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Atunci când ai obosit să cauți în 

jurul tău, întoarce-te la tine 

și dă sens și vieții tale! 
 
 
 
Păstrează-ți prețul întreg! 

Tu nu ai voie să fii la reducere! 
 

 

Cu toţii uităm să ne punem pe primul loc în 

viețile noastre! Diferența este că unii îşi 

amintesc mai devreme să se întoarcă la ei, alții 

o fac mai târziu, iar restul nu se mai întorc 

niciodată! Și fiecare are motivele sale! 

 

Unii nu vor să se mai întoarcă la ei pentru că 

știu ce au lăsat acolo și le place mai mult ce 

găsesc în ceilalți, alții ar vrea să se întoarcă, 

dar nu mai știu nimic despre ei pentru că s-au 

pierdut prea mult în ceilalți! 

 

Eu am uitat de multe ori de mine, deși, 

conștient, mi-am promis că nu o mai fac 
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niciodată! Și de fiecare dată, fără excepție, 

atunci când am renunțat la mine, la a mai fi 

cea mai importantă în viața mea, au renunțat 

și ceilalți să mă mai vadă importantă în viața 

lor! 

 

Dar nu înțeleg, mama! Cum e posibil? 

 

Nu te-ai fi așteptat la asta, nu? Ai fi zis că dacă 

renunți la tine și te pui în slujba celorlalți și 

oferi și te implici tot mai mult, viața va fi 

generoasă și îți va oferi un feedback care să te 

umple de împlinire și de fericire! Se prea 

poate! Ce uităm însă este că în timpul acesta, 

cât noi suntem preocupate să investim doar în 

ceilalți, fără să investim și în noi, automat, noi 

rămânem în urmă!  

 

Pentru că oamenii în care noi alegem să 

investim timp, emoții, bani, interes nu-s 

obligați să ne întoarcă acțiunile în oglindă și să 

investească și ei în noi! Viața nu este o 

continuă reciprocitate! Fiecare om are dreptul 

și libertatea de a face propriile investiții, în 
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conformitate cu tot ceea ce este important 

pentru el. 

 

Și atunci, mami, ce-i de făcut? E greșit 

să oferi? Să investești în ceilalți? 

 

Nu! E greșit, în schimb, să nu mai investești și 

în tine și să te concentrezi doar asupra 

celorlați! Ce vreau eu să ții minte este că: 

 

 Atunci când tu uiți de tine, uită și 

restul!  

 Așa că adu-le aminte de tine într-un 

mod frumos. Atunci când tu nu mai ai 

încredere în tine, nu mai ai încredere 

nici în ceilalți. Şi chiar dacă ei au 

încredere în tine, tu nu-i crezi pe cuvânt 

și le ceri continuu să îți demonstreze că 

au dreptate! Până când ei se satură și 

pleacă! Și îți demonstrezi singură că ai 

avut dreptate! Că doar asta îți și doreai, 

de fapt, nu? Autosabotaj se cheamă. Să 

nu te împrietenești cu el și să păstrezi 

mereu doar o relație formală cu el. Nu-



4 
 

ți este folositor pe termen lung, așa că 

nu investi prea mult timp și energie în 

direcția asta. 

 

 Atunci când tu nu mai dai doi bani pe 

tine, pe sănătatea ta, pe felul în care 

arăţi, pe felul în care se desfășoară viața 

ta, te pui automat în rolul de victimă și 

ce crezi că vei atrage în jur? Corect! 

Salvatori de toate tipurile! Și nu, aici 

nu-i vorba de Făt-Frumos sau de 

Prințul din poveste! Salvatorul pe care îl 

atrage o persoană nefericită este un 

agresor sau tot o victimă care caută 

inconștient să își mențină, la fel ca și 

tine, nefericirea cu care este obișnuit! 

Frumoasă asociere, nu? Victimă-

agresor sau victimă-victimă! Crezi că 

poate ieși ceva extraordinar de aici? 

Pentru că, presupunând că eu chiar 

sunt un salvator de calitate, cu tot ce 

îmi trebuie, masculinitate, putere, 

dezvoltare, inteligență emoțională, cu 

toate rezervoarele pline de fericire și de 
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împlinire, nu crezi că aș vrea să mă simt 

bărbat pentru o femeie care nu-i 

victimă și care este cel puțin la fel de 

dezvoltată, inteligentă emoțional și 

independentă ca și mine? Voluntariatul 

se face în asociații, în cauze umanitare, 

și nu în relațiile de cuplu! 

 

Să știi că și mie mi-a fost greu multă vreme să 

asimilez informațiile astea, nu doar la nivel 

teoretic, ci și practic! Dar ce pot să îți spun 

este că în momentul în care începi să te ocupi 

și de tine, așa cum ai face-o cu partenerul tău 

de cuplu, tu chiar devii partenera ideală pe 

care, crede-mă, toți o vor alături! Pentru că în 

momentul respectiv tu deja vei ști să îți oferi 

singură tot ce ai nevoie, iar partenerul nu va 

mai fi acolo pentru a-ți umple golurile, ci 

pentru a te completa! 

 

Draga mea, atunci când o să te saturi să cauți 

în jurul tău, tu să te întorci iar la tine și să-ți 

răspunzi cât poți de sincer la următoarele 

întrebări: 



6 
 

 

Tu ți-ai dori un partener de cuplu ca 

tine? 

Viața pe care o trăiești în prezent 

este viața pe care o vrei, de fapt? 

 

Așa arată viața pentru care ai muncit 

până acum? 

Ești sigură că asta este tot ceea ce 

meriți tu să trăiești? 

 

Și dacă asta nu este tot, nu acesta 

este superlativul și idealul tău, când 

te apuci să muncești pentru fericirea 

ta? 

 

Mama, câte greșeli am făcut! De fapt, 

nu cred că mi-a mai rămas ceva de 

făcut! 

 

 

Vezi tu, atunci când ai impresia că nu mai este 

nimic de făcut, amintește-ți că mai este cel 
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puțin o metodă pe care nu ai încercat-o încă! 

Și dacă tot ai impresia că le-ai încercat pe 

toate, inventează-ți singură tehnici, experiențe 

care să te ajute să fii mai aproape de viața pe 

care meriți să o trăieşti. 

 

Scopul nostru, al femeilor, este să fim fericite 

și să avem grijă singure de fericirea noastră!  

 

Pentru că dacă fiecare are grijă de fericirea lui, 

în dreptul lui, atunci când doi oameni se 

întâlnesc, își vor pune la un loc fericirea, și nu 

lipsurile, nevoile și așteptările! 

 

Așa că, draga mea, tu să te întrebi mereu ce 

aduci în relațiile cu ceilalți. Să observi dacă 

predomină nefericirea, frustrarea sau 

mulţumirea, împlinirea și fericirea! Apoi, ia-te 

în serios și lucrează la tot ce ai de îmbunătățit 

în viața ta, și nu în viața celorlalți! Și dă-le 

libertatea oamenilor din jurul tău să facă 

același lucru. Și o să fie bine! 
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Dar cum o să știu cum mă percep 

oamenii din jurul meu? Cum o să îmi 

dau seama cât preț pun ceilalți pe 

mine? 

 

Hai să vorbim puțin despre valoarea 

percepută! Cu cât înveți mai repede această 

lecție, cu atât mai repede vei ajunge să fii 

fericită și, în același timp, te vei elibera de 

așteptări și de dependențe! 

 

Stai puțin! Ce este valoarea asta 

percepută de care zici? 

 

Valoarea percepută (standardul) este eticheta 

ta, cea pe care tu o porți în lume, în fiecare zi, 

în toate aspectele și împrejurările vieții tale! 

Ce scrie pe eticheta ta? Ce preț ai la vedere? 

Ești în campanie de promovare cu preț redus 

și ofertă early booking? Sau ești ediție limitată 

și nu te grăbești să ieși de pe piață? 

 

Valoarea percepută este felul în care te 

văd/percep ceilalți și cu cât valoarea ta este 
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mai mare în ochii lor, cu atât dorința de a te 

avea aproape de ei crește! Însă mai este o 

lecție care vine la pachet cu valoarea 

percepută și ea se numește lecția jumătăților 

perfecte. Așa că ține minte ce îți spun acum. 

 

Într-o lume în care tu ai să fii continuu 

încurajată să îți cauți sufletul-pereche și să 

ajungi să crezi că este obligatoriu să apară 

cineva, o jumătate, care să îți umple golurile, 

să îți vindece rănile, să te iubească 

necondiționat și să te pună pe un piedestal, tu 

să te oprești în loc și să nu crezi nimic. Nu-i 

suficient doar să fii, doar să exiști! Fără să faci 

nimic altceva! Doar să fii femeie și… să fii 

frumoasă. Pentru că nu ești o victimă, tu ești o 

femeie întreagă și suficientă. 

 

Și crede-mă că știu cum se simte poziția de 

victimă pentru că am fost acolo! Nu aș fi putut 

să îți descriu acest rol atât de bine dacă nu l-aș 

fi jucat cu succes până aproape de nivel 

identitar. Dar tot eu sunt și cea care ştie cum 

se simte și de cealaltă parte, în zona celor care 
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aleg să își ia viața în propriile mâini și să își 

asume responsabilitatea pentru tot ceea ce 

trăiesc. Minunat sentimentul acela de libertate 

și de eliberare! Și m-aş bucura să ajungi să îl 

simți și tu din plin. 

 

Așa că înainte să mai alegi să trăiești încă o zi 

în rol de săraca de tine, ia-te în serios și 

convinge-te singură că ești un întreg! Fără 

goluri, fără fisuri, fără așteptări și fără 

dependențe! Tu singură poți să îți oferi tot ce 

ai nevoie! Și nu, nu este un clişeu din 

dezvoltare personală! Alege-te pe tine și 

muncește pentru o viață așa cum ți-o dorești!  

Fii pozitivă, râzi, descoperă-ți pasiunile și 

investește timp pentru ele, ai grijă de felul în 

care arăți, dezvoltă-te continuu, citește, 

călătorește, înconjoară-te de oameni care te 

ajută să crești, iubește și dă-ți voie să fii 

vulnerabilă și să greșești. Și lasă-i pe toți din 

jurul tău să facă singuri același lucru! Nu mai 

simți nevoia să te implici acolo unde nu e loc și 

nici rost de salvatori sau de oaspeți nepoftiți! 
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Câtă dreptate ai, mama! 

 

Păi, ție îți place să mergi de bunăvoie în casa 

altcuiva unde este mizerie, dezordine și haos 

să-i faci curăţenie? 

 

Sincer, nu, deloc! Cum ar fi? 

 

Atunci de ce crezi că altuia i-ar plăcea să vină 

în casa ta, în viața ta unde este haos și 

dezordine și să facă terapie sau poate 

voluntariat, să te salveze pe tine, victima 

supremă? Și nu zic nu! Că poate s-or găsi ceva 

salvatori prin peisaj, dar după ce-și consumă 

energia, ei pleacă mai departe în viețile lor și 

tu tot în dezordinea ta rămâi! 

 

Nu mai bine te apuci singură și faci curat? 

Păstrezi ce-i bun și renunți la tot ce-i vechi 

și nu-ți mai folosește. 

 

Abia după ce ai terminat cu aranjatul și ești cu 

toate la zi, iubire de sine, încredere, 

independență, atunci îți eşti suficientă ție, 
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atunci ești și pregătită să îi primești pe ceilalți 

în viața ta. Pentru că ei atunci vor fi un bonus, 

și nu o piesă lipsă! 

 

Draga mea, acum tu știi că oamenii sunt 

întregi, și nu jumătăți, trei sferturi sau optimi. 

Sunt întregi! Și fiecare e responsabil de cum 

își îngrijește propriul întreg! Și dacă am face 

fiecare asta în dreptul nostru și ne-am 

preocupa doar de întregul nostru și nu am mai 

căuta să-i întregim pe ceilalți, am fi cu 

adevărat liberi și fericiți! De astăzi, de acum, 

tu mută-ți grija, atenția, preocuparea în 

bucata ta de viață și construiește acolo, în 

perimetrul tău, imperii de fericire de dat mai 

departe. Și să mai ții minte încă ceva! Nu e 

treaba ta să-i convingi pe ceilalți că se înşală, 

ci e treaba lor să se convingă singuri! Dacă pot 

și, mai ales, dacă vor! Tu trebuie să te convingi 

doar pe tine că meriți și că îți ești suficientă! 

Restul sunt detalii! 
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Și dacă, totuși, vrei să te pui  

pe locul 2 pentru cineva,  

pune-te tot pentru tine! 

 

 

Viața m-a învățat că: 

Produsele pot fi și ieftine, dar oamenii de 

care mă înconjor nu! 

 

Produsele pot fi la reducere, și în această 

situație eu am numai de câștigat de pe urma 

acestei oferte. Însă atunci când este vorba 

despre oamenii care se vând ieftin și nu își 

știu prețul, se lasă cu consum de energie și 

cu piedere de timp de ambele părți! 

 

Unui produs îi poți crește prețul 

în funcție de cerere! 

 

Unui om ieftin nu îi poți crește 

tu valoarea! 

E necesar să și-o crească singur! 

Dacă vrea! 
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