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 Ce este dezvoltarea personală? 

 
Dezvoltarea personală este evoluţia unei persoane de la 
momentul când constată că îşi doreşte mai mult de la sine şi de la 
viaţă şi apoi se transformă într-o ființă care își optimizează 
permenent abilitățile și calitățile personale, își dezvoltă și 
consolidează pentru tot restul vieţii încrederea în sine şi e 
conştient de importanţa   dezvoltării relațiilor sociale, personale 
inclusiv cu sine însuși.  

Dezvoltarea personală este egal cu asumarea și preluarea puterii 
interioare. Dacă eşti puternic în interiorul tău eşti nemaipomenit 
de puternic şi în exterior. Nu e nevoie să te strădui să îți 
dovedești puterea. Se vede de la sine. O vedeţi la Richard 
Branson şi Bill Gates? La Robert Kiyosaki sau la un partener de 
afaceri pe care îl admiraţi? 

Dezvoltarea personală însemnă preluarea controlului asupra 
emoțiilor şi gândurilor tale și   dezvoltarea potențialului propriu 
în toate sferele vieții. 

Totodată dezvoltarea personală îți oferă combustibilul necesar 
pentru a rămâne motivat indiferent de nivelul realizărilor 
personale la care te afli la un moment dat, dar si pentru ați 
îmbunătăți calitatea vieții per ansamblu. 

 

Călătoria dezvoltării personale se termină doar când se termină 
călătoria vieţii noastre. Câtă vreme respirăm avem datoria să 
devenim mai buni, să ne îmbunătăţim viața şi să ne educăm. 
Să fim conştienţi de responsabilitatea auto-educării. 
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   Mituri despre dezvoltarea personală  

 
    Mitul 1.  

    Dezvoltarea personală este pentru oameni disperati. 

Chestiile de dezvoltare personală sunt abureli vandute oamenilor 
slabi (disperați). 

Paradoxal și contrar aparențelor oamenii slabi (nu cei puternici) 
sunt dezinteresați de dezvoltarea personală. Lipsa de interes se 
datorează presupunerii sau prejudecăţii că odată şcoala formală 
(liceu, facultate, etc.) terminată ai dat ce ai avut de dat pe altarul 
educţiei şi gata, le ştii pe toate. 

Dacă analizăm istoria României din ultimii 100 de ani vom vedea 
că într-adevar dezvoltarea personală nu prea a fost un factor major 
în atingerea succesului sau în evoluția și împlinirea personală.  
Fară a intra aici într-o analiză mai detaliată a etapelor isorice prin 
care am trecut și ce a funcționat în diferite etape.  

 

Criza însă a fost un moment zero din punctul meu de vedere, așa 
cum a fost revoluția, care a însemnat trecerea într-o altă etapă.  

Am avut contact cu sute de oameni de afaceri și cu sute de oameni 
cu statut de angajat. 

Ce am observat este că cei care au început să fie preocupați de 
dezvoltarea personală au facut față crizei , ceilalți s-au pierdut într-
un ocean de lamentări și plângeri (justificate, de altfel). Dar 
indifferent cât de justificate ar fi ei au cedat puterea lor 
conjuncturii. Au preferat pasarea responsabilităţii oricui altcuiva 
dar să nu fie a lor. 

Lucrez cu oameni de afaceri care au afaceri de milionae de euro și  
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aparent ai zice că aceștia au succes și nu ar mai avea nevoie de 

dezvoltare personală. Însă aceștia cu atât mai mult și investesc 
timp și resurse în dezvoltarea personală. 

Ca să nu mai vorbesc de cei care doresc să își construiască o 
carieră. Dezvoltarea personală (și aici  intră si dezvoltarea 
profesionala) este singura cale spre o carieră de succes. 

Vedeţi dvs, toţi cei care au ales să se dezvolte personal, au înțeles 
că dezvoltarea şi câştigurile profesionale şi financiare se bazează pe 
dezvoltarea personală. E logic: dacă ai început să înveţi despre cum 
să îţi investeşti banii în loc să îi cheltuieşti şi pui în practică ce ai 
aflat nou înseamnă că te-ai dezvoltat personal cu rezultate directe 
asupra afacerii tale şi a veniturilor. 

Poate că unii au fost la un training sau au citit o carte de dezvoltare 
personală si poate chiar au aplicat câteva lucruri din ce au aflat. Și 
nu au obținut mare lucru si atunci au renuntat sau au tras 
concluzia , chestia asta cu dezvoltarea personală este o “abureala”. 
Insa pe de o parte  cu o floare nu se face primavara iar pe de alta 
parte dezvoltarea personală este un proces si e nevoie de timp ca sa 
se faca efectele. Altfel e ca si cum ai planta o samanta de stejar si 
dupa o saptamana dupa ce ai plantat-o nu ai vazut sa se intample 
ceva si ai tras concluzia ca samanta a fost proasta sau ca nu mai are 
rost sa plantezi samanta. 
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Mituri despre dezvoltarea personală  
 
Mitul 2. 
 

Dezvoltarea personală este unul și același lucru cu a gândi 
pozitiv mereu  și de a vedea mereu partea plină a paharului. 

  
Gandirea pozitivă este o componentă a dezvoltării personale, dar  
din experiență proprie vă spun că a gandi numai pozitiv poate fi 
dăunător. De multe ori e nevoie să fim realiști  și uneori chiar 
critici în evaluările noastre și în gândurile noastre. 
 
Într-adevăr unii dintre noi avem nevoie de mai multă gândire 
pozitivă decât alții. Și fiecare dintre noi  în diferite momente și 
circumstanțe avem nevoie de mai multă sau de mai puțină gândire 
pozitivă. 
 
Gândirea pozitivă e bine să fie însoţită de aşteptări realiste iar 
aceste aşteptări să aibă legătură cu tine şi cu ceea ce ceri de la 
propria persoană. Gândirea pozitivă cu aşteptări de la alte 
persoane sau situaţii care sunt determinate de alţii se lasă de obicei 
cu dezamăgiri. De ce? Pentru că uităm, că singura persoană asupra 
căreia avem controlul total în orice situaţie, suntem doar noi  
înșine. Este o iluzie  să crezi că ai controlul  altor persoane. Cum ai 
putea controla ce gandeşte altcineva?  
A controla şi a influenţa sunt două lucruri diferite.  Chiar dacă nu 
putem controla alte persoane le putem influența. 

Dezvoltarea personală te învată cum să înfluenţezi în sensul bun al 
cuvântului persoanele din jurul tău. 
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   Mituri despre dezvoltarea personală  

 
 

Mitul 3. 
 

 Dezvoltarea personală este pentru oamenii ambițosi , iar 
eu nu sunt o persoană ambitioasa. 
 
Chiar dacă nu-ți dorești s ai realizari , nu-ti doresti sa fi bogat sau 
sa ai o cariera frumoasa nu inseamna ca nu meriti sa ai o calitate 
mai buna a vietii, o calitate mai buna a relatiilor tale. 

Cu toții avem nevoie de ceva care să ne motiveze, care să dea 
energie și sens vieții noastre. 

 

Din păcate prea mulți oamenii nu se dezvoltă personal pentru că 
nu văd rostul unui astfel de demers și efort. Îmi pare rău pentru 
acești oameni pentru că ei scapă tocmai esența și frumusețea vieții. 
Dezvoltarea personală aduce pasiune , aduce încredere, aduce 
speranță, aduce evoluție, aduce rezultate. Și cu toții avem nevoie 
de astfel de lucruri. 
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Laturi importante ale dezvoltaării personale 

 
1. Financiar 
 

     a.Citat 
“There is only one class in the community that thinks more about 
money than the rich, and that is the poor.” ― Oscar Wilde  un citat 
care ar trebui sa-ti dea de gandit. 
 
Am fost invitat să susțin un program educațional în legatură cu 
banii   pentru elevii de clasa 1 de la o școală cunoscutaă. 
  
M-a surprins   câte lucruri  știau deja copiii despre bani, dar și  cât 
de puține lucruri știau despre ce poți face cu banii. 
Din păcate mintea celor mai mulți dintre ei era deja setată pe 
problemele legate de bani. 

    Iaă ce  știau  și ce credeau despre bani: 

 banii sunt murdari. 

 banii sunt un lucru rău. 

 banii sunt ceva  de care te poți lipsi. 
 
Este foarte trist că îi învățam astfel de lucruri despre bani, pe copii 
noștri, când de fapt ar trebui să-i învățăm cu totul și cu totul 
altceva despre bani. 
 
Poate că și tu ai fost învățat astfel de lucruri și poate chiar crezi și 
tu astfel de lucruri. 
E nevoie să te reprogramezi mental legat de bani și în acest scop iți 
recomand cu căldura câteva cărți.   

http://www.goodreads.com/author/show/3565.Oscar_Wilde
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   b.Mit: Banii sunt ochiul dracului 
 
     Adevăr: Banii sunt neutrii, depinde în mâna cui sunt și pentru ce     
     sunt folosiți.  

Mai degrabă modul în care fac unii sau alții banii sunt lucruri rele. 
La fel depinde cum sunt facuți. 
 
Cu banii construiești, spitale, azile pentru bătrâni, hrănești 
nevoiașii. Sunt acestea lucruri rele? Sunt acestea “ochiul dracului”? 
Acestea sunt lucruri bune și chiar mărețe. 
 
Este adevărat că unii în numele banilor și pentru bani fac multe 
lucruri rele. La fel de adevărat că și oameni săraci sau fără bani fac 
lucruri rele din lipsa banilor și nu din prrezența banilor. 
 
Așa cum spunea și Coco Chanel : Sunt oameni care au bani și 
oameni care sunt bogați.  
Oamenii care au doar bani și nimic altceva, probabil că modul în 
care au facut banii sau caracterul lor lasă de dorit. Însă oamenii 
bogați sunt cei care au și bani și caracter și integritate și sunt 
bogați, nu numai financiar. 
 

    Cred că ai înțeles ideea.  
 

    A-ți dori să ai bani nu e un lucru rău ba dimpotrivă, este o datorie     
   din partea ta.  

 
 

    c.Ce am învățat  despre bani  
Am învățat că banii pot să-ți fie un prieten bun și care să te 
scutească de o grămadă de griji și de probleme, un prieten care te 
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ajută să iți îndeplinești visele, scopurile, un prieten care iți poate 
aduce relaxarea  și care îți poate colora frumos viața. 
Am învățat că a fi sărac este un păcat- exemplu pilda talanților din 
Biblie. 
 
 
Am învățat că oamenii săraci de multe ori sunt chiar mai rai decât 
oamenii bogați. 
Am învățat că lipsa banilor generează mai multă tensiune, nervi, 
frustrări, certuri, invidii, regrete, gesturi lipsite de carcter, gesturi 
necugetate, etc. decât prezența banilor. 
 
d.Cărți  pe care ți le recomand pentru a-ți dezvolta 
ionteligența financiară.  
 

     Tată Bogat, tată Sarac 
     IQ financiar 
     Cadranul Banilor 

 
e. Recomandare: 
 
Ca să  îl parafrazez pe George Burns care a spus," Nu sta în pat 
până când nu faci bani stând în pat " iți recomand "Să nu te oprești 
din dezvoltarea personală și din munca până cand nu faci bani 
stând". 
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2.Relațional 
 

    a.Citat 
“Prețuiești relațiile și nu bunurile materiale.” 
     Anthony J. D'Angelo  
 
Secretul construirii unor relații eficiente și durabile îl reprezintă 
respectarea a două principii aflate într-unul singur. 

      
     Apreciază similitutidinele și respectă diferențele. 

  
b. Mit  
Eu nu ma sunt influențat de cei din jur. Cei din jurul meu nu îmi 
decid viitorul.  
Realitatea este că cu toții suntem influențați de cei din jur. 
Conștient sau nu, dar suntem influențați. 
Este adevărat că cei din jur nu ne decid viitorul dar ni-l 
influențează, mediul iși lasă amprenta, vrem nu vrem.  
 
Hai să facem un test. Ești media celor 10 persoane cu care iți 
petreci cel mai mult timpul. 
Important este să conștientizăm că mediul ne afectează și să 
începem să ne controlăm noi mediu înainte ca mediu să ne 
controleze viitorul. 

     
c. Ce am învățat despre relații 

Mai bine să construiești relații decât să alergi după bani sau 
carieră. Banii îi poți pierde într-o secundă și atunci nu rămai cu 
nimic. 
 
 

http://www.brainyquote.com/quotes/authors/a/anthony_j_dangelo.html
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Dacă însă ai construite relații, în timp acestea te vor salva din 
multe situații dificile. 
 
Iar cea mai bună metodă pentru a-ți construi relații este să iți 
construiești credibilitate.  Dacă ai credibilitate, celelelalte lucruri 
vor veni de la sine. 

 
 
d. Cărți recomandate. 
“Secretele Succesului” Dale Carnegie 
 
 

     e. Recomandare 
     Nu te îngrijora de bani, îngrijoreaza-te de acțiunile și relațiile tale. 
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Beneficiile dezvoltarii personale 

 
De-a lungul timpului am identificat o serie de beneficii pe care mi 
le-a adus dezvoltarea personală. Te invit să le analizezi și sper că 
vei reuși să beneficiezi și tu de acestea în scurt timp.  

     

 Te ajută să îi înțelegi mai bine pe ceilelți și pe tine însuți.  
 

 Te îndrumă în a-ți identifica și îndeplini  visele și scopurile. 
 

 Iți dezvoltă abilitatea de a gestiona stresul, greutățile și     

            schimbările rapide din viața ta. 
 

 Iți dezvoltă inteligența financiară pentru a obține mai mulți  

            bani. 
 

 Iți aduce o calitate a vieții și un echilibru între muncă și viața  

            personală. 
 

 Iți aduce progres și evoluție în toate sferele vieții tale. 
 

 Iți crește energia mentală  și energia interioară. 
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Secretele dezvoltării personale în 30 
de minute  
 
În randurile de mai sus am analizat o mică parte a dezvoltării 
personale și sper din suflet să fi reușit să-ți trezesc interesul asupra 
acestui domeniu, care poate să iți aducă foarte multe avantaje. 
 
Cu ce să incepi? 
Nici nu are prea mare importanță, important e să incepi.  
  
Trebuie să fi conștient de faptul că domeniul dezvoltării personale 
nu este asemanator învățământului, nu primeşti note şi evaluarea 
perfomanţelor tale constă în rezultatele (ne)obţinute. 
  
Sugestia mea este ca pentru început să-ți acorzi doar 30 de minute 
pe zi.  

 15 minute citești sau asculți un material audio.  

 15 minute lucrezi la scopurile și dorințele tale. 
 

Totodată, iți sugerez să găsești o persoană adeptă a dezvoltării 
personale şi stai de vorbă cu ea. Notează neparat în scris ce îţi 
doreşti, ce cauţi şi ce simţi. Aceste notite te ajută pe parcursul 
dezvoltării tale să urmăreşti cum evoluezi şi să îţi dai seama care 
sunt sferele vieţii tale ce au nevoie de îmbuinătăţiri. 

 
    Esti pregătit? 

Pentru mai multe informații din domeniul dezvoltării personale iți 
recomand Turneul de Dezvoltare personală “Si TU Poti” și taberele 
de dezvoltare personală “Si TU Poti”.  


