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Mă bucur să vă regăsesc în fața unui nou număr al revistei online International 
Coaching News (iCN) ediția în limba română! Revista a 3-a este încarcată 

cu un conținut variat cu teme relevante despre modul în care coaching-ul ajută 
proprietarii de afaceri mici și mijlocii în vânzările lor, marketing, management, 
formarea echipei și multe altele.

iCN este mândră să colaboreze cu ziariști cu renume internațional,  antrenori experti, 
autori de  best-seller-uri care oferă perspective asupra coaching-ului în afaceri. 
Această ediție conține articole care trebuie citite cu siguranță. De exemplu ‘Două 
întrebări care te vor elibera şi-ţi vor schimba viaţa’ de Vlad Negrilă, unde Vlad 
ne oferă sansa de a privi cu atenție în interiorul nostru și mai apoi să ne regăsim la 
adevărata valoare pe care o avem, sau cel d-nei Alina Tudorache, ‘Coaching-ul 
prin NLP – reinventare in spatiul romanesc si global’, ea ne dezvăluie câteva 
dintre secretele coaching-ului. Fiecare dintre jurnaliști, prea numeroși pentru a-i 
meționa, au perspective foarte interesante și vă încurajez să citiți acestă ediție.

La fel la celelalte ediții, această ediție nu este doar o lectură interesantă, ci oferă 
instrumente folositoare pentru coaching, idei cu privire la dezvoltare personală și 
tehnici de dezvoltare profesională pentru creșterea afacerii dumneavoastră.

Vă apreciem sprijinul și ne dorim să lucrăm cu dumneavoastră cu scopul realizării 
unei reviste International Coaching News mai bune, mai bogate în anul 2015! 

Nota Din Partea Editorului

DISCLAIMER
Punctele de vedere și opiniile exprimate în textele autorilor individuali nu reflectă în mod 

necesar poziția oficială a International Coaching News  sau Noble Manhattan Coaching Ltd.

Lovelia
Lovelia Caracut
Editor, iCN Magazine
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Dacă stai să te gândeşti foarte bine, nu răspunsurile pe care le primeşti de la cei din jur te ajută să devii 
mai puternic, ci întrebările pe care ţi le pui tu însuţi. Practic, chiar şi cele mai simple întrebări pe care ţi 
le pui în fiecare zi, vor determina ce tip de persoană vei deveni pe termen lung.

Dacă ai avea o cunoștință sau prieten care s-ar comporta sau ar vorbi într-un 
mod asemănător cu cel în care te comporţi sau vorbeşti cu tine însuţi, pentru 
cât timp ai mai permite acestei persoane să fie prietenul tău?

Dacă nu te iubeşti aşa cum eşti, s-ar putea să fie dificil să găseşti pe cineva care să o facă. Aşa că învaţă 
să te comporţi cu tine în acelaşi mod în care ţi-ai dori ca și ceilalţi să se comporte cu tine. Evită să te pui 
jos pentru toate lucrurile pe care nu le-ai dobândit încă şi poți să începi să recunoşti toate acele calităţi pe 
care deja le ai. Este foarte important să învăţăm să devenim împăcaţi cu noi înşine pentru că sunt destul 
de multe situaţii în care ne comportăm ca şi cum am fi propriul nostru duşman.

Aşa că atunci când petreci timp de unul singur, aruncă o privire în mintea ta şi observă-ţi dialogul intern. 
Urmăreşte-ţi gândurile. Aminteşte-ţi mereu că doar gândurile noastre sunt capabile să ne rănească cu 
adevărat. În fiecare zi avem zeci de mii de gânduri care te trec prin minte. Nu irosi 90% dintre ele având 
o gândire negativă, care te limitează.

De fapt, fii atent acum la dialogul tău intern. Cât de bine ai ales cuvintele pe care le-ai folosit cel mai 
recent atunci când ţi-ai spus ceva anume? Le-ai folosit într-un mod pozitiv sau negativ? Dacă aş fi 
ascultat cu urechea la ceea ce ţi-ai spus acum 5 minute, as fi auzit replici care susţin starea de fericire 
sau care o anihiliează?

Dacă stai să te gândeşti foarte bine, nu răspunsurile pe care le primeşti de la cei din jur te ajută să devii 
mai puternic, ci întrebările pe care ţi le pui tu însuţi. Practic, chiar şi cele mai simple întrebări pe care 
ţi le pui în fiecare zi, vor determina ce tip de persoană vei deveni pe termen lung.

5

Două întrebări care te vor elibera 
şi-ţi vor schimba viaţa

de Vlad Negrilă
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De ce comportament sau atitudine te ţii cu dinţii când de fapt ar trebui să 
renunţi să mai faci asta?

Acest fenomen apare în procesul 
dezvoltării tale, după o anumită 
perioadă de timp. Descoperi cine 
eşti şi ce-ţi doreşti, iar după ce 
faci aceşti paşi, îţi dai seama că 
vrei să faci anumite schimbări 
în viaţa ta. Se pare că viaţa pe 
care ai avut-o până acum, nu ţi se 
mai potriveşte. Oamenii pe care 
credeai că-i cunoşti din totdeauna, 
nu mai văd lucrurile aşa cum le 
vezi tu. Aşa că preţuieşti toate 
amintirile frumoase şi în acelaşi 
timp, te găseşti într-o situaţia în 
care simţi cu adevărat nevoia să 
mergi mai departe.

Unele lucruri, pur şi simplu nu sunt făcute să se întâmple într-un fel anume. Tot ceea ce s-a întâmplat, s-a 
întâmplat. Să ţii cu dinţii de relaţii sau circumstanţe care deja s-au consumat, este ca şi cum ai rămâne 
prins în timp, într-un moment şi spaţiu care nu mai există. Faptul că mergi mai departe, nu înseamnă că 
ştergi sau uiţi complet de evenimentele frumoase prin care ai trecut, ci doar înseamnă că vei găsi un mod 
plăcut şi pozitiv prin care să trăieşti fără ele acum, în momentul prezent.

Fiecare dintre noi are călătoria sa de povestit. Fiecare a trecut printr-o perioadă care l-a schimbat atât 
de mult încât este practic imposibil să te mai întorci la modul cum erai. Se spune că în viaţă, o astfel 
de schimbare este inevitabilă. Totul în jurul tău va dispărea la un moment dat: corpul tău, lucrurile 
materiale pe care le deţii, relaţiile pe care le ai, etc. Nu deţii controlul asupra lucrurilor şi evenimentelor 
prin care treci, însă ai control asupra modului în care alegi să înterpretezi aceste lucruri.

Îndreaptă-ţi atenţia în egală măsură atât asupra schimbărilor pozitive din viaţa ta, cât şi asupra 
schimbărilor mai puţin pozitive. Sunt cazuri în care situaţiile neaşteptate s-au dovedit a fi ceva mai bun 
în comparaţie cu aşteptările pe care ţi le-ai setat. Şi mai presus de toate, evită să te mai stresezi atâta în 
legătură cu trecutul tău. Spune-ţi următoarele cuvinte: “Dragă momente din trecut, vă mulţumesc pentru 
toate lecţiile de viaţă pe care mi le-aţi oferit. Dragă moment prezent, acum sunt pregătit pentru tine!”. 
Pentru că o călătorie nouă şi nepreţuită începe mereu atunci când ajungem în punctul în care credem că 
totul s-a năruit în jurul nostru.

Sunt momente în care răspunsul la o anumită problemă pe care o confruntăm, constă doar în a pune 
întrebarea potrivită.

2

Vlad Negrilă – NLP Trainer. 
Vlad este în domeniul NLP-ului din 2006 și de atunci a contribuit în viețile oamenilor prin 
articolele pe care le scrie, poveștile audio terapeutice pe care le înregistrează, cursurile 
complete de autocunoaștere și schimbare comportamentală pe care le organizează sau 
doar cu o vorbă bună. Motto-ul lui este “Privește în interior. Acolo vei găsi toate răspunsurile.”
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Dacă… Atunci

Erată

Stima de sine reprezintă modul în care te percepi atunci când îți analizezi:

munca pe care o faci 
realizarile de până acum
impresiile celorlalți despre tine
scopul pe care îl urmărești în  viață
statutul social
șansele de a  reuși
puterea interioară
gradul în care îi influențezi pe ceilalți
autonomia
dragostea de care ești înconjurat
pacea interioară
gradul de cultură
suma de bani deținută
funcția ocupată
frumusețea fizică

În funcție de aceste repere și de altele doar de tine știute, poți 
concluziona că stima față de tine este crescută sau, din contra, joasă.

Undeva, în anii copilariei, începem să ne dorim lucruri, 
să avem așteptari în legatură cu obținerea acestora și 
să construim o relație directă între împlinirea lor și 
inteligența, frumusețea, bunătatea sau priceperea noastră: 
să am cele mai multe jucării, să am bicicleta cea mai nouă, 
păpușa cea mai frumoasă, notele cele mai mari, ultimul 
model de telefon, prieteni mulți la ziua de naștere, vacanțe 
aventuroase, etc. Anii trec, dorințele se schimbă,  însă nu și 
starea de nemulțumire sau satisfacție dată de neîndeplinirea 
sau îndeplinirea lor. Atunci când tragi linie și rezultatul 
analizei înșiruirii de mai sus nu-ți place – vei avea o stimă 
de sine scăzută. Când îți place rezultatul vei fi mândru și 
încrezător în ce va urma. 

Dacă judecata aceasta este adevarată, atunci:
• De ce cele mai celebre persoane sunt lipsite de o educație academică?
• Cum se face că sunt promovați colegi care muncesc mai puțin ca tine?
• Ce se întâmplă de femei urâțele sunt căsătorite cu bărbați arătoși?
• Cum este posibil că afaceri mari să fie conduse de inteligențe mediocre?
• De ce oamenii politici nu sunt “cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci”?

DE EXEMPLU: 

• Nu-ți place munca pe care o faci, 
banii nu-ți ajung, te cerți continuu cu 
apropiații – stima de sine scade, te simți 
singur, nedreptățit, lipsit de calități, sortit 
esecului.

• Te-ai mutat de curând, ai primit o 
propunere pentru un job mai bun, copilul 
a luat examenul la facultate – stima de 
sine crește, ești energic, vesel, încântat de 
realizările tale, far’ de defecte, destinat 
succesului.

Dacă vrei să fii mai bun, fii!
de Monica Lacramioara Barbulescu
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Momentul Aha!

E rândul tău

Pot continua cu exemple ce arată clar că nu este o legatură directă și unică între succes și inteligență, 
frumusețe, talent. Însă între succes și încrederea în sine există o puternică legatură.
Dintr-o joacă de copii

Acum cateva zile am auzit o conversație între doi copii de șapte și respectiv patru ani. Se certau de la 
jucăriile primite în dar. Cel mic a început să aplice bine cunoscutul șantaj – plângea. Cel mare, aspru și 
părintesc îi țipa în față: ești un prost, bun de nimic!

Câte astfel de cuvinte auzi despre tine până la varsta la care ajungi să te cunoaștem cu adevarat?...
Cocoșat de greutatea vorbelor, privirilor și gesturilor dezaprobatoare, habar n-ai ce om minunat stă 
ascuns în tine. Ce-ar fi, așa – de dragul jocului, să-ți propui să trăiești o zi ca și cum ai fi perfect? Și încă 
o zi. Și încă una. Până starea aceasta devine un mod de viață. Nu spune că nu poți proceda așa. Ar fi ca 
și când ți-ai programa eșecul fără să-ți dai nicio șansă. 

EȘTI PERFECT! Este decizia ta și o vei susține prin gândirea pozitivă și acțiunea ambițioasă. Încrederea 
în tine crește ajutată de conștientul tău.

Așa că fii prezent în viața ta și stabilește-ți câteva căi pe care să le folosești atunci când simți că scapi 
frâiele cailor nărăvași ai încrederii. 

POȚI SĂ:

• folosești câteva afirmații care să-ți dea optimism și curaj
Pe mine mă înspiră J. Donald Walters: “Bucuria este peste tot. De ce să așteptăm paine mâine? 

Avem o singură viață și un singur cer, în noi înșine. O 
libertate pe care nicio bogăție nu o poate oferi!’’ ( mai poți 
citi din cartile sale traduse în limba română: Conversații 
cu Yogananda, Esența realizării Sinelui, Afirmații pentru 
autovindecare, Meditația pentru începători, Ananda Yoga 
– calea spre conştiinţa superioară, Din secretele vieții, 
Magnetismul Banilor, Tunelul Timpului)

• nu te lași descurajat de gândurile pesimiste ocazionale
Ele pot să-ți bată la ușă însă nu le invită la masa ta și nu le 
reține peste noapte. Nu așa procedezi și cu musafirii nedoriți?

• asculți  muzică optimistă

Iată un link cu care poți începe:  http://music.allwomenstalk.com/upbeat-songs-that-will-put-you-in-a-
good-mood. Și mai de ajutor ți-ar fi să și dansezi pe muzica ascultată!

Procedând așa nu numai că stima de sine îți va crește ci te poți aștepta și la alte transformări în bine 
legate de optimism, recunoștință, sănătate, relații.

Ținând cont că un gram de practică face cât o tonă de teorie, îți propun să treci la treabă. Hai, repede 
pe google să scoți lista cu afirmații optimiste și muzică energizantă. Apoi fixează-ți ce vrei să obții, 
stabilește-ți pașii de urmat, actionează și ai să vezi că nu-ți  mai rămâne timp pentru văicăreli. Aaaa, să 
nu uit! Trebuie să-ți organizezi și petrecerea pentru celebrarea succesului!

http://music.allwomenstalk.com/upbeat-songs-that-will-put-you-in-a-good-mood
http://music.allwomenstalk.com/upbeat-songs-that-will-put-you-in-a-good-mood


Tu ce valoare eviţi?
de Camelia Ștefan

De regulă primeşti o lista mare de nume valori 
şi alegi din ele 10 apoi 5 că să rămâi cu trei cele 
mai importante pentru tine. Acestea vor acţiona 
în sistemul tău că un mecanism subtil care îţi 
prioritizează alegerile, te scot din dilema lor şi te 
ajută să obţii rezultatele pe care le doreşti.

Valorile te ajută să îţi stabileşti propriile reguli şi 
principii de viaţă pentru că stau la baza acestora. 
O dată am format cu valorile alese următoarea 
propoziţie: Din iubire îmi găsesc libertatea şi 
puterea de a fi.  Iubirea – pentru mine e o emoţie 
care vine din interior atunci când sunt în conectată 
cu mine, când trăiesc în pace cu mine. Libertatea 
pentru mine înseamnă să îmi dau voie să aleg 
conştientă rolul care mi se 

potriveşte, să schimb gânduri, emoţii, crezuri. Cu 
aceste valori la bază, este important pentru mine să 
dăruiesc, să împărtăşesc şi altora care îşi 

doresc să trăiască această stare minunată pe care 
eu o numesc Congruență. 

Acum două zile eram la a treia sesiune de coaching 
cu un client care mi-a spus că nu poate să stea mai 
mult de 30-40 de minute. În general înainte să 
facilitez o sesiune de coaching întru în starea de 

prezenţă, şi cer ghidare de la Univers. Spun ceva 
de genul „Help me bring the best value in my client 
life during this session, let me be an empty vesel”. 
În acest fel am încredere în Intuiţia din timpul 
sesiunii de coaching chiar dacă raţional pare că 
nu se potriveşte cu ceva. După ce am avut această 
intenţie înainte să sosească clientul meu mi-a venit 
ideea să îi fac exerciţiul cu valorile. 

Aşadar a ales şi a păstrat exact aceleaşi valori pe 
care le-am ales eu acum 6 ani la cursurile de Nlp: 
Iubire, Libertate şi Putere. 

După ce şi-a construit propria propoziţie cu 
acestea, am făcut coaching pe rând cu fiecare 
valoare aleasă. 

L-am întrebat: 
Ce este rău să nu ai Iubire în viaţă ta? 

Ce este rău să nu ai Libertate în viaţă ta? 
Ce este rău să nu ai Putere? 

La fiecare răspuns am întrebat de câteva ori de 
ce este rău să nu ai ...? pentru că fiecare răspuns 

era o justificare.

Am continuat până a ajuns la capătul acestor 
justificări şi am ajuns la aceeaşi valoare de evitare 
în toate cele trei cazuri. Această era „Nimeni”.

Ca să ne aflăm valorile atunci când avem de îndeplinit un obiectiv ne punem întrebarea “Ce este 
important pentru mine?” Valorile sunt abstracte, fiecare înţelege altceva, le interpretează diferit pentru 
că sunt concepte: adevărul, binele, frumosul, iubirea, frumuseţea, armonia,etc.
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Credinţa că fără Iubire, Libertate şi Putere va fi un 
Nimeni, era motorul interior, mecanismul care se 
ascundea la el în spatele fiecărui „Trebuie” pe care 
îl spunea. Trebuie să merg la job, trebuie să am 
o relaţie de iubire, trebuie să obţin independenţă, 
libertate ( ca să nu ajung un nimeni). 

După sesiune m-am gândit ce înseamnă pentru 
mine acest Nimeni de care fug oamenii. Dacă dăm 
la o parte toate rolurile noastre nu suntem exact 
acest Nimeni? 

Nu cumva în Nimeni se ascunde potenţialul 
nostru uman? Mi-am amintit de teamă mea de a 
fi un Nimeni. Din păcate era asociată cu imaginea 
cerşetorilor...

Mi-am dat seama de asta când am conştientizat că 
de fiecare dată când treceam pe lângă ei nu simţeam 
milă sau compasiune ci de a dreptul teamă.

Mi-a trebuit ceva timp să îmi dau seama că şi 
cerşetorul este tot un rol preluat de un Nimeni. 

Abia atunci teama mea s-a risipit.

Cine suntem când dormim? Nimeni.  

Cine suntem când nu jucăm un rol, când nu suntem 
ataşaţi de gânduri, emoţii, obişnuinţe, experienţe? 
Nimeni. 

Acest cuvânt poate fi înlocuit cu însăşi existenţa 
care preia prin fiecare dintre noi 

în primul rând rolul de Om. 

Atunci când reuşim să ne înţelegem valorile de 
evitare nu mai luptăm pentru ceva anume. În 
acţiunile noastre dispare noţiunea de a depune 
efort. De câte ori aud oamenii că nu se pot 
concentra când vor să facă ceva, ştiu că se lupta cu 
ei înşişi pentru că evita ceva, pentru că le e teamă 
de ceva. De îndată ce valorile de evitare se dizolvă 
prin înţelegere profundă, acţiunile pe care le 
desfăşurăm au la bază „Eu vreau” care înlocuieşte 
cuvântul Trebuie. „Eu vreau să fac” reprezintă 
de fapt expresia libertăţii, a exprimării de Sine în 
propriile noastre acţiuni.

Camelia Stefan
- Licensed Nlp Life Coach

www.cameliastefan.ro

www.cameliastefan.ro
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http://www.amcor.ro
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Leadership într-o lume 
a diferenţelor

de Cezar Danilevici

Trăim într-o societate aflată în permanentă mişcare, 
cu o viteză ce creşte din ce în ce mai mult pe măsură 
ce modalităţile de comunicare şi cele de transport 
devin din ce în ce mai performante. De la izolarea 
satului tradiţional am ajuns în contact cu indivizi 
aparţinând unor culturi şi civilizaţii diferite, 
uneori extrem de exotice. Ca şi întreprinzători şi 
leaderi, suntem forţați continuu să dezvoltăm noi 
competenţe, iar capacitatea de a face faţă unei 
societăţi transculturale începe să capete din ce în 
ce mai multă importanţă. Diversitatea aduce însă 
şi nesiguranţă în faţa unor oameni noi, uneori cu 
valori diferite de ale noastre. Necunoscutul devine 
un aspect important. Şi atunci pornim în căutarea 
unor repere valabile în orice situaţie, în căutarea 
unor caracteristici comune pentru toţi oamenii, 
indiferent de mediul din care provin.

În acest articol vă propun un exerciţiu ce este 
sugerat în motto-ul de la început: contemplarea, 
observarea celui din faţa noastră, fără intenţia de 
a reacţiona. Vom descoperi astfel că oamenii, deşi 
aparent deosebiţi, se împart în categorii relativ 
simple, uşor de înţeles şi de anticipat. O dată 
recunoscut modelul, ne putem ajusta reacţiile şi 
putem să luăm cele mai bune decizii.

Extrovertiţi şi Introvertiţi

Cuvinte extrem de cunoscute. Introvertitul stă 
singur într-un colţ, este timid şi munceşte tot 
timpul; extrovertitul este veşnic vesel şi are o viaţă 
socială intensă. Oare este chiar aşa?

În practică, cele două tipuri sunt dificil de deosebit. 
Spre exemplu, la apariţia unei urgenţe, vom vedea 
cum introvertitul care stătea liniştit la biroul său, 
începe să ia măsuri pentru a rezolva rapid situaţia. 
Similar, vom vedea lângă el cum extrovertitul 
care nu are chef de acţiune în ziua respectivă îl 
lasă să se agite, privindu-l plictisit. Şi atunci cum 
deosebim cele două tipuri?

EXTROVERTITUL ESTE REACTIV.
El gândeşte, simte, acţionează şi trăieşte într-un 
mod care este direct corelat cu aspectele exterioare 
lui. Cu alte cuvinte, exteriorul îl stimulează şi îi 
dictează în mare măsură reacţiile.

INTROVERTUL ESTE REFLECTIV.
Tot ceea ce face derivă din introspecţiile sale 
legate de ceea ce se întamplă în exteriorul său. 
În acest fel, introvertul pare că gândeşte înainte 
şi apoi acţionează, în timp ce extrovertul face 

Majoritatea oamenilor nu ascultă cu intenţia de a 
înţelege; ei ascultă cu intenţia de a răspunde. 

- Stephen Covey

„ „ 
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exact invers. De fapt, introvertul îşi ia motivaţiile şi 
energia din interiorul său, iar acest lucru se vede de 
cele mai multe ori la exterior printr-o uşoară inerţie 
în a debuta o acţiune sau exprima o idee.

Ca şi lideri, e important să înţelegeţi ce fel de 
om aveţi în faţa voastră. Pe extroverţi e bine să-i 
lăsaţi să se arunce direct asupra problemelor, să le 
încurajaţi entuziasmul, să îi lăsaţi să vorbească şi 
eventual să notaţi ideile ce reies din discursul lor. Pe 
introverţi e bine mai întâi să îi lăsaţi să gândească, 
să le acordaţi timp să-şi ia deciziile, să le respectaţi 
natura lor privată şi nevoia de a lucra singuri şi în 
ritmul lor propriu. Aşadar, abordări total diferite.

Patru moduri de a fi

Carl Jung şi cei care i-au continuat cercetările asupra 
personalităţii, au identificat mai multe preferinţe sau 
atitudini pe care le luăm în faţa problemelor de zi cu 
zi. În timp ce partenerul nostru de discuţie vorbeşte, 
ne putem pune patru întrebări referitoare la modul 
său de a lua decizii în situaţii dificile, situaţiile 
extreme fiind cele mai favorabile pentru a observa 
preferinţele individuale:

• Oare strânge informaţii şi apoi aşteaptă o 
intuiţie de moment pentru a trece la acţiune? 
Pare a fi tipul de persoană creativă, plină de 
idei, care vede totul cu claritate şi în ansamblu, 
organizând uşor ideile în pattern-uri sau în 
modalităţi posibile prin care lucrurile pot 
evolua?

• Oare este un bun observator care vede bine 
detaliile şi găseşte veriga slabă pe care o poate 
ulterior exploata? Pare a fi tipul de persoană 
tradiţionalistă, căreia îi place să urmeze 
regulile ce îi conferă siguranţă? Sau pare a fi 
realistul care vede tot, cauza şi efectul, şi care 
caută experienţe cat mai palpitante?

• Oare este o persoană ordonată, care îşi găseşte 
soluţiile metodic, folosind raţionamente şi 
analize la rece? Pare a fi tipul de persoană 
pragmatică, bun organizator, care are nevoie 
de dovezi pentru a crede ceva?

• Oare e o persoană care încearcă să rezolve 
problemele printr-o excelentă inteligenţă 
emoţională, prin intermediul sau folosindu-se 
de ceilalţi oameni? Pare a fi tipul de persoană 
caldă, care preţuieşte armonia, sensibilă la 

critică dar având în acelaşi timp nişte valori 
personale foarte clare?

Fiecare om foloseşte mai multe metode de a rezolva 
o situaţie, dar excelează la una sau două. Cu cât 
găsim mai repede limbajul preferat al celui din 
faţa noastră, cu atât mai rapid putem fie să căpătăm 
un avantaj asupra sa (în cazul în care suntem în 
concurenţă cu el), fie să comunicăm mai bine (în 
cazul în care ne dorim o cooperare, situaţie în care 
abilităţile noastre se pot însuma). Important e să 
cunoaştem aceste diferenţe între modurile de a fi şi 
să-l lăsăm pe celălalt să vorbească suficient de mult 
pentru a-şi etala modul preferat de funcţionare.

Ambiguitatea

Modelul de mai sus este util şi pentru noi înşine 
în momentul în care ne-am identificat propriile 
preferinţe. Viaţa ne pune uneori în situaţii dificil de 
controlat, în care parcă nu ne mai găsim resursele 
de a continua sau nu mai înţelegem nimic din ceea 
ce se întâmplă. În aceste momente apare necesitatea 
de a utiliza acele preferinţe care ne sunt mai 
puţin cunoscute. Management-ul ambiguităţii se 
bazează exact pe această echilibrare a preferinţelor 
principale cu cele auxiliare. Spre exemplu, dacă 
suntem firi raţionale şi ne aflăm într-un impas în 
care nu mai ştim ce să facem, ne putem utiliza partea 
afectivă, care merge dincolo de ceea ce ştim, pentru 
a intra în contact cu valorile interioare, cu viziunea 
şi misiunea personală. Daca suntem firi intuitive, 
o privire mai atentă asupra detaliilor din jurul 
nostru ne permite să intrăm în contact cu realitatea 
imediată. Din contra, dacă suntem prea orientaţi 
pe detalii, putem folosi intuiţia pentru o privire de 
ansamblu asupra situaţiei. Şi în final, dacă suntem 
firi în principal emoţionale, o doză de raţiune ne 
poate salva de la frământări şi suferinţe inutile.
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Coaching-ul prin NLP – Reinventare în 
Spațiul Românesc și Global

de Alina Tudorache

Permite-mi să îți dezvălui 
acum câteva secrete pe 
care le-am descoperit 
aplicând coaching-ul cu 
metode și strategii de NLP. 

Majoritatea nu știm cum  
să prindem o clanță pentru 
a deschide o ușă. Depunem 
efort, alocăm timp și 
investim financiar în 
aceste încercări de a reuși 
în ceea ce ne propunem. 
Însa nu întotdeauna 
avem rezultatele dorite. 
Alții dintre noi mergem 
pe principiul că: dacă 
nu îți place jocul în care 
ești, trebuie să schimbi 
jucătorul. Întreabă-te: 
“Cine spune că trebuie? 
Sunt acestea nevoile mele 
reale”. În mediul social și profesional, este dificil 
să schimbăm parametrii unei relații și să întrerupem 
raportul cu colaboratorii sau cu persoane care ne aduc 
diferite beneficii, materiale, sociale, sentimentale.

Astăzi, îți voi spune ceva nou pentru tine, poate. 
Ești pregătit/ă? 

Uite cum poți să oferi tact, eleganță și flexibilitate 
identității tale: Dacă te afli într-o situație dificilă, 
care include și alte persoane din viața ta, tu ești cel 
care are nevoie de schimbare, în primul rând. Tu 
poți câștiga așa excelența, maturitate emoțională și 
profesională. Îți garantez.

Iata un exemplu. Într-un webinar (NLP and 
Gamification Toolkit for Boosting Employees’ 
Motivation) din anul 2013, un participant mi-a spus 
următorul lucru: “Ce fac dacă nu mai sunt mulțumit 
de asociatul meu? Simt că nu mai putem continua 
afacerea pe care o avem împreună, dar sunt nevoit 
să păstrez atât afacerea, cât și relația profesională cu 
acesta. De ce să nu fiu tranșant și să schimb întregul 
joc, să mă retrag, schimbând jucatorul acesta din 
schema mea de Business?”

Răspunsul meu: “Dacă te doare o măsea, o scoți și 
o înlocuiești imediat? Schimbă tipul de jucator care 
ești tu în această relație, păstrează avantajele pe care 
le ai din acest parteneriat  și ecologizează elementele 
negative care au apărut în colaborarea dintre voi.”

Cum manageriezi schimbările planificate sau mai puțin prevazute din viața ta?



Pregătește-te să cunoști mai mult de atât prin acest 
articol.

Pentru a susține schimbarea pe diferite nivele, 
am creat și implementat programe unice de 
coaching NLP sub marca personală, care au ajutat 
beneficiarii să își acceseze sinele, să proiecteze 
dorințe, să găsească resurse, pentru ca, în final, să 
genereze schimbări de succes în viața acestora. 

NLP LIFE COACHING

Repatterning Trust© sau Remodelarea Încrederii  
este un program de NLP Life Coaching, format 
din 3 module. Obiectivul major al acestui 
produs  îl reprezintă redobândirea încrederii 
prin stabilirea unor comportamente, convingeri 
și valori puternice în viețile beneficiarilor. Am 
inclus în design-ul acestui program o mecanică 
și o dinamică de coaching NLP de o eficiență 
ridicată prin: rapiditatea obținerii rezultatelor, 
implementarea rapidă a metodelor de lucru, 
unicitatea comportamentală a beneficiarilor, 
tehnici de NLP simple, ghidate spre procese 
și orientate spre găsirea de soluții optime. Iată 
elementele de dinamică de coaching NLP, care 
reprezintă esențialul pentru a obține rezultatele 
dorite în procesul de schimbare:

• interacțiunea optimă;
• congruența obiectivelor, a valorilor și 

convingerilor personale ale beneficiarilor 
programului de coaching;

• clădirea raportului și a încrederii între 
Coach-ul NLP și interlocutor - un element 
de dinamică fundamental în procesul de 
coaching.

De ce remodelare și nu modelare? 
Pentru că ceea ce modelăm prin strategiile NLP, 
reprezintă elemente brute, foarte eficiente, însă – 
în definitiv – adaptate la viața noastră. 

Repatterning Trust© este o marcă personală Alina 
Tudorache, care propune pentru prima data în 
Romania un modul de coaching NLP, orientat 
către obținerea, menținerea și preluarea încrederii 
în tine și în interlocutorii tăi. Iată și modulele prin 
care coaching-ul de natura NLP este structurat: 

• Decodificarea comportamentelor și a 
emoțiilor;

• Comunicarea încrederii;
• Sistemele de reprezentare a încrederii. 
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CREATIVITY WAVES© – 
Un produs de NLP Coaching cu un design special 

pentru antreprenori și soloprenori

Cât de departe poate merge un coach NLP? 

Acum cațiva ani am decis să depăsească anumite 
limite concrete, susținând coaching NLP și pe cale 
virtuală. Astfel, în anul 2006 am oferit primele sesiuni 
de coaching NLP one-on-one, dar și formări pentru 
grupuri pe platforma metavers Second Life. De 
atunci și până în prezent, am oferit online coaching 
NLP pentru antreprenori, soloprenori și companii, 
cu ajutorul uneltelor web 2.0: spații colaborative de 
lucru, sesiuni pe Skype, am utilizat împreună logistica 
spațiilor private de “collaborative mindmapping”, sau 
Trello pentru generare de soluții. Este important să 
știi că susținerea de coaching NLP online redefinește 
elementele NLP tradiționale folosite până acum, 
așa încât este nevoie de o readaptare, remodelare a 
acestora pentru mediul online.

Cât de cerut este coachingul online?

V-ar mira raspunsul. De aceea vă provoc să vă gândiți 
la acest aspect. Iată încă un secret: din octombrie, 
2014 am ținut nenumărate sesiuni de coaching NLP 
prin intemediul Skype pentru Anil Dagia (NLP 
Trainer & Emotional Fitness Gym Trainer), Eugenio 
Vassilas (international trainer in Neuro-Linguistic 
Programming (NLP), executive/integrative coach), 
Olivier Rebiere (instructor, coach, facilitator and 
digital creator) și multe alte persoane neformate în 
NLP, însă interesate să beneficieze de o schimbare 
rapidă și de durată prin NLP. 

Ce au toate aceste persoane în comun? Determinarea 
de a se schimba, încrederea în coaching-ul NLP, 
dorința de a beneficia de o altă remodelare, de o nouă 

reinventare, prin care să obțină o noua viziune, un nou 
set de abilități și o determinare de durată.

COACHING-UL DE BUSINESS NLP – 
Turbo Drive© și Organizational Entities©

Am să îți menționez acum cateva lucruri despre 
aplicarea coaching-ului NLP pentru HR. Turbo 
Drive© este un program de coaching NLP, oferit 
incepând cu  un prim webinar, pe care l-am livrat 
în colaborare cu compania Conversologie (Noua 
Zeelandă), în cadrul Boot Camp-ului internațional 
de Gamification. Aici am ghidat reprezentanții unor 
companii spre întelegerea și implementarea tehnicilor 
de NLP și Gamification pentru a mări implicarea 
angajaților în departamentele din care fac parte. 
Momentan, programul Turbo Drive© este în proces de 
a fi livrat în varianta virtuala – video, audio, resurse. 
Alte informații despre acest program pot fi găsite pe 
site-ul Conversologie și în înregistrările video de pe 
Youtube pe pagina oficială Conversologie.

Un alt program de coaching organizațional livrat cu 
metode de NLP, este Organizational Entities©. De 
la crearea lui până în acest moment, Organizational 
Entities© a fost implementat atat în organizații, sesiuni 
de coaching open, în cadrul unor conferințe precum 
ZENf, dar și în mediul online pe două dimensiuni: 
prin cursul interactiv How to Create Ideas that Sell – 
NLP Secret Strategies Revealed, prezent pe platforma 
Udemy și prin follow-up-ul acestuia pe Skype și alte 
instrumente de comunicare și lucru web 2.0. 

Am proiectat Organizational Entities© precum un 
produs de coaching organizațional cu o eficiență 
foarte ridicată pentru echipă ca ansamblu sau ca 
sistem integrat, folosit în etapele de pregătire și de 
implementare ale schimbării.



Organizational Entities© este un program de 
coaching NLP  bazat pe concept proiectat și livrat 
ca o macro-strategie de coaching NLP în mediile 
de afaceri, de-a lungul anilor. Strategia în sine este 
remodelarea Strategiei Disney pentru Creativitate. 
Mecanica strategiei este destul de simplă. Iar procesul 
de coaching NLP presupune:

• trei poziții perceptuale;
• ancorare si raport;
• o comunicare eficientă  
• alte tehnici NLP folosite pentru a o 

obține un proces de gândire vizionară 
și un comportament proactiv, aliniere și 
congruență între grupurile organizaționale, 
plus ghidarea catre inovație și Kaizen. 

Prin acest proces de coaching NLP se descoperă și 
identifică cele cinci elemente structurale ale acestei 
strategii: 

• generare de idei;
• distribuție a energiei grupurilor (grupuri 

reprezentative: vizionarii, managerii realiști, 
liderii transformaționali);

• procese de luare a deciziilor, oamenii 
implicați și analiza atentă a implementării 

• acestei strategii.

În proiectarea acestei strategii și în implementarea 
acestui program de coaching NLP pentru Business, 
am luat în considerare noi sisteme organice, mai 
exact companiile axate pe dezvoltare, creativitate și 
cunoștințe. În aceste medii de Business, fie că este 
aplicat online sau într-un cadru concret, programul 
de coaching NLP, Organizational Entities© ghidează 
eficient către viziuni strategice ale grupurile de lucru 
și analiza proiectelor de departament sau a celor care 
vizează o întreagă schimbare organizațională. 
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LinkedIn: 
https://ro.linkedin.com/in/alinatudorache

Aboutme: https://about.me/alina_tudorache

Facebook:
https://www.facebook.com/
AlinaTudoracheOfficialPage
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Am primit o scrisoare 
de la Seneca!

de Monica Lacramioara Barbulescu

Succesul nu este un fruct care cade singur din pomul 
vieții în palma omului. 

- Seneca

„ „ 

Oamenii care nu acceptă să-și trăiască viața limitat sunt puțini. Cei mai 
mulți sunt confortabili cu fricile lor, cu eșecurile avute și anticipate. 

Până și durerea fizică ajung să o integreze în datul unei zile. “Asta este!’’ 
spus resemnat și oarecum acuzator, vei auzi de la mai toți, începând să discuți 
despre posibilitatea sporirii binelui cotidian.
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Ce știi tu?
Tu ai avut noroc!

Pe mine nu m-a ajutat nimeni!
Este prea tarziu să mai fac ceva!

Dacă nu ar fi copii mici…!
Nu am găsit un doctor bun!

Sunt singur!

Sunt alte cuvinte aruncate ca niste gloanțe care să te 
facă să taci. În fapt, ele sunt apararea omului care nu 
vrea să-și lase din brațe temerile de tot felul alături 
de care s-a obișnuit, asa cum s-a obișnuit să-și taie 
unghiile o dată pe lună. Fiecare propoziție este o 
minciună sfruntată purtând cu sine o tulburare de 
maturitate. Singurul adevăr spus de unii, arțagos 
și deștept, este: “Lasă-mă în pace! Știu ce am de 
făcut!’’ Da. Chiar cunosc, în amănunt, tot ce au de 
făcut pentru a traversa mlaștina neplăcerilor.

Motivul unic al stagnării în amărăciune este refuzul 
de a acționa în favoarea lor. Oamenii mlaștinilor 
nu sunt dispuși să plătească prețul efortului fizic, 
organizării, iertării, alimentației corecte, cultivării, 
iubirii necondiționate. Ei evită durerea travaliului 
preferând recompensa imediată  și nu una viitoare 
– incertă.

Ieșirea din mlaștină este pe un singur drum: 
respectul de sine. Când pe un taler al balanței pui 
răsplata imediată și pe celălalt taler așezi menirea 
în viată, parcă îți  cade privirea în pământ de rușine 
când vezi că ultima pierde mai mereu. Sentimentul 
(pe care nu știu cum    să-l descriu – e ca un cer 
senin de primăvară caldă) de a fi pe calea împlinirii 
menirii, vine din fapte cu rezultat palpabil, din 
obișnuințele zilnice de a face, simți, gândi în 
sensul înfruntării fricii, puturoșeniei, poftelor, 
ranchiunelor.

Când realizăm dimensiunea binelui pe care putem 
să ni-l  facem,  în noi se declanșează o forță care 
învinge starea de evitare a durerii. Conștientizăm 
că  avem capacitatea de a evolua având un simț al 
scopului. Amânarea efortului înseamnă, în cazuri 
idilice, stagnare.  “Clipa cea repede ce ni s-a dat’’ 
disprețuiește lipsa efortului și o pedepsește prin 
pierderi de sănătate, statut social, stimă de sine…

Oricate piedici îți pui sau îți sunt puse, mergi 
înainte. Fii asemeni naturii: urmează-ți calea. 
Copilul se formează în pântecul mamei, se naște 
și crește. Embrionul nu spune “Nu mai pot. Vreau 
să mă opresc. Îmi este frică de viața extrauterină.” 
Copilul mic nu se oprește din încercarea de a merge 
pentru că a căzut de zeci de ori. Copilul nu renunță 
la a învăța cuvinte noi pentru că le pronunță greșit 
și toți râd de stângăcia lui.

Inima îți bate!
Plămânii respiră!

Creierul funcționează!

Copilul din tine n-a murit! Folosește-te de curajul 
lui și traiește-ți posibilitățile infinite!

Cheia depășirii zonei în care faci mereu aceleași 
lucruri, gândești în același mod, te temi de aceleași 
presupuse evenimente negative este înfruntarea cu 
curaj a etapei de nesiguranță și durere. 

Nu e fericit acela care știe, ci acela 
care le îndeplinește.

- Seneca

Unii trăiesc fără niciun ideal, fără 
nicio țintă. Trec prin lume ca niște 
fire de paie pe un râu. Nu merg ei, 

ci curentul îi duce.
- Seneca

Succesul, în mare parte, stă 
în voința de a învinge; să ne 
străduim deci și să stăruim.

- Seneca

„ 

„ 

„ 

„ 

„ 

„ 



21

Dacă vreți să nu vă temeți de 
nimic, gândiți-vă că trebuie să vă 

temeți de orice.
- Seneca

„ 
„ 

Gândește-te de la bun început că pentru 
a fi cultivat ai de plătit prețul timpului 
petrecut citind; pentru a fi sanatos ai de 
plătit prețul renunțării la gustoasele păcate 
ale papilelor; pentru a fi în formă bună ai 
de plătit prețul unui dureros exercițiu fizic; 
pentru a iubi ai de plătit prețul ego-ului 
diminuat. Spuneți: “Voi înfrunta durerea. 
Durerea mă eliberează și mă ajută să ajung 
ce-mi doresc.” Pășește ferm către durere și 
apoi prin ea. Ca rasplată a stăruinței tale, 
durerea se va tempera în timp lăsând locul 
plăcerii de a fi cel visat. Vechile obiceiuri te 
vor trage înapoi. Adu-ți aminte de copilul 
care ai fost și de faptul că dacă el ar fi 
renunțat să încerce să meargă și acum tu te-
ai deplasa de-a bușilea. Evită să pierzi timp 
și energie gândindu-te la motivele pentru 
care stai pe loc. Treci la fapte! Treci prin 
durere!

Sună persoana de care te temi!
Adresează întrebarea care te macina!

Mergi la alergat!
Începe cura de detoxifiere!

Fă-ți analizele!
Spune-i că-l iubești!

Cere marirea de salariu!
Spune ce gândești!
Pleacă în concediu!

Durerea dispare numai prin acțiune. Odată 
cu primul succes vine și motivația pentru 
eforturile viitoare. O flacară interioară te 
călăuzește să mergi mai departe. La un 
moment dat uiți de unde ai pornit și îi auzi 
pe ceilalți: “Cum ai reușit?” întrebând cu 

admirație. Privind în urmă, iți dai seama că 
ți-ai transformat frica de durere în puterea 
care ți-a schimbat poate chiar destinul.

Am trăit în neplăceri, fiindu-mi frică de 
viitor. Am depășit durerea necunoscutului și 
am ajuns să-mi văd visul cu ochii. Demisia 
a fost ultima mea durere asumată. Prin 
ea am ajuns să pot practica activitatea pe 
care mi-o doream. Da. Durerea eliberează! 
Puteți numi această întamplare noroc. Însă 
eu știu că nu ajungeam aici fără să parcurg 
durerea demisiei. 

Universului nu-i plac blocajele. Natura este 
mișcare. Tu ești mișcare. Când simți că 
stagnezi, că zilele îți sunt tot una, că nu-ți 
amintești cum este să te bucuri și tot ce faci 
este să repeți tragediile-ți personale – rupe 
ritmul, cu tupeu înfruntă-ți temerile. Pentru 
ca să fie plini de rod, ramurile pomilor 
suportă gerul iernii și nemilosul foarfec al 
grădinarului. 

Privește pe geam: copacii nu încetează să 
înflorească de frica iernii viitoare!
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Vorbesc zilnic cu oamenii, imi spun despre ei, viața lor, nevoile lor. Îmi spun că au 
nevoie să fie respectați  sau de condiții de viață mai bune. O parte s-au conformat 

și trăiesc acceptând țara și datul lor existențial. O altă parte lucrează mai mult aspirând 
la o viață mai bună. Consider acest lucru ca fiind normal. Fiecare are dreptul să aleagă 
ce este  mai bun pentru el. 

Mamele au nevoie de resurse pentru a-și face copii buni, învățați și  sănătoși. Familiile 
noastre au nevoie de sprijin și de întelegere pentru că nu este ușor să construiești o 
familie bună și unde să existe echilibru. Acest echilibru în putem aduce prin educație, 
comunicare, limbaj sau disciplină. De exemplu, gesturile frumoase precum oferirea unui 
cadou, vizitarea rudelor, pregatirea mesei sau luarea celor mai bune decizii în familie 
sunt lucruri simple de făcut și care au un efect atât de mare și de benefic asupra ei. 

Azi  este nevoie să ne uităm tot mai mult la noi înșine și să ne iubim apreciem așa cum 
suntem. Este cea mai bună metodă pentru a deveni un om de succes și așa ajungi să 
realizezi ce ți-ai propus în cel mai scurt timp. O schimbare de coafură, o dieta nouă, 
o rochie nouă, redecorarea casei, un nou prieten te vor face să te simți și mai bine. 
Pregatirea ta în fața oglinzii înainte de a merge la serviciu este o modalitate prin care 
ajungi să fii mai pregatit la locul de muncă. Alergatul în parc, înotul îți vor reda tonusul 
și vitalitatea de care ai nevoie în fiecare zi. Nu lasa niciun minut să treacă fără ca tu să 
te simți bine sau valoros. Chiar dacă sunt probleme, profit de realizat sau copii trebuie 
duși la școală faceți din aceste lucruri  o cale către fericire.  Chiar și un antrenor este o 
cale către fericire. Un antrenor nu e doar acel care îți spune să dai gol sau să sutezi bine. 
Este și un om care face parte din viața ta și tu parte din viața lui.  

Fie ca acest mesaj să vă aducă valoare și numărul al treilea al revistei ICN în limba 
română pentru coachingul de viață și afaceri, să vă inspire. Colaboratorii și partenerii 
noștri, profesioniști în acest domeniu, tratează aspecte care să ne ducă la bunătate, 
echilibru și bogație. 
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