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GHID DE ORGANIZARE
PERSONALĂ
"I swear I have it all together. I just forgot where I put it."
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PLANNER?

Când începi un planner sau orice fel de agendă, este
important să ai în minte scopul în care îl vei folosi. Se
întâmplă des să am 5 carneţele diferite în geantă sau pe
birou, şi uneori nu mai ştiu dacă to-do-urile erau pe
post-it-ul din bucătărie, la capătul carneţelului cu schiţe
sau în caietul mare de notiţe.
Dacă scrii pe prima pagină, oricât de ciudat poate ţi-ar
părea, „Acest caiet/planner/agendă este pentru...”,
şansele ca această intenţie verbalizată să se transforme
în realitate sunt mult mai mari. Mai demult i se spunea
magie – acum i se spune neurştiinţă
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ACUM?

„Dar eu nu ştiu unde vreau să
ajung!”
Aud des în cursuri de dezvoltare personală povestea din
Alice in Tara Minunilor.
Ȋntrebarea “De fapt, încotro mergi?” sau “Care e scopul
tău, în viaţă?” mi se pare că, în loc să îţi deschidă noi
perspective, mai rău te blochează. Daca eşti, ca mine, o
persoană care îşi pune o mie de intrebări, parca uneori te
angoasează.
Daca ştii deja, minunat, mergi mai departe pe drumul tău.
Dar daca nu ştii, eu zic că nu e nicio tragedie.
Cred că e mai important sa ştii cine eşti şi ce contează
pentru tine, ACUM.
La urma urmei, lucrurile se pot schimba de la o zi la alta,
iar un obiectiv specific pe termen mult prea lung uneori
poate sa te ţină in loc.
Ai nevoie de o busolă şi de un set bun de beţe de
drumeţie, nu de un traseu bine definit. Bucura-te de
calatorie!
Roata vieţii este un exerciţiu de coaching care se găseşte
şi la liber pe internet. Iată cum îl poţi completa.
Gândeşte-te la zonele cele mai importante din viaţa ta.
De fapt, alegerea aceasta poate fi un exerciţiu în sine.
Marchează-le pe un cerc împărţit în 8 felii, unde fiecare
felie reprezintă o arie de focus.
Apoi marchează din interior spre exterior, colorând ca pe
o felie de pizza, fiecare zonă.
Nu e vorba despre cât timp petreci în fiecare. Daca am
categorisi doar aşa, am fi cu toţii cu cariera la maxim. Ȋn
schimb, e despre calitatea şi conştientizarea pe care o ai
în felia respectivă.
Poţi petrece timp cu cineva important, în fiecare zi, fără
sa îi acorzi mare atenţie. Sau poţi avea câte o ora în
fiecare săptămână, în care eşti cât se poate de prezent şi
ai o interacţiune de calitate.
Cât de multe astfel de interacţiuni putem spune că avem?
La finalul exercitiului, pune-ţi întrebarea cât de mulţumit
eşti cu fiecare zonă şi dacă vrei să schimbi ceva. Nu e
necesar să fie toate la maxim, ci doar să vezi care este
poza vieţii tale acum şi unde ai vrea să investeşti mai
mult.

Dinspre interior
spre exterior

Mulţi dintre noi vrem să schimbam lumea şi să avem o misiune personală plină de impact, dar uneori
ajungem să ne pierdem pe sine în căutări.
Ȋmi place tare mult o poveste în care un consultant de business ajunge pe o plajă din Mexic, unde
găseste un pescar liniştit cu undiţa în apă.
„Câţi peşti reuseşti să strângi zilnic?” îl întreabă consultantul pe pescar.
„Nu pescuiesc decât atât cât am nevoie ca să mă hrănesc pe mine şi familia mea”, îi răspunde
pescarul.
„Ooo, nu e bine! Ai atâtea oportunităţi aici! Uite, dacă ai pescui toată ziua, ai putea să scoţi vreo 2030 de peşti zilnic. Cu cei care îţi rămân, te duci la piaţă şi îi vinzi la un preţ bun. Cam într-o luna ai
putea sa strangi suficient pentru o barca, cu care sa iesi in larg si sa prinzi si mai multi pesti. Apoi ai
putea sa mai angajezi cativa oameni care sa pescuiasca pentru tine. Si sa vinzi si in satele invecinate.
Ai ajunge cel mai bogat om din zona!”
„Bun, si cu ce o sa ma ajute asta?” intreaba pescarul.
„Pai...la batranete o sa poti sa te pensionezi linistit, sa te retragi pe o plaja pustie si sa nu faci nimic
altceva decat sa pescuiesti cat iti place tie.”
Uneori, in fuga catre un obiectiv magnific, uitam de fapt ca ceea ce avem aici si acum ne face mult
mai fericiti si impliniti. Intrebarea este – unde e focusul, catre interior sau catre exterior? Vrei sa
atingi ceva anume pentru ca acel lucru extern te va implini, sau cautarea este una interna mai
degraba?
Nu recomand fuga intr-o pestera pentru cautarea exclusiva de sine (sunt alti oameni care se dedica
acestui scop mult mai bine), insa recomand echilibrul intre o compasiune interioara catre sine,
rabdare si atentie catre propria dezvoltare, si pe de cealalta parte un focus extern catre a aduce
rezultatele acestei munci in folosul altora.
„Cei care poarta torta si lumineaza calea sunt cei care schimba lumea” am citit intr-o carte despre
lideri (Illuminate de Nancy Duarte).
Cred ca aceasta torta e in primul rand lumina pe care ne-o dam noua insine intr-o pestera a cautarii
interne, iar lumina fiecaruia inspira mai departe alte luminite care ghideaza tot mai multe carari de
transformare.
Atunci cand esti echilibrat, traiesti in armonie cu tine insuti, si faci lumea mai buna in primul rand
prin starea pe care o transmiti in jurul tau. Impactul acesta exista in primul rand in oamenii din
imediata apropiere – o familie mai fericita si mai relaxata, colegi mai deschisi, colaborari care merg
usor.
Atunci cand esti echilibrat, creezi un spatiu si resurse, ai de unde sa oferi.
Dar trebuie sa incepi in primul rand cu tine.

