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Află cât investeşti în redescoperirea și transformarea ta!  
 

„Nu îţi vei schimba niciodată viaţa până când nu schimbi ceva ce faci 
în fiecare zi.” - Mike Murdock 

 

 

Dacă investeşti timp şi bani în dezvoltarea ta personală an de an, 

înseamnă că eşti pe drumul cel bun. Înseamnă că ai toate şansele să 

atingi noi culmi ale performanţei şi excelenţei, prin redescoperire și 

transformare. 

 

Aud des remarcile unor oameni contrariaţi, care nu înţeleg rostul atâtor cursuri de dezvoltare personală. 

Unii cred că vremea pentru învăţare este în şcoală. După ce ai terminat eventual facultatea, misiunea care 

îţi revine este să munceşti şi iar să munceşti, cu privirea aţintită către pensie. Aceasta este o viziune 

păguboasă. 

 

Cei mai mulţi dintre noi, în mod conştient sau mai puţin conştient, ne dorim ca în această viaţă să 

„construim” ceva, pentru a dăinui după dispariţia noastră. Să lăsăm o moştenire de care să se bucure 

posteritatea. Unul alege să adune într-un cont bancar, altul alege să scrie o carte. Ambii îşi doresc acelaşi 

lucru. Într-o zi, contribuţia lor să schimbe vieţi! Doar că o carte bună, profundă are mai multe şanse 

să schimbe destinele celor care nu au nicio legătură genealogică sau de altă natură, cu cel care lasă 

moştenirea cu multe zerouri. 

 

Dacă ţi-ai obişnuit mintea cu ideea că este recomandat ca toată viaţa să te perfecţionezi şi să te 

remodelezi pentru a atinge un anumit nivel al excelenţei, poţi citi mai departe acest articol. 

 

Îţi doreşti să te înconjori cu oameni de calitate? Condiţia principală este ca şi tu să fii un om de calitate! 

Îţi doreşti să te înconjori cu persoane simpatice, comunicative, joviale, mulţumite şi sincere, care gândesc 

pozitiv? Este important să fii tu astfel şi, cu siguranţă, vei atrage lângă tine ceea ce-ţi doreşti. Nu mai este 

un secret că vei reuşi să-i schimbi pe cei din jurul tău, doar după ce te vei schimba tu, personal, 

necondiţionat. Cum ai putea face asta dacă nu investeşti în dezvoltarea ta personală? Aşa ceva nu se învaţă 

în şcoală! 

 

1. O primă metodă de evaluare a investiţiei în dezvoltarea ta personală şi profesională, ar putea fi 

răspunsul la următoarea întrebare: cum sunt acum comparativ ce cel/cea care a terminat 

şcoala în urmă cu… x ani? Te rog să nu te grăbeşti în a răspunde. Contează părerea ta despre 

tine. Ştii bine cât de mult contează şi părerea celor apropiaţi despre tine. Roagă persoanele dragi 

şi de încredere, din jurul tău, să-ţi spună percepţia lor despre aceste diferenţe. Eşti de nerecunoscut 
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ori eşti aproape neschimbat/ă? Ai rămas la acelaşi nivel sau ai urcat treaptă cu treaptă, ţintind tot 

mai sus? 

 

Dacă ceva nu merge, fă altceva. Îmi place citatul lui Charles Dickens - Lucrul cel mai important 
este să fii gata în orice moment să sacrifici ceea ce eşti pentru ceea ce ai putea deveni. 
Însă asta presupune să rişti, să faci, să investeşti în tine, să nu fii indiferent şi să vrei să devii mai 

mult decât ceea ce erai sau eşti! 
 
 

 

2. Ai reuşit să redescoperi an după an, versiunea ta îmbunătăţită?  

Dacă da, eşti pe drumul cel bun. Dacă încă nu s-a întâmplat asta, nu este târziu să începi de astăzi. 

Poți fi puțin mai bun și mai bine pregătit, chiar dacă viaţa ta a ajuns o rutină, având de mulţi ani 

acelaşi loc de muncă, aceeaşi maşină, aceleaşi relaţii distante cu cei care ar fi putut să-ţi fie prieteni, 

aceeaşi comunicare şubredă cu partenerul de viaţă ori cu copiii.  

Poți descoperi o variantă mai bună, chiar dacă acum eşti într-o continuă căutare de visuri nerealiste, 

ceea ce te determină să fii nemulţumit şi frustrat! 

 

Vestea bună este că există şi un altfel de mod în care să trăieşti. M-ai crede dacă ţi-aş spune că 

lucrurile se pot schimba rapid şi radical, doar dacă îţi schimbi percepţia despre tine şi despre ceea 

ce te înconjoară? Jim Rohn s-a făcut remarcat printr-un gând care a facut suficientă lumină, astfel 

încât orizontul să se vadă diferit: Nu îţi poţi schimba destinaţia peste noapte, dar îţi poţi 

schimba direcţia peste noapte. 
 
Te-ai gândit vreodată că anumite evenimente din copilăria ta, adunate zi de zi, an de an, ţi-ar fi 

putut produce suferinţa şi chiar boala fizică? Dacă da, cât ai fi dispus/ă acum să plăteşti, pentru 

ceva care te-ar ajuta să te poţi întoarce mental în timp, să modifici ori să mai adaugi nişte resurse 

acolo în copilărie, care să declanşeze procesul de restabilire a echilibrului? Proces care poate să 

readucă sănătatea celulelor. 

 

 

3. Când ai fost ultima dată fericit exact pentru ceea ce eşti şi pentru ceea ce ai?  

Ai auzit pe cineva spunând că dacă ar avea mai mulţi bani ar fi mai fericit şi relaţia de cuplu ar fi 

excelentă?  

Am fost fascinat când am citit despre un multimilionar care trăia o viaţă armonioasă împreună cu 

familia lui. Nu ar fi fost atât de interesant să aflu asta dacă, în declaraţia lui, nu ar fi spus că armonia 

în familia lui îşi are originea încă de pe vremea când muncea pentru un salariu mediu şi rămânea 

lună de lună cu datorii în bancă.  

 

Aş vrea să nu am dreptate, totuşi statisticile demonstrează că persoanele care nu se înţeleg atunci 

când au anumite lipsuri materiale, dacă au câştigat o sumă importantă, spre exemplu la loterie, în 
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loc să se înţeleagă mai bine, s-au despărţit definitiv. Idee este că poţi redescoperi fericirea înainte 

ca situaţia financiară să se schimbe. Sunt tehnici relativ simple pe care le poţi descoperi la un curs 

de dezvoltare personală, pe această temă. 

 

Una din cele mai mari provocări, este să accepţi(fără să înţelegi neapărat), că există şi oameni care 

se comporta diferit de tine? Au un comportament diferit pe care nu vor să-l schimbe. Pentru că nu 

percep realitatea la fel ca tine, nu înseamnă că sunt anormali, ci că au alte criterii care le 

influenţează şi le definesc viaţa. Cum ar fi să-ţi ceară cineva, fără argumente cu care să fii de acord, 

să-ţi schimbi atitudinea şi comportamentul?  

 

 

4. Cât de mult munceşti pentru bani şi cât munceşti pentru remodelarea ta?  

Să avem seninătatea de a accepta ceea ce nu poate fi schimbat, curajul de a schimba ceea ce poate 
fi schimbat şi mai ales înţelepciunea pentru a face deosebirea între cele două posibilităţi! – Marc 

Aureliu 

 

Am întâlnit un coleg la un curs NLP, care a declarat în plen cum s-a schimbat relaţia şi statutul său 

la locul de muncă. Şi-a plătit singur primul curs. După aprofundarea unor concepte, a început să 

lucreze cu el însuşi. A început să aibă alte percepţii care implicit au generat alte emoţii şi alt 

comportament. A observat că este tratat diferit, atât de colegi cât şi de superiori. Intuieşti ce a 

urmat. A fost avansat şi i-a crescut salariul, iar bonus, firma i-a plătit următorul curs, încurajând şi 

pe alţi angajaţi să-i urmeze exemplul.  

 

Ai posibilitatea să nu mai munceşti atât de mult pentru bani, ci să pui banii să muncească mai mult 

pentru tine. Cum? Remodelându-te după o persoană care are deja succes şi care munceşte la fel 

de mult ca înainte de a avea succes, doar că acum munceşte mult mai eficient, pentru că și-a 

descoperit pasiunea. 

 

(va urma) 

 

5. Care este nivelul încrederii în propriile tale resurse?  

Este recomandat să ai încredere în abilitățile tale și apoi să fii destul 
de puternic să le urmezi. – Rosalynn Carter 

 

Eşti convins că poţi şi vei reuşi ceea ce e necesar să începi ori ai 

început deja? Sau spui frecvent că nu ştii, nu poţi singur şi ai mereu 

nevoie de ajutor? Cum ar fi dacă ai afla că deţii toate resursele de care 

ai nevoie pentru a reuşi, doar că încă nu ştii nici că le ai şi nici cum să 

le foloseşti? Poţi afla în câteva minute cum să-ţi schimbi mentalitatea 

din învins într-un învingător. Sunt sigur că cel puţin o persoană, măcar o dată în viaţă, ţi-a spus 

ceva de genul: ai un mare potenţial pe care e nevoie să ştii cum să-l foloseşti! 
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Sunt deja soluţii pentru a reuşi să depăşeşti momente neplăcute din trecut. Efectiv să fii vindecat 

de trecutul care persistă  uneori ca un ţepuş în coastă. De asemenea, descoperi micile secrete care 

i-au ajutat pe alţii să se… metamorfozeze. E suficient să priveşti atent la tine şi să-ţi faci o 

analiză focalizată pe nivelul tău de dezvoltare actual, faţă de nivelul la care ţi-ai stabilit 

să ajungi.  

 

Dacă înca nu ţi-ai stabilit ţelul… ar fi bine să faci o pauză din lecturare chiar acum şi să-ţi 

notezi în caietul tău special care crezi că este potenţialul tău maxim şi în cât timp vrei 

să ajungi acolo. Încă nu te gândi la resursele necesare. Vei învăţa în curând cum să le descoperi. 

Vei fi fascinat/ă de capacităţile tale şi că, de fapt, nu ai nevoie de prea mult ajutor pentru a reuşi 

să atingi nivelul de notorietate dorit. 

 

6. Socializezi uşor sau eviţi discuţiile cu cei cunoscuţi şi mai ales cu necunoscuţii?  

Cei care se consideră victimele unor împrejurări vor rămâne întotdeauna victime până când îşi vor 
dezvolta o viziune mai mare pentru viaţa lor. - Stedman Graham 

 

Am ales ca acest subiect să-l tratez sub formă de... poveste. 

 

Cu ceva vreme în urmă, într-o ţară îndepărtată, trăia un om care se plângea mereu de ceilalţi ba 

că sunt infatuaţi, ba că sunt insensibili ori egocentrici şi, de fapt, nu se putea înţelege cu nimeni. 

Aşa că a decis să-şi facă o locuinţă în care doar el putea intra cu ajutorul unui dispozitiv special. O 

dată intrat în locuința lui, nimeni nu mai putea intra la el. Totuşi, în ipocrizia lui, se plângea că 

nimeni nu-l vizitează. 

 

Într-o zi, trecu pe strada lui un înţelept dintr-o ţară îndepărtată. Acesta a intrat în vorbă cu 

personajul nostru şi l-a lăsat să povestească tot ce a vrut el, în stilu-i caracteristic, critic, plângăcios, 

nemulţumitor şi acuzator. După ce a terminat, înţeleptul i-a cerut dispozitivul special cu care se 

putea intra în locuinţa respectivă. S-a ridicat de pe banca pe care erau aşezaţi şi a intrat în casă. 

Apoi, cu un strigăt puternic care să treacă dincolo de ferestrele aproape ermetice, l-a invitat pe 

proprietar în casă. În sfârşit, şi-a dat seama că nu poate intra.  

 

I-a venit inspiraţia să facă mai multe dispozitive speciale, pentru a le da şi altora să le folosească. 

Mai târziu s-a gândit că o soluţie mai bună ar fi să facă ceva modificări locuinţei. Astfel nu a mai 

fost nevoie de acele dispozitive speciale. 

 

Relaţia cu ceilalţi, din punctul de vedere al comunicării, o putem asocia cu un teren. Acel teren 

poate fi un deşert, o mlaştină, o pădure tropicală, o pajişte cu iarbă grasă, o livadă cu pomi fructiferi 

sau o gradină cu flori. Pentru primele trei exemple nu e nevoie de implicare. Ele există fără 

intervenţia umană. Pentru următoarele trei exemple, proprietarul este implicat sistematic pentru a 
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le ingriji. Dacă nu le îngrijeşte, cel mult va deveni un teren invadat de buruieni, sufocând totul, în 

timp.  

 

Performanţa este greu de atins şi la fel de greu de menţinut. Alegerea ne aparţine. Vrem să ne 

plafonăm ori vrem să evoluăm? 

 

Poate că şi tu ai renunţat să interacţionezi. Nu mai ai iniţiativă pentru că ai obosit să 

faci doar tu primul pas. Poate este momentul să te reactivezi. Poate este cadrul adecvat 

pentru a perfecţiona o anumită trăsătură pentru a deveni o persoană de acţiune. Este suficient să 

identifici resursa de care ai nevoie, să o redescoperi în tine şi doar să înveţi etapizat cum să o 

foloseşti în călătoria către excelenţă. E posibil ca resursa necesară să fie timpul, renunţarea la 

confort, creativitatea, inspiraţia, imaginaţia, perseverenţa… şi câteva seminţe pentru a planta ceva 

care te va încanta mai tarziu. 

 

7. Pe o scara de la 1 la 10, ce nivel ţi-ai atribui pentru inteligenţa emoţională? 

Subconştientul este sediul emoţiilor, dorinţelor, sentimentelor şi trăirilor latente în om; este însăşi 

forţa creatoare în fiinţa umană. – Joseph Murphy 

 

Sunt sigur că ştii deja că inteligenţa legată de raţiune şi memorie este diferită de inteligenţa 

emoţională. Conform unor cercetări recente, competenţele emoţionale sunt mult mai importante 

decât competenţele intelectuale. Se poate ca o persoană să fie foarte inteligentă şi să nu reuşească 

în viaţă, cu toate că a fost un copil docil în procesul de învăţare. La fel, se poate ca un copil mediu 

– cotat la învăţătură – însă plăcut, simpatic şi descurcăreţ prin felul său de a fi, poate ajunge un 

mare om de succes. Am vrut să condensez într-o singură imagine diferenţa dintre cele două situaţii 

care seamăna destul de bine cu cei doi termeni mentionaţi anterior. Inteligenţa versus inteligenţa 

emoţională. 

 

Cu ce vine în plus inteligenţa emoţională? Îmi place foarte mult dictonul lui Socrate: cunoaşte-

te pe tine însuţi! În primul rând, este însoţit de o putere impresionantă de analiză şi înţelegere atât 

a propriilor emoţii cât şi a celor din jur, astfel generând un climat propice, în care să se dezvolte 

armonia relaţională. Are abilitatea de a identifica impactul pe care îl poate avea o emoţie atât în 

viaţa personală, în comportamentul propriu, cât şi în timpul sau după interacţiunea cu ceilalţi. Când 

ai ajuns la acest stadiu, ai învăţat deja importanţa ascultării active şi poţi identifica cele mai 

importante gesturi din comunicarea nonverbală. 

 

În al doilea rând, înţelegând emoţiile şi tiparele după care funcţionează, înveţi mult mai 

uşor cum să le gestionezi. Astfel reuşeşti ceea ce alţii nu au reuşit încă. Vei ajunge mai bogat 

emoţional. Va creşte calitatea relaţiilor şi, implicit, calitatea vieţii, într-un confort emoţional de dorit. 

Îţi va fi uşor să identifici corect atât limitările cât şi punctele forte. Astfel vei găsi cheile potrivite 

pentru a deschide cufărul cu noile resurse, care te vor ajuta să faci faţă stresului. Pe lângă faptul 
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că-ti vei găsi uşor motivaţia necesară, resetându-te atunci când îţi doreşti, vei avea capacitatea de 

a-i influenţa şi pe alţii, găsindu-şi motivaţia necesară. 

 

În al treilea rând, după ce vei înţelege acest proces, îţi va fi clarificată fiecare etapă, vei 

fi efectiv surprins cum vei reuşi să faci conexiuni noi şi se vor crea relaţii de calitate pe toate 

nivelurile de implicare. Vei avea influenţă cu eforturi mici pentru că ţi-ai câştigat o imagine plăcută 

şi de referinţă. Vei înţelege frustrările altora, pentru care acum ai soluţii, soluţii verificate pe tine, 

care te-au ajutat să le înţelegi şi să le depăşeşti. 

 

Să ne gândim puţin la următorul proces: fiecare eveniment, imagine, sunet, senzaţie… pe care le 

percepem în permanenţă, trecute prin filtrele proprii, generează o reprezentare mentală proprie. În 

funcţie de asta, la fiecare stimul extern, iau naştere emoţiile noastre, care generează un anumit 

comportament. Ce face inteligenţa emoţională? Înţelege tot procesul, modifică anumite filtre şi 

lărgeşte orizontul perceptual. Astfel, aceeaşi stimuli exteriori vor declanşa alte emoţii, implicit alt 

comportament.  

 

 

8. Îţi cunoşti tipul de personalitate şi care ţi se poriveşte mai bine? 

Personalitatea este pentru om ceea ce este parfumul 

pentru o floare. – Charles Michael Schwab 

 

Psihologului şi medicului elveţian Carl Gustav Jung s-a 

inspirat din modelul grecesc antic al celor patru 

temperamente şi din interpretarea acestora de-a lungul 

secolelor. Astfel a identificat 16 tipuri de personalitate. 

 

 

 

 

1. Extrovertit Reflexiv Senzorial ETS 

2. Extrovertit Reflexiv Intuitiv ETN 

3. Extrovertit Afectiv Senzorial EFS 

4. Extrovertit Afectiv Intuitiv  EFN 

5. Extrovertit Senzorial Reflexiv  EST 

6. Extrovertit Senzorial Afectiv  ESF 

7. Extrovertit Intuitiv Reflexiv  ENT 

8. Extrovertit Intuitiv Afectiv  ENF 

9. Introvertit Reflexiv Senzorial  IST 

10. Introvertit Reflexiv Intuitiv  ITN 

11. Introvertit Afectiv Senzorial  IFS 
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12. Introvertit Afectiv Intuitiv  IFN 

13. Introvertit Senzorial Reflexiv  IST 

14. Introvertit Senzorial Afectiv  ISF 

15. Introvertit Intuitiv Reflexiv  INT 

16. Introvertit Intuitiv Afectiv  INF 


 

Extrovertiții au nevoie de activități sociale la care să participe pentru a învăța și înțelege 
anumite concepte.  

Introvertiții au nevoie de timp să reflecteze asupra unei probleme, de multe ori preferă să 
învețe prin studiu personal decât prin interacțiune.  

Senzitivii (litera S) au nevoie de cifre, statistici și date exacte, de multe ori prezentate vizual 
și schematic (powerpoint) pentru a învăța cum trebuie un concept.  

Intuitivii (litera N) au nevoie să știe viziunea, ansamblul pentru a înțelege și accepta cum 
trebuie un concept. 

Raționalii (litera T) au nevoie de logică într-o echipă.  

Emoționalii (litera F) au nevoie de armonie într-o echipă.  

Judging (litera J) trebuie să respecte un plan, o ordine, o structură.  

Perceptibilii (litera P) au nevoie de informație multă în avans ca să se decidă.  
 
Aş vrea să îţi mai reţin atenţia cu o scurtă clasificare cu care închei acest punct. Dacă încă nu ştii 
care îţi este tipul de personalitate îţi recomand să faci un test MBTI şi vei afla în câteva minute.  

 
ISTJ – Soldații (cei care îți rezolvă problemele)  

ESTJ – Gardienii (cei pe care te poți baza)  

ISFJ – Asistenții (ajutorul din umbră)  

ESFJ – Medicii de familie (cei care au grijă de tine)  

ISTP – Mecanicii  

ESTP – Oamenii de vânzări  

ESFP – Actorii  

ISFP – Artiștii  

ENTJ – Liderii  

INTJ – Oamenii de știință  

ENTP – Vizionarii  

INTP – Gânditorii  

ENFJ – Darnicii  

INFJ – Protectorii  

ENFP – Liderii politici (cei care te inspiră)  

INFP – Idealiștii (cei care îți vindecă sufletul)  
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Poate vei spune că este interesant să afli în care categorie te încadrezi şi care este profilul 
personalităţii tale, însă la ce ţi-ar folosi? Te las acum să-ţi găseşti răspunsul cel mai potrivit. Mie 
personal mi-a fost util să aflu care este profilul meu, evidentiind două mari avantaje. Primul avantaj, 
este cel de autocunoaştere. După ce am început să descopăr în mod conştient ce este înmagazinat 
în subconştient, am început să mă înţeleg mai bine, astfel reuşind să-i înţeleg şi pe alţii mai bine. 
Atât timp cât nu am înţeles şi nici nu am acceptat că suntem diferiţi şi avem voie să ne manifestăm 
în mod diferit, perfecţionistul din mine avea pretenţia ca cei din jurul meu, să se conformeze şi să 
se manifeste după valorile şi convingerile mele. 
 
Al doilea avantaj, după ce am conştientizat starea actuală, am înţeles că este posibil să mi-o pot 
schimba în altă stare, starea dorită. Cum în prezent sunt convins deja că doar pe mine mă pot 
schimba şi în mod direct, doar în mine pot declanşa transformări importante, am făcut primul pas 
de la starea actuală la starea dorită. Surpriză s-a produs! Schimbându-mi comportamentul, am 
influenţat schimbarea în jurul meu.  
 

Imaginează-ţi cum s-ar putea schimba mediul în care ne desfăşurăm activitatea, dacă am alege să facem 

fiecare din noi acest pas, parcurgând un mic proces, de cele mai multe ori banal de simplu: 

autocunoaşterea – conştientizarea aşteptărilor – dorinţa de schimbare – primul pas din 

starea actuală în starea dorită – transformarea. 

 

 

9. Ştii precis ce anume te motivează şi cum poate fi reîmprospătată motivaţia? 

Prea mulţi dintre noi nu ne trăim visurile pentru că ne trăim temerile. - Les Brown 

 

Ţi s-a întâmplat măcar o dată în viaţă să dai vina pe circumstanţe doar pentru a evita să-ţi asumi 

responsabilitatea? Daca da, eşti un om normal. 

 

Unii şi-au făcut o listă cu 5-10 obiceiuri pe care şi-au dorit să le schimbe. Zilnic alegeau cel puţin 

două obiceiuri şi le schimbau. Au făcut asta timp de trei săptămâni fără să întrerupă nici măcar o 

zi. Bifau zilnic pe ce anume lucrau, iar după cele trei săptămâni, încercuiau acel obiectiv ca fiind 

îndeplinit pentru toată viaţa. A fost un experiment cu paşi mici, care a dus la un rezultat 

extraordinar. Recent, s-au descoperit tehnici şi mai rapide pentru schimbarea sau inlocuirea unor 

obiceiuri, însă acest subiect îl voi trata cu o primă ocazie. 

 

Rezultatul celor care au reuşit, poate fi un impuls foarte puternic pentru cei care îşi doresc să fie 

motivaţi. Va declanşa ambiţia şi va permite unui flux de entuziasm şi energie să-l conducă exact 

spre rezultatul dorit. 

 

Sunt două tipare motivaţionale principale. Unul este intrinsec, care îşi are rădăcina în interior şi 

declanşează o dorinţă puternică de a se apropia de... un obiectiv(beneficii, scopuri, dorinţe, 
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idealuri etc.). Acest tipar include persoanele care se pot concentra pe scopuri, ignorând obstacolele, 

chiar dacă se lovesc de ele.  

 

Alt tipar motivaţional este cel extrinsec, care este legat de probleme, obligaţii, facturi de plată, 

datorii, care sunt animaţi de o dorinţă puternică de a se îndepărta de... ceva incomod. Sunt 

motivaţi mai degrabă de ameninţări, iar anumite termene limita sau targete, îi stimulează să treacă 

la acţiune. Astfel de persoane se vor concentra pe tot ce ar trebui evitat sau ar trebui prevenit, 

eliminând pericolele şi rezolvând problemele. 

 

Interesant este că la un moment dat, poţi adăuga nişte resurse pentru a-ţi schimba atitudinea, care 

implicit, va determina rezultatele intermediare sau finale. Vom dezvolta acest subiect în viitorul 

apropiat. 

 

 

10.  Ai o imagine clară despre punctele tale forte şi domeniul în care eşti lider?  

 

Creează o viziune şi nu lăsa niciodată mediul, convingerile altor 

oameni sau limitele trecutului să îţi afecteze deciziile. – Anthony 

Robbins 

 

Ambiţie, iniţiativă, dinamism, perseverenţă, flexibilitate, hotărâre, 

independenţă, stăpânire de sine, prezenţă agreabilă, răbdare, 

tenacitate, umor, generozitate, disponibilitate, gândire pozitivă, 

capacitate de ascultare şi inţelegere, putere de concentrare, 

comunicare degajată, concentrare pe obiective, rezistenţă la 

presiune şi stres, responsabilitate, pricepere la tehnologie... şi poţi continua cu sute de puncte forte 

specifice fiecăruia. 

 

Cât de bine te cunoşti? Ştii la ce te pricepi bine şi în ce domeniu eşti atât de bun, încât ai putea 

impresiona aproape orice persoană din jurul tău? Bine, parcă te aud că mă întrebi: şi la ce-i bună 

înşiruirea aceasta de puncte tari? Este simplu. Îţi pot demonstra oricând că eşti lider măcar într-un 

domeniu, aşa cum te reprezinţi în prezent. Totuşi, ţi-ar face plăcere să devii lider şi în alt domeniu 

la care te-ai gândit măcar o dată şi ţi-ai fi dorit să fii ca... un model al tău? 

 

Există o artă şi în acelaşi timp o ştiinţă a excelenţei personale. Aceasta studiază felul în care 

excelează oamenii în orice domeniu şi îi ajută pe alţii să înveţe aceste tipare. Ţi-ai dori aşa ceva? 

Vrei să afli mai multe detalii? Dacă da, eşti pe drumul cel bun. 
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11.  Esti mulţumit de sănătatea ta fizică şi emoţională? 

 

Sănătatea este o comoară pe care puțini știu să o prețuiască, deși aproape toți se nasc cu ea. – 

Hipocrat 

 

Când vorbim despre sănătate, în proporţie de 80% ne gândim doar la sănătatea fizică. În esenţă, 

aceasta este foarte importantă. Într-un corp sănătos este şi o minte sănătoasă. Doar 10% se 

gândesc la sănătatea sufletului, care este reprezentată prin minte, voinţă şi emoţii. Alţi 10% se 

gândesc la sănătatea spiritului. Cei care iau separat pentru analiză doar una dintre cele trei 

categorii, fac o greşeală comună. Se ocupă preponderent de o singură componentă, neglijându-le 

prea mult pe celelalte două. 

 

O modalitate simplă de schimbare este mediul în care te desfăşori. Vrei să schimbi un 

comportament, începi prin a schimba mediul. O altă modalitate este să începi din vârful piramidei 

nivelurilor neurologice. Începi cu misiunea ta, cobori la convingerile şi valorile tale şi îţi formezi noi 

abilităţi. Astfel vei dobândi noi comportamente şi, în mod aproape natural, îţi vei înlocui mediul în 

care te dezvolţi. Este o cale ceva mai complicat de explicat acum, însă este uşor de aplicat, având 

rezultate mai rapide şi mai eficiente. 

 

Pentru a fi pe deplin sănătos, cele trei componente trebuie să fie în armonie pentru că sunt corelate 

între ele, sunt interdependente. Imaginează-ţi o persoană care se dezvoltă fizic în mod normal, cu 

doar două „mici” excepţii. Inima şi creierul să-i rămână la dimensiunea celor de păsări. Ce şanse 

va avea să ajungă la performanţă şi excelenţă în asemenea condiţii? 

 

12.  Cumperi cărţi doar pentru a le avea în bibliotecă sau le citeşti cu interes? 

 

Acţiunea presupune riscuri şi costuri. Dar acestea sunt mult mai mici decât riscurile pe termen lung 

ale inacţiunii confortabile. - John F. Kennedy 

 

Am un amic pe care îl cunosc de peste 30 de ani. Are o biblioteca impresionantă. De câte ori merg 

pe la el o admir şi îmi aleg o singură carte pe care o împrumut pentru câteva zile. L-am întrebat 

într-o zi dacă le-a citit pe toate. A zâmbit şi mi-a răspuns privindu-mă jucăuş cu coada ochiului: am 

o afacere în care sunt implicat cel puţin 10 ore pe zi. Mai am familia şi activităţile gospodăreşti, 

pentru care îmi aloc peste 5 ore pe zi. Crezi că mai am timp să citesc aşa ca tine? Ultima carte citită 

a fost în facultate. Eu mi-am terminat studiile. Aceste cărţi, din bibliotecă, sunt pentru copiii mei. 

 

No comment! 
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În primii ani de serviciu am avut un coleg de birou care avea vârsta aproape de pensionare. Era 

inteligent, din acest motiv ocupa o funcție de economist prin derogare, fără să fi absolvit o facultate. 

Avea doi copii economiști. Mi-a mărturisit că toată viața a încercat să țină pasul la tot ce era nou, 

pentru a vorbi aceeași limbă cu copiii lui. Fiind aproape de pensionare, a avut pentru prima dată 

sentimentul că era depășit oarecum de situație, fără a reuși să se încadreze în ritm.  

Acest adevăr îl regăsim sintetizat în următorul citat: „Când între noi şi tinerii care ne înconjoară 

simţim interpusă o fisură, când am pierdut capacitatea de a intra în rezonanţă cu ei, am încetat cu 

siguranţă de a fi tineri.” (O. Fedor n. 1913 - d. 1976, medic român) 

 

  

Aşadar, te las câteva clipe, sau cât timp îți este necesar - alegerea îţi aparţine – pentru a evalua, în 

ansamblu, care este investiţia ta în redescoperirea și transformarea personală şi ce obiective îţi stabileşti 

începând de astăzi.  

 

Nu preţul cărţilor este important, ci preţul pe care îl vei plăti mai târziu pentru că nu le-ai citit. 

Nu preţul unui curs ar trebui să te preocupe, ci mai degrabă preţul pe care îl vei plăti într-o zi 

pentru că nu l-ai făcut. Unii spun că dacă nu au făcut un curs la timp, nu mai merită făcut. Ce 

înseamnă la timp? Este mai bine mai târziu decât niciodată. 

 

Până data viitoare, mult spor și voie bună. 

 

Cu drag, 

Gigi FILIP 

 

PS - Ştiu că îţi va face plăcere să laşi un comentariu la acest articol. Îţi garantez că-ţi voi răspunde la 

comentariul tău. 

 

 

 


