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Ce stiu necuvantatoarele
… Si noi nu
Sa invatam de la :

- crabi
- gaste
- sobolani
- maimute
- broaste

Lectii de viata de la animalele de companie:
- traieste in present
- ai incredere in instinct
- fii clar si concis in comunicare
- nu purta ranchiuna
Abilitati animale:
-cimpanzei
-porumbelul calator
-termite
-corbi
-delfini

Lectura placuta !

Sa invatam de la crabi

Daca prinzi un singur crab si il pui intr-un cos vei avea nevoie si de capac caci crabul
va incerca in permanenta sa iasa si in cele din urma va reusi dar daca in cosul respectiv

pui mai multi crabi, nu vei mai avea nevoie de capac, deoarece prin miscarile pe care le
fac se agata involuntar unii de altii si se trag inapoi nereusind sa iasa nici unul.
Concluzii : - Oamenii din acceasi categorie sociala, intelectuala, au tendinta de ai
impiedica pe ceilalti, de langa ei, sa-si depaseasca conditia, cu una superioara .
- Daca esti intr-un anturaj, loc, care nu iti place, iesi repede, cat mai poti.
- Exemplele, din istorie, sunt nenumarate, de oameni care au facut progrese
spectaculoase, o data ce au intrat intr-un mediu care le-a stimulat inteligenta sau
imaginatia deci cauta oamenii care fac deja ce vrei tu sa faci, sau persoanele care au deja
ceea ce vrei tu sa ai, si alatura-te lor.

Sa invatam de la gaste

Atunci cand o gasca zboara singura ajunge cu 71% mai tarziu la destinatie decat daca
ar zbura intr-un stol. Dupa cum ai vazut gastele zboara in stoluri, in forma de litera V, iar
atunci cand fiecare gasca da din aripi creeaza un curent ascendent ce sustine gasca din
spatele ei. Cand o gasca iese din formatie aceasta simte rezistenta curentului de aer din
spatele ei, facand-o sa revina imediat in stol.
Concluzii : - Tot la fel se intampla si in cazul oamenilor, atunci cand un grup de
oameni are un scop comun, ajung mai repede la telul propus, iar atunci cand o persoana
are tendinta de a iesi din acel grup este tras imediat inapoi de anturaj.
- Mergi impreuna cu aceia care au aceeasi directie ca si tine.
Atunci cand gasta din fruntea stolului oboseste, ea nebeneficiind de curentul ascendent,
se retrage in mijlocul stolului pentru a se odihni lasand pe alta in fruntea stolului.
Concluzii : Si oamenii ar trebui sa fie la conducere, numai atat timp cat sunt capabili,
iar cand nu mai pot, sa lase locul altcuiva, nu sa stea in scaunul puterii tot timpul.
Gastele din stol gagaie pentru a o incuraja pe cea din fata sa mentina viteza, ea
nebeneficiind de curentul ascendent care o impinge din spate.
Concluzii : Oamenii ar trebui sa aiba grija ca ceea ce spun sa fie incurajator pentru
grup, nu sa vina numai cu reprosuri.
Cand o gasca este ranita sau se imbolnaveste, iesind din formatie, doua alte gaste o
urmeaza si stau alaturi de ea, pana cand aceasta moare sau isi revine si continua zborul
apoi cu alt stol.

Concluzii : Ar trebui sa fim alaturi de semenii nostri nu numai cand acestia sunt
puternici ci si atunci cand acestia se afla in situatii mai dificile.

Sa invatam de la sobolani

In 1970 un grup de sobolani, a fost inghesuit in custi metalice, inguste, murdare, in
care aveau doua surse de apa: o sursa de apa curata si o sursa de apa plina cu morfina .
Sobolanii nu consumau apa curata ci consumau apa cu morfina, nici nu se atingeau de
apa curata.
Apoi a fost construit parcul Rat Park de 200 de ori mai mare decat custile metalice, aici
exista o abundenta de produse alimentare, bile şi roŃi pentru joacă, de asemeni si aici erau
doua surse de apa una cu morfina si alta cu apa pura . Sobolanii, spre uimirea celor care
au facut experimentul si anume psiholog canadian de Bruce K. Alexander si colegii sai de
la Simon Fraser University din British Columbia, Canada , nu consumau apa cu morfina
ci apa pura.
Cand au fost adusi sobolani din cusca (sobolani dependenti de morfina) in mediu
natural, acestia au inceput incet incet sa-si schimbe obiceiul de a mai consuma apa
infestata si au ales apa pura .

Concluzii :

Pentru a uita de viata urata pe
care o au, multi oameni aleg
“drogurile” doar ca acest drog
difera de la om la om pentru unii
drogul e uitatul in exces la
televizor , pentru altii alcoolul
etc

Sa invatam de la maimute

Maimutele isi pot recunoaste propria imagine in oglinda sau in poze. Maimutele sunt
animale sociale care traiesc in grupuri, foarte bine organizate avand lideri si restul
membrilor din grup .
In cadrul unui experiment s-au facut poze atat liderilor cat si restul maimutelor din
grup. Cand s-au dus cu pozele la lideri, acestia nu au vrut sa se uite la poze, nefiind
interesati de poze, ba chiar au rupt aceste poze, dar atunci cand pozele liderilor au fost
aratate maimutelor obisnuite acestea se uitau la poze , erau interesate de acele imagini cu
lideri..
Concluzii : In timp ce unii oameni isi vad de viata lor, oamenii obisnuiti pierd timpul
pe la televizor vizionand emisiuni in care sunt prezentate diferite picanterii din viata
vedetelor sau citesc ziarele de scandal pentru a afla ce a mai facut nustiu care “vedeta”.

Sa invatam de la broaste

Daca arunci o broasca intr-un vas cu apa clocotita, broasca sare imediat din apa
fierbinte.
Daca pui broasca intr-un vas cu apa rece, ea inoata in vas, fiind intr-un mediu
confortabil. Daca pui vasul la incalzit, broasca inoata fara sa-si dea seama ca incet incet
apa se incalzeste. Broasca intr-un final ajunge sa moara atunci cand apa fierbe.
Concluzii : Atunci cand suntem pusi intr-o situatie dificila de la inceput, ne dam seama,
si facem ceva pentru a iesi din situatia respectiva.
Dar daca suntem pusi intr-o situatie oarecum buna la inceput dar aceasta se inrautateste
pe parcurs, ne va veni tot mai greu sa iesim de acolo.

Schimbarea este necesara dar inainte de a fi prea tarziu.

Lectii de viata de la animalele de companie

Traieste in present Invata sa apreciezi ce traiesti si sa te concentrezi asupra a ceea ce
se intampla aici si acum, fara sa ai regrete din trecut sau sa iti faci griji pentru viitor.
Ai incredere in instinct Multi dintre noi au inceput sa neglijeze deseori aceasta latura
a fiintei lor. Acorda mai multa atentie indiciilor nonverbale, cum ar fi limbajul corpului,
si vei invata mai multe despre cei din jurul tau si despre tine.
Fii clar si concis in comunicare Daca vrei sa te faci inteles si respectat, nu lasa
nelamuriri atunci cand comunici ceva, fie ca e vorba de colegi sau prieteni, fie ca e vorba
de cei din familie. Chiar si cu strainii este bine sa faci acest lucru.
Invata sa fii alaturi de cineva Incearca sa ii sprijini mai mult pe cei care au nevoie de
tine si sa asculti problemele lor, fara insa a veni cu o multime de sfaturi apoi. De
asemenea, evita, pe cat se poate, sa te incarci cu grijile lor.
Nu purta ranchiuna Atunci cand apare o divergenta intre tine si cineva mai mult sau
mai putin apropiat, stabileste nemultumirile fiecaruia, cauta un compromis daca este
nevoie si apoi mergi mai departe, uitand neintelegerile.
Incearca sa ai permanent un obiectiv Toate animalele au o nevoie innascuta de a

obtine mancare si apa. Pentru oameni, chiar si acest simplu obiectiv este greu de
indeplinit uneori. Dincolo de acesta insa, ai grija sa ai mereu ceva in minte pentru care sa
lucrezi. Poate fi si doar o preocupare privitoare la cum sa te porti astfel incat relatiile din
familia ta sa mearga mai bine.
Sarbatoreste fiecare zi Bucura-te de fiecare clipa pe care o petreci, chiar daca uneori
nu este chiar cum ai vrea. Cauta fericirea in lucruri marunte, pe care se intampla sa nu le
observam deseori.

Abilitati animale
Porumbelul calator
In timp ce oamenii au nevoie de mai
multe tipuri de harti si de o busola sau,
mai nou, de un dispozitiv GPS pentru asi gasi drumul spre casa dupa o calatorie
indelungata, porumbelul calator se poate
intoarce, cu precizie, in locul din care a
plecat, de la distante extrem de mari peste 1.800 de kilometri, fara niciun fel
de obiect ajutator.

Elefantii
Elefantii pot monitoriza si detecta pana
la 30 de membri ai familiei proprii, prin
adulmecarea mirosului lor si crearea
unei harti mentale a locului in care
acestia se afla. Sa ne imaginam numai
cat de utila ar fi o asemenea abilitate
pentru o mama cu mai multi copii.
Elefantii isi pot da seama de intentiile
unui om daca este pasnic si prietenos
sau reprezinta o amenintare .

Termitele

In Zimbabwe, speciile de termite
Macrotermes michaelseni si-au
dezvoltat o tehnica de cultivare a unui
anumit tip de ciuperca, din care se
hranesc. Si, cum aceasta ciuperca poate
creste numai la temperatura de 30,5
grade Celsius, iar temperaturile de afara
oscileaza ziua 40 de grade Celsius si
noptea 1-2 grade Celsius , termitele au
nascocit un sistem de mentinere
constanta a temperaturii in adaposturile
lor, prin deschiderea si inchiderea
permanenta a unor guri de aerisire.
Cimpanzeii
Cimpanezii se dovedesc mai iscusiti
decat oamenii cand vine vorba de
memoria fotografica.
Cimpanzeii tineri au o capacitatea
extraordinara a memoriei numerice, mai
buna chiar decat aceea a adultilor umani
testati cu aceleasi aparate si dupa
aceleasi proceduri. Prezentandu-li-se
aceleasi secvente de numere, cimpanzeii
tineri si le-au putut aminti cu multa
precizie, depasindu-i pe oameni.

Corbii
Dupa om, corbii au cel mai mare
creier, comparativ cu statura lor, din tot
regnul animal. In plus, uimitoarea lor
capacitate de adaptare rapida la mediul
inconjurator si la situatii diverse,
precum si abilitatea de a trai fara
probleme in orase.
Corbii isi hranesc parintii cand acestia
sunt batrani.
Delfinii

Delfinii au fost declarati, recent, a doua
cea mai inteligenta specie de pe Pamant,
dupa om.
Delfinii sunt mai isteti decat maimutele
si cu abilitati de comunicare similare
celor umane. Creierele lor cantaresc
jumatate din masa creierului uman,
facandu-i animale rationale, cu
personalitati variabile si cu abilitatea de
a gandi despre viitor.

Daca ti-a placut acest material poti reveni pe www.zonadefoc.com pentru a descoperi
mai multe materiale pentru succesul tau .
Ma poti contacta pentru sugestii, intrebari la contact@zonadefoc.com
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