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Sunte\i cu to\ii laolalt` ]i tr`nc`ni\i vrute ]i nevrute. Cu 
totul nea]teptat, una dintre cuno]tin\ele tale face o 
remarc` sarcastic`, l`sându-te total descoperit` în fa\a 
întregului grup. Tu stai ca împietrit` ]i sim\i cum \i se 
înro]esc obrajii. Ei, ai mai tr`it situa\ia asta?

Ar trebui s` faci ceva, imediat: s` te împotrive]ti, verbal 
sau gestual, s` opui rezisten\`, s` te aperi, într-un  
fel sau altul. Dar nu po\i (înc`) s-o faci... E]ti ca 
paralizat` de stupoare, de fric`, de ofens`. Ceea ce-\i  
lipse]te este prezen\a de spirit, ori capacitatea de 
reac\ie, ori promptitudinea de a riposta. 

Dup` cum vezi, folosesc trei sintagme pentru unul ]i 
acela]i lucru despre care vom vorbi în aceast` carte. Le 
voi întrebuin\a, când pe una, când pe cealalt`, cum va 
fi nevoie, ca s` te fac s` în\elegi cât mai bine aceast` 
no\iune complex`.

Am o veste bun`: capacitatea de reac\ie prompt` se 
poate înv`\a, se poate exersa ]i antrena pân` la des`-
vâr]ire. De fapt, suntem fiin\e cu o competen\` instinc-
tiv` de autoap`rare. 

C`est la vie
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În situa\ia descris` mai sus, î\i vin în minte, dup` câteva 
clipe numai, lucruri pe care ai fi putut s` le spui sau s` le 
faci – doar c` e prea târziu. Spun asta din proprie expe-
rien\`, eu îns`mi reg`sindu-m` de câteva ori în aseme-
nea situa\ii. De aceea, m-am pus cu burta pe studiu ]i 
am probat mai multe metode de dezvoltare a capacit`\ii  
de reac\ie. Rezultatul l-am constatat pe pielea mea: 
ceea ce la început a fost o p`rticic` neînsemnat` de 
via\` a devenit o adev`rat` surs` de puteri creatoare. 
Capacitatea de reac\ie te încununeaz` de succes, 
ini\iativa te face atractiv` ]i simpatic`. 

Î\i voi ar`ta cum s`-\i g`se]ti propriul drum spre 
atingerea acestui scop! Mai întâi, vom face un „in-
ventar” al st`rii de fapt, pentru ca apoi s` purcedem la 
schimb`ri care se refer` la propriul corp, la sentimentele 
tale, la spiritul t`u. A]adar, intr`m în ringul de lupt` ]i  
începem b`t`lia pentru profilul t`u independent! 

Miss
Trendy

A ta,
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Despre intui\ie – trei lucruri de ]tiut

Vraiment, artele mar\iale te pot înv`\a multe despre 
ini\iativ`. Nu e cazul s` te descurajezi. Ini\iativa nu este 
nicidecum numai o chestiune mental`. Ea î\i implic` ]i  
corpul, ]i sentimentele. }i, pe lâng` asta, exerci\iile 
propuse te fac mai agil` ]i mai mobil`, nemaivorbind 
de sc`derea în greutate – un efect secundar bine-venit!

Nu-\i face griji, nu va fi nevoie acum s` începi s` prac-
tici artele mar\iale. Vei integra îns` în via\a cotidian` 
câteva concepte esen\iale ale acestei arte ]i vei obser-
va c` atitudinea ta fa\` de tine îns`\i ]i fa\` de mediul 
înconjur`tor va fi cu totul alta; î\i va cre]te capacitatea 
de a te impune ca printr-un act de magie. Hai, bucur`-te  
de pe-acum de rezultate!   



Ini\iativa este o chestiunede atitudine! Ea se refer`  atât la corp, cât ]i la spirit.

Alors!


