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Argument

Acest suport de curs îºi propune sã devinã un instrument de lucru
pentru motivarea femeilor de a-ºi folosi ºi dezvolta propriile resurse, în
termeni de competenþe, cunoºtinþe,  relaþii, bunuri, etc în primul rând
pentru a avea un venit care sã le ofere un trai normal ºi decent. Acesta
va fi un început care le va ajuta mai târziu sã-ºi îndeplineascã visele,
sã-ºi lãrgeascã cercul relaþiilor sociale ºi sã se autoîmplineascã
profesional ºi spiritual. Avem în vedere cu deosebire femeile care nu
au un loc de muncã, sau au absentat pentru o perioadã de pe piaþa
muncii (din cauza maternitãþii, a bolii sau a altor evenimente de viaþã),
precum ºi femeile care nu mai au calificãri de actualitate.

Lucrarea este structuratã astfel încât sã permitã valorificarea
disponibilitãþii de timp a femeilor prin iniþiativã ºi perseverenþã, în
stabilirea unor obiective personale ºi în atragerea susþinãtorilor propriei
activitãþi. Rezultatele principale pentru beneficiarele acestui curs sunt
recâºtigarea încrederii în sine ºi în cei din jur ºi revizuirea ºanselor de
reuºitã în oportunitãþile oferite de prezent ºi viitor. Datoritã specificitãþii
grupului þintã, un element important al lucrãrii este metafora, care sã
permitã simplificarea problemelor ºi reducerea lor la simboluri sau situaþii
de viaþã similare beneficiarelor. În acelaºi timp, cursul oferã informaþii
noi, de specialitate care sã îmbunãtãþeascã percepþiile asupra reuºitei
în viaþã (�Ce înseamnã cu adevãrat sã fii isteþ?� ºi „Optimism ºi gândire
pozitivã�) ºi sã transforme visele în obiective personale (�Când alegi
un þel, þinteºte Luna!�).

Acest suport de curs poate fi folosit de specialiºti care alcãtuiesc programe
de instruire pentru femeile interesate de iniþierea unei afaceri, precum ºi
de instituþiile care oferã servicii pentru femei ºi sprijinã independenþa lor
financiarã. De asemenea, materialul poate fi folosit de femei autodidacte,
care valorificã informaþiile în scopul deschiderii unei afaceri proprii sau
prin asociere, precum ºi de femei care au deja o experienþã în domeniul
economic ºi doresc sã devinã mentori pentru alte femei.
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I. Motivaþie

 I. 1. Ce ne învaþã copilul din noi?

Desigur, dacã ºtiþi sã folosiþi o bicicletã, va fi foarte uºor sã daþi curs
invitaþiei mele: încercaþi sã vã aduceþi aminte de momentele de început
când vã chinuiaþi a învãþa sã �stãpâniþi� acest vehicul ºi bineînþeles de
modul în care aþi reuºit sã atingeþi acest obiectiv.
Cred cã vom fi de acord asupra urmãtorului �algoritm�: în primul rând
a fost necesar sã câºtigaþi încredere într-un obiect care aparent nu
putea sã se þinã singur în echilibru, dar realitatea dovedea cã poate fi
totuºi folosit ca un mijloc foarte simplu de deplasare.
Evident, veþi fi avut ocazii diverse de a vedea pe alþii stãpânind acest
�armãsar� nãrãvaº, dar era vremea ca propriile impresii sã se transforme
în convingeri, deci experienþa altora sã fie împãrtãºitã de cãtre
dumneavoastrã. Problema numãrul doi a fost dobândirea curajului de
a renunþa treptat la sprijin ºi în paralel câºtigarea dexteritãþii de a vã
menþine echilibrul doar prin intermediul energiei momentului creat prin
exercitarea forþei proprii. O a treia etapã fãcea tranziþia cãtre �rafinament�.

Trebuia sã învãþaþi a vã înclina atunci când abordaþi curbele, luptând
împotriva tendinþei naturale care vã îndemna sã evitaþi ceea ce pãrea o
situaþie periculoasã. Dacã nu aþi fi avut drept probã reuºita altora, aþi fi
crezut vreodatã cã �sistemul� cel mai sigur de a evita eºecul (cãderea)
nu este opþiunea de a �sta pe margine�, ci abordarea curajoasã a
curbelor? Dupã ce aþi traversat obstacolele anterior prezentate, suntem
siguri cã aþi fost tentaþi de posibilitatea unor �pauze�. Aþi descoperit
însã cã deºi era posibil sã vã odihniþi puþin, din când în când, fãrã
reluarea pedalãrii nu aþi fi putut ajunge foarte departe.
Finalmente, mai important decât oricare alt lucru aþi descoperit cã dacã
doriþi sã atingeþi obiectivul, necesitatea clarã era cea de a vã urca în ºa
dupã fiecare cãdere. Oricât de dureroasã ar fi fost o anumitã loviturã,
aceasta era doar o parte din preþul pe care trebuia sã-l plãtim pentru a
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obþine ceea ce doream - abilitatea de a merge pe bicicletã.
Din când în când mã gândesc la impresionanta cantitate de cãrþi,
programe, seminarii, manuale, despre sisteme de a atinge succesul,
fiecare prezentând �reþete� (deseori foarte discutabile ca utilitate). Ce
rezultate am obþine în schimb dacã am încerca sã facem apel la acea
parte din noi care �ºtie� ce sã facã ºi care, dacã nu este blocatã de
îndoieli, critici, suspiciuni, angoase, ne-ar duce inevitabil la succes?!
Cu alte cuvinte, ce s-ar întâmpla dacã am încerca sã utilizãm �copilul
din noi care odatã, în trecut, a învãþat sã meargã cu bicicleta?!�.
În ceea ce mã priveºte gãsesc aceastã metaforã foarte sugestivã, motiv
pentru care vã propun sã o analizãm în detaliu:

În primul rând pentru a învãþa sã mergeþi cu bicicleta a trebuit sã ºtiþi
cã existã ceva care se cheamã �a merge cu bicicleta�, sã ºtiþi care este
semnificaþia acestui ceva ºi bineînþeles sã hotãrâþi cã vã intereseazã
ca acest ceva sã devinã parte din experienþa voastrã. Firesc? Desigur.
Este clar cã nu putem dori ºi obþine ceva dacã nu ºtim ce este, ce
înseamnã acest ceva. Dar, incredibil, în viaþa de zi cu zi ignorarea
acestui subiect este unul dintre cele mai des întâlnite obstacole în
calea reuºitei noastre. Cei mai mulþi dintre noi, sub presiunea miilor de
îndatoriri ce trebuie îndeplinite zilnic, bombardaþi de o imensã cantitate
de mesaje publicitare despre succes ºi reuºitã socialã, ajungem sã nu
avem o idee clarã despre ce muncim. Cu toþii ne dorim succesul, dar
dacã aþi face un mic test asupra dumneavoastrã ºi a celor pe care-i
cunoaºteþi, veþi descoperi cã foarte puþine persoane reuºesc sã vã dea
un rãspuns corect la întrebarea �Ce înseamnã succesul pentru
dumneavoastrã?�. Dacã rãspunsul este, cum se întâmplã deseori, �o
grãmadã de bani�, aprofundaþi puþin subiectul ºi veþi descoperi cã cea
mai mare parte a oamenilor habar nu au de ce sã facã cu ei. Nu mã
credeþi? Întrebaþi pe cineva, ce ar face cu, sã spunem, 10 milioane de

dolari ºi probabil în nouã cazuri din zece veþi primi acest rãspuns: �O
vilã sau douã, poate ºi cu piscinã, douã Mercedes-uri ºi un Jeep, o
grãmadã de îmbrãcãminte, aparaturã electronicã, cãlãtorii în strãinãtate,
compania unor fete atrãgãtoare... ºi de obicei aici fantezia se cam
terminã. În afara cazului în care vorbiþi cu un adevãrat om de afaceri,
care este obiºnuit sã trateze banii drept ceea ce sunt, adicã un instru-
ment de muncã, veþi descoperi cã aproape toþi ar face cu banii ceea ce
au fãcut aºa-ziºii �miliardari de carton�, adicã nimic inteligent.
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Ce putem face pentru a evita drumul cãtre eºec? Nimic mai mult decât
sã respectãm o succesiune logicã în eforturile noastre. Sunteþi gata?
Bine... începem cu primul pas, capacitatea de... a alege obiective
motivante ... este o calitate atât de importantã, încât stã la baza oricãrui
succes, oricãrei realizãri personale. Deocamdatã vã propun sã þinem
cont de faptul cã o �cãlãtorie� eficace necesitã o þintã bine precizatã. În
caz contrar este numai o pierdere de timp. Poate ne face pur ºi simplu
plãcere sã ne plimbãm, ar putea susþine cineva, dar desigur în cazul
acesta nu trebuie sã ne surprindã dacã ajungem într-un �loc� care nu
ne place. Admiþând cã ne-am hotãrât asupra unei þinte, asupra unei
�destinaþii� pentru atingerea cãreia ne concentrãm toate energiile ºi
resursele noastre, sã ne întoarcem la ceea ce ne învaþã �copilul din
interiorul nostru�.

Este necesar... a avea o totalã încredere... în atingerea obiectivului
pe care ni l-am propus. Ideea aceasta a fost exprimatã de atât de
multe ori, încât pare sã fi devenit o banalitate, dar rãmâne una din
legile veºnice ale succesului: dacã nu sunteþi convinºi cã ceea ce faceþi
va avea succes, nu veþi reuºi sã vã concentraþi energia asupra
obiectivului. Ce fel de angajament poate mobiliza o sarcinã în privinþa
îndeplinirii cãreia avem îndoieli?

Pentru acelaºi motiv, în lipsa unui bagaj de încredere nu veþi avea
niciodatã curajul de...a pãrãsi punctul de sprijin. Nici o estimare clãditã
prin verificarea experienþelor altora nu poate înlocui acþiunea
dumneavoastrã ºi bineînþeles riscul pe care aceasta o conþine. Chiar
dacã vã rezervaþi timp pentru a observa, evalua, mãsura, controla, la
un moment dat trebuie sã �luaþi bicicleta ºi sã porniþi� cu toate riscurile
pe care aceasta le implicã. Din acel moment toate analizele pe care
le-aþi întreprins vor deveni literaturã.

Urmãtorul punct pe lista preocupãrilor trebuie sã devinã câºtigarea
capacitãþii de...a ne înclina în curbe . În foarte multe situaþii lucrul cel
mai sigur ºi eficace este chiar cel care aparent este mai greu ºi mai
periculos. Încercarea de a evita riscurile poate deveni un izvor de
necazuri. Orice obiectiv pe care doriþi sã-l atingeþi presupune traversarea
unor situaþii în care vã veþi afla cu adevãrat în �echilibru instabil�. Pentru
a ieºi �cu faþa curatã� trebuie sã aveþi capacitatea de a înfrunta ºi stãpâni
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aceste situaþii. Aceasta este parte din preþul pe care trebuie sã-l plãtim
pentru a atinge obiectivul respectiv. Încercarea de a gãsi un drum prin
care sã ocolim astfel de situaþii este într-un fel similarã cu încercarea
de a sta drepþi însã atunci când intrãm în curbã - adicã, sistemul cel
mai sigur de a ieºi de pe traiectorie.

Urmeazã...a pedala continuu ... o necesitate în privinþa cãreia nu cred
cã mai este nevoie de explicaþii. În ciuda unor reclame ºi a serialelor
care ne povestesc despre cum unii se îmbogãþesc �peste noapte�,
succesul în lipsa unui efort constant nu este posibil. Dacã vom urmãri
existenþa adevãraþilor oameni de succes, nu a paraziþilor ºi hoþilor, vom
gãsi oameni care în ciuda unor averi de milioane sau miliarde menþin
un ritm de muncã impresionant: vedetele de cinema, marii campioni,
industriaºii, oamenii politici, scriitorii de succes nu terminã ziua de
muncã la ora 17.00.

În fine am ajuns la condiþia de...a urca din nou în ºa. De-a lungul
anilor, am avut norocul de a cunoaºte, un numãr foarte mare de oameni
de succes dintre care mulþi sunt persoane publice. Ei bine, am constatat
cã nici una dintre aceste persoane nu a reuºit de la prima tentativã.
Mai bine spus, cu toþii înregistraserã eºecuri, falimente, cãderi, frustrãri,
dar au gãsit întotdeauna forþa de a intra din nou în joc, pânã când au
gãsit drumul ce i-a condus cãtre succes. Capacitatea de a reacþiona
pozitiv la eºec este poate cea mai preþioasã dintre calitãþile pe care ar
fi bine sã le dobândim. Imaginaþi-vã cât de ciudat vi s-ar pãrea dacã aþi
auzi un copil spunând ceva de genul �O las baltã! Nu vreau sã risc sã
cad din nou, mai bine las bicicleta ºi plec pe jos�.

Desigur mulþi dintre noi vom continua sã cãutãm �secrete� poate chiar
�scurtãturi� în drumul cãtre îndeplinirea obiectivelor. Totuºi, eu cel puþin,
nu am întâlnit o persoanã care sã fi obþinut succesul fãrã a plãti un preþ
pentru acesta. Privindu-i pe cei care încearcã sã �triºeze� ºi care în
final abandoneazã, nu pot sã nu mã gândesc la ce rezultate minunate
am fi în stare sã obþinem dacã am încerca sã investim în activitãþile
noastre curajul, încrederea ºi de ce nu chiar încãpãþânarea unui copil
care doreºte sã înveþe a merge cu bicicleta...

Aceastã metaforã de început îºi propune sã aducã în atenþia noastrã
problema schimbãrii. În viaþa fiecãruia dintre noi, apar momente în
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care trebuie sã luãm decizii importante referitoare la viaþa noastrã ºi la
viitorul nostru; momente în care putem sã ne schimbãm pe noi sau
modul nostru de viaþã. În acest material vom surprinde primii paºi
necesari care ne pot purta spre o viaþã mai bunã, spre un grad supe-
rior de independenþã socialã ºi economicã. În metafora anterioarã, în
schimb, am dorit sã vorbim despre momentul �desprinderii� noastre ºi
despre primul pas pe care-l putem face spre viitor: eliberarea de
dependenþele prezentului.

 I.2. Inteligenþa emoþionalã

Inteligenþa
Se spune cã unde nu-i cap e vai de picioare. Asta ar însemna cã e
important sã gândeºti eficient pentru a te putea adapta. Ba mai mult,
e bine sã fii inteligent, inteligenþa fiind o condiþie necesarã succesului
ºi adaptãrii.
Ce înseamnã sã fii inteligent?

• Sã înþelegi uºor ºi corect
• Sã sesizezi ceea ce este esenþial
• Sã rezolvi probleme, mai ales

probleme sau situaþii noi, pe baza
experienþei acumulate anterior.

• Sã faci legãturã (sã stabileºti relaþii)
între lucruri, fenomene, evenimente
etc.

• Sã te adaptezi uºor la situaþii noi.
În esenþã, inteligenþa este o aptitudine generalã (utilã în mai multe
domenii ale vieþii) care se fundamenteazã pe capacitatea de a înþelege,
de a gândi eficient, de a rezolva probleme.
Dar oare e suficient pentru a avea succes în viaþã, în profesie, în viaþa
socialã etc.?
Se pare cã lucrurile sunt puþin mai complicate. Sunt persoane cu
inteligenþã ridicatã (nivel intelectual ridicat) ºi cu dificultãþi serioase de
adaptare ºi integrare. ªi invers, persoane cu un nivel de inteligenþã nu
foarte ridicat care au reuºit în viaþã.
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Ce înseamnã cu adevãrat sã fii isteþ ?
Ce face ca doi oameni la fel de inteligenþi din punct de vedere intelectual
sã fie atât de diferiþi în ce priveºte capacitatea de adaptare ºi reuºitã
personalã, profesionalã, familialã, socialã? Ce face ca unul dintre ei sã
fie o persoanã de succes ºi celãlalt sã fie un inadaptat?

Rãspunsul pe care îl dau psihologii în ultimii ani este urmãtorul: felul în
care persoanele reacþioneazã afectiv, recunosc ºi gestioneazã emoþiile.
Pe scurt, inteligenþa emoþionalã. Acest concept a cunoscut o dezbatere
ºi o dezvoltare incredibilã din 1990 încoace, de el fiind legate
nenumãrate studii asupra emoþiilor ºi a rolului lor în viaþã. Mai mult, au
fost create, similar cu situaþia nivelului intelectual, instrumente care sã
mãsoare nivelul de inteligenþã emoþionalã, rezultatul fiind un coeficient
de inteligenþã emoþionalã (EQ).

Pentru o femeie care a întâmpinat un timp dificultãþi de integrare
economicã, iniþierea unei afaceri cu forþe proprii sau prin asociere este
un proces greoi în care principala problemã este de ordin emoþional ºi
nu neapãrat de tipul competenþelor sau a deprinderior necesare.
În contextul cãutãrii îndelungate a unui loc de muncã, a absenþei pentru
un timp din cadrul muncii, sau a inadaptãrii calificãrilor proprii la noile
cerinþe ale pieþei, femeia îºi întãreºte în timp sentimente de inutilitate
ºi nesiguranþã în forþele proprii, datoritã unei percepþii de respingere
din partea socialului. Acest fapt duce la o stare de insecuritate ºi chiar
de fricã faþã de perspectivele viitorului. Dinamica emoþionalã a unei
astfel de persoane oscileazã de la stãri de depresie la stãri de furie, de
rãzvrãtire împotriva tuturor ºi chiar a sinelui. În acest context emoþional,
imaginea asupra realitãþii este distorsionatã, iar relaþiile cu ceilalþi sunt
disfuncþionale, implicând respingere atât de o parte, cât ºi de cealaltã.
Este greu de crezut cã o asemenea persoanã ar întrezãri oportunitãþi
de afaceri ºi ar lua iniþiativa de a întreprinde ceva. Cu atât mai puþin ar
putea fi contactatã de cãtre mediul de afaceri ca resursã viabilã.

Aºadar, gestionarea propriilor emoþii constituie o condiþie necesarã
pentru implicarea în mediul economic. Echilibrul emoþional va permite
o bunã introspecþie, oferind o imagine obiectivã asupra propriei
persoane, o bunã evaluare a competenþelor spirituale, precum ºi a
rolurilor ºi statusurilor asumate la nivel social.
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INTELIGENÞA EMOÞIONALÃ ºi componentele sale

Inteligenþa emoþionalã poate fi definitã foarte gen-
eral ca totalitate a capacitãþilor / abilitãþilor de a
recunoaste ºi a regulariza emoþiile în noi înºine ºi
în alþii (Goleman, 2001). Acelaºi autor
menþioneazã 4 mari domenii ale inteligenþei
emoþionale:

1. Conºtiinþa de sine (self-awareness) � capacitatea de a
conºtientiza ºi identifica stãrile interne, preferinþele, resursele
proprii etc.. acurateþe în evaluarea lor, încredere în sine.

2. Auto-control (self-management) � capacitatea de gestionare
a stãrilor interne, al impulsurilor ºi resurselor pentru a facilita
atingerea scopurilor, adaptare, auto-control, conºtiinciozitate,
a fi de încredere, iniþiativã ºi inovaþie, imbold spre achiziþii,
rãbdare.

3. Conºtientizare / percepþie socialã (social awareness) �
conºtientizarea, identificarea ºi evaluarea acuratã a
sentimentelor celorlalþi, a nevoilor ºi preocupãrilor, empatie,
conºtiinþã organizaþionalã.

4. Gestiunea relaþiilor (relationship management) � abilitatea de
a cultiva, menþine ºi dezvolta relaþii, de a influenþa, de a induce
rãspunsuri dorite la alþii, de a-i dezvolta pe ceilalþi, leadership,
comunicare, cooperare etc.

  I. 3. Optimism ºi gândire pozitivã

Persoanele care �suferã� de optimism ºi gândesc
pozitiv se pare cã sunt mai rezistente la situaþii
stressante, se însãnãtoºesc mai repede în caz
de boalã, sunt mai cu iniþiativã ºi se pare cã au
performanþe ridicate. Se spune cã optimistul vede
o ºansã acolo unde nimeni nu vede, cã vede
partea plinã a paharului, cã manifestã încredere ºi speranþã în viitor.
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O astfel de atitudine nu poate fi decât beneficã. A gândi pozitiv înseamnã
chiar mai mult: presupune optimism ºi, în plus, orientare constructivã,
de orientare cãtre soluþii, cãtre a învãþa din orice.

Triada cognitivã
Persoanele �pesimiste� se raporteazã în mod negativ faþã de viitor, faþã
de lume ºi faþã de propria persoanã, percepând în mod distorsionat
situaþiile în care sunt implicate (distorsionat faþã de logica �obiºnuitã�,
de fapt dupã o �altã logicã�). Ele tind sã amplifice sau sã
suprageneralizeze semnificaþia unor evenimente negative stressante,
sã gândeascã rigid  în termeni de �alb sau negru�, �totul sau nimic�, sã
�selecteze� doar pãrþile negative ale evenimentelor ºi sã le acorde
importanþã mai mare etc.

Factorul Wallenda

În cartea Liderii: strategii pentru preluarea conducerii, autorii Warren
Bennis ºi Burt Nanus vorbesc despre efectul (factorul) Wallenda. Karl
Wallenda a fost un acrobat care mergea pe sârmã ºi care ajunsese sã
ofere spectacole în aer liber, la mari înãlþimi, în condiþii foarte mari de
risc, fãrã mãsuri de siguranþã deosebite. De altfel, el a ºi murit în timpul
unui astfel de spectacol, cãzând de pe sârmã de la înãlþime.
Menþioneazã autorii:

�La puþin timp dupã ce Wallenda a cãzut ºi a murit, în 1978 (mergând pe
sârmã, la înãlþimea de aproximativ 23 m, în centrul oraºului San Juan,
Puerto Rico), soþia sa, ºi ea acrobatã, a vorbit despre aceastã demonstraþie
fatidicã, din San Juan, poate cea mai periculoasã. Ea ºi-a reamintit: Timp
de trei luni înainte de asta, Karl nu s-a gândit decât la cãdere. Era pentru
prima datã când se gândea la asta ºi mi se pare cã ºi-a concentrat toatã
energia în a nu cãdea mai degrabã decât în a merge pe sârmã.
Doamna Wallenda a mai adãugat cã soþul ei a mers chiar atât de departe
încât sã supravegheze personal instalarea sârmei,
asigurându-se cã sârmele erau sigure, lucru pe care nu
se mai gândise niciodatã sã îl facã mai înainte. [�] a
devenit din ce in ce mai clar cã atunci când Karl Wallenda
ºi-a pus toatã energia în a nu cãdea mai degrabã decât
în a merge pe sârmã, el era virtual destinat cãderii.�
Factorul Wallenda se referã, deci, la întrebãrile:  Joci ca
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sã câºtigi sau joci ca sã nu pierzi? Succes sau mediocritate?
Teama de eºec ºi neîncrederea în propriile resurse aduc tensiune,
dificultãþi de concentrare ºi ... mult stress.
Ca atare...
Focalizeazã-te pe rezultate!
Ia în considerare riscurile sau dificultãþile, dar gândeºte-te cum sã le
eviþi sau sã le depãºeºti pentru a reuºi!
Joacã sã câºtigi, nu sã nu pierzi!
Când ai niºte obiective de îndeplinit întreabã-te mai degrabã �Cum
ajung acolo?� ºi nu �Dacã n-o sã ajung acolo?�
Evitã pe cât poþi formulãrile negative, formuleazã pozitiv! Mai puþin
bine e altceva decât mai rãu. Ar putea fi îmbunãtãþit e altceva decât e
greºit etc.
În situaþiile în care lucrurile nu ies aºa cum aþi fi dorit sã iasã, þineþi
minte: nu existã eºec, existã feedback! ªi faceþi, pur ºi simplu, altceva!
Sau altfel!

 TIC – TOC

David Burns (1980) afirmã cã atunci când suntem foarte ocupaþi
ºi tensionaþi, anumite judecaþi pot avea efect paralizant asupra
acþiunii sau asupra iniþierii ei. Aceste judecãþi sunt judecãþile
care inhibã acþiunea TIC (Task Inhibiting Cognitions). Putem
gândi, spre exemplu, cã activitatea pe care o derulãm sau
urmeazã sã o iniþiem este plicticoasã, anostã sau fãrã rost. În
fe lu l  acesta suntem mai  predispuºi  la  înt reruperea sau
amânarea  e i .  Apare ,  as t fe l  s i tua þ ia  de  acumulare  º i
supraaglomerare a activitãþii, tensiunea, stress-ul. Existã, însã
ºi judecãþi care favorizeazã acþiunea ºi care pot anula efectul
TIC. Acestea sunt judecþi orientate cãtre acþiune TOC (Task
Oriented Cognitions). Spre exemplu, în cazul aceleeaºi situaþii
de mai sus, putem gândi (sau formula în gând) cã e mai bine
sã rezolvãm si tuaþ ia respect ivã imediat,  pentru cã or ice
amânare duce la acumularea de muncã. Este bine ca atunci
când identificãm judecãþi TIC sã contracarãm cu formularea
unor judecãþi TOC, chiar dacã suntem mai înclinaþi cãtre TIC
ºi sã perseverãm în TOC pânã când demarãm acþiunea.
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Secretele Puterii Cuvintelor

Fãrã îndoialã capacitatea individului de a
comunica este o condiþie sine qua non a
succesului în orice domeniu. Încã de acum mii
de ani filosofii ºi oratorii ºi-au fãcut o preocupare
primordialã din studierea limbajului pentru a
dezvãlui secretele în care constã puterea acestuia.

Fãrã îndoialã capacitatea individului de a comunica este o condiþie
sine qua non a succesului în orice domeniu. Încã de acum mii de ani
filosofii ºi oratorii ºi-au fãcut o preocupare primordialã din studierea
limbajului pentru a dezvãlui secretele în care constã puterea acestuia.

Chiar dacã în noþiunea de comunicare introducem astãzi elemente
cum ar fi tonul vocii, gesturile, privirea, a cãror importanþã este desigur
extraordinarã, rãmâne însa neîndoielnic faptul cã propoziþiile, «trenurile
de cuvinte», constituie linia de forþã a comunicãrii.

Cuvintele sunt «cãrãmizile» limbajului ºi în consecinþã stãpânirea
semnificaþiei lor este premisã indispensabilã pentru oricine are ambiþia
de a deveni un bun comunicator. V-aþi spune fãrã îndoialã cã aceasta
nu este o noutate din moment ce fiecare dintre noi, mai ales atunci
când emitem un mesaj scris, acordãm desigur o mare atenþie în
alegerea celor mai potrivite cuvinte pentru ca sã ne putem asigura un
maxim de ºanse ca destinatarul sã înþeleagã ceea ce vrem sã
comunicãm ºi sã procedeze în consecinþã.

Surprinzãtor însã este faptul cã devenim atât de concentraþi în privinþa
modului în care putem sã folosim cuvintele pentru a-i influenþa pe ceilalþi,
încât întotdeauna uitãm de extraordinara lor putere de a ne sugestiona
pe noi, cei care aparent le «folosim».

Cuvintele... Sunt poate arma cea mai puternicã pe care o avem la
dispoziþie: prin intermediul cuvintelor putem determina pe cineva sã
râdã sau sã plângã, sã viseze sau sã sufere, putem aduce unei
persoane momente de fericire sau de disperare. Istoria ne oferã mii de
exemple din care rezultã cã în toate timpurile prin intermediul cuvintelor
marile personalitãþi au reuºit sã aducã lumea de partea lor, sã schimbe
cursul destinului.
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Desigur, tot prin intermediul cuvintelor «bine potrivite», poeþii ºi scriitorii
ne-au comunicat vastitatea ºi extraordinarul mesaj emoþional al trãirii
unui anumit timp, al experienþei unei generaþii. Cum altfel, decât prin
scrierile unora ca Balzac, Tolstoi sau Preda am fi putut «trãi» în urmã
cu secole sau decenii pentru a înþelege mai bine ceea ce noi suntem
astãzi?
Pentru a încerca sã ne explicam puterea cuvintelor de a transmite
experienþa ºi emoþia umanã, vã propun sã plecãm de la urmãtoarele
premise:
• fiecare cuvânt este un simbol, sau mai bine zis o sintezã a unei

descrieri, care pentru a fi înþeles trebuie sã se bucure de o
semnificaþie împãrtãºitã de cel care ne ascultã;

• fiecare cuvânt este un instrument folosit pentru a face distincþii,
pentru a semnaliza o diferenþã: cu cât mai bogat este vocabularul
cu atât mai bogatã este experienþa ce poate fi transmisã ºi viceversa;

• fiecare cuvânt aduce cu sine, în afarã de sensul propriu, o cantitate
de «informaþie paralelã» despre cel care îl foloseºte: vârsta, profesia,
nivelul cultural, poate ideile politice...;

• fiecare cuvânt conþine o judecatã, o opinie despre obiectul pe
care-l descriem;

• fiecare cuvânt pentru a fi înþeles trebuie sã fie asociat unei imagini
mentale ºi, ca o consecinþã, aceastã imagine ne vine în minte de
fiecare datã când auzim sau folosim cuvântul respectiv;

• dacã un cuvânt se referã la o stare emoþionalã, pentru a fi înþeles
el trebuie sã fie asociat cu starea respectivã, dar aceastã relaþie
poate fi parcursã ºi în sens invers (aceastã constatare stã la baza
celor mai puternice tehnici de manipulare oculte, despre care o sã
avem ocazia de a vorbi într-un numãr viitor al revistei).

Plecând de la aceste premise, dacã suntem de acord
cã limbajul alcãtuit din cuvinte are o imensã putere
asupra receptorului, a celui care ascultã, este de
mirare faptul cã niciodatã nu ne gândim la un lucru
de domeniul evidenþei: primii care «ascultã» cuvintele
noastre suntem...chiar noi!!!
Bineînþeles acest lucru nu este valabil doar în cazul
în care emitem vocal un mesaj.
 Din momentul în care ne trezim dimineaþa, punem

în funcþiune un mecanism de gândire bazat de fapt tot pe un model
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verbal. Putem chiar spune cã, într-un anumit sens, acest mecanism nu
se opreºte niciodatã pentru cã atunci când dormim controlul funcþionãrii
sale este �pasat� subconºtientului.

De ce nu ne punem întrebarea: dacã anumite cuvinte pot provoca o
reacþie negativã, o stare neplãcutã interlocutorului nostru, care poate fi
efectul acestui bombardament asupra propriei persoane?

Nu încercãm acum o analizã aprofundatã a mecanismelor care stau la
baza relaþiei cuvânt/imagine/emoþie, dar cred cã veþi accepta faptul cã
în fond în mintea noastrã nu existã nici un lucru «real», ci doar o
descriere, imaginea pe care o avem asupra acestuia. Sã ne reamintim
cã imaginea aceasta este creatã tot prin intermediul unor cuvinte ºi cã
fiecare cuvânt aduce dupã sine informaþii paralele ºi comunicã o stare
emoþionalã. Astfel ne va deveni probabil clar, de ce anumite fenomene
aparent «inexplicabile» le trãim foarte des: sã analizãm un moment,
care sunt cuvintele pe care le folosim cel mai frecvent ºi sã vedem
dacã acestea conþin informaþii despre experienþa noastrã. Cât de des
folosim cuvinte ca: «eºec», «frustrare», «problemã», «faliment», pentru
a descrie o situaþie de crizã? Gândiþi-vã cât de mult ar diferi evaluarea
noastrã dacã în locul acestora am folosi termeni ca: «sfidare»,
«oportunitate», «experienþã»? Vi se pare cã acesta ar fi numai un mod
de a ne juca cu semnificaþiile cuvintelor? Vã adresãm rugãmintea de a
asculta cu atenþie atunci când vorbeºte un om de succes, un adevãrat
lider: nu veþi auzi niciodatã o astfel de persoanã folosind cuvinte ca:
«plictisealã», «renunþare», «stres», «obosealã» nici atunci când
vorbeºte despre altcineva: pare-se cã aceste cuvinte lipsesc pur ºi
simplu din vocabularul sãu.

Ceea ce am vrut sã vã transmitem este faptul cã pentru a împãrtãºi o
emoþie sau sensul unui concept, noi efectuãm în mod automat
conexiunile mentale necesare pentru a-l «simþi» în momentul în care
este rostit. De exemplu, pentru a înþelege cuvântul «roºu» ne gândim
automat la culoarea respectivã, iar pentru a înþelege cuvântul «stres»
intelectul nostru se plaseazã cãtre «imaginea» de stres cu tot ceea ce
aceasta conþine. Este probabil ca ceea ce v-am spus sã nu sune foarte
credibil, motiv pentru care vã propun sã facem un experiment:
a) Cãutaþi între cuvintele pe care le folosiþi foarte des un numãr de trei
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care conþin o judecatã negativã despre obiectul pe care fiecare îl descrie;
de fiecare datã când aceste cuvinte vã vin în minte, încercaþi sã le
schimbaþi cu altele, mai puþin «dure». Când aceastã schimbare aþi
realizat-o complet în sensul cã automat folosiþi alternativa la «duritãþi»,
treceþi la o nouã serie de trei, ºi aºa mai departe.
b) înlocuiþi trei dintre cuvintele cu semnificaþie pozitivã pe care le
întrebuinþaþi cel mai des cu altele care sã fie mai «entuziaste», poate
chiar exagerat de pozitive.

Urcând «treptat pe aceastã adevãratã scarã cãtre gândirea pozitivã»,
ceea ce acum vi se pare poate un joc naiv, veþi constata cã este o
realitate.
Schimbarea vocabularului obiºnuit determinã ºi o schimbare în modul
de a gândi, de a simþi, de a...trãi!
Încã douã lucruri:

- uneori suntem tentaþi sã intrãm într-o stare negativã datoritã
situaþiei în care ne aflãm. Nu cred însã cã imi puteþi da exem-
ple de persoane care au reuºit sã depãºeascã o situaþie dificilã
lãsându-se pradã disperãrii...;

- în cadrul unei discuþii cu câþiva colegi din Italia, aceºtia ºi-au
exprimat surprinderea faþã de expresia «nu vã supãraþi...» ca
mod de a obþine atenþia. Dupã pãrea colegilor noºtri, aceastã
expresie ar explica mãcar în parte de ce unii sunt enervaþi de
dimineaþa ºi pânã seara... Vã invitãm sã folosiþi o altã construcþie
de genul: «fiþi amabil...» sau «vã rog...» ºi vã garantãm cã veþi
obþine o îmbunãtãþire a relaþiilor cotidiene...Noroc!

Consiliere, coaching, psihoterapie, training

Sunt, de asemenea foarte utile ºi foarte eficiente în a va reconsidera
percepþia faþã de evenimentele ºi situaþiile întâlnite, în a vã orienta ºi
gândi pozitiv, în a dobândi încredere în propriile resurse, de a privi
optimist ºi a putea învãþa din orice situaþie.
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    I. 3. Asertivitate

Asertivitate înseamnã sã fii capabil de a te
autoafirma, de a-þi susþine ºi exprima propriile
drepturi, fãrã a le încãlca pe ale celorlalþi. Multe
dintre persoanele care suferã de efectele
stress-ului sunt în general, persoane non-
asertive, care nu ºtiu sã spunã NU.
În felul acesta tind sã accepte aproape toate
solicitãrile care vin de la alte persoane, de teama de a nu supãra pe
cineva.
Astfel, se produce o supraaglomerare care duce la suprasolicitare, grabã
ºi superficialitate, ineficienþã, lipsã de randament, obosealã, disconfort
etc. De asemenea, sunt persoane care nu rãspund în mod adecvat la
comportamentul jignitor, agresiv, intruziv al altora, fie el ºi inconºtient.
Preferã sã tacã ºi �sã înghitã�, nu neapãrat din �diplomaþie�. Persoana
în cauzã acumuleazã treptat nemulþumiri, resimte frustrare, are stãri
emoþionale neplãcute ºi la un moment dat, poate chiar sã �explodeze�
ºi sã se comporte agresiv, sã devinã din ce în ce mai timidã, mai izolatã,
mai deprimatã, mai neliniºtitã sau chiar sã se îmbolnãveascã psihic.

Delimitarea (cum pot sã spun nu fãrã sã fiu agresiv?)
Atunci când solicitãrile din exterior sunt intruzive, insuficient justificate
ºi vã încurcã serios planurile sau programul, refuzaþi politicos, fãrã a fi
agresiv, fãrã a fi ironic, dar ferm. Nu cedaþi insistenþelor, indiferent ce
tonalitate este folositã. Refuzaþi politicos ºi ferm.

„Eu”

Atunci când cineva este agresiv ºi vã rãneºte, spuneþi-i cum vã simþiþi
ºi menþionaþi ce anume din comportamentul sau atitudinea lui este
agresiv sau intruziv.

Orientaþi-vã asupra comportamentului!
Referiþi-vã la ce simþiþi dumneavoastrã ºi la comportamentul persoanei,
nu la persoana însãºi. Adresarea cu menþiunea unor aspecte,
caracteristici personale lezeazã drepturile ºi, uneori ºi demnitatea
persoanei.
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Consiliere, psihoterapie, training de asertivitate

Atunci când vã este dificil sã gestionaþi astfel de situaþii, chiar dacã aþi
încercat diferite demersuri, vã poate fi de ajutor consilierea sau
psihoterapia, precum ºi participarea la �antrenamente� de asertivitate,

în grup.

II. Dezvoltare personalã

Fiecare dintre noi avem gândurile ºi frãmântãrile
noastre, obiºnuinþele, temerile, pasiunile,
preferinþele noastre, valorile dupã care ne ghidãm,
aspiraþiile, speranþele, credinþele, convingerile ºi
idealurile noastre. Suprasolicitarea ne impiedicã
sã alocãm timp pentru a reflecta la aceste aspecte
ºi pentru a avea grijã de noi. Mai degrabã �uitãm
de noi� decât  �ne uitãm la noi�. Atenþia din ce în ce

mai concentratã pe lucrurile ºi activitãþile cotidiene, pe performanþã ºi
randament ne face sã tindem cãtre a nu ne acorda nouã atenþie. Eludãm
astfel sã mai �vedem� ce se întâmplã cu noi ºi sã avem grijã ºi respect
faþã de propria persoanã. Am putea avea mult de câºtigat în direcþia
performanþei personale dacã ne-am ocupa ºi de noi la fel de serios ca
ºi de performanþã. Pentru a obþine performanþã ridicatã trebuie sã ai
resurse potrivite, instrumente potrivite, cunoºtinþe, deprinderi, motivaþia
de a reuºi, precum ºi încredere în propriile capacitãþi. A tinde cãtre a
dispune de toate acestea sau cãtre a le îmbunãtãþi înseamnã a te
dezvolta personal. Pentru a vã poziþiona în punctul de plecare pe drumul
dezvoltãrii personale, încercaþi sã rãspundeþi la urmãtoarele întrebãri:
Care e drumul meu?
Ce aºtept de la viaþã?
Care sunt aºteptãrile mele de la mine ºi de la lume?
Care e rostul meu în viaþã?
Cum pot sã ajung acolo?
Ce resurse am?
Ce mã face pe mine diferit ºi deosebit de ceilalþi?
Care sunt lucrurile pe care le pot dezvolta sau optimiza la mine?

Cum pot sã fac acest lucru?
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   II. 1. Planificare ºi organizare
Þineþi minte: pentru tot ceea ce faceþi sunteþi absolut responsabili, pentru
cã în mod conºtient sau inconºtient (intuitiv) decideþi asupra acþiunilor
dumneavoastrã. Uneori situaþiile devin atât de complexe încât avem
nevoie de mult efort pentru a instaura ordinea ºi armonia, atât în ce
priveºte activitatea profesionalã, cât ºi în ce priveºte viaþa personalã.
Pentru ca deciziile ºi acþiunile dumneavoastrã sã aibã eficienþã ºi sã
evitaþi (sau sã reduceþi) haosul este bine sã utilizaþi instrumentele
planificãrii ºi organizãrii.

A planifica ºi a organiza presupune a rãspunde la
câteva întrebãri:
CE anume am de fãcut ?
DE CE este nevoie ca sã fac asta?
CUM trebuie fãcut?
CÂND trebuie fãcut?

CE anume am de fãcut ?
Este bine sã ºtii exact ce aveþi de fãcut ºi spre ce vã îndreptaþi. Pentru
aceasta stabiliþi-vã conºtient ºi deliberat:

a. Viziunea
Viziunea este o stare, o imagine proiectatã în viitor, dezirabilã, atractivã,
care exprimã un progres. Ce vã doriþi cu adevãrat în viaþa personalã?
Dar în cea profesionalã? În ce mãsurã aspiraþiile personale ºi cele
profesionale concordã? În ce mãsurã viziunea personalã concordã cu
cea a organizaþiei în care lucraþi? Cum vã imaginaþi peste 3, 5, 10, 20
ani?

b.Scopuri, þeluri
Încercaþi sã vedeþi care este situaþia, starea de fapt în viaþa
dumneavoastrã personalã ºi profesionalã în momentul actual.
Comparaþi imaginea din acest moment cu viziunea proiectatã. Care
sunt diferenþele? Cum le puteþi reduce? A imagina ºi a defini stãrile
dezirabile ce compun viziunea înseamnã a stabili scopurile, þelurile. A
reduce diferenþele dintre viziunea dumneavoastrã personalã ºi imaginea
prezentului înseamnã a acþiona în direcþia atingerii scopurilor.
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c. Obiective
Scopurile sunt þinte mai generale, mai flexibile. Pentru a cãpãta
concreteþe, pentru a �coborî cu picioarele
pe pãmânt�, stabiliþi-vã obiective.
Obiectivul = este o afirmaþie a ceea ce
trebuie îndeplinit, în termeni de nivel (stan-
dard) dorit (urmãrit) ºi cu o încadrare
specificã în timp.
Obiectivele sunt rezultate scontate ce
trebuie obþinute în efortul de a atinge scopul,
þelul activitãþii. Obiectivele sunt paºii ce
trebuie fãcuþi pentru a ne apropia de scop.
Atenþie!
Un obiectiv nu este ceea ce vrei sã faci, ci ceea ce vrei sã obþii prin
ceea ce faci!
Obiectivul nu trebuie confundat cu metoda sau activitatea prin care se
defineºte CUM se atinge obiectivul. Obiectivele reprezintã sfârºitul, iar
metoda ºi/sau activitatea reprezintã drumul.

DE CE este nevoie ca sã fac asta?
Este foarte bine sã înþelegi motivele care te determina sã-
þi creezi viziunea, motivele care te determinã sã-þi stabileºti
scopurile ºi obiectivele. Ce anume te împinge la a face, a
realiza ceva? De ce este atât de important sã ajungi acolo

unde þi-ai propus? Ce dã importanþã acþiunilor tale?
Având clarã o motivaþie, vei simþi cã tot ceea ce vei face va avea un
rost.

CUM trebuie fãcut?
De obicei aceastã întrebare contureazã calea, modul,
metoda prin care se vor atinge obiectivele. În general,
aceasta presupune a rãspunde la urmãtoarele întrebãri:
Ce trebuie sã fac în mod concret pentru a obþine

rezultatele pe care mi le-am propus?
Unde?
Cu ce resurse? Ce mã va ajuta sã pot atinge obiectivele, scopurile
mele? Ce mã va ajuta sã îmi ating viziunea?
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Cu ce încep? Cum anume se va derula totul în continuare? În ce ordine?

CÂND trebuie fãcut?
Se referã la repartizarea resurselor de timp pentru activitãþi,
tocmai pentru a respecta încadrarea în timp a obiectivelor.
Este vorba de ceea ce, în general, se numeºte manage-
ment al timpului. Concret, presupune:
a. alocarea de timp (intervale de timp sau termene de

execuþie) pentru fiecare activitate.
b. prioritizarea activitãþilor

Prioritizarea activitãþilor trebuie sã þinã cont de secvenþializarea lor
fireascã în timp, dar ºi de criteriile urgenþei ºi importanþei. În general,
în funcþie de aceste criterii, ordinea obiºnuitã de prioritizare este

urmãtoarea:

      II. 2. Consiliere, coaching

Puteþi apela, pentru creºterea eficienþei personale, la profesioniºti în
consiliere sau în coaching. Ei pot sã vã ajute sã descoperiþi modalitãþile
optime de a vã ordona ºi eficientiza stilul de acþiune, de a vã defini
viziunea personalã, þelurile, obiectivele ºi cãile cele mai simple pentru
a le atinge. Astfel de profesioniºti pot sã vã facã sã economisiþi timp ºi
efort pentru a ajunge la o îmbunãtãþire a capacitãþii de decizie, la a va
gestiona timpul simplu, cu maximum de rezultate ºi minimum de efort.
Mai mult, beneficiile unei astfel de asistenþe se extind în direcþia
dezvoltãrii personale.
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     II. 3. Când alegi un þel, þinteºte Luna!

«Nu þi se va dãrui niciodatã o dorinþã fãrã posibilitatea de a
o îndeplini. Dar va trebui sã munceºti din greu pentru
aceasta».
«Dacã gãseºti justificãri pentru limitele tale, o sã le ai într-
adevãr». Richard Bach

Dacã doriþi sã construiþi o casã, trebuie sã faceþi un proiect. Dacã doriþi
sã faceþi afaceri, trebuie sã pregãtiþi un plan de marketing. Dacã doriþi
sã faceþi o cãlãtorie trebuie sã stabiliþi un itinerar. Dacã doriþi sã atingeþi
o performanþã sportivã trebuie sã urmãriþi un program de antrenament.
Este adevãrat cã uneori un individ deosebit de dotat (ºi/sau norocos)
poate sã obþinã rezultate «improvizând». Totuºi nici un proiect complex
nu a fost dus la bun sfârºit fãrã o atentã programare prealabilã. Pe de
altã parte este suficient sã privim în jur pentru a constata care pot fi
rezultatele unei proaste planificãri. Nu este de mirare deci, cã ºi în
ceea ce priveºte obiectivele personale o planificare atentã mãreºte cu
mult ºansa de a reuºi.
S-au scris sute de cãrþi în ceea ce priveºte «arta» succesului. Îndeosebi
profeþii «visului american» propun în mod constant «reþete» care nu
sunt altceva decât variante ale unui algoritm destul de simplu:

1. a hotãrî care este obiectivul;
2. a face un plan pentru atingerea acestui obiectiv;
3. a pune «la lucru» toate competenþele, ambiþia ºi rãbdarea

necesare pentru îndeplinirea acestui plan.
Formulei acesteia pe care mulþi o considerã aproape «perfectã» noi
i-am adãuga, la punctul 4 - flexibilitatea de a schimba la nevoie
planul. Desigur se pune întrebarea: «Dacã lucrurile sunt aºa de
simple, de ce atunci oamenii de succes sunt aºa de puþini?»
În realitate se pare cã «profeþii succesului» nu iau în considerare faptul
cã de obicei problemele cele mai mari nu apar atunci când se urmãreºte
atingerea unui obiectiv, ci în etapa premergãtoare, când se încearcã
stabilirea, alegerea obiectivului respectiv. Pentru cea mai mare parte
dintre noi sarcina de a stabili obiective personale se dovedeºte extrem
de grea.
De ce?
În primul rând pentru cã atunci când ne gândim la stabilirea unui obiectiv
trebuie de fapt sã luãm hotãrâri importante despre ceea ce efectiv vom
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face cu viaþa noastrã, ºi aceasta determinã desigur conotaþii care nu pot
fi înfruntate cu uºurinþã.
A doua problemã constã în aceea cã libertatea de care dispunem face
întotdeauna mai grea alegerea. În ultimã instanþã alegerea unui obiectiv
înseamnã un proces de analizã prin care renunþãm la o mulþime de
alte posibilitãþi. Pentru foarte mulþi dintre noi acest proces de selecþie
determinã disconfort psihic, angoasã ºi în cazuri extreme chiar o
«paralizie» voliþionalã. În fine, pentru cã suntem în mod constant
bombardaþi de informaþii, ne este destul de greu sã judecãm «la rece».
Mass - media ne propune pe toate canalele un anumit model de succes
ºi stil de viaþã la care suntem treptat împinºi sã ne adecvãm, chiar
dacã aceasta nu corespunde deloc exigenþelor noastre mai profunde,
structurii noastre psihice.

Dacã luãm în discuþie procesul de alegere a obiectivelor, trebuie sã
þinem cont cã acestea au o legãturã directã cu viziunea noastrã asupra
lumii, cu propria scarã a valorilor. Este, desigur, vorba de ceva extrem
de personal asupra cãruia fiecare meritã sã ne oprim cu mai multã
atenþie. Obiectivele pe care ni le propunem pe termen scurt ºi mediu,
deci la începutul fiecãrei zile sau sãptãmâni, ar trebui sã ne ajute în
parcurgerea unui nou segment pe calea îndeplinirii viziunii noastre.
Acordul acþiunilor cu drumul cãtre realizarea viziunii determinã o stare
de bine, în timp ce disonanþa dintre obiectivele pe care ni le stabilim ºi
misiunea personalã este aproape sigur principalul motiv de insatisfacþie.
Când veþi avea câteva ore libere ºi dispoziþia de a reflecta, luaþi un
creion ºi câteva coli de hârtie ºi faceþi urmãtoarele «exerciþii»:
1. Descrieþi ziua voastrã idealã : cu cine v-aþi întâlni, ce aþi face, unde
v-aþi duce. Încercaþi sã fixaþi un numãr cât mai mare de detalii, mai ales
cu privire la senzaþiile pe care le-aþi trãi.
2. Descrieþi mediul vostru ideal. Apoi încercaþi sã precizaþi cum vedeþi
locul perfect pentru voi.
3. Faceþi un «inventar» al viselor voastre în privinþa a ceea ce aþi vrea
sã fiþi, sã faceþi, sã dobândiþi. Întrebarea cheie pe care trebuie sã o
puneþi este: «Ce aº face dacã aº ºti cã nu pot greºi»?. Scrieþi fãrã
pauzã cel puþin 15 minute încercând sã nu vã fixaþi nici un fel de limite.
Dacã aceasta vã poate fi de folos, vã propun sã vã imaginaþi cã aþi gãsit
lampa lui Aladin ºi în consecinþã «duhul» este în serviciul vostru: puneþi
pe hârtie toate dorinþele voastre în domeniul social, profesional, material,
spiritual,sentimental, etc.
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Când aþi terminat aceste trei exerciþii, încercaþi sã descoperiþi dacã este
ceva comun în spatele dorinþelor voastre exprimate la fiecare punct, de
ce vi se pare cã aveþi într-adevãr nevoie de acele lucruri ºi mai ales
dacã acele dorinþe sunt într-adevãr ale voastre sau au fost impuse din
afarã. A învãþa sã recunoaºtem aspiraþiile noastre adevãrate este desigur
un proces dificil. În faþa «spãlãturii de creier» pe care mai mult sau mai
puþin direct ne-o administreazã factori externi ca mass - media, preoþi,
profesori, politicieni, pãrinþi etc. Singurele arme cu care ne putem apãra
sunt introspecþia ºi independenþa în judecatã. Dupã «rezolvarea»
primelor trei «exerciþii» aproape sigur aveþi deja niºte indicaþii despre
«misiunea» voastrã. Pe aceastã bazã putem continua cu urmãtoarele
puncte:
4. Referitor la obiectivele personale pe care le consideraþi cu adevãrat
importante consemnaþi în scris o estimare despre cât timp aveþi nevoie
pentru a le atinge. De fiecare datã când se vorbeºte despre obiective
trebuie sã þinem cont de «chenarul» temporal în care acþionãm.
5. Alegeþi patru obiective mai importante pentru anul acesta si scrieþi
tot ceea ce vã determinã sã le consideraþi ca atare. Dacã veþi reuºi sã
gãsiþi motive suficiente ºi sã le exprimaþi cu claritate vã veþi da seama
cã aveþi capacitatea de a le atinge. Cheia succesului este, sã nu uitãm,
motivaþia pe care eu aº defini-o tocmai ca «motiv în acþiune».
6. Controlaþi formularea obiectivului:

a. obiectivul trebuie scris în sens pozitiv;
b. trebuie redactat cu maximã precizie;
c. este necesarã elaborarea unei proceduri de verificare;
d. stabiliþi pârghiile pe care le puteþi folosi pentru a pãstra

controlul situaþiei;
e. verificaþi dacã obiectivul vostru nu intrã în conflict cu

interesele legitime ale altora. Pentru a folosi o formulã tipic
americanã trebuie sã controlaþi ca obiectivul vostru sã fie
«SMART», adicã: Specific, Mãsurabil, Accesibil, Realist ºi
bazat pe Timp.

7. Faceþi o listã cu resursele cele mai importante pe care le aveþi la
dispoziþie. Fiecare dintre noi deþine un grad variabil de resurse în sensul
de talent, capacitãþi, relaþii, cunoºtinþe etc. Din pãcate foarte mulþi nu
reuºesc sã exploateze aceste resurse tocmai datoritã lipsei de
organizare. În cazul în care aþi trait anumite experienþe în cursul cãrora
aþi utilizat aceste resurse, descrieþi respectivele situaþii în scris. Astfel
veþi avea o probã foarte concretã asupra faptului cã deþineþi aceste
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resurse ºi aþi reuºit deja sã le folosiþi cu succes.
8. Descrieþi genul de persoanã care ar trebui sã deveniþi pentru a
dobândi un maximum de ºanse în îndeplinirea obiectivelor pe care
le-aþi ales. Americanii spun cã pentru a câºtiga 1 milion de dolari
trebuie în primul rând sã devii o persoanã în stare sã câºtige 1 milion
de dolari. Adevãratul motiv pentru care stabilim ºi urmãrim obiective
este nevoia de afirmare, de dezvoltare. Luate în sine obiectivele nu
înseamnã mare lucru. Esenþial este procesul prin care veþi deveni
persoana capabilã sã le atingã. Obstacolele pe care le întâlniþi ºi depãºiþi
în acest proces constituie sursa celui mai profund ºi durabil sentiment
de satisfacþie, de împlinire personalã.
9. Consemnaþi în câteva fraze ceea ce vã împiedicã sau v-a împiedicat
în îndeplinirea aspiraþiilor voastre. Veþi descoperi cã în majoritatea
cazurilor vinovate sunt limitele pe care voi înºivã le-aþi creat. În ultima
analizã, existã doar douã obstacole în calea succesului: lenea ºi frica.
Distrugeþi-le!
10. Reveniþi la cele patru obiective principale pe care vi le-aþi fixat ºi
încercaþi sã realizati o planificare a acþiunilor necesare în vederea
atingerii acestora. În cazul în care aþi parcurs corect procesul de stabilire
a obiectivelor veþi descoperi cã acum ele o sã vã aparã ca perfect
realizabile ºi nu veþi întâmpina mari dificultãþi în stabilirea unei strategii
pentru transpunerea acestora în practicã.
Important este de reþinut faptul cã nici unul dintre rãspunsurile pe care
le-aþi gãsit nu este definitiv, ci «perisabil», deci este necesar ca procesul
acesta sã fie repetat cel puþin din trei în trei luni. Va fi interesant sã
observaþi cum se schimbã aspiraþiile voastre pe mãsurã ce atingeþi noi
nivele de cunoaºtere, acumulaþi experienþã. Acesta este motivul pentru
care se pare potrivit sã încheiem cu un proverb Maya: «Când alegi un
þel, þinteºte Luna! Chiar dacã greºeºti, oricum vei fi înconjurat de stele».
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III. Managementul resurselor umane

     III. 1. Împãrtãºirea viziunii

Toþi oamenii viseazã, dar nu la fel, iar unii fac ca visele lor sã devinã
realitate. Viziunea este o stare, o imagine
proiectatã în viitor, dezirabilã, atractivã, care
exprimã un progres. Henry Ford, fondatorul
companiei care astãzi îi poartã numele, descria
viziunea sa, care a stat la baza întemeierii
companiei, ca o America în care toþi cetãþenii
îºi pot permite sã deþinã un automobil ºi sã
poatã cãlãtori dupã pofta inimii. Henry Ford
dorea ca, în 15 ani, oamenii, din oraºe mari ºi
mici, sã cãlãtoreascã pentru a se cunoaºte mai
bine ºi pentru a se înþelege mai bine. În prezent, dupã aproape un
secol, viziunea lui Henry Ford este de mult realitate. Vã propunem sã
surprindem câteva caracteristici ale unei viziuni autentice:

• Viziunea trebuie sã fie dezirabilã. Viziunea trebuie sã fie
pozitivã ºi dezirabilã, pentru a se putea constitui ca element
motivaþional atât al propriilor acþiuni cât ºi al acþiunilor oamenilor
din jurul nostru. Oamenii muncesc dacã sunt motivaþi ºi vor fi
motivaþi muncind pentru un scop dezirabil. Este important sã
reþinem faptul cã, în orice context, atunci când avem sau dorim
sã ne dezvoltãm o afacere, putem folosi  bani (salariul sau
onorariul) pentru a cumpãra doar forþa de muncã a oamenilor.
Calitatea acesteia (randament, inovaþie, productivitate, etc) se
poate doar câºtiga, prin dezvoltarea unui climat de încredere
ºi prin împãrtãºirea unei viziuni comune.

• Viziunea trebuie sã conþinã detaliu. Detaliul este elementul
care diferenþiazã viziunea noastrã de visul cu ochii deschiºi.
Viziunea trebuie sã aibã un obiect anume (de exemplu firma
mea, viaþa mea) ºi un cadru de timp bine definit (firma mea
peste 10 ani, viaþa familiei mele peste 10 ani). Aceste elemente
ajutã viziunea sã fie mai uºor de împãrtãºit ºi mai uºor de
crezut.
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• Viziunea trebuie sã fie credibilã. Viziunea trebuie sã conþinã
elemente care pot fi realizate în acel interval de timp, cel puþin
la nivel teoretic. O viziune despre �pace în lume ºi antigravitaþie
ieftinã în urmãtorii 5 ani� este puþin credibilã ºi nu poate servi
unui scop personal sau de afaceri.

      III. 2. Cine sunt liderii?

Toþi marii lideri au douã lucruri în comun: ºtiu încotro se îndreaptã ºi au
capacitatea de a-i convinge pe alþii sã-i urmeze în direcþia respectivã.
Iar ca sã-i convingã au nevoie sã-i facã sã înþeleagã viziunea, adicã au
nevoie sã o transmitã în mod adecvat. Liderii sunt capabili nu numai
sã viseze, ci ºi sã-ºi urmeze visele. Ba mai mult, sã le împlineascã.
Viziunea lor devine clarã pentru cei ce îl urmeazã, devine o þintã a
tuturor ºi a fiecãruia spre care toþi ºi fiecare se îndreaptã. Liderii pot
avea inspiraþie interioarã, dar în cele mai multe cazuri se pare cã ei
cautã viziunea în elemente ale trecutului ºi ale prezentului. De exemplu,
Lenin a fost influenþat în viziunea sa de scrierile lui Karl Marx, Alfred
Sloan a fost inspirat în viziunea sa asupra firmei General Motors de
cãtre ideea �visului american�, Henry Ford la fel în ce priveºte viziunea
sa de a crea pentru fiecare om o maºinã. Ceea ce este interesant cã
liderii au capacitatea de a contura ºi de a clarifica viziunea cãutatã ºi
aleasã, astfel încât sã poatã fi înþeleasã de toþi ºi sã constituie o unicã
þintã pentru toþi. Viziunea acapareazã atenþia în primul rând a celui
care o creeazã ºi o transmite, apoi a celor care o preiau.

Uneori viziunea poate pãrea nerealistã sau puþin credibilã pentru cei
din jur. Liderul poate sã facã în aºa fel încât sã-i confere credibilitate,
sã parã posibilã. Uneori o viziune poate fi diferitã, neobiºnuitã, bizarã,
rod al creativitãþii ºi îndrãznelii. Viziunea, chiar dacã pare neobiºnuitã,
nu înseamnã cã este ºi absurdã. Liderul poate sã transforme
neobisnuitul într-un vis credibil ºi sã-i facã pe toþi sã îndrãzneascã.
Aceasta pentru cã, se pare cã toþi marii lideri au un amestec absolut
special între capacitatea de a visa ºi capacitatea de a se ancora în
realitate, în concret, surprinzând detaliile.
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ªi totuºi, cine sunt liderii? La aceastã întrebare, managementul mo-
dern rãspunde simplu ºi prompt: oricine: noi toþi, oricare dintre noi.
Ideea unui lider unic, autocratic ºi veºnic stãpân pe el ºi plin de viziuni
pozitive, capabil sã influenþeze cele mai demotivate suflete, a fost
abandonatã de mult. Mai important este ca pentru fiecare moment sã
existe un lider decât sã existe un lider pentru toate momentele. Nimeni
nu poate fi lider tot timpul, dar toþi putem fi lideri cândva. Trebuie doar
sã recunoaºtem momentul nostru ºi sã avem curajul sã împãrtãºim
viziunea noastrã cu cei din jur.

IDEI DE ACÞIUNE:
• Contureazã ºi clarificã viziunea afacerii tale discutând
cu persoanele apropiate, pânã în momentul în care eºti
sigur cã ai înþeles-o!
• Fã astfel încât sã poatã fi înþeleasã de toþi oamenii din

jurul tãu astfel încât sã constituie o unicã þintã pentru toþi!
• Învaþã sã visezi ºi sã îndrãzneºti. Învaþã-i ºi pe ceilalþi sã viseze ºi

sã îndrãzneascã!
• Fii convingãtor! Liderul determinã credibilitatea viziunii, iar

acceptarea ei este determinatã de modul în care acesta a
prezentat-o!

• Condu-i pe oameni având în minte permanent viziunea!

      III. 3. Constituirea echipei

Nucleul elementar al oricãrei afaceri nu îl reprezintã individul, cum am
putea crede în prima fazã, ci echipa, oricât de redusã ar fi aceasta.
Astfel, de câte ori ne referim la concepte ca acþiune, încredere,
planificare sau prudenþã, în contextul afacerii nostre, trebuie sã le
imaginãm în contextul unei echipe, nu în context individual.

Împãrtãºirea viziunii reprezintã un proces destul de dificil, de
transformare a unui grup informal, a cãrui existenþã este motivatã de
împãrtãºirea aceleiaºi viziuni, într-o structurã de afaceri. În continuare
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vom prezenta 10 factori care pot fi utilizaþi ca repere în procesul de formare
a echipei:

1. Fiecare membru al echipei îºi înþelege rolul specific în cadrul
grupului. Membri grupului ºtiu ce au de fãcut în particular ºi
sunt conºtienþi de rolul lor concret în funcþionarea echipei.

2. Membri echipei înþeleg rolul lor comun în contextul comunitar.
Echipa ca ansamblu este conºtientã de importanþa acþiunilor
firmei pentru calitatea vieþii a fiecãrui membru.

3. Membri echipei pun în discuþie aspecte
care afecteazã funcþionarea grupului.
Membri echipei comunicã între ei
aspectele pozitive ºi negative ale
funcþionãrii grupului cu scopul de a
ameliora eficienþa acestuia.

4. Membri echipei se sprijinã reciproc în
îndeplinirea obiectivelor profesionale.
Membri echipei nu lucreazã izolat, ci
solicitã ºi primesc în mod frecvent ajutorul colegilor, în
îndeplinirea activitãþilor specifice.

5. Membri echipei înþeleg aspectele legate de dinamica grupului.
Toate grupurile ale cãror membri lucreazã în relaþii de colaborare
apropiatã, au o dinamica relativ complexã, în care se pot regãsi
perioade de coeziune mai ridicatã sau mai scãzutã, conflicte
mai mult sau mai puþin constructive, sau alte fenomene care
afecteazã în diferite moduri atmosfera ºi eficienþa grupului.
Membri acestuia trebuie sã observe ºi sã înþeleagã aceste
fenomene, pentru a putea contribui, în toate aceste situaþii, la
ameliorarea eficienþei grupului.

6. Membri echipei au capacitatea de a rezolva problemele
inerente funcþionãrii echipei. În situaþiile în care grupul este
supus unor tensiuni de naturã interpersonalã sau profesionalã,
membri acestuia gãsesc abordarea cea mai potrivitã pentru
depãºirea acestor situaþii.

7.  Membri echipei au capacitatea de a utiliza conflictele existente
în grup în mod constructiv. Conflictele determinã implicarea
emoþionalã a oamenilor în diverse problematici, de aceea
reprezintã o importantã resursã a grupului. Un bun manage-
ment al conflictului trebuie sã utilizeze energiile descãrcate în
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cadrul acestuia în sensul reformãrii aspectelor mai puþin
funcþionale ale grupului ºi, respectiv, în sensul identificãrii
soluþiilor optime de depãºire a dificultãþilor.

8. Membri echipei trebuie sã punã mai mult accent pe colaborare
decât pe competiþie. Competiþia este un element important al
progresului. Cu toate acestea, membri echipei trebuie sã se
simtã de aceeaºi parte a baricadei ºi sã colaboreze în vederea
obþinerii unor rezultate mai bune în competiþiile externe
(competiþii pentru obþinerea unor fonduri de la finanþatori, etc.)

9. Echipa trebuie sã fie o structurã deschisã, capabilã sã
colaboreze cu alte grupuri, instituþii sau echipe din cadrul
comunitãþii. Membri grupului trebuie sã fie deschiºi cãtre toþi
factorii care depun eforturi în procesul de dezvoltare comunitarã
ºi sã colaboreze, la nivel de echipã, cu aceºtia.

10. În cadrul echipei trebuie sã existe relaþii de interdependenþã.
Membri echipei depind unii de alþii pentru îndeplinirea
obiectivelor profesionale ale grupului.

Management eficient

Dupã constituirea echipei ºi formularea viziunii ºi misiunii
organizaþionale, afacerea noastrã devine cu adevãrat o structurã
organizaþionalã, care necesitã o capacitate permanentã de manage-
ment. Pentru a înþelege mai bine acest concept, vom încerca sã definim
ce trebuie sã facã aceastã capacitate de management pentru
implementarea obiectivelor noastre ºi implicit, pentru a ne apropia de
viziunea noastrã. Managementul organizaþiei poate fi asigurat de cãtre
o singurã persoanã (în calitate de manager, administrator, director sau
preºedinte) sau de cãtre un colectiv mai larg. În ambele situaþii, putem
distinge patru funcþii ale unui management eficient:

• Planificare.  Aceastã funcþie se referã la determinarea direcþiei
în care se îndreaptã organizaþia ºi membri acesteia, prin
stabilirea scopurilor ºi obiectivelor organizaþionale, precum ºi
dezvoltarea ºi implementarea strategiilor necesare pentru
îndeplinirea acestor scopuri ºi obiective.

• Organizare.  Aceastã funcþie se referã la determinarea precisã
a activitãþilor ºi resurselor necesare pentru implementarea
strategiilor planificate, precum ºi la distribuþia eficientã a
autoriãþii ºi a responsabilitãþii în implementarea acestor activitãþi.
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• Control.   Aceastã funcþie se referã la ghidarea, monitorizarea ºi
ajustarea activitãþilor organizaþiei, în vederea corelãrii
performanþelor efective cu performanþele planificate ºi necesare
îndeplinirii scopurilor organizaþiei.

• Antrenare/Motivare.  Aceastã funcþie se referã la asigurarea
unui climat adecvat activitãþii profesionale ºi la motivarea
membrilor echipei în vederea asigurãrii unui randament de lucru
cât mai ridicat.

        III. 4. Motivarea angajaþilor

Ce este motivarea? De ce trebuie sã motivãm?
Pe cine trebuie sã motivãm? Când trebuie sã
motivãm? Dacã pânã acum am învaþat cã
MERITÃ sã stãm pe propriile picioare, cã
PUTEM reuºi în ceea ce ne propunem ºi cã
TREBUIE sã facem tot ce este necesar pentru
a ne urmãri þelurile, acum vom învãþa sã creºtem
baza de resurse pe care o avem la dispoziþie,
prin mobilizarea oamenilor din jurul nostru cãtre
viziunea noastrã.

Motivarea oamenilor are în vedere procesul prin care managerul îºi
activeazã angajaþii, îi orienteazã spre ceva bine stabilit ºi menþine acest
comportament pânã la atingerea scopului.  La baza acestui proces stã
motivaþia.

1. Motivarea este procesul care activeazã, orienteazã ºi menþine
comportamentul angajaþilor spre atingerea unui scop. La baza
acestui proces stã motivaþia.

2. Motivaþia este o formã specificã de reflectare a nevoilor apãrute ºi
care se exprimã prin trebuinþe, motive, interese, convingeri, idealuri
ºi credinþe.

3. Motivaþia este �motorul� care pune în miºcare individul, care îl
împinge pentru a realiza anumite lucruri, care direcþioneazã,
menþine sau modificã acþiunea.
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4. Motivaþia este foarte importantã deoarece, în mare mãsurã, de ea
depinde modul în care se desfãºoarã activitatea angajaþilor:
a. dacã sunt motivaþi, ei lucreazã cu productivitate mare, îºi dau

interesul, se implicã, participã activ la realizarea obiectivelor ºi
la crearea de noi perspective;

b. dacã nu sunt motivaþi, poate sã aparã la nivelul angajaþilor o
stare  generalã de apatie, de lehamite, de neimplicare, ceea
ce dãuneazã mult întregii activitãþi.

Existã numeroase abordãri ale motivaþiei, în dorinþa de a cãuta criterii
care sã fie stabile ºi care sã poatã prezice comportamentul.

Ce îi motiveazã pe oameni?
Motivare prin bani � banii sunt buni motivatori atunci când compenseazã
direct proporþional performanþa realizatã, atunci când persoana are mare
nevoie de ei; nu sunt un stimulent care funcþioneazã întotdeauna.

Motivare prin recunoaºtere � se realizeazã pentru
performanþe deosebite, se acordã într-un cadru formal,
uneori festiv � avansare, promovare, sporirea
beneficiilor, aprecieri publice, ranguri, diplome, diverse
obiecte cum ar fi insigne, stilouri, ceasuri, brelocuri,
cravate inscriptionaþe cu diverse simboluri etc.

Motivare prin natura muncii � se datoreazã pasiunii pentru munca în
sine, atunci când ºtii cã eºti foarte performant la locul tãu de muncã ºi
primeºti un feedback corespunzãtor;

Motivare prin participare – participarea la stabilirea scopurilor,
posibilitatea de a face sugestii, de a lua decizii.

Motivare prin competiþie � cei aflaþi în competiþie trebuie sã simtã cã au
ºanse de a câºtiga ºi sã-ºi doreascã recompensa oferitã.

Motivare prin teamã ºi pedeapsã � poate fi eficace pe termen scurt,
dar determinã reacþii negative (sabotajul, rãzbunarea, plecarea) pe
termen lung, atât faþã de persoana care pedepseºte, cât ºi faþã de
activitatea în sine.
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Recompense potenþiale în mediul organizaþional:

• feedback asupra performanþelor bune
• încurajare ºi apreciere
• siguranþa postului
• stimulente financiare
• promovarea
• îmbunãtãþirea condiþiilor de muncã
• sarcini care provoacã
• munca într-o echipã foarte bunã
• plãtirea unor cursuri
• relaþii cordiale
• masa oferitã de firmã
• timp liber plãtit
• libertatea de personalizare a locului de muncã, etc.

Foarte important:

Motivarea sã însemne stimulare permanentã cu evitarea rutinei ºi a
monotoniei în aplicarea ei � motivarea nu este o sarcinã ci un proces.

Fiecare om are propria motivaþie ºi deci, poate fi motivat într-un anume
mod � faceþi o listã cu 3 � 5 modalitãþi de recompensare care �prind� la
fiecare dintre oamenii tãi.

Recompensaþi sau sancþionaþi imediat dupã comportamentul vizat!

Sãrbãtoriþi realizãrile, succesele!

Nu uitaþi cã a motiva pe ceilalþi începe cu a vã motiva pe voi înºivã!

Vã urãm o viziune sãnãtoasã, o echipã unitã ºi multã putere de muncã.
Succes!




