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Această carte,  

care doreşte să se exprime 
 împotriva epidemiei universale  

de ridiculizări și agresivități,  
este dedicată fiului meu, Kiyoshi,  

în speranţa că și copilul meu, şi copilul tău  
vor creşte într-o lume mai bună şi mai prietenoasă.





 Unu De ce eu? De ce tu?
Nu eşti singur. Agresivitatea este o epidemie globală.

 Doi Cum să te aperi de agresivitate
Descoperă cine eşti, pentru ca niciun agresor să nu te 
poată contrazice.

 Trei Fii stăpân pe viața ta
Asumă-ţi responsabilitatea pentru propria viaţă, 
pentru ca agresorii să nu aibă nicio putere asupra ta.

 Patru Alege-ţi calea
Stabileşte-ţi o direcţie pe baza unor valori ferme, pe 
care niciun agresor să nu le poată dărâma.

 Cinci Creează-ţi o zonă de siguranţă
Consolidează-ţi puterea şi siguranţa interioare, ca să 
poţi face faţă oricărui agresor.

 Şase Formează-ți o echipă de susținători
Construieşte relaţii puternice şi trainice, ca să poți face 
faţă agresivității.
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 Şapte Înfrânge agresorii din interior 
Stăpânește-ţi emoţiile şi gestionează-le corespunzător, 
pentru a putea face faţă cu succes intimidărilor.

 Opt Depășește impasul 
Dezvoltă un fundament spiritual care să te ajute să ai 
pace cu tine însuți şi să fii tare.

 Nouă Curaj! 
Oricât de oribilă ar fi intimidarea, poţi să ieşi mai 
înţelept şi mai puternic din orice provocare.

 Zece Stabileşte-ţi strategia de apărare 
  împotriva agresivităților 

Pregăteşte-te să le faci faţă cu succes celor care te 
agresează.

 Unsprezece Ia atitudine împotriva agresivității
Fii bunul samaritean şi contribuie la eradicarea 
epidemiei agresivității.

  Mulțumiri

105

117

129

145

169

179



Nu eşti singur. 
Agresivitatea este o epidemie 
globală.

UNU

De ce eu?
De ce tu?
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Sunt, fără îndoială, visul oricărui agresor.
Nu am mâini. Nu am picioare. Sunt lipsit de apărare.
Deşi m-am născut fără membre din motive neelucidate, am fost 

binecuvântat în atât de multe alte moduri. Cea mai mare binecuvântare 
a fost familia mea plină de dragoste şi sprijin. Dar odată ce am părăsit 
adăpostul protector al familiei în schimbul holurilor şi al spațiilor 
de joacă ale şcolii primare, m-am simţit ca şi când aş fi avut o ţintă 
desenată pe piept care spunea: „Agresorilor, trageți!“

Mă simțeam singur în spaima mea faţă de agresori, dar nu eram 
singur. Şi nici tu nu ești.

Dacă ai fost vreodată ţinta intimidărilor, primul lucru pe care 
trebuie să-l înţelegi despre atacurile, tachinările şi gesturile lor 
răutăcioase este că acestea nu au de fapt legătură cu tine, cu vreun 
defect pe care l-ai avea sau cu ceva ce ai făcut. Agresorii au problemele 
lor personale. Ei se leagă de tine pentru a-și induce lor înșiși o stare 
de bine, pentru a-şi descărca furia, pentru a se simţi mai puternici sau 
chiar pentru că nu ştiu ce altceva ar putea face.

Ştiu că este o slabă consolare, dar e adevărat.
În adolescență îmi consumam multă energie încercând să înţeleg 
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de ce se leagă agresorii aceştia de mine. Și era un băiat anume care 
chiar reușea să mă manipuleze. Îi agresa pe toţi, dar dintr-un motiv 
oarecare, eu am luat-o personal. Eram obsedat să descopăr motivele 
pentru care eram ținta atacurilor lui. Până la urmă mi-am dat seama 
că agresivitatea lui nu avea nimic de-a face cu problemele mele, ci cu 
propriile lui probleme.

Poate că și tu ai de-a face cu un agresor care are acelaşi efect 
asupra ta, care te tulbură, făcându-ţi stomacul un ghem de stres şi 
chinuindu-ţi visele, pentru că nu înţelegi de ce te-a ales tocmai pe 
tine ca ţintă a răutăților lui. Eu sunt aici pentru a te încuraja şi pentru 
a-ţi uşura acea povară.

Motivele agresorului tău nu contează. Tu însă contezi.
Siguranţa şi fericirea ta sunt importante pentru mine şi pentru 

toţi ceilalţi pe care-i iubeşti şi cărora le pasă de tine: aşa că în loc să 
te preocupe motivele pentru care agresorul se ia de tine, mai bine să 
ne concentrăm asupra modului în care ai putea să-ți redobândești 
siguranța și fericirea.

Consider că acesta este un obiectiv pertinent! Nu crezi?
Dar înainte de a merge mai departe, doresc să subliniez că nu 

există o strategie infailibilă în ce priveşte confruntarea om la om a 
unui agresor. Şi cu siguranţă nu-ţi recomand să apelezi la violenţă, 
dacă te poţi abţine! Niciodată nu te lăsa ademenit de un agresor 
într-o luptă corp la corp. Dacă un agresor te atacă, apără-te, dar fugi 
de acolo cât poţi de repede. Dacă ai vreun motiv să crezi că vreun 
agresor intenționează să te rănească fizic, nu ezita să apelezi la cineva 
abilitat care te poate ajuta înainte să se întâmple una ca asta.

EPIDEMIA AGRESIVITĂȚII

E important să înţelegi de la bun început că mulţi oameni 
împărtăşesc durerea ta în această privinţă. A fi agresat a devenit un 
fenomen la fel de obişnuit ca a răci sau a te lovi la degetul mare de la 
picior. Am ajuns să călătoresc prin toată lumea şi am ocazia să discut 
cu tineri de pretutindeni despre această problemă. Oriunde mă duc, 
hărțuirea ajunge un subiect important de discuţie. Adolescenţii din 
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fiecare şcoală, din fiecare oraş şi din fiecare ţară îmi spun că suferă din 
punct de vedere mental, emoţional, fizic şi spiritual pentru că sunt 
agresaţi.

Un adolescent din China mi-a spus că a încercat să se sinucidă 
de opt ori pentru că a fost ridiculizat la şcoală. O fetiţă drăguţă de 
origine coreeană din Boise, Idaho, a venit la mine plângând după ce 
tocmai le vorbisem despre ridiculizări şi agresivitate și mi-a spus: 

— Sunt tachinată în fiecare zi pentru faptul că sunt coreeană, 
pentru că sunt singura asiatică din întreaga şcoală.

Situații similare mi-au fost prezentate în Chile, Brazilia, Australia, 
Rusia, Serbia şi pretutindeni. Ridiculizările sunt prezente peste tot 
şi iau forme multiple. Majoritatea dintre noi suntem familiarizați cu 
agresorii încă din copilărie, când ne amenințau că ne iau la bătaie, 
când se distrau pe seama noastră sau îi întorceau chiar și pe prietenii 
noștri împotriva noastră. Poate că adulţii au parte de ridiculizare 
deghizată sub forma hărţuirii sexuale sau a discriminării pe motive 
rasiale, religioase, de identitate sexuală sau de dizabilităţi. Agresor 
poate fi șeful tău, colegii de muncă, profesorii, antrenorii, prietenul 
sau prietena ta – oricine care abuzează de puterea sau poziţia sa.

E dureros să spun asta, dar şi părinţii pot fi agresori. Suicidul este 
o problemă gravă în rândul tinerilor din Asia, şi o parte a problemei o 
constituie faptul că mulţi adolescenţi sunt sub o presiune incredibilă 
din partea părinților de a obţine note mari, pentru a reuşi să ajungă la 
cele mai bune şcoli şi să obţină mai apoi slujbele cele mai bine plătite. 
În mod firesc, părinții își doresc ca în școală, și nu numai, copiii lor 
să exceleze, dar atunci când ei îşi oferă dragostea şi sprijinul doar în 
funcție de succesul copiilor, aceasta este o formă de agresiune. Am 
auzit chiar de un caz în care părinţii şi-au ars copila cu ţigări pentru 
că notele ei nu se ridicau la înălțimea standardelor lor. Acesta este un 
caz extrem, desigur, dar am întâlnit poveşti tulburătoare în întreaga 
lume.

Cel mai adesea, agresivitatea se manifestă prin tachinarea sau 
ridiculizarea pentru faptul că eşti „diferit“ dintr-un anume punct 
de vedere. În ce mă privește, eram ținta principală. În cea mai 
mare parte a vieţii mele, am fost un magnet pentru agresori. Am 
auzit aproape orice comentariu răutăcios imaginabil referitor 
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la faptul că nu am membre. Glume pline de cruzime. Chiar şi 
ameninţări fizice.

Faptul că familia mea s-a mutat de câteva ori când eram în şcoală 
nu mi-a fost de prea mare folos. Ne-am dus dintr-o parte a Australiei 
în cealaltă, apoi ne-am mutat în Statele Unite şi iarăşi înapoi în 
Australia. La fiecare şcoală nouă, am fost nu doar singurul copil fără 
mâini şi fără picioare, ci am fost aproape de fiecare dată singurul 
copil în scaun cu rotile. Când ne-am mutat în Statele Unite, am atins 
punctul culminant al triplei ţinte a ridiculizărilor: eram singurul copil 
din şcoala mea fără mâini şi fără picioare, singurul copil aflat într-un 
scaun cu rotile şi singurul copil cu accent australian!

Diferit? Cine, eu?
E clar că mă evidențiam în mulțime, şi faptul că eram adesea 

puştiul cel nou fără prieteni m-a făcut o ţintă chiar şi mai uşoară. Dar 
mi-am dat seama curând că agresorii găseau motiv oricum să se lege 
de oricine. Pe copiii deştepţi îi numeau „tocilari“, pe cei înalţi „picioare 
de cocostârc“, iar pe cei scunzi „piticanii“. Dacă ar fi existat vreunul 
desăvârşit, agresorii l-ar fi batjocorit probabil pentru că era „prea bun“.

Și totuși, atunci când eşti ridiculizat, te doare. Este o experienţă 
teribilă ce adesea pare că nu se va sfârşi niciodată. Ca unul care a 
trecut prin asta în toţi anii adolescenţei şi tot se mai loveşte când şi 
când de ea, te asigur că dincolo de toate astea există speranţă şi pace. 
Te poți ridica deasupra șicanărilor şi poți trece dincolo de ele.

CUM SĂ TE RIDICI DEASUPRA ÎNJOSIRILOR

Dumnezeu a îngăduit să te naști pe pământ pentru că te iubeşte 
şi are un plan pentru tine. Cu ajutorul Lui şi îndrumările primite în 

Și totuși, doare.




