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Cum să citeşti această carte

„Orice lucru își dezvăluie secretele dacă îl iubești destul.”
- George Washington Carver -

Dezvoltarea personală poate însemna multe lucruri. 
Avem nenumărate moduri de a defini un traseu al dezvol-
tării personale. Fiecare dintre noi suntem diferiți și fiecare 
abordare a dezvoltării personale va fi diferită. 

Cantitatea de informații despre dezvoltare personală 
în limba română este imensă. Sunt literalmente zeci de mii 
de cărți, seminarii, cursuri și, probabil, mii de site-uri și 
bloguri. Unele mai mici, altele mai mari. Suplimentar, în 
ultimii ani a explodat numărul de traineri și coachi. 

Problema generată de acest surplus este că, pentru 
a-ți construi un traseu al propriei tale dezvoltări personale, 
ai nevoie să colectezi informații din foarte multe locuri și 
să decizi care îți sunt bune și care nu: de pe internet, de la 
prieteni, din reviste și cărți, de la diverse seminarii și cur-
suri. Sau pur și simplu din viața de zi cu zi.

În plus, mai trebuie să vorbești cu zeci, poate sute de 
oameni și să îi selectezi pe cei care au experiență. Și care 
– mai important – practică ei înșiși lucrurile despre care 
scriu. Au obținut rezultate. Au evoluat ei înșiși. 

Pentru că dezvoltarea personală se bazează pe apli-
carea lucrurilor învățate. Nu pe teorie.
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Am adunat în aceste pagini idei. O mare parte sunt 
preluate din articolele pe care le-am publicat pe blog. Al-
tele sunt lucruri despre care scriu pentru prima oară. 

Vreau ca prin această carte să-ți simplific efortul. 
Dorința mea este să poți aplica ușor noțiunile de dezvol-
tare personală și să evoluezi. Să nu rămâi eternul student, 
abonat la zeci de site-uri, prezent la toate seminariile și care 
citește toate noile cărți apărute. 

Nu există o soluție universală, o dezvoltare personală 
care să se potrivească tuturor. Sunt multe căi, iar oricare 
dintre ele poate fi corectă. Sau nu. 

De aceea, am gândit această carte ca un ghid esențial 
al evoluției personale, adaptat la spațiul românesc. Am vrut 
să găsești aici idei pe care să le poți aplica imediat. 

Fără povești teoretice, doar chestiuni concrete cu 
ceea ce ai de făcut și de unde să începi. Liste cu sfaturi și 
idei de urmat pas cu pas. Informație bine structurată și 
ușor de urmărit.

Ia de aici ceea ce ai nevoie. Subliniază cu pixul pe 
carte în timp ce citești. Scrie notițe pe carte acolo unde ai 
idei de adăugat. Ți-am lăsat, de altfel, și spații speciale pen-
tru asta.

Colorează paginile cu un evidențiator. Adaugă post-
it-uri cu notițe suplimentare. Îndoaie cartea atunci când o 
porți în buzunar. Ține-o în poșetă, alături de farduri. 

Murdărește această carte. Nu o păstra pe raftul de la 
bibliotecă. Dă-i viață! Transform-o într-un caiet de practi-
că al dezvoltării tale personale.
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Și poate cândva vom avea ocazia să facem cunoștință. 
Vreau ca atunci să îmi arăți cartea îmbogățită cu notițele 
tale, cu experiența ta, cu ideile pe care le-ai aplicat. Sper ca 
atunci să văd această carte scrisă și murdară. În mâna unui 
om căruia i-a  schimbat viața în bine.

Citește și, cel mai important, aplică ideile de aici. 
Testează. Găsește acea cărare care ți se potrivește ȚIE cel 
mai bine.

Florin Roșoga

Cluj-Napoca 
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Când începi de la zero

„Închid ușa trecutului, deschid ușa viitorului, inspir adânc, 
pășesc înainte 

și încep un nou capitol al vieții mele.”
- Anonim -

În paginile care urmează am dezvoltat principiile de 
bază ale transformării și evoluției personale. Am împărțit 
cartea în patru părți, care se susțin și se succed progresiv: 

1. Fundație, 

2. Activare, 

3. Dezvoltare, 

4. Evoluție. 

Fiecare dintre cele patru părți corespunde unei 
etape de evoluție. Fiecare este utilă prin capitolele pe care 
le conține, însă folosirea lor împreună este cea care îți va 
aduce cele mai multe rezultate.

Dacă ești la începutul dezvoltării tale personale, îți 
recomand să faci întâi o precitire a cărții. Înainte de a o citi 
cu atenție, răsfoiește-o. Parcurge cartea în ordinea în care 
se succede. Nu e nevoie să zăbovești mult la fiecare capitol. 
Citește, aplică 1-2 idei și mergi mai departe. 

Iar când ai ajuns la final, reia cartea de la prima 
pagină. Vei avea acum o altă înțelegere a cuvintelor din ea, 


