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Introducere 
Cartea de buzunar de Auto-descoperire face parte din instrumentele 

de învățare pentru dezvoltarea personală și profesională. 

Instrumentele sunt realizate în cadrul proiectului "ACHIEVE" - metode 

inovatoare de formare și dezvoltare a lucrătorilor de tineret (2016-2-

BG01-KA205-023835), finanțat prin programul european Erasmus +. 

Acest instrument este conceput pentru a te ajuta să-ți crești nivelul de 
competență în dezvoltarea personală și profesională. Te va ghida prin 
procesul de auto-descoperire, reflecție și autoevaluare. Are la bază 
două abordări novatoare: Psihologia pozitivă și dezvoltarea 
ecocentrică1. Ambele abordări au fost testate și și-au dovedit 
beneficiile semnificative asupra adulților și tinerilor, sub diverse 
aspecte. S-a dovedit că sprijină atât dezvoltarea personală, cât și 
profesională a oamenilor, făcându-i să se simtă competenți, încrezători, 
conștienți de sine, auto-motivați, prosociali și activi. În plus, s-a 
constatat că impactul adoptării acestor două abordări este uimitor, în 
special în ceea ce privește domeniul achizițiilor de învățare. Aceste 
două abordări susțin o metodă holistică și o nouă perspectivă în 
abordarea problemelor, prin întărirea individului pentru a se simți bine 
și a face bine. 

Beneficiile pe care le vei obține urmărind procesul descris în acest 

instrument (prin jurnal, răspunsurile la întrebări, reflecție și 

experimentarea diferitelor practici) sunt următoarele: 

1. Impact personal 

 Dezvoltarea abilităților sociale: comunicare, ascultare activă, 

abilități analitice, gândire creativă, a învăța să înveți, coordonare; 

 Cultivarea atitudinilor pozitive: încredere, conștiință de sine, 

motivație, implicare proactivă și socială, cetățenie și participare 

activă, creșterea auto-eficacității, perseverenței, rezilienței etc .; 

 Creșterea nivelului de învățare pe tot parcursul vieții și dorința de 

dezvoltare continuă în plan personal și profesional. 

                                                                    
1
 https://learningforchange.net/knowledge-base/ 

https://learningforchange.net/knowledge-base/
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2. Impact profesional 

 Creșterea capacităților profesionale: planificarea și implementarea 

practicilor educaționale inovatoare și o mai bună calitate a muncii.  

 Adaptarea mai bună la nevoile tinerilor, sporind astfel eficacitatea 

și eficiența lucrului cu tinerii. 

 Perspective mai bune în carieră și o mai mare stabilitate financiară.  

 Proiecte și idei noi, la nivel local și național. 

Cum să parcurgi Procesul de Auto-descoperire 
Acest instrument este o invitație de a-ți explora în profunzime toate cele 

patru dimensiuni - corp, minte, emoții și spirit. Prin diferite practici și 

întrebări, te va conduce la o incursiune interioară profundă, prin 

clarificarea întrebărilor precum "Cine 

ești tu?" și "Încotro te îndrepți?". 

Răspunsurile la aceste întrebări te vor 

ajuta să te înțelegi mai bine și să te 

orientezi în viitorul tău profesional. 

Cartea de buzunar de auto-descoperire 

conține două instrumente principale 

care sprijină dezvoltarea personală / 

profesională: 

1. Întrebări de reflecție – răspunzând la ele, fiecare persoană 

poate evalua sau analiza diferite elemente ale situației sale de viață. 

Întrebările de față se referă la două aspecte principale ale vieții noastre 

- dezvoltarea și fericirea, și ne permit să ne evaluăm situația atât în plan 

personal, cât și profesional. 

2. Practici de experimentat – practicile sugerate în această 

carte de buzunar provin din psihologie, coaching, sport, tradiții 

spirituale și alte surse. Acestea abordează sarcinile de dezvoltare pe 

care o persoană trebuie să le finalizeze, conform Roții de dezvoltare 

Ecocentrică2. Prin experimentarea unor astfel de practici susținem 

dezvoltarea noastră fizică, mentală, emoțională și spirituală. 

                                                                    
2
 Manualul “Pe Aripile Buburuzei – Inspirație în Lucrul cu Tinerii prin Dezvoltare Ecocentrică și 

Psihologie Pozitivă” - https://learningforchange.net/knowledge-base/category/eco-centric-
development/ 
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Pregătirea pentru Auto-descoperire  

Este posibil să ai nevoie de un carnețel suplimentar sau un jurnal 

care să te însoțească în călătoria personală, în cazul în care spațiul 

disponibil pentru jurnal din această carte de buzunar te limitează. 

Ar fi bine dacă acest carnețel ar fi special dedicat dezvoltării tale. 

Nu trebuie să fie unul sofisticat, dar îți recomandăm să petreci 10 

minute pentru a-l personaliza. Asta înseamnă că îl faci să fie al 

tău, adaugând elemente vizuale, citate importante pentru tine 

sau alte elemente. Personalizându-l, te și pregătești pentru a fi 

gata să îți începi experiența de învățare.  

După ce ți-ai pregătit carnețelul, poți începe procesul. Procesul 

este împărțit în 10 seturi de întrebări de reflecție pentru care ți 

se va cere să iei notițe aici. Setul de întrebări este apoi urmat de o 

practică pe care îți recomandăm să o încerci. La final vei avea o 

secțiune de reflecție, în care îți sunt oferite câteva întrebări 

finale, pentru a putea extrage cât mai mult din partea anterioară. 

Procesul se derulează autonom, ceea ce înseamnă că îl poți 

parcurge în ritmul tău și fără presiunea timpului. 

Bucură-te de fiecare 

colțișor!  
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Sugestii 

Procesul va urmări întrebările de auto-reflecție și sugestiile de 

practici de experimentat. Atunci când îți începi procesul personal, 

păstrează viteza și ritmul în care te simți confortabil și care se 

potrivește activității și planurilor tale. 

Încearcă să îți aloci timp zilnic pentru a urma procesul, între 30 - 60 

de minute. Împarte-ți acest timp între reflecție și practici. 

Alege-ți câteva practici și încorporează-le în rutina ta zilnică pentru 

o perioadă mai lungă. Începe cu 1-2 săptămâni și dacă nu esți 

mulțumit/ă la sfârșitul perioadei, încearcă o altă practică. 

Ține evidența realizărilor și a răspunsurilor tale, pentru a le dezvolta 

și compara pe viitor. 

Întotdeauna zâmbește și păstrează-ți buna dispoziție atunci când 

faci acest lucru, chiar dacă răspunzi la întrebări dificile. 

 

Forța fie cu tine!  
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Auto-cunoaștere 

Setul 1 de întrebări 

Cum arată o zi obișnuită pentru tine? 
Descrie o zi tipică din viața ta, din momentul în care te trezești până 

când adormi. Notează-ți obiceiurile zilnice, rutinele, ritualurile, 

activitățile pe care le ai, și cât timp aloci fiecăreia dintre ele. Dacă la 

sfârșitul săptămânii ai activități diferite, scrie și o notă despre ele. 

După ce termini de scris, aruncă o privire de ansamblu asupra a ceea 

ce ai scris. Observă orice revelație ai putea avea. 
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Cum ai descrie o lume extraordinară, 

minunată și inocentă? 
În carnețelul tău, explică cum ar arăta o lume inocentă. Într-o lume 

extraordinară, minunată, cum s-ar comporta oamenii? Cum ar fi 

pământul? Cum ai fi tu? 
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Practică – Observarea naturii 
Descriere 
Nu te-ai plictisit de toată monotonia din viața ta, de culoarea gri 

pe care o vezi în jurul tău? Nu simți nevoia de aer proaspăt și 

oxigen? Pun pariu că da! Oamenii petrec din ce în ce mai mult 

timp în interiorul zidurilor de beton, uitându-se la ecrane. O 

acțiune simplă care te poate ajuta să te simți mai bine este pur și 

simplu să observi natura. Abilitatea de a observa natura este o 

abilitate umană inerentă care, atunci când este dezvoltată, oferă 

un remediu pentru tulburarea de deficit de natură. Vezi, simți, 

asculți, miroși și mai ales te relaxezi în peisajele magice ale lumii. 

Privești și gândești, respiri și îți eliberezi mintea și atât, te 

reîncarci cu energie și aer curat. 

 

Pune în practică 
În primul rând, ridică-te și pregătește-ți lucrurile pentru o 
expunere la natură. Pregătește-ți masa dacă vei mânca, poartă 
haine confortabile și ești gata de plecare. Fă o excursie mică la 
pădure, mergi la un râu, la plajă, într-un mic sat, oriunde dorești. 
Poți merge fie pe jos, fie cu bicicleta, iar dacă distanța este prea 
lungă, mergi cu mașina. Când ajungi la destinație, oferă-ți câteva 
minute pentru a explora, pentru a te uita în jur. Apoi, găsește un 
loc bun, așează-te acolo, relaxează-te și observă. Doar atât! 
Observă frumusețea naturii, activându-ți toate simțurile. 

 
Sugestii 
Rămâi așezat/ă în punctul tău de observare timp de cel puțin 20-
30 de minute! Cât timp stai acolo, lasă simțurile să fie deschise și 
ascultă natura. Unele dintre cele mai misterioase lucruri din 
natură se întâmplă atunci când privim cu atenție, mai degrabă 
decât atunci când ne grăbim să ajungem în punctul următor. 
Așadar, fii răbdător și lasă natura să te uimească cu detaliile sale! 
Dacă dorești, după petrecerea a 30 de minute poți merge într-un 
alt loc pentru a-ți îmbogăți experiența! 
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Reflecție 
După ce ai terminat această practică, întoarce-te la jurnal și 

reflectează la următoarele întrebări: 

 Ce lucruri minunate legate de inocență ai observat în timpul 

observării naturii? 

 Ce ai obținut prin această practică? Ce beneficii ai resimțit în 

tine? 

 Cât de des este observarea naturii parte din rutina ta 

săptămânală? Ai vrea să crești/descrești timpul petrecut 

săptămânal pentru observarea naturii? Cum? 
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Setul 2 de întrebări 

Câtă bucurie ai în viața ta?  
Cât de des zâmbești? Cât de des râzi? Care sunt elementele care 

aduc bucurie în viața ta? Care sunt elementele care aduc entuziasm 

în viața ta? Ia-ți timp să reflectezi asupra lor. 
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Ce-ți dorești să explorezi mai departe? 
Care este următorul lucru despre care vrei să înveți? Care sunt 

locurile pe care încă îți dorești să le vizitezi? Ce subiecte îți dorești să 

aprofundezi? Ce mai ai de încercat? 
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Practică – Fă ceva nou! 

Descriere 
Nu trebuie neapărat să iei parte la experiențe majore care să-ți 

schimbe viața peste noapte, sau să călătorești în jurul lumii ori să 

faci schimbări drastice în stilul tău de viață sau în rutina ta zilnică, 

pentru a aduce o diferență semnificativă în viața ta. Deși nu voi 

spune niciodată „nu” unei aventuri, tind să cred că o schimbare 

pe termen lung vine din perspectiva noastră asupra vieții. Nu 

contează neapărat unde te afli, ci ce anume faci cu timpul tău 

acolo. Schimbă-te pornind din interior. Ceea ce îmi place la 

proiectul cu 30 de zile de provocare este că poți face o diferență 

masivă în viața ta fără să trebuiască să cheltuiești o mulțime de 

bani, să te muți din oraș sau să aștepți momentul potrivit. 

Majoritatea ideilor dintre cele 30 de zile de provocare pe care le-

am enumerat aici se pot realiza oriunde - unele dintre ele timp de 

doar cinci minute pe zi.  

Sugestii 

 Caută alte persoane care ar dori să ți se alăture în noua ta 

aventură. Poți să creezi un grup de oameni și să faceți 

împreună ceva nou timp de 30 de zile la rând.  

 În afară de a face ceva nou în fiecare zi, poți învăța de 

asemenea ceva nou, în fiecare zi.  
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Reflecție 

După ce ai terminat această practică, întoarce-te la jurnal și 

reflectează la următoarele întrebări: 

 Cum a fost să faci ceva nou? 

 Observă cum te-ai simțit înainte și după practică. Au fost 

anumite diferențe? 

 Care au fost beneficiile acestei practice pentru tine? 

 Ai anumite realizări/descoperiri relevante? 
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Setul 3 de întrebări 

Cine ești tu?  
Cine ești tu cu adevărat? Care este sinele tău autentic? Ia-ți un 

creion și răspunde la această întrebare de cel puțin 30 de ori! Fii 

sincer/ă cu tine, ai răbdare și fii deschis/ă la a-ți îmbrățișa fiecare 

aspect! 
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Care este relația ta cu cei apropiați? 
Cine sunt persoanele cele mai apropiate ție? Ce fel de relație ai cu 

acestea? Cum le tratezi și cum te tratează? De ce? 
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Practică – Afirmații pozitive față de ceilalți 

Descriere 
Afirmațiile pozitive reprezintă o modalitate puternică de a aduce 

energie pozitivă în viața ta și pot conduce la rezultate care îți 

schimbă viața, în oricare din aspectele sale. Acestea sunt un 

aspect important al gândirii pozitive și sunt esențiale pentru 

dezvoltarea unei atitudini pozitive. A face o afirmație presupune 

a susține în mod pozitiv aprobarea față de cineva sau ceva. O 

afirmație pozitivă este o propoziție care transmite ceva pozitiv 

despre o altă persoană, spus cu cea mai mare convingere, 

credință și emoție. Afirmația făcută de noi poate fi o 

recunoaștere a abilităților, personalității sau acțiunilor unei 

persoane. Problema este că de multe ori presupunem că ceilalți 

știu cât de mult îi apreciem. Apoi cădem în capcana de a nu 

exprima nimic semnificativ cu privire la valoarea pe care o aduc în 

viața noastră. Dar nu ar trebui să fie așa! Iată trei motive pentru 

care ar trebui să luăm în considerare acordarea de afirmații 

altora. 

1. Afirmarea altora ne schimbă perspectiva 

Arătarea aspectelor negative nu este atât de greu. De fapt, este 

foarte natural pentru mulți dintre noi. Identificarea aspectelor 

pozitive, însă, necesită eforturi. Dar când ne angajăm să căutăm 

punctele forte și atributele pozitive ale celorlalți, avem tendința 

de a le găsi. Aceasta ne schimbă atitudinea și perspectiva și, în 

timp, ne ajută să dezvoltăm un nou obicei. 

2. Afirmarea altora ajută la construirea relațiilor 

Afirmarea pozitivă îi împuternicește pe ceilalți și întărește stima 

de sine. Primirea unei afirmații contribuie, de asemenea, la 

creșterea încrederii acestora, ceea ce duce la îmbunătățirea stării 

de bine și a performanței.  
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3. Afirmarea face loc feedback-ului constructiv 

Dacă ești cunoscut/ă pentru oferirea de afirmații, criticile tale - în 

cazul în care reprezintă un feedback - vor fi mai bine primite. 

Persoanele care caută în mod obișnuit aspectele pozitive își 

acordă privilegiul de a oferi feedback negativ atunci când este 

necesar. 

 

Pune în practică 
Ca și în cazul feedback-ului, merită să ne gândim cum facem 

afirmații, așadar iată câteva aspecte care trebuie luate în 

considerare: 

 Depășește sentimentul de inadecvare 

 Clarifică ce anume vrei să afirmi 

 Alege un moment potrivit 

 Începe cu un zâmbet 

 Adresează-te personal, folosind pronumele „tu” 

 Exprimă-te la timpul prezent 

 Fii specific/ă 

 Oferă dovezi care îți susțin afirmația 

 Exprim-o în scris 

 Dacă este cazul, fă-o publică 

 Spune-o din toată inima 

Făcând o practică zilnică din a oferi afirmații, vei avea o viziune 

mai pozitivă în viață și vei fi genul de persoană pe care alții își 

doresc să o aibă în preajmă, iar în plus te vei poziționa pentru a 

oferi feedback care îi va ajuta pe ceilalți să devină mai buni.  

Sugestii 
Poate dorești să-ți exprimi afirmațiile pozitive printr-o carte 

poștală electronică mai specială. Iată un link util care te poate 

inspira! Cu toate acestea, reține că în această carte electronică 

trebuie să te concentrezi cu afirmațiile pozitive asupra celeilalte 

persoane, nu asupra propriilor urări! 
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Reflecție 
După ce ai terminat această practică, întoarce-te la jurnal și 

reflectează la următoarele întrebări:  

 Cum a reacționat persoana la care i-ai oferit afirmații pozitive? 

 Ce emoții/gânduri a trezit în tine această reacție? 

 Ai descoperit ceva nou despre tine? Ce? 

 Ai dobîntit idei noi despre cum să consolidezi în continuare 

legăturile cu apropiații tăi?  
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Setul 4 de întrebări 

Care sunt punctele tale forte? 
Care sunt cele mai puternice calități ale personalității tale? Acestea 

pot include aspecte din dimensiunea ta fizică, emoțională, mentală 

sau spirituală. Fă o listă cu cel puțin 20 dintre ele! Continuă, chiar 

dacă este o provocare! 
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Care este schimbarea pe care ai vrea să o 

faci, dar nu ai îndrăznit încă? 
O dată ca niciodată, a existat o minusculă posibilitate care ți-a 

pătruns în minte! Un gând despre o schimbare pe care vrei să o 

urmezi. Acest gând a crescut de-a lungul timpului, a devenit puternic 

și convingător și îți cere să acționezi! Ce schimbare ai vrea să faci, 

dar nu ai îndrăznit încă? Ce te determină să o amâni? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

Practică - Centrarea 

Descriere 
Centrarea este una dintre cele mai simple și cele mai comune 
forme de practică contemplativă. „Centrul” se referă la o stare 
relaxată, dar în același timp de concentrare. Practica de centrare 
este deosebit de utilă în timpul unor stări emoționale puternice, 
cum ar fi nerăbdarea sau anxietatea, și este adesea folosită de 
sportivi, vorbitori în public, actori și de oricine dorește să se simtă 
stabil și pregătit înainte de un eveniment potențial stresant. 

Orice te ajută să te simți liniștit/ă și conștient/ă poate deveni 
practica ta de centrare. 

Pune în practică 
Metode comune de centrare: 

 Numărătoarea, numără de exemplu descrescător, de la 10 în 

jos, pentru a-ți calma furia 

 Repetă un cuvânt sau o expresie, cum ar fi o rugăciune sau o 

afirmație 

 Zâmbește și relaxează-ți corpul 

 Mergi la o plimbare; ieși într-un alt mediu 

 Întinde-te, încălzește-ți mușchii 

 Închide-ți ochii și respiră adânc 

 Concentrează-te pe respirație, spre exemplu, numărând până 

la 8 pe expirație și până la 4 pe inspirație 

 Numără-ți respirațiile 

 Desenează sau scrie 

 Adu cu tine sau așează-ți în apropiere un memento vizual 

pentru a rămâne centrat/ă, precum ar fi un citat sau o imagine 

 Folosește sunetele pentru a-ți aduce atenția înapoi la centru. 

Sună un clopoțel din când în când, sau găsește-ți un alt 

memento delicat. 
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Sugestii 
Perseverența este un aspect important al practicii de centrare. 

Centrându-te în mod deliberat de multe ori pe parcursul zilei, 

chiar dacă nu te simți deosebit de emoțional sau nu simți că ai 

avea nevoie de centrare, te va ajuta să-ți aprofundezi practica. 

După ce ai încheiat un proces de Centrare, poți continua 

practicând Yoga sau o altă activitate fizică. Cel mai bine 

este dacă practici ceva ce nu stăpânești foarte bine, ceva 

ce este destul de PROVOCATOR pentru tine. 

Practică - Yoga 

Descriere 
Yoga este un grup de practici fizice, mentale și spirituale care au 

originea în India antică. Există o mare varietate de școli, practici și 

scopuri ale yoga, în hinduism, budism și jainism. Printre cele mai 

cunoscute tipuri de yoga se numără Hatha yoga și Rāja yoga. 

Originile yogăi se presupune că provin din tradițiile indiene pre-

vedice; este menționată în Rigveda, dar cel mai probabil s-a 

dezvoltat în jurul secolelor al VI-lea și al V-lea î.e.n, în mișcările 

ascetice și śramaṇa din India antică. Cronologia celor mai vechi 

texte care descriu practicile de yoga este neclară, atribuite de 

unii Upanișadelor Hinduse. Yoga Sutra din Patanjali datează din 

prima jumătate a mileniului I d.Hr., dar a ajuns cunoscută în 

Occident abia în secolul XX. Textele Hatha yoga au apărut în jurul 

secolului al XI-lea, cu origini în tantra. 

Cei mai mulți dintre noi sunt obișnuiți să ne căutăm împlinirea în 

afara noastră. Trăim într-o lume care ne determină să credem că 

realizările exterioare ne pot oferi ceea ce ne dorim. Cu toate 
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acestea, din nou și din nou, experiențele noastre ne arată că 

nimic extern nu poate îndeplini în întregime dorința adâncă de 

„ceva mai mult”. În cea mai mare parte a timpului, însă ne găsim 

tinzând înspre ceea ce pare să se afle întotdeauna dincolo de 

posibilitatea noastră. Suntem prinși în a face mai degrabă decât 

în a fi, mai degrabă în acțiune decât în conștientizare. Ne este 

greu să ne imaginăm o stare de calm și de odihnă completă în 

care gândurile și sentimentele încetează să danseze într-o 

mișcare perpetuă. Totuși, printr-o astfel de stare de liniște, 

putem atinge un nivel de bucurie și înțelegere imposibil de 

realizat altfel. 

Se spune în Biblie: „Fiți calmi și veți ști că Eu sunt Dumnezeu”. În 

aceste câteva cuvinte se află cheia științei Yoga. Această știință 

spirituală străveche oferă un mijloc direct de a atenua turbulența 

naturală a gândurilor și neliniștea trupului care ne împiedică să 

cunoaștem ceea ce suntem cu adevărat. 

În mod obișnuit, conștiința și energiile noastre sunt îndreptate 

spre exterior, spre lucrurile lumești, pe care le percepem prin 

instrumentele limitate ale celor cinci simțuri ale noastre. 

Deoarece rațiunea umană trebuie să se bazeze pe datele parțiale 

și adesea înșelătoare furnizate de simțurile noastre fizice, trebuie 

să învățăm să atingem niveluri mai profunde și mai subtile de 

conștientizare, dacă vrem să rezolvăm enigmele vieții - Cine sunt 

eu? De ce sunt aici? Cum îmi dau seama de Adevăr? 

Yoga este un proces simplu de inversare a fluxului obișnuit de 

energie și de conștiință care pornește spre exterior, astfel încât 

mintea să devină un centru dinamic al percepției directe care nu 

mai depinde de simțurile supuse greșelilor, ci este capabilă să 

experimenteze Adevărul. 
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Prin practicarea metodelor pas cu pas ale Yoga, fără a lua orice 

de bun, din perspectivă emoțională, și fără credințe oarbe, 

ajungem să ne cunoaștem unitatea cu Inteligența, Puterea și 

Bucuria Infinite, care dau viață tuturor ființelor și care sunt 

esența propriului nostru Sine. 

Sugestii 
Înainte de a începe practica, te rugăm să afli mai multe despre 

principiile de bază ale exercițiilor din Yoga (individuale sau de 

grup). Îți recomandăm, dacă nu ai experiență anterioară, să 

încerci mai întâi cu un profesor certificat căruia să-i urmezi 

sfaturile. 
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Reflecție 

După ce ai terminat această practică, întoarce-te la jurnal și 

reflectează la următoarele întrebări:  

 Cât de provocatoare a fost pentru tine această activitate 

fizică? 

 Cum te-a ajutat practica de centrare în realizarea activităților 

fizice? 

 Care din punctele tale forte te-au ajutat în realizarea activității 

fizice pe care ai facut-o? 

 Care din punctele tale forte te pot ajuta să realizezi 

schimbarea pe care vrei să o faci? 
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Setul 5 de întrebări 

Cât de multă încredere ai în viață?  
Crezi că viața este malignă (îți face rău), benign (îți este de ajutor) 

sau indiferentă? Ce te face să crezi asta? 
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Cât ești de recunoscător/-oare? 
Adu-ți atenția asupra a tot ceea ce ai, tot ceea ce poți face și tot 

ceea ce ești? Cât de recunoscător/-oare ești pentru toate aceste 

daruri? Cum îți exprimi recunoștința și cât de des? 
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Practică - Meditația 

Descriere 
Meditația este o practică în care un individ conduce sau 

antrenează mintea sau își induce un mod de conștiință, fie pentru 

a dobândi un anumit beneficiu, fie pentru ca mintea să-și 

recunoască pur și simplu conținutul fără a se identifica cu acel 

conținut, fie ca un scop în sine. 

Termenul meditație se referă la o varietate de practici care includ 

tehnici menite să promoveze relaxarea, să consolideze energia 

internă sau energia vitală (qi, ki, prana etc.) și să dezvolte 

compasiunea, iubirea, răbdarea, generozitatea și iertarea. O 

formă deosebit de ambițioasă de meditație vizează o 

concentrare fără efort într-un punct unic, menită să permită 

practicanților săi să se bucure de un sentiment indestructibil de 

bunăstare în timp ce se angajează în orice activitate de viață. 

Meditația implică adesea un efort intern de auto-reglare a minții 

într-un anumit fel. Meditația este adesea folosită pentru a 

limpezi mintea și a ameliora multe probleme de sănătate, cum ar 

fi hipertensiunea arterială, depresia și anxietatea. Poate fi 

practicată șezând sau într-un mod activ - de exemplu, călugării 

budiști implică conștientizarea în activitățile lor de zi cu zi, ca o 

formă de antrenament al minții. Rozariile sau alte obiecte 

ritualice sunt utilizate în mod obișnuit în timpul meditației pentru 

a ajuta la urmărirea sau reamintirea unui anumit aspect al 

pregătirii practicantului. 
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Pune în practică 
1. Fă-te comod/ă. Deschide cronometrul telefonului și așează-te 

confortabil, cu spatele drept. Scade intensitatea luminii sau 
stinge-o complet, pentru a te ajuta să te concentrezi mai bine. 

2. Pornește-ți cronometrul. 
3. Adu-ți atenția/concentrarea pe respirație. Despre asta este 

vorba în meditație și asta face ca meditația să fie atât dificilă, 
dar și utilă. În acest al treilea pas, închide-ți gura și 
concentrează-te în întregime pe respirație, cum intră și iese pe 
nas. Te poți concentra asupra oricărui element al respirației, la 
alegere - de la modul în care se simte aerul atunci când intră și 
iese pe nas, la modul în care se simte aerul în timp ce se umflă 
și desumflă plămânii, la senzația de sub nas în timp ce respiri 
aerul sau la sunetul pe care îl faci când respiri. Nu îți forța 
respirația - doar respiră în mod natural și observă-ți respirația 
fără să te gândești prea mult la asta. 

4. Nu gândi. Aceasta este partea dificilă. Nu-ți analiza respirația; 
doar adu-ți atenția și concentrează-te asupra respirației, fără 
să te gândești la ea sau să o analizezi. 

5. Adu-ți atenția înapoi asupra minții atunci când rătăcește. Și o va 
face. Meditez de 3-4 ani timp de 30 de minute pe zi, iar mintea 
mea încă mai rătăcește uneori. Când mintea ta rătăcește, și cu 
siguranță o va face, adu-ți atenția înapoi asupra respirației 
atunci când vei realiza că mintea-ți rătăcește. Este posibil să 
nu-ți dai seama, la început, că mintea a început să se 
gândească din nou, dar când realizezi acest lucru, adu-ți ușor 
atenția înapoi. Nu fi dur/ă cu tine în această etapă. Doar adu-ți 
atenția înapoi cu blândețe. 

6. Din nou, adu-ți mintea înapoi când rătăcește. Când mintea 
începe să gândească, adu-ți cu grijă atenția doar asupra 
respirației. Când mintea va începe să se gândească la cât de 
plictisitoare este meditația, adu-ți ușor atenția înapoi asupra 
respirației. Când mintea devine neliniștită, adu-ți înapoi 
atenția. Continuă să faci acest lucru până când va suna alarma 
de final al meditației. 
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Sugestii 
1. Meditatul timp de 10 minute pe zi este infinit mai bun decât 

meditatul timp de 70 de minute o dată pe săptămână. ... 

2. Începe cu pași mici. ... 

3. Alege o alarmă calmă. ... 

4. Meditează într-un loc liniștit. ... 

5. Este mai ușor să-și pierzi atenția în timpul expiratiei. ... 

6. Fii blând/ă cu tine atunci când mintea îți rătăcește. 

 

Reflecție 
După ce ai terminat această practică, întoarce-te la jurnal și 

reflectează la următoarele întrebări:  

 Care a fost impactul acestei practici asupra ta? (Consideră 

toate dimensiunile: fizic, emoțional, mental și spiritual) 

 Simți mai multă recunoștință după această practică? De ce? 

 Cum recunoștința proprie îți dezvoltă încrederea în viață? 
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Setul 6 de întrebări 

Care este scopul tău?  
De ce ești aici, acum? Ce ești aici să slujești? Care este scopul tău 

în viață? 

În timp ce răspunzi la această întrebare, reține următoarele 3 aspecte:  

1. Fii blând/ă cu tine atunci când răspunzi la această întrebare! Mulți 

oameni se luptă de ani de zile pentru a ajunge la acest răspuns sau 

chiar mai rău, neglijează semnificația sa pentru omenire. Lucrul cu 

scopurile necesită o trezire specială a sufletului și este cu siguranță un 

proces lung și provocator! Dacă te gândești la asta, ești pe drumul cel 

bun! 

2. Nu există întotdeauna o propoziție simplă pentru a răspunde la 

această întrebare. S-ar putea să simți direcția scopului tău (să spunem, 

lucrul cu oamenii) sau elementele cheie pe care le include (de exemplu, 

natura și finanțele). Dacă ajungeți la acest rezultat, este fantastic! 

3.  Scopul vieții se poate schimba de-a lungul timpului! În fiecare zi te 

trezești o persoană diferită! Chiar și celulele tale mor și se 

regenerează! Timpul te face mai puternic/ă și mai înțelept/ă și ar fi 

inadecvat să credem că vom avea cu toții același scop de-a lungul 

timpului! Este normal să facem schimbări sau să ne angajăm și mai 

profund în angajamentele noastre. 
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Ce te inspiră? 
Cine te inspiră? Ce fenomen te inspiră? De ce? Ce îți oferă inspirația? 
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Practică – Lucrări artistice simbolice (pictură, 

lucrări de lut, mandale etc.) 

Descriere 
Un simbol este o marcă, un semn sau un cuvânt care indică, 

semnifică sau dă de înțeles că reprezintă o idee, un obiect sau o 

relație. Simbolurile permit oamenilor să treacă dincolo de ceea ce 

este cunoscut sau văzut, prin crearea de legături între concepte și 

experiențe altminteri diferite. Simbolurile iau forma unor 

cuvinte, sunete, gesturi, idei sau imagini vizuale, și sunt utilizate 

pentru a transmite alte idei și convingeri. 

Exprimându-ți povestea prin artă, mișcare, poezie și alte căi non-

verbale sau metaforice, implici atât emisfera rațională (stânga), 

cât și cea intuitivă / non-rațională (dreapta) a creierului. Emisfera 

rațională este mai implicată decât cea non-rațională atunci când 

vine vorba de prelucrarea limbajului și gândirea logică. Emisfera 

non-rațională a creierului crede în imagini și simboluri, limbajul 

primar al Sursei și al Universului. 

„Procesul creativ, în măsura în care putem să-l urmărim, constă în 

activarea inconștientă a unei imagini arhetipale și elaborarea și 

modelarea imaginii într-o lucrare finală. Dându-i forma, artistul o 

traduce în limbajul prezentului, și astfel ne permite să ne 

întoarcem la cele mai profunde izvoare ale vieții” (Carl Jung). 

Fiecare individ poate, așa cum a făcut Jung, să folosească arta 

pentru a transmite mesaje din inconștientul său personal. 
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Pune în practică 

 Desenează-ți sau pictează-ți emoțiile. În acest exercițiu, te vei 

concentra în întregime asupra imaginii a ceea ce simți. 

 Creează o roată a emoțiilor. Folosind culori, această activitate 

te va determina să gândești critic cu privire la emoțiile tale. 

 Realizează o pictură meditativă. Cauți un mod creativ de 

relaxare? Ai probleme să stai nemișcat ca să meditezi? Pictura 

meditativă ar putea fi exact ceea ce cauți. Nu ai nevoie de 

îndemânare sau experiență în pictură, ci doar de dorința de 

relaxare și de a deveni mai creativ/ă. 

 Creează un colaj al viziunii tale despre o zi perfectă. Gândește-te 

la ceea ce reprezintă o zi perfectă pentru tine și transform-o 

într-un colaj. Ce din acest colaj ai putea face să se întâmple 

astăzi? 

 Fă o mandală. Indiferent dacă folosești nisipul tradițional sau 

o desenezi chiar tu, acest simbol meditativ te poate ajuta cu 

ușurință să te relaxezi. 

 

Sugestii 
Ai grijă să nu analizezi mesajele simbolice primite prea rapid, 

deoarece mintea rațională este obișnuită să perceapă într-un 

mod limitat și poate denatura mesajul. Ia-ți timp și nu te grăbi să 

verbalizezi și să interpretezi ceea ce ai primit sub formă de 

simboluri, energii și senzații. 
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Reflecție 
După ce ai terminat această practică, întoarce-te la jurnal și 

reflectează la următoarele întrebări:  

 Cum a fost să faci această practică? 

 Care au fost beneficiile acestei practici? 

 Cum a contribuit această practică la inspirația ta?  

 Cum a contribuit această practică la scopul vieții tale? 
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Setul 7 de întrebări 

Care este realitatea ta?  
Descrie toate lucrurile care formează acum realitatea ta. Unde 

locuiești, la ce lucrezi în prezent, cine te înconjoară etc. 
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Ce aduce fericire și împlinire în viața ta? 
Dezvoltă pe marginea nivelul tău de fericire. Notează cum te bucuri 

de viața ta. Unde îți găsești împlinirea în viață? Care sunt elementele 

care contribuie cel mai mult la fericirea ta? Este ceva care îți lipsește 

care te va face mai fericit/ă sau îți va face viața mai împlinită? 
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Practică – Voluntariat/A oferi 

Descriere 
Voluntariatul este activitatea unei persoane care se oferă să 

presteze un serviciu fără a-și asuma nici un merit. Îți oferi 

serviciile și abilitățile în beneficiul comunității sau al lumii pentru 

că îți dorești. Ai acea dorință în inima ta de a ajuta pe oricine are 

nevoie de ajutor, și îl oferi în mod altruist. Voluntariatul este o 

acțiune fericită, prin care nu câștigi altceva decât respect și 

iubire. 

Voluntariatul poate fi legat de oferirea, dăruirea sau servirea 

altora, și are următoarele beneficii: 

 Construiește comunitatea 

 Pune capăt singurătății 

 Crește nivelul de socializare 

 Creează legături, creează prietenii 

 Dezvoltă stabilitatea emoțională 

 Îmbunătățește stima de sine 

 Ajută pe cei mai afectați de bolile psihice 

 Promovează longevitatea 

 Reduce riscul de Alzheimer 

 Duce la îmbătrânirea grațioasă 

 Îmbunătățește experiența școlară și universitară 

 Oferă perspective mai bune de angajare 

Pune în practică 
Dacă vrei să fii voluntar poți începe cu lucruri mărunte, înainte să 

te apuci de cele mai mari. De exemplu, îți poți ajuta membrii 

familiei, prietenii, vecinii sau străinii de pe stradă care au nevoie 

de contribuția ta.  
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De data aceasta te provocăm să oferi ceva unei 

persoane total necunoscute! Iată câțiva pași despre cum să 

procedezi: 

 Alege-ți grupul țintă: stabilește pe cine vei ajuta 

 Evaluează-le nevoile: gândește-te la ce anume are nevoie acea 

persoană în acest moment. Poate că nevoile sale sunt de 

natură materială (alimente, apă, haine, mobilier, bani etc.). 

Poate că are nevoie de ajutor în unele dintre activitățile sale 

(de exemplu, să scoată câinele la plimbare, să gătească, să 

facă babysitting, să meargă la o plimbare în natură etc.) În 

cele din urmă, dar poate cel mai important, această persoană 

ar putea avea nevoie de timp sau compasiune, de 

companie sau o porție de râs! 

 Planifică-ți oferta: alege ce veți oferi acestei persoane, pe baza 

nevoilor sale. Întotdeauna amintește-ți că ceea ce ai de gând 

să oferi trebuie să fie în limitele capacităților tale (financiare, 

fizice, emoționale, mentale, spirituale etc.) 

 Apropie-te de persoana respectivă și prezintă-ți oferta! Dar 

totuși, înainte de a îți oferi darul, trebuie să te asiguri că 

destinatarul dorește să accepte oferta ta, și nu o consideră 

jignitoare. Poți începe o conversație spunându-i persoanei că 

ți-ai dori să îi oferiți ceva, iar apoi vei merge mai departe pe 

baza răspunsului primit. Voluntariatul trebuie să fie distractiv 

pentru ambele părți! 

 În cele din urmă, observă cu atenție impactul pe care l-a avut 

oferta ta asupra persoanei! Mai târziu, ia un jurnal și scrie 

câteva cuvinte despre asta. 

Sugestii 
Dacă te interesează să îți consolidați experiențele de voluntariat, 

gândește-te la oferirea unor servicii organizate, pentru 

comunității locale sau internaționale. 
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Reflecție 
După ce ai terminat această practică, întoarce-te la jurnal și 

reflectează la următoarele întrebări:  

 Cum a fost pentru tine și cum a fost pentru cealaltă persoană? 

 Cum te-ai simțit înainte și după ce i-ai oferit?  

 Cât de diferit a fost acest moment de dăruire față de 

realitatea pe care ai descris-o mai devreme? 

 Cum a contribuit la fericirea ta? 
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Setul 8 de întrebări 

Care sunt principalele tale responsabilități 

curente din viața ta?  
Descrie lucrurile de care ești responsabil/ă. Ce te îngrijorează și ce 

ești obligat/ă să faci? Ce este inclus în lista ta de lucruri de făcut? 

Cât de mulțumit/ă ești de asta? 
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Ce stăpânești cel mai bine? 
Care sunt lucrurile pe care, atunci când le faci, timpul zboară și ești 

în flux? Care sunt competențele cele mai dezvoltate pe care, atunci 

când le folosești, devii imersat/ă complet în activitate? Care dintre 

activitățile profesionale te fac mândră/-u? Ce îți conferă cel mai 

mare sentiment de realizare? 
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Practică – Povestirea (storytelling) 

Descriere 
Povestirea este activitatea socială și culturală a împărtășirii 

poveștilor. Ființele umane sunt concepute să trăiască prin a 

spune și a asculta povești. De la începuturile istoriei, înțelegerea 

noastră despre lumea din jurul nostru a fost transmisă prin 

povești. Experiența împărtășirii povestirilor cu alții leagă și unește 

comunitățile și culturile. 

O afirmație din partea Rețelei Naționale a Povestirii (National 

Storytelling Network) definește povestitul ca fiind o formă 

ancestrală de artă și un mod valoros de exprimare umană. 

“Povestea” este esențială în atât de multe forme de artă. 

Există șase elemente specifice care există în orice povestire: 

 reprezentarea unei povești 

 interactivitate 

 limbaj verbal sau semiotic 

 „arătarea” poveștii 

 utilizarea unor acțiuni cum ar fi vocalizarea, mișcarea fizică și / 

sau gestul 

 încurajarea imaginației active a ascultătorilor. 

Cu timpul și prin practică, aceste elemente specifice pot fi 

îmbunătățite de orice povestitor. 

Poveștile sau povestirile au fost împărtășite ca un mijloc de 

divertisment, educație, conservare culturală și insuflarea valorilor 

morale. Orice poveste include, de obicei, o intrigă, niște 

personaje, un loc în care se întâmplă și o morală. 
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Pune în practică 

Indiferent că spui o glumă, un basm sau încerci să convingi pe 

cineva de dovezi empirice, a ști să spui bine o poveste este o 

abilitate importantă. În timp ce unora le vine natural, pentru alții 

această abilitate este una învățată. Iată pașii pe care trebuie să îi 

faci pentru a-ți spune povestea așa cum trebuie! 

 Vino cu o idee despre povestea ideală pe care vrei să o spui. 

Acum vă rugăm să împărtășiți o poveste legată de 

un subiect pe care îl stăpâniți. Poate fi ceva prin 

care ați trecut deja sau ceva ce ați realizat până 

acum! Creează o intrigă bazată pe evenimente reale. 

Amintește-ți despre locul, intervalul de timp și persoanele 

implicate, inclusiv tu. 

 Alege un public căruia să-i povestești. Acesta poate fi format 

din copii, adulți, prieteni, clasa de elevi sau orice altă persoană 

pe care îți dorești să o inspiri. 

 Implică-ți publicul. Începe-ți povestirea interacționând cu 

publicul sau făcând ceva pentru a le atrage atenția. 

 Construiește-ți scena. De-a lungul povestirii tale, e de dorit să 

creezi o experiență captivantă. Vei vrea să-i spui publicului 

povestea ta într-un mod care să-i facă să se simtă ca și cum ar 

fi parte din ea. 

 Construiește tensiunea și eliberează tensiunea. Desigur, 

întregul arc al unei povesti ar trebui să crească treptat 

tensiunea până la punctul culminant al povestirii, iar apoi să 

scadă intensitatea acțiunii până la momentul 

deznodământului. 

 Concentrează-te pe ceea ce este important. Atunci când spui 

o poveste, este important să incluzi detalii, pentru a crea acel 

sentiment de absorbire. Totuși, nu e de dorit ca povestea să 

dea senzația de „încurcătură”. 
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 Păstrează firul logic. Aici devin importante cunoașterea 

poveștii și experiența de povestitor. Spune povestea într-un 

mod logic, care decurge lin. 

 Creează sentimentul de final. Este incomod atunci când 

publicul nu este sigur dacă ai încheiat sau nu povestirea. 

Sugestii 
Pentru a scrie povestea perfectă, ar fi bine să iei notițe, să îți pui 

toate ideile pe hârtie și să încerci să le îmbini. Astfel va deveni 

mult mai ușor să gândești și să creezi. De asemenea, dacă simți că 

te-ai blocat și nu te mai poți gândi la nimic, ieși puțin din casă, stai 

undeva și verifică-ți carnețelul. Vei găsi cu siguranță inspirația de 

a scrie o poveste! 
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Reflecție 
După ce ai terminat această practică, întoarce-te la jurnal și 

reflectează la următoarele întrebări:  

 Cât de provocator a fost să prezinți o poveste? 

 Care au fost provocările? Cum le-ai depășit?  

 Cum te-ai simțit să spui o poveste despre un lucru pe care îl 

stăpânești?  

 Gândește-te la cum ai putea face mai mult din lucrurile pe 

care le stăpânești foarte bine. 
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Setul 9 de întrebări 

Cât de mult cauți atenția celorlalți? 
Descrieți dacă și cum cauți atenția celorlalți. În ce situații apare 

nevoia de atenție? De ce? 
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Cum vorbești cu tine însuți/însăți? 
Observă cum îți vorbiți în diferite situații. Ce schimbări apar în 

funcție de situație? 
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Practică – Afirmații pozitive față de tine 

Descriere 
Te demoralizezi ușor, simți uneori că nu ești destul de bun/ă și, în 

general, ai o imagine de sine negativă? Cei mai mulți dintre noi 

tindem să fim foarte duri cu noi înșine și să exagerăm lucrurile, iar 

din păcate această gândire negativă devine obișnuință și ne va 

face să respingem în mod automat orice este pozitiv. 

Afirmațiile pozitive te ajută să înveți să te iubești pe tine însuți. 

Ele îți antrenează mintea pentru a nu te mai concentra doar 

asupra aspectelor negative, ci să începi să vezi toate lucrurile 

minunate care fac din tine o ființă umană frumoasă și valoroasă. 

Pune în practică 
Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să-ți găsești afirmația. 

Poți folosi mai mult de una singură dacă dorești, dar este 

recomandat să folosești un număr limitat de afirmații, pentru a 

obține un rezultat mai puternic. Alege-o doar pe cea mai potrivită 

și cuprinzătoare, care are înțelesul cel mai profund pentru tine. 

Poți concepe singur/ă propria afirmație sau te poți inspira după 

alții. O privire rapidă pe net îți va oferi o mulțime de idei! 

În fiecare zi când te trezești du-te la oglindă, uită-te adânc în ochii 

tăi și, cu bunătate și acceptare, spune-ți afirmația. 

Repetă-ți afirmația zilnic timp de cel puțin 21 de zile! Repetarea 

este esențială pentru a schimba modul în care vorbești cu tine 

însuți! 

Ai răbdare și observă schimbările semnificative din viața ta de zi 

cu zi!  
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Sugestii 

S-ar putea să ți se pară extrem de dificil să îți spui afirmații 

pozitive. Cu toate acestea, reține că tu ești cel mai bun prieten al 

tău, și persoana cea mai importantă din viața ta! Prin urmare, este 

esențial să te gândești la felul în care îți vorbești și te comporți 

zilnic. Auto-judecarea, vinovăția și stresul pot dispărea dacă ai 

suficientă răbdare pentru a duce exercițiul la bun sfârșit! 

Gândește-te doar la diferența uriașă pe care o vei face din 

momentul în care vei începe să-ți vorbești în mod pozitiv - cu mai 

multă atenție și bunătate! 
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Reflecție 
După ce ai terminat această practică, întoarce-te la jurnal și 

reflectează la următoarele întrebări:  

 Cât de provocator a fost să-ți faci afirmații pozitive? 

 Cum te-ai simțit după ce ți-ai făcut afirmațiile? 

 Cum te pot ajuta afirmațiile pozitive să fii mai echilibrat/ă, 

fără de a avea nevoie de atenție din partea altor persoane? 

 Cum schimbă afirmațiile pozitive, modul în care vorbești cu 

tine însuți/însăți? 
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Setul 10 de întrebări 

Cât de multă încredere ai în tine?  
Simți că ai încredere în abilitățile tale (fizice, mentale, emoționale și 

spirituale)? Câtă încredere simți că ai în capacitatea ta de a avea 

grijă de tine și a-ți acoperi toate nevoile la timp? Câtă încredere 

simți că ai în capacitatea ta de a avea grijă de ceilalți, folosindu-ți  

abilitățile fizice, mentale, emoționale, spirituale? 
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Cât de mult ai încredere în ceilalți? 
Ești o persoană care manifestă încredere? Crezi că oamenii sunt 

adevărați, capabili și au grijă de ceilalți? Te poți baza pe alții, 

încredințându-le hrana, îmbrăcămintea, munca sau chiar viața ta? 
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Practică – Echilibrarea pietrelor 

Descriere 
Echilibrarea pietrelor (stivuirea pietrelor sau a bolovanilor) 

reprezintă o artă, o disciplină sau un hobby în care pietrele sunt 

echilibrate în mod natural una peste cealaltă, în diferite poziții. 

Folosirea adezivilor, legarea prin fire, suporturi sau inele nu sunt 

permise. 

Echilibrarea pietrelor poate fi o artă performativă, un spectacol 

sau un ritual, în funcție de interpretarea dată de către public. În 

esență, aceasta presupune așezarea unor combinații de piatră 

sau bolovani în aranjamente care necesită răbdarea și 

sensibilitatea față de generarea produselor finale, care par a fi 

fizic imposibile, în timp ce, de fapt, ele sunt doar foarte 

improbabile. Persoanele care echilibrează pietrele poate lucra 

gratuit sau contra cost, individual sau în grup, iar intențiile și 

interpretările publicului pot varia în funcție de situație sau de 

locul desfășurării. 

Echilibrarea pietrelor a fost, de asemenea, descrisă ca un tip de 

rezolvare a problemelor, iar unii artiști o consideră o abilitate 

legată de conștientizare. Unele lucrări au fost descrise ca un truc 

magic pentru minte. 

 

Pune în practică 

Michael Grab este un artist care face echilibrarea pietrelor din 

2008. El spunea că: 

„Elementul fundamental pentru echilibrarea fizică este găsirea 

unui fel de „trepied” pe care piatra să se așeze. Fiecare piatră 

este acoperită de o varietate de crestături mai mici sau mai mari, 

care pot acționa ca un trepied pentru ca piatra să stea în poziție 

verticală sau în orice altă poziție pe care ți-ai putea-o închipui, în 

raport cu alte pietre. Acordând o atenție deosebită senzației 
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create de pietre, vei începe să simți chiar și cele mai mici clicuri, în 

timp ce crestăturile pietrelor aflate în contact se mișcă una peste 

cealaltă. 

În paralel cu elementul fizic de a găsi trepiede, un element non-

fizic fundamental este mai greu de explicat în cuvinte. Pe scurt, 

mă refer la meditație sau găsirea unui punct zero sau al tăcerii în 

tine. Unele echilibrări pot exercita o presiune semnificativă 

asupra minții și a răbdării tale. Provocarea este de a depăși orice 

îndoială care ar putea apărea.” 

 

Sugestii 
Poți strânge niște pietre din natură, pe care să le aduci cu tine 

acasă. Poți exersa echilibrarea pietrelor acasă. 

 

Echilibrarea pietrelor este o practică excelentă pentru cultivarea 

răbdării și a perseverenței. Lucrează și învață împreună cu alții și 

împărtășiți-vă experiențele. 
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Reflecție 
După ce ai terminat această practică, întoarce-te la jurnal și 

reflectează la următoarele întrebări:  

 Cum a fost pentru tine practica echilibrării pietrelor?  

 Ce concluzii poți trage din această practică, despre încredere 

(încrederea în sine și încrederea în alte persoane)?  
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Notă de final 
 

 

 

 

 

 

Bravo! Ai încheiat procesul de auto-descoperire! Asta 

înseamnă că deja te cunoști mai bine! Te felicităm 

pentru curajul de a fi parcurs această călătorie! Știm 

că este o sarcină dificilă!  

 

Te poți întoarce la carnețel și poți arunca o ultimă 

privire. Ce ai descoperit despre tine și nu știai înainte? 

Ce noi perspective ai dobândit? Ce schimbări dorești să 

faci acum? Ce practici vrei să adopți în mod frecvent în 

viața ta? Cum intenționezi să faci acest lucru?   

 

Păstrează-ți carnețelul într-un loc sigur, lângă tine. 

Răsfoiește-l din când în când, și nu ezita să adaugi sau 

să schimbi lucruri. Auto-descoperirea este un proces 

continuu, plin de lucruri noi care așteaptă să fie 

explorate! Bucură-te de ea pe măsură ce treci prin 

viață!  
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