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Înainte de a începe, conectează-te la tine, practică exercițiul de relaxare-conectare. Te vei reîntoarce 
cu mintea mult mai liniștită și deschisă să înțeleagă procesul ce urmează. 

Exercițiul relaxare – conectare. Practică-l zilnic, doar asă vei reuși să adormi maimuța. Găsești aici 
exetcițiul: https://bit.ly/2RbnB24   

Procesul DE CE ACUM? 

1. Care este obiectivul tău?  ______________________________________________ 

2. Cât de tangibil este în acest moment? _______ ( notează cu o notă pe o scară de la 1 la 5, 1 

– cel mai puțin posibil, 5 sunt convins ca este realizabil – fii sincer, ețti doar tu cu tine, 

sinceritatea îndepărtează autosabotarea) 

3. Fii confortabil cu acestă notă. Dacă ai notat o notă mică, fii conștient că ești doar la început și 

este firesc să nu cunoști cum va decurge procesul. Dacă ai o notă mare notează ce ai făcut 

și care sunt rezultatele obținute pâna acum. 

___________________________________________________________________ 

4. Care sunt beneficiile pentru tine când atingi obiectivul? Notează cel puțin 

a. __________________      b. _________________  c. ___________________

5. Acest obiectiv este personal, rezultatul lui te impactează doar pe tine sau și pe alții? 

6. Cât de mult îți dorești să atingi acest obiectiv? _______( notează cu o notă pe o scară de la 1 

la 5, 1 – cel mai puțin, 5 – foarte mult) 

7. Chiar ai nevoie să atingi acest obiectiv?   Încercuiește              DA       NU 

8. Decide ACUM dacă vei atinge obiectivul!  Încercuiește             DA        NU 

9. Dacă ai decis că nu vei atinge obiectivul, ce anume ai obținut pănă acum? Notează! 

______________________________________________________________________________ 

10. Dace ai decis că vei continua, te invit să îți împarți obiectivul în obiective mai mici.  

Dacă ar fi să îți împarți obiectivul în 3 direcții care sunt acelea? 

1. ___________________    2. ___________________  3. _____________________ 

Notează termenul la care vei atinge aceste obiective. 

1. ___________________    2. ___________________  3. _____________________ 

Mulțumesc 
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