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Caoitolull: DESCOPERA

S1
po! trei viala fie ca turist, fie ca .-0,")u personal cred cd ili

TURISTUL face ceea ce fac ti ceilalli, merge unde merg ceilalli li are

acelea;i realiziri ca ceilalli. Urmirette tot ceea ce este normal, obilnuit

;i plictisitor. fleste mult mai curios, igi dorefte si vadd ce

este dup; coll tivrea se ttie ce anume e posibil, Probabil sau Potenlial
( ci mai mulli oameniiti triiesc viala ca turi;ti, firl si i;ifaci niciodati timp sau

rcnunldnd si descopere ce anume sunt capabili si realizeze,

Nu iii fac niciodat; timp si iti defineasce MOTIVATIA, sd clarifice CE i;i doresc, si
\tabileasci cUM si procedeze 5i si decidi CAND si se apuce de treab;. Amani

totul de pe o zi pe alta, $pttmanile trec incet, lunile se scurg la fel, ca si
rtcscopere intr-un final ci au irosit celiva ani buni... gandindu-se ci incep de la

l'rtte, crdciun, de Anul Nou, in vacanla de vari ti aia mai departe.
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capitolull: DEscoPERA

/lD[ 08, CE, Ct M + 0AN[}

latii cum definesc eu aceste Patru elemente:

se leagi de pasiunile pe care le ai, de obiective, motive, dorinte'

viziune Fi de imaginea de ansamblu

se leagd de obiectivele specifice, de scopurile clar definite, de

destinatia dorit; ;i de cea in care poli aiunge concret

se leagi de mecanisme, metode, strategii, tactici' Procese,

puncte de reper, schile;i planuri

se leagi de cadrul temporal si de momentul in care vrei sd ili
atingi obiectivele

llir'lmrnAnl $P[0lFlcE vlETll
Dacd vrem si avem o vialA extraordinar;, trebuie $ descoPerim r6sPUnsurile Ia

aceste intrebiri - intrebdri pe care cei mai mulli oameni le eviti sau la care nu se

gindesc deloc, niciodati...
* Cine vreau si devin?
* De ce mi aflu pe aceasti planet;?
* care este obiectivul vielii mele?
* Care sunt Pasiunile Pe care vreau si le urmez?
* Ce este important, ce are insemnitate ;i ce conteaz; Pentru mine?

* Pentru ce vreau si fiu cunoscut?

Iati un citat extraordinar, pe care fl folosesc adesea in workshopurile mele."

Pe m;suri ce vom rispunde la aceste intreb;ri - care nu intotdeauna sunt utoare

- vom incepe sd ne dim seama ce anume este important Pentru noi, ce conteazi

ti ce are cu adevdrat insemnetate. De ce este atat de imPortant acest lucru?

Fiindc; fie vom avea propriile obiective, fie vom face parte din obiectivele;i

planurile altcuiva - indiferent cd ne place sau nu.

tB ll

falct,
ilti ,q

\ ;euMl
\
I CAND l

-
Capitolull: DESC0PERA

CINE VREAU 5A DEVIN?

DE CE MA AFLU PE ACEASTA PLANETA?

CARE SUNT PASIUNILE PE CARE VREAU 5A LE URMEZ?

cE ESTE TMPORTANT, CE ARE INSEMNATATE ll cE

CONTEAZA PENTRU MINE?

PENTRU CE VREAU SA FIU CUNOSCUT?

cARE ESTE OBIECTIVUL VIETII MELEI
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Capitolull: DESCOPERA

//DES00P[RTREA 0BrECTrVEI.0R {}E VIATA

Unii oameni ;tiu care sunt obiectivele ti misiunea lor in viali. Unii le descop€ri in

tinerele, allii pe misuri ce maiinainteaze in varst;, iar allii nicioda€, fiindci pur ;i
simplu nici micar nu ti-au propus a;a ceva. Prin urmare, nu e nimic in neregul:

daci nu aidescoperit pani acum aceste lucruri, fiindci uneori e nevoie de timp ca

si ili daiseama de ce anume te afli pe planeta Pimant -;i ce trebuie $ faci, si
creezi, si remediezi sau s; descoperi.

De-a lungul vielii, este posibil si ai un singur obiectiv sau mai multe. Din acest

punct de vedere, nu existi ceva corect sau gre;it. Pe misuri ce trece timpul $i

devii maiinlelept, perspectiva pe care o ai asupra vielii se modificS gi ea. Este

posibil ca obiectivul pe care il ai acum si fie cu totul ti cu totul altul peste caliva

ani. Atadar, ca s; il descoperi, gendefte-te Ia ceea ce ili dore;ti acum.

INDIFERENT DE LOCUL iI.I CRRC TE AFLI ACUM,

EXISTA CATEVA iNTneeAnI LA CARE AR TREBUI SA TE

GANDESTI INAINTE DE A-TI DESCOPERI OBIECTIVUL...

Ce anume crezi ci trebuie si creezi, # construietti,
si impirtiletti sau si influentezi pe aceast; planetS?

ce anume ai vrea s; realizezi, ceva mai amplu decat tine, care si te deptrteasci fi
care si ifi supravietuiasci?

20ll ll zt
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cc talent unic ai ti Pe care !i-ar plicea si il Pui in valoare Pentru lumea care te

lnconjoari?

(c anume este important' ce conteazE ti ce are insemnitate Pentru tine?

D,rctr ai putea schimba un singur lucru in viala celor cu care interaclionezi, care

.rr fi acela?

l'cntru ce li-ar plicea si fii recunoscut ti renumit in fata P€rsoanelor care

( onteazi pentru tineJ

cllndefte-te ci ai 90 de ani' Dac! privetti in urmi' care este lucrul de care etti cel

nui mindru ci l-ai realizat?

( ,rrc crezi ci este obiectivul vielii tale?



caDiiolulr; DESC0PERA

oBrEcTl\/tit TAll 00NTIillE TR[l PARJI:

en sA rnel
Ce anume ili dore;ti sd realizezi, impactul Pe care ili dore;ti si

i1 ai ;i diferenla pe care vrei se o faci. Seria de intrebdri la care

tocmai ai rSspuns in secliunile anterioare te vor aiuta sA inlelegi

totul maiclar. Cu toate acestea, uneori va trebui si aprofundezi

procesul, fiindcd vei descoperi de-a lungul timpului ce vrei exact

sd realizezi in via!;. Noteazi cE ANUME vrei s; realizezi.

FENTRU EI|VE O FAE|
Poate fi vorba despre o singuri persoani, despre mai multe

sau despre intreaga lume. Pentru moment, este Posibil s; faci

ceva doar pentru tine sau pentru familia ta. obiectivul pe care

fl ai poate fi legat de munca pe care o prestezi sau de felul in

care livrezi ceva. La fel de bine Poate fi un obiectiv mai mare,

care si influenleze comunit;!i intregi - colegii de la ;coali,
oamenii din localitate sau un domeniu. Poti avea influenli la

nivel national sau chiar mondial. Noteazi undeva CUI VREI SA

scHrMBt vrATA iN BtNE.

EUM VEI PROEEDA
cende$te-te cum ili vei duce la indeplinire obiectivul. Prin ceea

ce creezi, construie;ti, dezvolti sau inventezi? Prin conversatiile

pe care le porti sau Prin felul in care reac,tionezi cu ceilalti? Prin

modul in care ili imPirti;e$i gandurile, experienla, talentele

unice sau prin faptul ci iiinveli pe cei din iur ceva prin Puterea

exemplului? Prin faptul cA dai dovadi de caracter fi d ai un

sistem de valori duP; care te ghidezi? Notead CUM ti-ar Plicea

si iti pui in practic! obiectivul astfel incit si ii influenteze pe

cei care conteazA Pentru tine.
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Capitolull: DESCOPERA

//DECT.ARATIA REFIRIT0ARI r.A PR0Pf,lil.E

OBIECTIVI

Noteaz; mai ios r-3 fraze ca o prim; schiti a declaratiei obiectivelor tale.

ID
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I ll'r,rre fiin!6 umani are un obiectiv, indiferent c; este con$tientd sau nu de
r,xi,tt:nta lui. Odat6 ce il descoperi, viata ta capdti un sens nou si o alt;
Ir',(,,r]n5tate, astfel cd totulin iurul t5u se vede dintr-o perspectivd diferit;.

UN OBIECTIV CLAR TE AJUTA SA AI
O VIATA PLINA DE INSEMNATATE!,


