
Coca Staicu                                      tel: 0726.052.157                                  email: coca.staicu@meta4all.ro 
coach certificat ACC                             www.coachedtobehappy.com            www.drdanstaicu.ro  

Adaptabilitatea cea mai importantă abilitate în vremuri de criză 

 

Pandemia a schimbat modul nostru de trai, provocând o serie de schimbări în viața noastră. A 

fi adaptabil și deschis către schimbare nu este întotdeauna ușor, însă identificând 

comportamentele de care ai nevoie, anumiți pași pe care este necesar să îi parcurgi, 

schimbarea mediului poate să îți fie favorabilă. 

Cred că pentru a avea capacitate de adaptare ai nevoie să îți dezvolți următoarele abilități: 

 Să fii conștient de schimbările din mediul tău 

 Să adopți o mentalitate pozitivă 

 Să ai obiective specifice 

 Să ceri feedback 

 Să recunoști și să accepți schimbarea 

Multitudinea de schimbări face ca mediu în care trăim să fie foarte dinamic. Cea mai bună 

abilitate în aceste timpuri este adaptabilitatea. 

Îți propun să o transformi în atu-ul tău, să o cunoști, să o accepți, să te împrietenești cu ea, 

apoi să o folosești. 

„Fără dezvoltare și progres continuu, noțiuni precum îmbunătățire, realizare și succes sunt 

lipsite de sens.” -  Benjamin Franklin 

Schimbarea nu este ușoară, indiferent ce îți propui să schimbi, un comportament, o atitudine 

sau circumstanțele curente. Procesul schimbării este unul sinusoidal, în care cobori, urci, 

cobori, urci și doar spre sfârșit ai parte de un traseu mai drept în care ai posibilitatea să vezi 

steagul din vârful muntelui. Toate aceste urcări și coborâri se datorează altor priorități care îți 

atag atenția. 
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De ce vorbim despre schimbare? Pentru că reprezintă procesul principal atunci când vorbim 

despre adaptabilitate.  

Adaptare (dex) - Acțiunea de a (se) adapta și rezultatul ei. 1. Modificare, transformare a unui 

lucru, pentru a-l face să corespundă unor anumite cerințe. 

Pornind de la definiția din dex, adaptarea înseamnă modificare statusului prezent. Orice 

modificare implică un proces de schimbare. Prin schimbarea statusului prezent, obținem un 

status modificat. În acest sens putem spune că adaptarea reprezintă un proces de schimbare 

care este influențat de variabile ce acționează în prezent. 

Teoria autoperfecționării (Intentional Change Theory) elaborată de cercetatorul britanic dr. 

Richard Boyatzis. Acesta a dezvoltat modelul lucrând mai mult de 30 de ani cu persoane fizice 

și organizații. În 2006 publică modelul și rezultatele lui în  Journal of Management 

Development. 

Modelul se bazează pe 5 pași pe care este necesar să îi urmăm pentru a obține ceea ce ne-am 

propus.  

Acești 5 pași sunt: 

1. Descoperă-ți eul ideal 

2. Descoperă-ți eul real 

3. Dezvoltă un plan personal de dezvoltare 

4. Experimentează și aplică noile obiceiuri 

5. Găsește și cere suport 

 

Mai departe îți voi pune la dispoziție un ghid care să 

te însoțească în orice proces de adaptare pe care 

este necesar să îl parcurgi. 

 

1. Descoperă-ți eul ideal 
De obicei există un decalaj între cine suntem și cine vrem să fim. De aceea este 

recomandat să definim clar eul ideal. Eul ideal reprezintă acel nivel la care tindem să 

ajungem și care este definit de dorințele, visele noaste, aspirațiile noastre. În această 

etapă îți propun să lucrezi cu următorul instrument:  

 

Harta comorilor 
 

Ai încercat vreodată să închizi ochii și să îți imaginezi ca ai ajuns „acolo” unde ți-ai 

propus? Ochii minții pot atinge orice obiectiv îți propui, folosește-i pentru că astfel poți 

să simți, atingi, vezi în detaliu tot ansamblu. Însă dacă rămâi doar în acest stadiu de 

vizualizare, imaginea formată se estompează rapid și va fi nevoie de un alt efort pentru 

a-ți recontura obiectivul. 
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Cartografierea imaginilor descoperite prin vizualizare este cel mai facil și simplu 

instrument de păstrare vie a obiectivului, a pașilor de realizat în timp. O hartă 

construită real îți dă posibilitatea să o revezi de câte ori ai nevoie să afli dacă ești pe 

drumul cel bun. 

Harta comorilor te va ajuta să te menți motivat și concentrat asupra obiectivelor tale. 

Practic, harta comorilor este o reprezentare fizică a obiectivelor tale. Ea este formată 

dintr-un colaj de imagini și text care acționează în 

permanența ca o reamintire a ceea ce îți dorești să 

fii, dar și modul în care poți să ajungi acolo. 

Construirea propriei hărți intensifică efectele 

vizualizării, practic exercițiul acționează asupra 

minții subconștiente, rămânând motivat și implicat 

în atingerea obiectivelor propuse. 

 

O hartă a comorilor este o reprezentare fizică a 

obiectivelor tale. Este un colaj de imagini și text care 

acționează ca o reamintire a ceea ce doriți să realizați 

și a modului în care veți face acest lucru. Intensifică 

efectele vizualizării - o tehnică care acționează 

asupra minții subconștiente pentru a vă motiva și a vă încuraja spre atingerea acestor 

obiective. 

Urmează cei 5 pași descriși mai jos pentru a-ți construi eul ideal. 

 

1. Stabilește-ți obiectivul. 

a. Definește cât mai clar cine ai vrea să fii. Notează cum ești în fiecare arie a 

vieții. De multe ori acest aspect nu îți este foarte clar, aici intervine rolul 

unui specialist, de cele mai multe ori un coach. 

b. Vizualizează obiectivul. În această etapă descrie căt mai clar modul în care 

vei fi în momentul în care îți atingi obiectivul. Cu cât vei nota mai multe 

detalii cu atât lucrurile îți vor fi mult mai clare. Pentru aceasta etapă 

răspunde la întrebările:  

i. Ce vei voi vedea când îmi ating obiectivul? 

ii. Ce vei avea în plus față de acest moment? 

iii. Ce vei fi atunci și nu ești acum? 

Gândește-te la cum vei sărbători acel moment și cum ceilalți oameni vor vedea 

realizarea ta. 
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2. Vizualizează călătoria. Călătoria este cea mai valoroasă etapă. Ea reprezintă 

momentul de descoperire, învățare, creștere. Acordă-i o atenție sporită. În acestă 

etapă vizualizați ce acțiuni realizați pentru a vă atinge obiectivul. Pntru mai multă 

claritate răspunde-ți la aceste întrebări: 

i.  Ce acțiuni specifice trebuie să faci? 

ii. La ce acțiuni, activități renunți? 

iii. Ce repere adaugi sau scoți din călătoria ta? 

3. Adună-ți imagini. Caută imagini care să reprezinte cele descoperite mai sus. Poți 

folosi imagini de pe internet sau din reviste. Listează-le sau decupează-le și 

aranjează-le pe hârtie ca un colaj. Așează obiectivul final în centrul colajului sau în 

locul cu cea mai mare vizibilitate. Ai un exemplu de mapare a minții în dreapta. 

Poate fi un exemplu. 

Notează ideiile importante în dreptul fiecărei imagini. 

Fii creativ și deschis! 

 

4. Completează harta. Lipește imaginile, notează mesaje și 

trasează direcții între imagini, mesaje. Așează harta într-

un loc în care să o vezi zilnic. Te va ajuta să te simți 

motivat și inspirat.  

Te poți folosi de modelul mind mapping. 

 

2. Descoperă-ți eul real, acea persoană care ești acum. Pare a fi un pas provocator 

pentru că și atunci când suntem singuri și ne uităm în oglindă refuzăm să vedem ceea 

ce vedem. Rolul unui specialist, coach sau terapeut este important pentru că te ajută 

să te descoperi, așa cum ești în realitate. Fără un moment T0, obiectivul tău poate fi 

doar o poveste frumoasă. 

Instrumente care te ajută în această etapă: sesiuni de coaching și terapie, SWOT 

personal, teste/evaluări specifice. 

 

3. Dezvoltă un plan personal de dezvoltare 

După ce ți-ai clarificat și definit cine vrei să fii și cine ești în acest moment, creează un 

plan de învățare, deoarece este important să îți dezvolți anumite comportamente. 

Câțiva pași care te pot ajuta: 

a. Ce abilități ai nevoie? Ce comportamente te ajută să îți dezvolți abilitățile? 

b. Cine sunt persoanele care te pot ajuta? 

c. Ce resurse ai nevoie? 

d. Cum poți accesa resursele? 

Identifică modul în care înveți cel mai ușor. 

Cel mai ușor este să apelezi la un coach sau mentor care te va însoți în atingerea 

obiectivelor și va reflecta în permanență unde ești fața de obiectiv.  
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4. Experimentează și aplică noile obiceiuri 

Alocă zilnic în calendar perioade de timp în care practici noile comportamente. Fii 

deschis către schimbare și testează orice abilitate pe care ai reușit să ți-o 

îmbunătățești. Doar dacă lucrezi zilnic la obiectivul tău vei ajunge la el. 

 

5. Găsește și cere suport 
Niciunul dintre nu poate ajunge departe într-un timp scurt singur. De ceea este bine să 

apelăm constant la suport. În unele circumstanțe poate fi suficient suportul familiei, al 

prietenilor, al colegilor. În alte circumstanțe este necesar să apelăm la suport 

specializat: coach, terapeut, mentor, consultant.  

Folosește orice resursă pe care mediul ți-o pune la dispoziție, astfel călătoria prin viață 

va fi mult mai facilă și frumoasă. 

 

 

 

Mulțumesc, 

Coca Staicu 
coach certificat ACC 

 

Pentru a fi la curent cu evenimentele, cursurile sau seminariile organizate de mine 

urmărește site www.coachedtobehappy.com 
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