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De ce să măsurăm de zece ori? 
 
La prima vedere acest proverb ar veni într-o oarecare contradictie cu cel care se referea 
la faptul că “Mai bine să îți pară rău de ce ai făcut, decât de ce nu ai făcut”, dar de fapt 
acesta vine, dacă stăm să ne gândim mai bine, să complementeze acel proverb. Să 
vedem ce ne transmite de fapt proverbul. 
 
Proverbul ne avertizează asupra luării unor decizii spontane, atrăgându-ne atenția 
asupra faptului că trebuie să cântărim fiecare pas atunci când luăm o decizie, având în 
vedere posibilele consecințe ale deciziei noastre. 
 
Ce nu face deosebire proverbul este legat de necesitatea unei decizii. Astfel sunt 
decizii: 

• urgente 
• de rutină 

 
O decizie de rutină este, de exemplu, decizia de a te căsători. O asemenea decizie 
trebuie analizată serios, deoarece efectul ei este de lungă durată. Trebuie să privim 
viitorul posibil partener sub toate aspectele, înainte de a lua o decizie. A te căsători nu 
este o decizie de urgență, și de aceea e bine să ”măsurăm de zece ori” înainte de a 
hotărâ pasul pe care urmează să îl facem. 
 
În cazul în care la porțile castelului sunt dușmanii care se pregătesc să atace fortăreața, 
nu mai ai timp să analizezi ce fel de oameni sunt asediatorii, dacă au sau nu familii 
acasă, etc., decizia e una urgentă, deoarece trebuie apărat castelul acum, nu mâine. 
 
Deci vedem că nu putem pune în aceeași oală toate deciziile. Sunt unele urgente și 
altele care pot suporta analize. De aceea, cred eu, acest proverb se referă la așa zisele 
decizii de rutină, în timp ce proverbul ” Mai bine să îți pară rău de ce ai făcut, decât de 
ce nu ai făcut” se referă în special deciziilor ce trebuiesc luate în regim de urgență. 
 
Sunt situații, în domeniul business-ului, de exemplu, care implică analize și studiu de 
piață. Dacă, de exemplu, îți vine ideea de a deschide o librărie în care să investești 
bani, poate e mai bine să studiezi dacă piața cărții este o piață de viitor, dacă oamenii s-
au întors la activitatea de a citi, sau e mai rentabil să deschizi o pizzaerie. 
 
Sunt situații în care nu ști în ce categorie să cataloghezi decizia. Ce faci atunci? Ce 
proverb ești tentat să aplici? Nu ai nici posibilitatea de a folosi oportunitatea ”Sună un 
prieten”: Ce facem într-o asemenea situație? 
 
Sunt sigur că toți am auzit de noțiunea de intuiție, care, în mod discriminatoriu, este mai 
dezvoltată la ”genul slab”, care fie vorba între noi, ne ”doboară” dacă își pune asta în 
minte. 
 
Iată ce ne spune DEX-ul legat de intuiție:  
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1. Capacitate a conștiinței de a percepe esența unui fenomen sau a unui obiect în 
mod spontan, fără a se servi de raționamente.  

2. Principiu didactic conform căruia procesul predării și însușirii cunoștințelor 
trebuie să pornească de la reflectarea senzorială, nemijlocită a obiectelor și 
fenomenelor studiate.  

3. Descoperire bruscă, neașteptată a unei soluții.  
4. Capacitate de a prevedea desfășurarea unor evenimente. 

 
Deci? Aici stă răspunsul, în folosirea 
intuiții. 
 
”Intuiția este un mecanism 
psihologic aflat pe același palier cu 
proiecția, conștientizarea, 
raționalizarea, refularea, reprimarea, 
atribuirea sau compensarea, iar 
componenta ei principală este 
capacitatea intuitivă, care se referă 
la o percepție generală și imediată 

bazată pe emoții și pe experiențele din trecut.  
 
Cu alte cuvinte, capacitatea intuitivă nu are la bază încercarea de a cunoaște în detaliu 
o situație, ci este o evaluare a viitorului și a necunoscutului pe baza experiențelor din 
trecut, sau a obținerii de informații, în mod indirect, legate de efectul posibilei noastre 
decizii. De fapt efectele deciziei deja se regăsesc înUnivers, deoarece acolo nu există 
timp și spațiu, ieri, azi și mâine e acum, așa că și proiecția efectului deciziei noastre 
există deja. La această ”existență” face, de fapt, apel intuiția.  
 
Deasemenea creierul caută prin amintiri și prin situațiile de viață similare trăite și, astfel, 
se folosește de un alt mecanism psihologic, numit proiecție, pentru a pune semnul egal 
între situația din trecut și cea actuală”.  
 
Există situații în care experiențele trecutului pot explica prezentul, dar sunt și momente 
în care situațiile din prezent nu merg pe același tipar cu cele din trecut. Asta se întâmplă 
frecvent atunci când oamenii evaluează trăsăturile de personalitate sau caracterul unei 
persoane fără a o cunoaște, doar pe baza faptului că și alți oameni au avut în trecut 
reacții sau comportamente similare. Mergând pe această idee, putem spune că intuiția 
are la bază un model mental prestabilit, format de-a lungul timpului, peste care 
persoana care intuiește suprapune informațiile noi. Uneori însă, trecutul nu a fost bogat 
în evenimente ori trăiri, iar viitorul presupune noi abordări, care nu pot fi intuite cu 
instrumentele trecutului. E ca și cum un om din perioada Renașterii ar vedea un 
automobil modern în deplasare; ar intui că este o trăsură fără cai, care se deplasează 
ca prin minune, pentru că atât îi permite experiența trecutului său…  
 
”Când nu ai experiență de viață, intuiția te poate înșela, deși tu ești, poate, ferm convins 
că ai dreptate! De cele mai multe ori, această convingere nu este dublată de cercetări 
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amănunțite cu privire la obiectul intuiției, iar adevărul fie nu este aflat niciodată, fie duce 
chiar la tulburări paranoide. Este nevoie de o actualizare permanentă a modelului de 
gândire prestabilit peste care oamenii suprapun noile informații. Asta înseamnă 
acumularea de informații și de experiențe de viață, învățarea de lucruri noi. Nu de 
puține ori, după o cunoaștere mai aprofundată, unii oameni au recunoscut că inițial au 
intuit greșit”. (https://www.libertatea.ro/stiri/ce-este-intuitia-cum-functioneaza-si-cand-da-gres-2358484).  
 
Ei bine, atunci ce ne facem? Ne întoarcem la proverbe, sau abandonăm decizia? E și 
asta o variantă. Să dăm cu banul, ne facem de râs. Atunci ce e de făcut? Ar mai fi o 
soluție: ” să măsurăm de zece ori ...” și să ne reamintim că ”Mai bine să îți pară rău de 
ce ai făcut, decât de ce nu ai făcut”. Pare un paradox la prima vedere, dar nu e.  
 

 
A măsura de zece ori înseamnă că trebuiesc, în luarea unei decizii, să folosim toți cei 3 
consilieri? 

• subconștientul 
• intuiția 
• conștientul   

 
Utilizarea acestor 3 consilieri sunt de fapt chintesența acestui proverb. 
 

 
Să vedem cum funcționează procesul. Omul se confruntă cu o emoție. Automat, omul 
nostru transformă emoția în dorință. Ca și dorință, ea nu poate crea o realitate care să 
exprime substractul emoției, astfel încât dorința dă naștere unei soluții. Aici intervine 
momentul în care omul nostru, dacă situația nu implică o urgență, își aduce aminte de 
sfatul cu ”măsurătoarea multiplă”. Primul întrebat este ”subconștientul”, care dă un 

Intuiția ConștientulConștientul

Sub

Influiențe externe

Soluția Soluție
Acceptată

?

Soluție
Acceptată

?

Soluție
Acceptată

?

Decizia

Da Da Da

Nu NuNu

Varianta ”măsoară de 10 ori și taie o dată”

Emoție

Dorință
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verdict. E drept că acest verdict este doar consultativ. Dacă verdictul este negativ, 
soluția se reîntoarce la emitent cu sugestia de a fi reanalizată. Dacă verdictul este 
favorabil, se apelează la ”intuiție”. Aici lucrurile decurg puțin mai greu. O persoană cu 
intuiție dezvoltată ia pe loc decizia privind oportunitatea soluției. De multe ori, mulți 
dintre noi sărim peste punctul de vedere al intuiției și chestionăm ”conștientul” dacă are 
condițile de a materializa soluția. Având toate decizile favorabile, soluția devine decizie. 
În caz contrar se solicită reanalizarea dorinței.  
 
La prima vedere pare un proces laborios, dar în practică nu e. Practic obținerea unui 
verdict din partea ”subconștientului”, ”intuiției” și a ”conștientului” se face aproape 
instantaneu, important este ca noi să ne obișnuim să ascultăm ”subconștientul”, 
”intuiția” și ”conștientul”. Fiecare dintre aceste entități ne transmit punctul lor de vedere, 
noi însă suntem cei care nu suntem antrenați să le ascultăm. Asta înseamnă să 
învățăm să ne cunoaștem și să ținem cont de ce spun cele trei entități.   
 
   

Originea proverbului 
 
Cred că proverbul s-a născut în sfera profesională, în special din activitatea croitorilor, 
unde odată materialul croit greșit, nu îl mai poți recupera. Dacă nu măsori bine, te apuci 
să croiești un sacou, greșești măsura și în final te trezești că din tot materialul a ieșit 
doar o batistă, și aceea de copil. 
 
De-a lungul timpului, folclorul popular a mai înregistrat și alte zicale care vin să aducă 
un plus acestui proverb. Astfel: 
 

• dacă nu ști să înoți, nu te arunca în apă 
• cel care merge mai liniștit va ajunge mai departe 
• graba strică treaba 
• mai întâi uită-te sub picioarele tale, apoi pășește 
• nu arunca cu pietre dacă locuiești într-o casă de sticlă 

 
În toate aceste ziceri populare, numitorul comun este ”prudența”. De ce am decis să 
mă refer, în acest context, la prudență, deoarece aceasta este o componentă care ne 
face să ”măsurăm de zece ori”. Prudența este elementul care face ca deciziile noastre 
să nu devină din start eșecuri. 

Nu toată lumea consideră prudența de zi cu zi un avantaj indubitabil. Uneori este 
necesar să acționăm decisiv, adică „să batem fierul cât e cald”. Prudența și un calcul 
lung sunt pertinente într-o problemă importantă, dar nu urgentă. Să nu uităm însă că 
„cine nu riscă, nu bea șampanie”. 

Destul de des în viața noastră ne confruntăm cu o situație în care oamenii spun: 
„Măsoară de zece ori și fă o tăietură”. Acesta este un proverb foarte bun care poartă o 
semnificație profundă. Din păcate, oamenii nu respectă întotdeauna această regulă. 
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Ce ne învață acest proverb? Cred că ea ne învață că trebuie să ne cântărim cu atenție 
acțiunile. Înainte de a face ceva, trebuie să ne gândim cu atenție la cum să o facem 
corect și ce consecințe va avea acțiunea în timp. Într-adevăr, acțiunile fără o analiză 
serioasă pot dăuna nu numai nouă, ci și altor persoane. 

Adesea, în viața noastră, ne confruntăm cu faptul că decidem în grabă unele acțiuni. 
Acțiunile fără o minimă analiză pot duce la mari probleme. De exemplu, puteți cumpăra 
ceva valoros cheltuind o sumă imensă de bani. Și apoi, la o examinare detaliată, se 
dovedește că acest lucru este defect, sau că mai aveți acasă un exemplar. 

Însă sensul cel mai important al acestui proverb este că acțiunea perfectă nu poate fi 
anulată. 

„Măsurând”, putem face greșeli, dar vă puteți corecta în continuare greșelile. După ce ai 
tăiat, este deja imposibil să schimbi ceva. 

Așadar, un cuvânt rostit în grabă poate răni interlocutorul. Desigur, vă puteți cere scuze 
și încercați să vă eliminați vinovăția. Dar este deja imposibil de corectat cele spuse. 

Prin urmare, se spune "Măsurați de zece ori ... și tăiați o dată", deoarece, după aceea  
nu va mai exista întoarcere, în sensul că reîntoarcerea la momentul T0 este imposibilă. 

Când alegem produsele atunci când cumpărăm ceva uzual, nu ar trebui să ne gândim 
mult timp, deoarece totul este deja aproape clar. Este necesar să ne concentrăm 
asupra dorințelor noastre sau, poate, a planurilor pentru seară, de exemplu. Să 
presupunem că ne-am gândit să facem spaghete cu brânză pentru cină, așa că nu 
trebuie să ne gândim mult timp, ci luăm doar ingredientele acestui fel de mâncare și 
trecem la treabă. 

Situația este diferită atunci când trebuie să iei o decizie fatidică. De exemplu, unde să 
mergi la studii? Aici merită să cântărești pro și contra, apoi ia o foaie, notează-ți 
punctele tari și punctele slabe, și gândește-te la interesele tale. Unii, însă, nu abordează 
atât de fundamental alegerea specialității și au încredere în alegerea universități pe o 
bază geografică, adică cea care este cea mai apropiată de casă. Desigur, ei au uitat 
zicala ”graba strică treaba” și de aceea îi îndemn să își amintească proverbul „Măsurați 
de zece ori și tăiați o dată”. 

Adevărat, practica arată că trebuie să abordăm serios alegerea unei specialități, chiar 
dacă asistăm la o dereglare a ordini sociale, datorată unor inversiuni de valori. Mai 
simplu spus, cea mai mare parte a cunoștințelor noastre profesionale devin un fel de 
acumulare a unui așa zis ”praf”, undeva în subconștientul nostru, în timp ce abilitățile 
neutilizate constituie baza intuiției noastre. Unul care ”are încredere în râul timpului 
tinde să curgă”. Să nu uităm deci că obiectul nostru de studiu, printre altele, ne învață 
să avem o atitudine conștientă față de viață. 
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Argumente pro și contra precauției 
Conștiința este bună, dar este crescută pe bază de prudență. O persoană impulsivă cu 
greu se gândește la consecințele acțiunilor sale, chiar și atunci când rezultatele sunt 
absolut deplorabile. De fapt, aceasta se numește ”experiență”. Există o concepție 
greșită că un prost învață din greșelile sale, iar un deștept învață de la străini. Practica 
arată că nimeni sau aproape nimeni nu învață din greșelile altora, deoarece o persoană 
crede, în secret, în unicitatea și infailibilitatea sa.  

I.A. Brodsky a exprimat acest lucru într-o expresie devenită celebră: „Moartea este ceea 
ce se întâmplă cu alții”. Mai mult, expresia este universală, deoarece boala, necazul, 
adversitatea, toate acestea se întâmplă și altora. Dacă din experiența altcuiva am 
învăța ceva, probabil, în lume ar exista mai puțină nenorocire. Deși experiența rudelor 
apropiate, încă în viață, este un exemplu viu, noi, în general, ne considerăm infailibili.  

Atunci când o persoană a suferit direct datorită unui stil de viață dictat de obiceiuri 
proaste, nu întotdeauna credem că și noi putem ajunge în situația lor, deci ... nu 
învățăm de la alții. Dar chiar și o astfel de „știință” nu este stăpânită de toți cei care au 
suferit în copilărie, unii, dimpotrivă, reproduc stilul de viață distructiv al părinților lor, fără 
a găsi un răspuns mai bun la provocările vieții. 

Dar cel care este ghidat de expresia „Măsurați de zece ori și tăiați o dată”, ca principiu, 
este puțin probabil să cadă în ghearele iluziilor patologice, deoarece zicala insistă pe o 
atitudine extrem de serioasă față de realitate și de lume. Prin urmare, trebuie să gândim 
cu atenție înainte de a acționa. 

Dar există și dezavantaje pentru o poziție prudentă, acestea fiind ușor de prevăzut. 
Dezavantajul principal se datorează argumentului, sau mai degrabă, faimosul citat dintr-
un film: „Marea este dincolo de îndemâna ta”. O persoană care se gândește constant la 
securitate și la „indiferent de ceea ce se întâmplă”, cel mai probabil, nu va putea să 
întâlnească o dragoste nebună sau să comită un act aventuros. Dar, sigur, zicala 
„Măsurați de zece ori și tăiați o dată” nu va atrage patologii pe orbita sa semantică.  

 

Cum să înțelegem sensul proverbului: „Măsurați de zece ori, 
și tăiați o dată”? 

 
Sensul acestui proverb este foarte simplu și de înțeles. Înainte de a lua orice decizie, 
trebuie mai întâi să te gândești serios și să cântărești cu atenție totul. Și abia atunci veți 
lua singura decizie corectă. În caz contrar, un proverb nu mai puțin cunoscut poate 
funcționa: ”grăbește-te, și îi vei face pe oameni să râdă”. 
 
Înțelegerea acestui proverb ar trebui să ne avertizeze împotriva acțiunilor pripite. Poate 
că acest proverb era adresat inițial croitorilor, dar el are o largă aplicabilitate în viața 
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cotidiană. Sensul acestui proverb este că înainte de a face ceva, trebuie să vă gândiți 
de mai multe ori. 
 
Acest proverb este plin de înțelepciune. Nu ar trebui decât să o asculți. Și sensul său 
este că nu este necesar să luați cu fervoare unele decizii vitale, deoarece uneori 
acestea duc la suferință. Prin urmare, o persoană nu trebuie să uite că are un cap care 
este dat pentru a gândi: cântărește mai întâi totul de zece ori, și apoi luați decizia finală. 

 

Consecințele 
Multe activități necesită luarea rapidă a deciziilor. Omul modern însă a inventat scuza 
perfectă, lipsa de timp. Dar nu ia în calcul că pierzi de 3 ori mai mult încercând să repari 
ceea ce ai stricat din grabă. 

Ei bine, totul ar trebui făcut așa cum trebuie, fără să vă faceți griji pentru rezultat? Sigur 
că nu. Orice acțiune importantă implică dorința de a purta responsabilitatea și de a avea 
succes. 

Fiecare ocupație necesită pregătire, dar nu orice acțiune necesită gândire, este o altă 
vorbă din popor, așa că ... 

Poate că, într-un mediu modern, cea mai rapidă soluție este rezolvarea urgentă a 
disputelor. Acum este importantă încrederea în propriile cunoștințe și abilități. Pentru a 
obține succesul, ar trebui să poți naviga în fluxul de informații, să te îndrepți cu 
încăpățânare spre obiectiv și, desigur, să nu încetezi să înveți lucruri noi, dezvoltând 
constant abilitățile noi. 

Înțelepciunea proverbului „Măsurați de zece ori și tăiați o dată” constă în faptul că 
trebuie să luați în considerare mai întâi cazul, verificați-vă argumentele și apoi acționați.  

Puteți măsura de câte ori doriți, dar tăind-o, nu veți mai putea schimba nimic. Acest 
proverb existând de secole exprimă înțelepciunea lumească, înțelepciunea generațiilor. 
Este necesar să baleiați toate opțiunile pentru rezolvarea unei probleme, nu doar pentru 
a vă temporiza decizia. 

De exemplu, când mergi la magazin când ieșiți în oraș, întotdeauna sunteți atrași de 
dulciuri: ciocolată, prăjituri, înghețată. Ajunși acasă, analizați achizițiile și înțelegeți că 
ați devenit o victimă a marketingului. Practic nu aveți absolută nevoie de toate aceste 
produse. Trebuie să puteți include în deciziile voastre bunul simț și mintea, asta pentru 
a nu pierde banii în zadar. Dacă în magazin vă gândiți la nevoia acestor produse, nu le-
ați fi luat și, prin urmare, nu ați fi cheltuit banii în plus, ori tocmai pe acest factor 
psihologic se bazează comerțul. 
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Da, există și situații care necesită o decizie imediată, dar dacă ai timp să te gândești, 
atunci trebuie să îl folosești. 

Orice afacere responsabilă necesită reflecție, cântărind toate avantajele și 
dezavantajele. Este necesar să rezolvați în mod deliberat orice problemă, să abordați 
situația cu responsabilitate, cu numeroase perspective ale rezultatului evenimentului. 
Când lucrarea va fi finalizată, va fi prea târziu pentru măsurare. 

Suntem oameni raționali, înzestrați cu minte și intelect, ceea ce ne ajută să abordăm 
rațional soluția problemei. La urma urmei, dacă faceți toate lucrurile în grabă, atunci vă 
puteți grăbi și ”a face oamenii să râdă” de decizile voastre. Este suficient să fii mereu 
concentrat, pregătit pentru orice afacere și prudent în gândurile tale pentru a nu regreta 
momentul în care ai decis să ”o tai”. Nimeni nu a anulat deducerea și bunul simț. Pentru 
a obține rezultate ridicate, trebuie să fii capabil să prevezi rezultatul, deciziile spontane 
adesea nu duc la un final bun. 

Când scriem o dictare, te gândești mereu dacă ai pus corect semnele de punctuație, 
dacă ai inserat litera în loc de puncte, etc., deoarece multe dintre greșelile noastre 
pripite vor duce la o evaluare nesatisfăcătoare a acțiunilor noastre, și în felul acesta ne 
vom face griji până când vom ști rezultatul. După ce ați predat caietului de teză, nu mai 
puteți să reparați nimic. Și dacă nu ne-am grăbi, analizându-ne deciziile, atunci nu ar 
exista niciun motiv să ne facem griji, deoarece am ști că am scris textul corect. 

Așa am înțeles eu proverbul: „Măsurați de zece ori - tăiați o dată”. 

 
 
 


