
SUPER RITUALUL 
DE 51 DE MINUTE  

!

CUM SĂ ÎȚI ÎNCEPI ZIUA ÎNCĂRCAT CU  
ENERGIE, CLARITATE, ÎNCREDERE ȘI SEMNIFICAȚIE  

ÎN MAI PUȚIN DE 1 ORĂ… PE CEAS!  

Un webinar prezentat de: 
Dan LUCA & www.5amcoaching.ro

http://www.5amcoaching.ro


Dr. Panaite 
Nutriționist

Andrei Roșu  
Polul Nord

1,000 
cărți

Master Jiang 
în China

O CĂLĂTORIE DE 5 ANI 



Nu poți să îi înveți pe alții ceea ce știi, 	

poți să îi inveți doar ceea ce ești.



Pasul 1. 
Gratitudine pentru un început 

extraordinar de zi   
(3 minute)



Exercițiu de 2 minute: 
!

“Sunt foarte recunoscător pentru...” 



- sănătatea mea, partenerul de viață, 
copiii mei, banii pe care îi am, 
clienților, părinților, și pentru lucruri 
mai puțin evidente ca și… 

- apa caldă, mâncarea, casa mea, 
hainele mele, pentru vederea mea, 
posibilitatea de a merge, faptul că 
trăiesc într-o țară în care e pace și 
că pot să îmi urmez visurile.

“Sunt recunoscător pentru...”

Scrie cel puțin 5 lucruri pe un post-it și lipește-l pe 
oglinda din baie ca să îți reamintești în fiecare dimineață



Pasul 2. 
Meditația  
Hawaiană  
(7 minute)



Procesul: 
1. Inspiră pe nas  
(numără 1-2-3-4-5-6-7)  
2. Ține-ți respirația  
(numără 1-2-3-4-5-6-7)  
3. Respiră pe gură  
(numără 1-2-3-4-5-6-7) 
4. Ține-ți respirația  
(numără 1-2-3-4-5-6-7)  
5. Repetă timp de 7 minute



Pasul 3. 
Exercițiu HIIT 

TABATA  
(4 minute)



Rutina 
TABATA: 
- practică intensiv 20 sec 
- fă pauză 10 sec 
- finalizează 8 runde

Căutare pe Youtube.com: 

“Quick 4 minute workout”  



Pasul 4. 
Experiența de învățare  

de la duș  
(10 minute)



Căutare pe Amazon.com 
“ECO X GEAR”  

Sincronizează-ți 
smartphone-ul 
prin bluetooth cu 
gadgetul și dă-ți 
voie sa ai o 
experiență de 
învățare în timp ce 
faci duș.



4 AUDIOBOOK-URI PE 
CARE LE RECOMAND

1. Jim Rohn - The Art of Exceptional Living	

2. Tony Robbins - Get the Edge 	

3. Napoleon Hill - The Master Keys to 

Success	

4. Stephen Covey - The 8th Habit



Pasul 5. 
Micul Dejun: 

 Shake de afine 
(7 minute)



INGREDIENTE: 
- 1 ceașcă de lapte de soia  
- 1/2 ceașcă afine (congelate) 
- 1 buc Mango  
- 1 liguriță semințe de in 
- câteva frunze de ceai alb  
- 1 linguriță de pudră de agrișe 

Nutritionfacts.org 
caută:  “a better breakfast”  



Mini blender  
Russell Hobs 

Mix & Go 
(altex.ro)



Pasul 6. 
Scrisul în jurnal  

(5 minute)



5 întrebări esențiale: 
!
1. Ce aș îndrăzni să fac dacă aș ști că nu 
pot eșua? 
2. Ce presupun în legătură cu ceea ce este 
posibil și imposibil?  
3. Ce durere sunt dispus să îndur? 
4. Ce îmi aduce bucurie și împlinire? 
5. Ce revoluție vreau să conduc?



Pasul 7. 
Obiectivul 

zilei  
(10 minute)



Careul cu 5 obiective 

- compară fiecare 2 obiective  
- (1vs2; 1vs3, 1vs4, 1vs5, 2vs3, 2vs4, 

2vs5, 3vs4, 3vs5, 4vs5) 
- dintre oricare pereche de 2 obiective, 1 

este mai important - scrie numărul 
acelui obiectiv în pătrățelul alb de la 
intersecția celor 2 obictive -  

- (ex: 3vs4, 4 este mai imp.) 
- numără de câte ori apare fiecare 

obiectiv în pătrățelele albe > Obiectivul 
zilei este acela care apare de cele mai 
multe ori!  



Verificarea ecologiei  
obiectivului: 
!
1.Dacă azi ar fi ultima zi din viața mea aș face același 
lucru pe care mi l-am propus pentru azi? 
2.O să vreau să îmi sun cel mai bun prieten la finalul 
zilei și să mă “laud” cu “această” reușita a mea? 
3.Va mai conta acest obiectiv peste 5 ani? 
4.Ce sfat mi-ar da mentorul meu pentru a-mi realiza 
acest obiectiv?  
5.Cum mi-aș putea realiza acest obiectiv lucrând doar 
o ora azi? 
6.Care este o modalitate complet diferită de a-mi 
realiza acest obiectiv?



Pasul 8. 
Biletul pentru   

relații extraordinare  
(5 minute)



!
- Ce compliment nu i-ai făcut niciodată 

partenerului tău? 
- Care este o trăsătură pe care ești 

bucuros că o are partenerul tău pentru că 
ție îți lipsește? 

- În cel fel ai fost plăcut surprins de 
partenerul tău în ultimele zile? De ce 
apreciezi acest lucru? 

- Ce compliment ai vrea să primești de la 
partenerul tău? Începe prin a face tu acel 
compliment…  

Răspunde la o întrebare sau 
scrie ceva din inimă

Scrie-i în fiecare dimineață un asemenea bilet 
partenerului de viață și observă cum relația înflorește!

!
- Mă inspiri!  
- Ești o comoară! Mă simt bogat în fiecare zi. 
- Zâmbetul tău îmi luminează și cea mai 

întunecată zi 
- Mă uimești cu… 
- Îmi luminezi viața 
- Am fluturi în stomac atunci când îmi rostești 

numele 
- Te iubesc nu doar pentru ceea ce ești, dar și 

pentru cine sunt eu atunci când sunt cu tine



Seconds App   
caută: iOS & Android  

http://www.intervaltimer.com/timers/5571832 

Tot ritualul într-o aplicație pe mobil! 

Apasă START și  
bucură-te de  
Super-Ritualul 
de dimineață 

http://www.intervaltimer.com/timers/5571832


Recapitulare 



Rise and Shine (Welcome to the Grind)

https://vimeo.com/99175357

https://vimeo.com/99175357


Întrebări…



Liderii au întotdeauna grijă de ei înșiși	

înainte să aibă grijă de ceilalți. 	

Trezește-te la 5AM! 



ÎȚI MULȚUMESC   
PENTRU SPRIJINUL TĂU  
ÎN A PROMOVA ACESTĂ 
 IDEE NEREZONABILĂ! 

WAKE UP & LIVE! 
www.5amcoaching.ro

http://www.5amcoaching.ro

