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FORMULA	  SCHIMBĂRII	  
5	  paşi	  către	  a	  introduce	  un	  nou	  obicei	  
în	  viaţ   a	  ta
Hai sa incepem avand finalul in minte: gandeste-te la unul, poate doua 
obiceiuri, pe care vrei sa le schimbi la tine. Sau pe care vrei sa le faci parte 
din viata ta. Lucruri care tin de comportamentul tau si cu gandul la care ai 
oftat probabil nu o data. La care ai aspirat sau chiar le-ai incercat dar fie nu 
ai reusit, fie nu a fost o schimbare de durata. 

Probabil ca iti vor veni in minte o multime de lucruri si odata cu ele un 
intreg pachet de emotii – mandrie pentru reusite, vina, resemnare, chiar 
dispret pentru prea putina vointa, disciplina, pricepere…  

Tocmai de aceea relatia pe care cei mai multi dintre noi o avem cu 
schimbarea este una de dragoste si ura totodata. Schimbarea este dorita si 
temuta, venerata si hulita, cautata si evitata. Cu totii ne dorim vieti mai 
frumoase, obiceiuri mai sanatoase, corpuri si minti suple … - dar nu 
neaparat si sa schimbam ceva la noi . 

Vestea buna este ca tocmai aceasta intensa ambivalenta a emotiilor pe care 
ni le starneste poate deveni exact combustibilul de care ai nevoie pentru a 
declansa si sustine schimbarea.  

O alta descoperire interesanta arata ca fie ca e vorba de o schimbare majora 
sau de una marunta, procesul este unul si acelasi. Incredibil de similar 
indiferent de complexitatea problemelor sau obiectivelor despre care 
vorbim. Fie ca e vorba de a face mai mult exercitiu fizic, a renunta la fumat, 
a tine o dieta, a inchide televizorul la timp sau de a petrece mai mult timp 
semnificativ cu cei mici, a invata o abilitate noua, a scrie un articol sau 
chiar o carte, a recupera o relatie cu cineva drag sau a evolua spiritual – 
toate acestea au un fir rosu comun cu care se identifica: oamenii 
progreseaza parcurgand aceleasi faze ale schimbarii. 5 la numar.  
Sustinute de aceleasi strategii fundamentale care le asigura progresul 
dintr-o etapa in alta. Sustinute de peste trei decenii de studii stiintifice si 
cercetari. 

Povestea acestui model al schimbarii incepe inca din 1977 cand Profesorul 
de Psihologie James O. Prochaska a inceput alaturi de colegii sai de la 
Universitatea din Rhode Island studiul a peste 400 de modele de schimbare 
analizand si folosind diferite modele din psihoterapie. De unde si numele de 



Model Transteoretic al schimbarii comportamentale. 

Si daca alte teorii ale schimbarii vorbesc despre rezultate dupa practicarea 
consecventa a noului obicei timp de 21 sau 28 de zile, acest model – mult 
mai onest, realist si mai ales complet – vorbeste despre instalarea durabila a 
unei schimbari dupa parcurgerea unui proces de 90 de zile. 

Iata, foarte succint, care sunt etapele acestui proces (precum si duratele 
estimate), fiecare dintre ele critica ca si importanta pentru rezultatul final: 

1) PRE-‐CONTEMPLAREA	  	  
2) CONTEMPLAREA	  	  
3) PREGATIREA	  	  
4) ACTIUNEA	  
5) MENTINEREA	  OBICEIULUI	  IN	  TIMP	  

 
 

Faza	  1:	  Precontemplarea	  (Not	  Ready)	  
Uneori pur si simplu nu suntem pregatiti sa facem o schimbare. Vorbim 
despre Precontemplare atunci cand omul nu are in intentie sa faca o 
modificare in comportamentul sau in viitorul apropiat sau, posibil, nici nu 
realizeaza ca are nevoie de o schimbare. Poate fi vorba de ignoranta, 
minimizare sau chiar negare. “Nu e vorba ca nu vad o solutie; ei nu vad 
care este problema.” 
In mod tipic, precontemplatorii subestimeaza beneficiile schimbarii si 
supraestimeaza neajunsurile acesteia.  
Aceasta este practic o non-faza. Pentru ca e foarte putin probabil ca oamenii 
care se gasesc in acest punct sa initieze o schimbare in urmatoarele 90 de 
zile. 



Faza	  2:	  Contemplation	  (Getting	  Ready)	  	  -‐	  saptamana	  1	  -‐	  2	  	  
Schiteaza-ti obiectivul si defineste noul tau fel de a fi. Incepe sa 
monitorizezi si masori obiceiul pe care doresti sa-l schimbi. Gandeste-te la 
consecintele problemei (asa cum arata ea acum) si imagineaza-ti viata fara 
ea. Creste-ti gradul de constientizare si hraneste-ti emotiile care te vor 
impinge catre actiune. 
Daca intrebi pe oricine de ce are nevoie pentru a face o schimbare iti va 
raspunde ca de motivatie, angajament, determinare etc. Raspunsul e intr-
adevar corect dar incomplet – stiinta unor schimbari de durata implica de 
asemenea stapanirea unor abilitati specifice. Una din greselile majore pe 
care oamenii le fac atunci cand vor sa introduca o schimbare in viata lor 
este sa supraestimeze puterea motivatiei si sa subestimeze valoarea unor 
abilitati care pot fi dobandite. 
Modelul de schimbare despre care vorbim aici implica atat angajament cat 
si abilitati, deprinderi necesare. 
Iata care sunt strategiile sau catalizatorii necesari in faza de Contemplare: 
MONITORIZAREA	  PROGRESULUI	  

Odata ce ti-ai stabilit un obiectiv (care iti apartine, e realist, masurabil, 
pozitiv exprimat si a carui realizare sta in puterea ta), primul lucru pe care il 
poti face pentru a creste probabilitatea de a avea succes este sa incepi sa te 
monitorizezi. Si, in mod evident, intr-o prima etapa vei monitoriza 
comportamentul actual – cate tigari pe zi, cate ore de sport, cate pagini 
citite / scrise etc. Faci acest lucru din cel putin 3 motive: in primul rand, iti 
tine atentia focusata pe obiectiv (devine practic imposibil sa uiti de el ); in 
al doilea rand, e o sursa excelenta de feedback (stii permanent pe unde te 
gasesti); in al treilea rand, e o sursa grozava de satisfactie si alimentare a 
motivatiei atunci cand cifrele incep sa arate din ce in ce mai bine! 
De altfel, monitorizarea progresului este o strategie pe care o vei mentine 
pe tot parcursul celor 90 de zile. Pentru ca daca memoria sau perceptiile 
noastre pot fi selective, cifrele nu mint . 
Iti poti monitoriza progresul prin diverse metode: un jurnal, un grafic, notite 
in calendar, o aplicatie pe telefonul mobil etc. 
CONSTIENTIZAREA	  

Cum spunea candva Albert Einstein, “No problem can be solved from the 
same level of consciousness that created it”. Inainte de a ne modifica un 
comportament, avem nevoie sa ne crestem gradul de constientizare a 
cauzelor care l-au determinat, a posibilelor consecinte, a ce ne tine legati de 
el, respectiv ne motiveaza sa-l schimbam, a solutiilor pe care le avem la 
indemana etc. 



Prin urmare, intreaba-te: Ce m-a adus in aceasta situatie / problema si ce 
face ca ea sa se mentina? Ce am de castigat / de pierdut comportandu-ma 
asa cum o fac acum? Ce am de castigat / de pierdut daca fac o schimbare? 
Care sunt optiunile mele? Cum as putea sa-mi ating obiectivul? 
Orice te poate face sa simti si sa declari “Pana aici! Asa nu se mai poate!” 
reprezinta o piatra de temelie pe care schimbarea se intemeiaza. 
STARNIREA	  EMOTIILOR	  

Totodata, stim ca orice proces de constientizare, oricat de intens, nu 
inseamana nimic daca nu este alimentat cu emotii. Constientizarea fara e 
emotii e ca o flama fara combustibil. 
Oamenii se schimba rar doar analizand faptele si logica lucrurilor; daca ar fi 
sa fie asa, nimeni nu ar mai fuma, nu ar mai bea, manca junk food sau 
petrece ore fara noima in fata unui televizor. Oamenii se schimba atunci 
cand emotiile lor ii provoaca sa priveasca in fata faptele. 
Secretul aici consta in a balansa emotiile care vin din teama (de consecinte 
negative etc) cu emotiile pozitive care vin din a-ti imagina a better 
tomorrow. Ganditi-va la implicatiile pe termen lung ale vechiului obicei 
(problematic) si lasa-ti sa simtiti intr-o masura rezonabila teama de ce s-ar 
putea intampla. Apoi ganditi-va la cum veti arata, cum va veti simti, cum 
veti relationa cu ceilalti, cum va arata viata voastra odata ce acest obicei va 
fi schimbat. Imaginati-va cat mai in detaliu tot ceea ce va inconjoara in 
noua impostaza. 
Dublati in acest fel puterea emotiilor atasate obiectivului vostru! 
ANGAJAMENTUL	  

Nimic spectaculos nu s-a realizat vreodata fara un gram de entuziasm! 
Acum este momentul sa va angajati fata de voi insiva catre schimbare – sa o 
puteti exprima raspicat si ferm; si in cuvinte cat mai simple asa incat si 
subconstientul sa inteleaga si asimileze decizia voastra. 
E ok sa simtiti oarece dubii – este energia care va tine vie hotararea voastra. 
Cum spun psihologii “Relatia dintre hotarare si dubiu nu este nici pe 
departe una de opozitie; hotararea este cu adevarat sanatoasa nu atunci cand 
e fara umbra de indoiala, ci atunci cand o ai in ciuda indoielilor.”  
 

	   	  



Faza	  3:	  Pregatirea	  (Ready)	  	  -‐	  saptamana	  2	  -‐	  3	  
Fa cunoscut celorlalti obiectivul tau. Alege o zi in care vei incepe si 
oamenii care te vor sustine. Fa primii pasi, chiar daca sunt mici. 
Aceasta este faza in care inveti ce sa faci inainte de a te arunca cu totul in 
actiune.  Sunt lucrurile acelea esentiale pe care le ai de facut inainte de a 
sari cu parasuta din avion . 
Inainte de toate, sparge obiectivul mare in obiective mai mici, intermediare. 
Sa spunem ca vrei sa slabesti 5 kg in cele 90 de zile. Obiectivele tale 
intermediare ar putea fi sa renunti la deserturi, sa incepi sa faci sport, sa 
reduci numarul de calorii zilnice etc. Incepe cu pasi mici care te vor duce la 
atingerea obiectivului mare. 
De asemenea, continua cu strategia din faza 2: monitorizeaza progresul. 
Mai mult decat atat, de data aceasta urmareste si care sunt stimulii negativi: 
in ce contexte, in ce stari, alaturi de ce persoane tinzi sa repeti 
comportamentul problematic? Fie ca e vorba de fumat, de tipat la copii sau 
subalterni etc.  
Identifica-ti o “echipa de suport” – oameni care te vor sustine in a-ti atinge 
obiectivul. Pot fi persoane din familie, prieteni, colegi de la serviciu etc.  
Si mai ales incepe sa faci efectiv primii pasi spre schimbare – orice mic 
succes iti va hrani motivatia, iar motivatia puternica iti va aduce succese si 
mai mari. Identifica alternativa “sanatoasa” a obiceiului actual si incepe sa 
o experimentezi. 

Faza	  4:	  Actiune	  –	  saptamana	  2	  -‐	  8	  
Actioneaza! Construieste noi obiceiuri. Recompenseaza-te pentru reusite. 
Tine-ti aproape echipa de suport. 
Faza 4 este despre energia si chiar furia actiunii care poate dura 2 pana la 4 
saptamani. Ai facut pasi mici in etapa anterioara, acum actionezi cu totul in 
directia aleasa. 
Ca si in etapele anterioare, exista cateva strategii care te vor sustine: 
RECOMPENSAREA	  

Este metoda de intarire a comportamentelor veche cat lumea. Ideea aici este 
sa alegi recompense “sanatoase” (din capitolul celor care iti fac placere, dar 
si bine) si imediate. Adica, indata ce te-ai tinut de plan, de noul obicei (de 
exmplu, dupa o ora de antrenament la sala), ofera-ti o recompensa pe care o 
vei conecta mental cu noul comportament. Poate fi o cafea buna, un film cu 
cineva drag, rasfoitul unei eviste care iti face placere etc. Alege ceva cu 
semnificatie pozitiva pentru tine – caci ceea ce este recompensa pentru 



unul, poate fi pedeapsa pentru altul . 
Fa asta pana cand noul comportament devine parte din rutina ta. Apoi, 
incet, incet, renunta la recompensa – noul obicei iti va veni oricum natural.   
CONTRACARAREA	  SAU	  CONTRA-‐CONDITIONAREA	  

E o strategie bazata pe un principiu simplu: nu poti avea un comportament 
negativ simultan cu opusul lui! Deci fa fix opusul sanatos al obiceiului pe 
care vrei sa-l schimbi si astfel creezi premizele ca obiceiul prost sa nu mai 
aibe teren de manifestare. Pentru fiecare problema, exista o alternativa 
buna: sa te relaxezi in loc sa-ti alimentezi emotiile negative, sa te misti in 
loc sa zaci pe canapea la televizor, sa vorbesti calm in loc sa ridici tonul etc. 
E simplu, doua comportamente opuse nu pot exista in acelasi timp! Cu o 
singura conditie: sa o faci, nu doar sa te gandesti la alternativa . Chiar 
daca iti va parea nenatural la inceput, “fake it until you make it”! 
CONTROLAREA	  MEDIULUI	  

In mod obisnuit, subestimam puterea lucrurilor si oamenilor care ne 
inconjoara in felul in care ne modelam obiceiurile. “Man is a child of his 
environment” s-a spus – dar este doar partial adevarat: modelam mediul in 
care traim in egala masura cu felul in care el ne modeleaza pe noi! 
Cheia acestei strategii este sa iti creezi cadrul in care noul obicei sanatos sa 
aibe toate sansele sa infloreasca. Gandeste-te cat de simplu e sa mananci 
adecvat intr-o vacanta intr-un regim de masa all-inclusive; sau sa iti reduci 
cheltuielile obtinand un nou card de credit… Ideea este sa selectezi in mod 
constient 3 categorii de stimuli care iti formeaza mediul: oamenii, locurile 
si lucrurile. In asa fel incat sa fii incurajat sa-ti mentii noul obicei mai 
degraba decat tentat sa te intorci la cel vechi. Macar pana cand obiceiul 
sanatos se instaleaza stabil in viata ta. 
RELATIILE	  CARE	  TE	  SUSTIN	  

Daca la inceputul fazei 4 esti atat de inflacarat si hotarat incat conteaza prea 
putin ce fac sau spun cei din jurul tau, ei bine dupa cateva saptamani de 
efort sustinut suportul lor devine critic. Asa ca nu ezita sa apelezi la ajutorul 
celor pe care i-ai identificat ca fiind “echipa ta de suport” – lasa-i sa te 
asculte, accepta-le presiunea pozitiva, spune-le ce functioneaza si ce nu 
pentru tine in comunicarea cu ei, roaga-i sa-ti serveasca ca remindere 
sanatoase. 

Faza	  5:	  Mentinerea	  obiceiului	  in	  timp	  –	  saptamanile	  8-‐12	  +	  
Invata sa spui Nu si fa-ti un plan de redresare dupa dupa o “alunecare”. 
Evita stimulii cu risc maxim, rezista tentatiei si mentine-ti optimismul! 
Continua sa practici strategiile care te-au adus in acest punct. 



Schimbarea unui comportament este un proces natural in care reusesti, 
“calci stramb”, inveti din greseli si o iei de la capat . 
Pe masura ce iti atingi obiectivele, asteapta-te sa ai si alunecari – probabil 
nu una ci cateva. Ca sa-l citam pe Mark Twain “Sa ma las de fumat e cel 
mai simplu lucru pe care l-am facut vreodata; stiu asta pentru ca am facut-o 
de mii de ori.” Daca insa intelegi acest lucru si te pregatesti pentru el, 
eforturile tale de schimbare nu vor in zadar! 
Accepta-ti inclusiv fricile (raman acolo niste emotii reziduale…) – 
recunoaste teama ca pe ceva natural, intelege de unde iti vine si mergi mai 
departe. Retine: ceea ce nu e rezolvat (emotional), reapare sub o forma sau 
alta. 
In mod paradoxal, nu numarul de “alunecari” prezice daca iti vei atinge sau 
nu obiectivul. Ceea ce conteaza cu adevarat este daca permiti un greseli de 
moment sa devina un fapt permanent sau nu. 
Iata, pe scurt, cateva strategii de a persevera in eforturile tale de schimbare: 
evita stimulii cu risc maxim (monitorizarile anterioare iti ofera cea mai 
buna informatie despre acestia), exerseaza mental sa spui Nu unei tentatii 
inainte ca ea sa apara efectiv (vizualizeaza-te cum ii rezisti),  rezista 
primului impuls (detaseaza-te, analizeaza, intreaba-te ce nevoie mai 
profunda ascunde el), raspunde constructiv unei greseli – e uman sa fii 
tentat, iar o simpla actiune izolata nu te defineste.  Ceea ce faci dupa ea este 
critic pentru succesul tau! 
In faza 5 continua sa folosesti strategiile din faza 4 (Actioneaza): 
recompensa, contra-conditionarea, controlarea mediului si relatiile de 
suport. Ar trebui ca la acest moment ele sa-ti fi intrat in reflex. Vestea buna 
este ca desi vei continua sa le folosesti o faci mai rar si mai putin intens. 
Mentinerea pe termen nelimitat o noului obicei cere o schimbare radicala de 
felului in care gandesti, in care te raportezi la noul obicei. Schimbarea de 
durata este un maraton, nu un sprint. Daca vrei, ideea este cel mai bine 
redata de diferenta dintre o dieta si un stil de viata. Prima este scurta, 
dureroasa, impusa, te priveaza. Cea de a doua este pe viata, naturala, 
placuta, automata. 
Cand ai ajuns in punctul in care lucrurile au intrat pe pilot automat pentru 
tine, in care tentatiile sunt zero iar capacitatea ta de a practica noul obicei 
este maxima, poti spune ca ai incheiat complet procesul celor 5 faze.  
Si pentru a incununa acest proces, fa un ultim pas care sustine generos 
schimbarea ta: ofera-ti ajutorul cuiva care se confrunta cu o provocare 
similara! Caci “…una din din cele mai frumoase forme de echilibru ale 
vietii este faptul ca nu poti ajuta in mod autentic pe cineva fara sa te ajuti pe 
tine insuti” – Ralph Waldo Emerson. 


