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Cinci modalitati prin care pierdem timpul – De evitat! 

 

Daca vrem sa ne oferim mai mult timp pentru lucrurile cu adevarat importante, trebuie sa ne 

OPRIM in a mai face cinci lucruri (bineinteles, daca ele fac parte din obisnuintele noastre): 

1. NU TE MAI INVINOVATI! 

Ceea ce urmeaza dupa ce am facut ceva gresit, e inca si mai rau decat greseala in sine! De 

cele mai multe ori, judecata noastra este de genul: “nu sunt bun”, “dau in bara tot timpul”, 

“succesul e pentru altii”, “ar fi trebuit sa fac mai bine”.. si tot asa. 

Este important sa incetam a ne mai invinovati si sa implementam in schimb, “cele 5 intrebari 

corecte” preluate din lumea medicala, atunci cand se urmareste administrarea corecta a 

tratamentului.  

Aceste 5 intrebari ne ajuta sa evaluam situatia si sa ne dam seama cum poate fi prevenita pe 

viitor. Raspunsurile date ne vor arata in mod clar, subiectele pe care avem nevoie sa aplicam 

EFT. 

Cele 5 intrebari corecte: 

- Persoana potrivita – Am avut de-a face cu persoana potrivita? Am cerut ajutor de la 

persoana potrivita? Am fost persoana cea mai potrivita pentru a face acest lucru sau era 

mai eficient sa las pe altcineva? Pana la urma, e rezonabil sa ma astept a fi cel mai bun la 

toate?! 

- Timpul potrivit – A fost cel mai potrivit moment sa fac asta? Care ar fi cel mai potrivit 

moment in care sa actionez data viitoare? 

- Rezultatul potrivit – Am abordat corect situatia? De felul in care actionam depinde 

rezultatul, iar acesta este diferita de la o persoana la alta. 

- Valoarea potrivita – Am dat motive suficiente persoanelor implicate pentru a conlucra? 

A fost scopul meu practic, a avut insemnatate si pentru cei implicati? A fost pentru ei si 

pentru mine, un cost (in bani, timp sau efort) rezonabil? 

- Metoda potrivita – Am urmarit un plan de actiune sau nu am facut nici un plan? Un plan 

de actiune va oferi intotdeauna o sansa in plus de reusita! 

Cu aceste 5 intrebari in minte, care sunt lucrurile pe care le pot face data viitoare, astfel incat sa 

obtin rezultate mai bune? Ce situatii delicate reies din raspunsuri, pe care sa aplic EFT? 

 

2. NU TE MAI CONCENTRA PE ACTIVITATI FACUTE “CEL MAI BINE” DE TINE 

Trebuie sa ne oprim in a mai incerca sa facem totul, de unii-singuri. Este important sa STIM 

la ce suntem cei mai buni si sa cerem ajutor pentru celelalte. De ce ne este frica sa cerem 

ajutor (sau sa angajam pe altcineva sa faca in locul nostru)? 
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3. NU MAI INCERCA SA FII “DE TOATE PENTRU TOTI” 

Nu putem fi experti in absolut orice!Trebuie sa decidem care sunt lucrurile cu care rezonam si 

sa facem ceea ce ne place. Mai bine facem un lucru cu adevarat bun, decat mai multe - cu 

rezultate mediocre. 

 

4. RECUNOASTE CEEA CE NU STII 

Este important sa investim intr-o pregatire continua de aceea e bine sa ne stabilim un buget 

pentru cursurile si cartile care ne pot ajuta. 

 

5. INCETEAZA SA TE MAI LUPTI PENTRU CEEA CE NU SE POATE ATINGE 

- Sa intelegi TOTUL 

- Sa faci TOTUL 

- Sa fii PERFECT 

Putem intoarce toate acestea, in favoarea noastra: 

- Viata e o calatorie! 

- Scopul este sa o traim cat de bine putem, pas cu pas 

- Invatarea este o experienta de-o viata si vom avea mereu cate ceva important de facut si 

invatat 

 

Care sunt emotiile negative sau gandurile care va vin, citind cele de mai sus? Care sunt 

senzatiile pe care de observati in corp? Cea mai usoara cale de a stabili “afirmatia de setare” in 

EFT este sa ne folosim de aceste raspunsuri.  

Astfel, le putem adapta pentru exercitiile pe care le avem de facut: 

- “Desi am aceasta senzatie de lesin in stomac si imi vine sa vars, accept felul in care ma 

simt” 

- “Desi am dat-o rau in bara de data asta, ma accept asa cum sunt, cu toate 

imperfectiunile” 

- “Desi nu s-a terminat totul asa cum as fi dorit – desi mi-am dorit cu-adevarat asta – 

accept profund si in totalitate dezamagirea mea” 

 

Cu cele mai bune urari, 

Ann Adams 


