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CE? 

Ce rezultat vreau sa obtin?            - focus 

 

DE CE? 

De ce vreau eu acest lucru?       - motivatie, energie 

 

CUM?  

Ce actiuni specifice sunt necesare ?   - plan actiune 



Triada 
 Toate comportamentele, inclusiv emotiile sunt influentate de trei 

parti care lucreaza impreuna:  

 

 

 

 

 

 
Tot ceea ce facem, facem fie din:    

 
nevoia de a evita suferinta (teama ca exista ceva care ne-ar putea 

face sa suferim), 
 
 fie din dorinta noastra de a simti placerea (convingerea noastra ca 

intr-un fel sau altul, vom ajunge la placere). 

 

 

Focus 
ganduri 

Limbaj 
Cuvinte 

 

Fiziologie 
Postura, respiratie 

 



Motivaţia 

• In coaching accentul este pus pe identificarea 

resurselor pe care fiecare persoana in parte le are 

si pe construirea unor strategii care sa permita 

atingerea telurilor pozitive dorite.  

 



Credinţe limitative 

• Cele mai nocive credinte pe care le poti avea sunt credintele auto-limitative 
de orice fel . Convingeri despre tine insuti care te fac sa te simti limitat sau 
deficient intr-un anumit domeniu ; 

•  acestea sunt rareori adevarate , dar daca le accepti ca fiind estimari valide 
ale abilitatilor tale , devin adevarate pentru tine ca si cum ar fi corecte . 

 

•  Nu se bazeaza intotdeauna pe fapte , fiind axate pe informatiile pe care le-
ai preluat si acceptat ca fiind adevarate , chiar daca uneori ai avut putine 
dovezi . 

 

 



Impactul sesiunilor de coaching 

• claritate in ceea ce vor in viata, crearea unei viziuni asupra vietii 
• stabilirea si planificarea obiectivelor 
• definirea prioritatilor si un mai bun management al timpului 
• elaborarea strategiilor, a planului de actiune 
• claritate in actiunile pe care le au de facut 
• formularea unui plan de inceput de job/ afacere si adaptarea lui 

constanta, pe durata implementarii 
• constientizarea resurselor 
• dozarea efortului zilnic/ saptamanal/ lunar/ anual si prevenirea epuizarii 
• auto-motivare si auto-determinare catre tintele pe care si le-au stabilit  
• identificarea si eliminarea auto-sabotajelor  
•  infruntarea fricilor la nivel personal, cresterea nivelului de incredere 
• gestionarea emotiilor, a stress-ului  si a situatiilor conflictuale 
• au vazut lucrurile dintr-o perspectiva noua, ceea ce a condus la noi 

optiuni 
• i-a ajutat sa gandeasca in termeni de rezultate 
• incurajarea asumarii responsabilitatii si a deciziilor luate.  


