lui Aeolus, întemeietor și rege al cetății Corint. Pentru vina de a fi dat în 

vileag răpirea Aeginei de către Zeus, el și-a atras  mânia acestuia din urmă și a fost supus în Infern  la o caznă perpetuă: 

el a fost sortit să urce un deal împingând veșnic o stâncă uriașă, care o dată ajunsă în vârf, se rostogolea din nou la vale 

și cazna era reluată. 



 

Așadar, există atâtea percepții într-o încăpere la fel de multe ca şi 

numărul de observatori existenţi în acea încăpere. 

 

Unui câine îi este imposibil să vadă un obiect cu care se scrie în locul acestui 

obiect cilindric. El vede instantaneu o jucărie de ros. Nouă, oamenilor, ne este 

imposibil să vedem o jucărie de ros şi să nu punem instantaneu definiția “pix”, 

imediat ce privirea noastră întâlnește acest obiect.  

 

Hai să mutăm această comparație în care am observatori din lumi diferite (lumea 

oamenilor şi lumea animalelor) doar în lumea oamenilor. 

 

Pentru primul exemplu am nevoie de un moment de sinceritate. 

 

Există în viața ta o persoană care te enervează? Probabil că da. 

 

Ce crezi, această persoană are în viața ei o persoană care o consideră ca fiind 

cea mai bună persoană care există? Cu siguranţă da (mama, iubita, soţia, 

copilul). 

 

Cine are dreptate: tu, care o vezi o persoană enervantă sau cealaltă persoană, 

care o vede ca fiind cea mai bună care există? Amândoi. 

 

Înţelesul de „persoană bună” sau „persoană enervantă” vine din acea persoană? 

Nu, pentru că în această situaţie TOŢI ar fi trebuit să o perceapă fie o persoană 

bună, fie una enervantă. 

 

Să presupunem 

că îți arăt o 

bancnotă de 50 

de lei. Redusă la 

esență, acest 

obiect este făcut 

dintr-un material 

numit polimer, 

de culoare 

galbenă, are 140 

de mm lungime, 

77 mm lățime, 

cântărește câteva miligrame, are imaginea lui Aurel Vlaicu pe o față și imaginea 

avionului construit de Aurel Vlaicu împreună cu capul unei acvile pe cealaltă față. 

 

Întrebarea mea este:  Care e înțelesul acestui obiect pentru tine? 



 

 

Ai putea să-mi răspunzi: ”Este cafeaua mea pentru o lună”. Altă persoană ar 

putea sa spună ”Este chiria pe o săptămână” sau ”Este a zecea parte din rata 

lunară de la bancă”. O doamnă care participa la un seminar mi-a răspuns ”Este 

motivul pentru care mă cert cu soțul meu”. Pentru tine, 50 de lei ar putea fi 

câștigul pentru 4 ore de lucru la serviciu sau banii pe care îi încasezi pentru o 

jumătate de oră de furnizare a seviciilor tale. Pentru un milionar, 50 de lei 

reprezintă câștigul într-un minut. Pentru un cerșetor aceeași sumă reprezintă 

mâncarea pentru două săptămâni. Pentru o persoană care locuiește pe o insulă 

pustie e doar o bucată de plastic cu care poate face focul. 

 

Dacă aduc în aceeași cameră toate persoanele de mai sus, care văd bancnota în 

moduri diferite și întreb despre ce înseamnă bancnota de 50 de lei – care 

persoană are dreptate? 

 

Bineînțeles că toate persoanele au dreptate și toate răspunsurile sunt corecte. 

Aceeași realitate (bancnota de 50 de lei) este percepută în moduri diferite. DE 

CE? Pentru că înțelesul acelei bucăți de polimer nu vine din bucata de polimer 

însăși. Înțelesul bancnotei vine din mintea observatorilor (tu, doamna, 

cerșetorul, milionarul, persoana care locuiește pe insula pustie). Fiecare din ei 

are o imagine în mintea subconștientă și această imagine îi forțează să perceapă 

realitatea într-un mod specific. 

 

Ca urmare, pentru a avea o viață împlinită, întrebarea corectă nu este ”Cine are 

dreptate”, ci ”A cui imagine mă ajută cel mai mult?” sau ”Care dintre 

percepții – 50 de lei= câștigul într-un minut sau 50 de lei=câștigul în 4 ore de 

lucru – aduce în viața mea mai multă bucurie, mai multă relaxare, capacitatea 

de a face mai mult bine celorlalți?”. 

 

În acest moment te aud cum îmi spui ”Deci, dacă realitatea vine din mintea mea, 

atunci o să închid ochii pentru 5 minute, o să spun niște afirmații pozitive, o să 

mă vizualizez câștigând 50 de lei într-un minut și, când o să deschid ochii fie o 

să devin milonar, fie o să am în fața ochilor o bancnotă de 100 de lei”. Asta e 

ceea ce eu numesc ”gândire pozitivă de doi bani”. 

 

Nu poți alege modul în care percepi realitatea în acest moment. Imaginile din 

subconștient (convigerile) te forțează să percepi realitatea așa cum o percepi 

acum. Cuvântul cheie aici e ”te forțează”. Nu ai altă alegere. Pentru a planta 

și a culege un nou înțeles al realității pe care o experimentezi va dura ceva timp. 

Mai mult de 5 minute. Dacă plantez cea mai bună sămânță de pepene în cel mai 

bun sol și îi ofer cele mai bune condiții (cel mai bun fertilizator, apă, soare, 



 

îngrijire) va dura cam două luni până când se va coace. Realitatea prezentă este 

beton solid. Însă realitatea viitoare poate fi modelată așa cum dorești. 

 

Motivul pentru care un milionar percepe bancnota de 50 de lei ca fiind câştigul 

lui într-un minut este pentru că a fost generos în trecut, motivul pentru care 

doamna vede banii ca fiind sursă de ceartă între ea şi soţ este pentru că îi critică 

pe alţii, motivul pentru care cerşetorul percepe banii ca fiind mâncarea lui într-

o săptămână ar putea fi pentru că în trecut s-a bucurat de eşecul altora. 

Veste bună este că atunci când înveți să ”grădinărești” subconștientul, vei 

experimenta exact acea realitate pe care o dorești (și cei 50 de lei vor fi câștigul 

tău într-un minut). 

 

Concluzie: gândurile, vorbele şi acţiunile plantează în subconştientul tău 

seminţe care vor rodi la un moment dat forţându-te să percepi realitatea 

într-un anumit fel. 

 

 

A. Prima modalitate de a planta datorii 

(şi deci stres financiar) este să 

încalci sau să nu respecți 

dreptul de proprietate în orice 

formă sau manifestare. Din punct 

de vedere practic, iată o lista cu 

câteva acțiuni pe care să nu le mai 

faci acum și pe care să le eviți pe 

viitor: 

 

 

- să iei lucruri care nu sunt ale tale (din hotelul în care ești cazat sau din avion, 

de exemplu) 

- să folosești lucrurile altcuiva fără să-i ceri permisiunea 

- să strici/să distrugi obiecte personale sau ale altei persoane 

- să îți încarci decontul de cheltuieli pentru firmă sau pentru un client cu cheltuieli 

personale sau cu cheltuieli pe care nu le-ai făcut 

- să promiți că livrezi niște servicii pentru un anumit preț, nu livrezi tot ce ai 

promis, dar ceri același preț 

- să folosești resursele de la birou în interes personal (foloseşti copiatorul sau 

imprimanta ca să-ţi copiezi/listezi documente personale, rezolvi probleme 

personale în timpul serviciului) 

- descarci e-book-uri, muzică, filme, programe audio de pe diverse site-uri 

(torente) fără să plăteşti drept de autor 



 

- să foloseşti software fără licenţă (cazul cel mai întâlnit – Windows şi Office 

pentru Windows) 

- să întârzii la întâlniri 

- să întârzii la plata facturilor 

- să faci o achiziţie nefolositoare pentru firma la care lucrezi, dar care îţi aduce 

un beneficiu personal 

- să faci o tranzacţie din care nu toată lumea implicată profită în mod egal 

- să faci lucruri pentru ceilalţi şi să le ţii socoteala, cu scopul ca ei să se simtă 

datori faţă de tine 

- să convingi un client să semneze un contract care nu e 100% în favoare lui 

- să „furi” clienţi/angajaţi de la concurenţă 

- să faci murdărie în locurile publice (parcuri, toalete, stradă) 

- să foloseşti acţiuni ilegale (încasări sau plăţi fără documente, de exemplu) sau 

la limita legii pentru a-ţi diminua taxele şi impozitele către Stat. Atunci când 

începi o activitate economică primeşti Statul ca partener implicit. Guvernul va 

folosi un procentaj din partea care i se cuvine ca părtaş în afacerea ta pentru 

cheltuieli „personale”, însă va folosi restul pentru a construi infrastructură, 

străzi, iluminat public, spitale, pentru a-i plăti pe pompierii şi soldaţii care te 

apără. 

- să cumperi lucruri inutile pentru casă şi familie 

- să iroseşti resursele (laşi lumina aprinsă fără să fie nevoie, laşi apa la chiuvetă 

să curgă, cumperi mâncare în exces pe care apoi va trebui să o arunci). 

 

B. A doua modalitate prin care îţi 

plantezi stres financiar este să invidiezi 

sau să judeci succesele şi realizările 

celorlalţi ŞI/SAU să te bucuri pentru 

nenorocul sau eşecurile celorlalţi. 

Atunci când nu eşti bucuros pentru ceea 

ce deţin sau ceea ce au realizat ceilalţi, 

nu poţi fi fericit cu ce deții sau cu ceea ce 

ai realizat tu. 

 
Te rog, înţelege că aceste două principii – „Respectă proprietatea celorlalţi” şi 
„Bucură-te pentru succesele celorlalţi” – nu sunt doar ceva ce „e bine să faci” 
pentru că familia, şcoala, societatea sau biserica de care aparţii ţi-au spus că 
aşa trebuie. Acţiunile listate mai sus (mai sunt şi altele, de care o să-ţi dai seama 
pe măsură ce integrezi aceste două principii în viaţa ta) sunt seminţe pentru 
viitoarele tale datorii. În conformitate cu principiile grădinăritului, dintr-o mică 
sămânţă de dovleac creşte un dovleac uriaş. Dintr-o ghindă de trei grame creşte 
un stejar de trei tone. 



 

Dintr-o pierdere de 10 lei pe care tu o generezi pentru cineva, va răsări în viaţa 
ta o pierdere de 1000 de lei. 

 

Vestea bună este că atunci când ajuţi pe cineva să căştige sau să economisească 

10 lei tocmai ţi-ai plantat un câştig de 1000 de lei. Ca urmare, ori de câte ori 

faci opusul acţiunilor listate mai sus plantezi seminţe pentru viitoate câştiguri 

financiare5. 

 

EFT pentru limitarea pierderilor financiare  

 

Modul în care folosești EFT în 5 pași pentru a diminua datoriile sau pierderile 

financiare determinate de aceste acțiuni/comportamtente este la fel ca și la 

eliminare convingerilor contraproductive: identifică acțiunea/comportamentul 

productiv și introdu-l la Pasul 5.   

  

Exemplu: Ai folosit programe fără să plătesc licența -> Folosesc programe la 

care plătesc licența.  

  

Pas 1. Spune: Chiar dacă am folosit programe fără să plătesc licența mă iubesc 

şi mă accept profund şi complet  

de 3 ori în timp ce baţi pe punctul „karate”.  

  

Pas 2. Spune: Am folosit programe fără să plătesc licența la fiecare din cele 8 

puncte de bătaie în timp ce loveşti uşor punctul. Fă două ture.  

  

Pas 3. Spune: Aleg acum să mă eliberez de acest comportament la fiecare din 

cele 8 puncte de bătaie în timp ce loveşti uşor punctul. Fă două ture.  

  

Pas 4. Spune: Sunt în siguranţă dacă mă eliberez de acest comportament.  

la fiecare din cele 8 puncte de bătaie în timp ce loveşti uşor punctul. Fă două 

ture.  

  

Pas 5. Spune: Aleg acum să folosesc programe la care plătesc licența.  

la fiecare din cele 8 puncte de bătaie în timp ce loveşti uşor punctul. Fă două 

ture.  

  

 

 

 

                                                 
5 Dacă ai o afacere pe care vrei să o dezvolți îți recomand cele două cărți ale lui Geshe Michael Roach apărute în limba română la 

Editura Vidia – ”Șlefuitorul de diamante” și ”Management Karmic”. 



 

 Cea mai simplă modalitate prin care să construiești convingeri productive legate 

de bani este ca prin ceea ce faci să-i ajuți pe alţii să aibă bani: donează bani 

unei cauze caritabile care te inspiră, oferă-te să lucrezi pe gratis, promovează 

gratuit un produs/serviciu în care crezi, fă orice acţiune prin care ceilalţi au un 

câştig material.  

 

Numim acest proces Cei 4 Paşi Starbucks. 

 

1. Stabilește ce vrei și formulează într-o 
propoziție scurtă. 

2. Găsește pe cineva care are aceeași nevoie 
sau o nevoie asemănătoare și planifică o 

modalitate prin care poți să ajuți acea 
persoană să obțină acel lucru. 

3. Pune în practică planul de la Pasul 2. 

4. Meditația Cafelei. 

  
Iată câteva aspecte practice pentru fiecare pas în 

parte care să accelereze rezultatele. 
  

Pasul 1. Stabilește ce vrei și formulează într-o propoziție scurtă. 

 
 

„Propoziţie scurtă” înseamnă să aibă, dacă se 
poate, doar subiect, predicat, atribut şi 

complement. Dacă în propoziţie există „şi” 
sau virgula, ăsta e un semn că nu e 

formulată scurt. 
 

 
 

 
 

E bine, dacă se poate, ca intenţia să fie măsurabilă. 
  



 

Ex: „Am un venit mai mare cu 30%”. 

 
„Economisesc lunar 3.000 lei”. 

 
„Am un salariu de 1.500 euro”. 

  
 

 

Un rol important îl joacă intenţia sau emoţia din spatele formulării intenţiei. 
 

Îţi va creşte venitul cu 30% dacă aplici paşii doar pentru că vrei să testezi 
sistemul? Îţi va creşte venitul cu 30% dacă motivul pentru care vei ajuta pe 

altcineva să-şi crească venitul este unul egoist, şi anume ca ţie să îţi fie mai 
bine? 

Răspuns: DA. 
 

Legea Gravitaţiei funcţionează indiferent dacă o cunoşti sau o ignori. O sămânţă 
pusă în pământ şi udată va creşte indiferent ce crezi tu despre agricultură. 

  
Dar... 

 
... faptul că îţi va creşte venitul nu înseamnă în mod automat că vei fi mai 

fericit(ă) sau că viaţa ta va fi mai bună (ai putea să atragi situaţii în care să 

risipeşti cei 30%). 
 

Ca urmare, va fi de foarte mare ajutor ca intenţia din spatele intenţiei să fie 
aceea de a ajuta lumea prin ceea ce faci. 

 
De exemplu, te poţi gândi „Pe lângă faptul că familia mea va avea un standard 

de viaţă mai bun, cu banii în plus îi voi putea ajuta şi pe alţii care au probleme” 
sau „Pentru că voi avea succes folosind aceşti paşi, atunci prietenii şi cunoştinţele 

mă vor imita şi în acest fel lumea va deveni mai bună pentru că oamenii vor 
concura între ei în a-i ajuta pe ceilalţi”. 

  
Pasul 2. Găsește pe cineva care are aceeași nevoie sau o nevoie 

asemănătoare și planifică o modalitate prin care poți ajua acea persoană 
să obțină acel lucru. 

 

Acesta este al doilea pas ca importanţă după Meditaţia Cafelei. Cu cât planifici 
mai detaliat, cu atât sămânţa este mai puternică. Asta nu înseamnă că dacă faci 

un gest de generozitate „pe moment”, atunci sămânţa nu e puternică. 
  



 

Spun că dacă tu te gândeşti „Cândva, 

săptămâna viitoare, o să găsesc pe 
cineva pe care să-l ajut să câştige mai 

mulţi bani” atunci sămânţa e mult mai 
slabă decât dacă îţi notezi în agendă 

„Marţi, la ora 11.30 o să accesez 
siteul crestemidei.ro sau kiva.org şi o 

să-mi aleg un proiect cu care rezonez 

căruia o să-i donez 50 de lei” sau „Joi, la 
ora 14.00 o să-l sun pe prietenul meu 

care ştiu că are un business şi o să-l 
întreb cu ce pot să-l ajut ca să-şi crească vânzările. Chiar dacă nu mă pricep la 

vânzări cu sigurantă o să găsesc ceva ce ştiu să fac şi cu care pot să-l ajut”. 
  

Acest pas e important şi pentru că 90% din puterea unei seminţe constă în 
dorinţa de a-i ajuta pe ceilalţi.  

  
Un alt lucru care influenţează puterea seminţei este ceea ce tu dăruieşti. Dacă 

în procesul de dăruire ţie îţi e foarte uşor să donezi 500 de lei, dar îţi e foarte 
greu să dai o oră din timpul tău pentru a-ţi ajuta prietenul, atunci faptul că dai 

o oră din timpul tău va planta o sămânţă mult mai puternică. 
  

  

 
 

Pasul 3. Pune în practică planul de la Pasul 2. 
Planifică-ţi programul astfel încât să poţi face săptămânal 

acţiunea pe care ai planificat-o la Pasul 2. 
  

Pentru ca ţie să-ţi crească venitul ajută-ţi prietenul să-i 
crească vânzările câte o oră în fiecare săptămână. Ajută-

ţi colegul în fiecare săptămână să lucreze la promovarea 
lui pentru ca tu să primeşti promovarea pe care ţi-o 

doreşti. 
 

 
 

 

Pasul 4. Meditația Cafelei  

  

La finalul zilei, înainte să adormi, ia-ți 5 minute 

pentru a practica ceea ce  Geshe Michael Roach, 

autorul cărților de succes “Șlefuitorul de 

diamante”, ”Management Karmic”, ”Karma 

Iubirii” numește ”Meditația Cafelei”.  

 

http://crestemidei.ro/
https://www.kiva.org/


 

Meditația Cafelei este una din cele mai plăcute practici, dar și cea mai puternică 

și absolut necesară pentru ca convingerile productive plantate în subconștientul 

tău să se dezvolte. Dacă sari peste Meditația Cafelei, sari peste succes și fericire.  

Geshe Michael Roach spune ”Meditația Cafelei face diferența între a ți se îndeplini 
tot ce-ți dorești de la viață, sau nu. Nu fi dezamăgit pentru cât de simplu este 

s-o faci, sau faptul că te gândești la toate lucrurile bune pe care le faci pentru 
ceilalți nu este o activitate intensă.”   

  
Meditația Cafelei înseamnă pur și simplu să te gândești la lucrurile bune pe care 

le-ai făcut pentru ceilalți, la beneficiile pe care acțiunile tale le-au adus acestor 
persoane și lumii întregi și să te bucuri pentru asta. 

 

Succes în resetarea termostatului intern pe un excedent financiar lunar care să-

ţi permită să trăieşti viaţa abundentă şi împlinită pe care ţi-o doreşti! 

 

Resurse  

  

1. www.thetappingsolution.com 

2. www.eftforyou.ro  – foloseşte linkul http://eftforyou.ro/servicii/consultanta-

individuala pentru o sesiune gratuită de claritate cu Nicoleta Nistor, expert EFT, 

autorizată să folosească tehnica „Matrix Reimprinting”  

  

 Nick Ortner – „Terapia prin ciocănituri”  

 Geshe Michael Roach, Lama Christie McNally – „Şlefuitorul de diamante”  

 Geshe Michael Roach, Lama Christie McNally, Michael Gordon – „Management 

karmic”  

 Geshe Michael Roach – „Karma Iubirii. 100 de răspunsuri despre relația ta”  

 Florin Păsat – „WOW! Noul ghid ca să trăieşti acum o viaţă abundentă şi împlinită”  

 

Cumpără aceste cărți de pe www.libris.ro și folosind codul ABUNDENTA ai 

reducere 20%; codul de reducere este valabil pentru orice cumpărătură de pe 

www.libris.ro. 

 

 

http://www.thetappingsolution.com/
http://www.eftforyou.ro/
http://eftforyou.ro/servicii/consultanta-individuala
http://eftforyou.ro/servicii/consultanta-individuala
http://www.libris.ro/
http://www.libris.ro/

