
 

 

 2017, anul Împlinirilor 

tale!  

 Ghid pentru a-ţi transforma visurile în realitate 

  
 

 

 

 

Executive Coach Adriana Radu 

  

http://www.arpsolutions.ro/
http://www.arpsolutions.ro/


 

2 

 2017, anul împlinirilor tale!  

 Ghid pentru a-ţi transforma visurile în realitate 

 

 

Trei pași pentru un an fabulos! Ghidul tău pentru a-ți transforma visurile în realitate în 2017! 

 

 

2017, anul evoluției tale! 

Ghid pentru a-ţi transforma visurile în realitate 

Introducere 

Pentru cine este cartea 

Ce obţii urmând paşii din acest ghid 

Cum poți să obții ceea ce îți doreşti 

Pornește spre anul tău fabulos 

1. Începe prin a te desprinde de 2016 

Ce avem de făcut? 

2. Decide cum va fi 2017! 

Ia o pagină nouă și notează 2017 deasupra. 

3. Vision board - Creează o imagine puternică a ceea ce ţi-ai propus! 

Ce anume pui într-un vision board? 

Si ce faci dupa ce ai terminat exercițiile? 

 

  

Introducere 

 

De-a lungul timpului am observat că cel mai mult mă bucur când pot oferi ceva celor din jur, 

când pot fi de folos. Îmi place să cred că pot face lumea puțin mai frumoasă atunci când 

dăruiesc. Acest ebook este un dar pentru toți cei care își doresc să aibă un an 2017 

încununat de succes, indiferent ce înseamnă succes pentru fiecare dintre noi. Tot ceea ce 

am recomandat aici este testat de mine personal sau de clienţii din practica mea de 

coaching. Dacă ai intrebări, vrei să știi cum să abordezi unele aspecte, îmi poţi scrie la 

aradu@arpsolutions.ro și voi fi onorată să îţi răspund. 

 

Pentru a pune în practică metoda de mai jos e bine să ai câteva ore doar pentru tine, să poți 

reflecta, scrie, crea imagini care să te reprezinte. Acest exercițiu pune deoparte partea 

raţională a creierului tău și îţi stimulează partea creativă și emoţională, adevărata resursă de 

energie ce te va ajuta să realizezi ceea ce îţi dorești în acest an. 

mailto:aradu@arpsolutions.ro
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 Pentru cine este cartea 

  

Pentru toţi cei care îşi doresc un an extraordinar în care să li se împlinească cele mai 

ambiţioase dorinţe, visuri. Este pentru cei cărora nu le este frică de succes, de a încerca 

metode noi pentru a atinge ceea ce şi-au propus. Este pentru toţi cei care îşi doresc 

rezultate deosebite anul acesta. 

  

Nu contează dacă eşti angajat, antreprenor, coach sau consultant. Această carte este 

pentru tine dacă ai obiective provocatoare de atins şi eşti dispus să lucrezi cu tine însuţi / 

însăţi pentru a ajunge acolo unde îţi doreşti. 

  

 Ce obţii urmând paşii din acest ghid 

 

În primul rând claritate. Vei înţelege pe ce anume trebuie să îţi concentrezi eforturile în acest 

an pentru a fi pe deplin satisfacut(ă). Un vechi proverb spune „Atenţie ce îţi doreşti că s-ar 

putea să ţi se întâmple”. E momentul să foloseşti înţelepciunea acestei zicale în avantajul 

tău. 

 

Apoi vei avea la final un plan de acţiuni care îţi va arăta resursele de care ai nevoie pentru a 

realiza ceea ce ţi-ai propus. Astfel vei sesiza care sunt direcțiile cele mai importante în care 

să îti dirijezi energia, banii și timpul. 

 

Te vei distra creând vizual ceea ce ţi-ai pus pe hârtie. Aşa cum ştim, o imagine vorbeşte cât 

o mie de cuvinte. Un tablou de bord cu imagini te va inspira pe tot parcursul anului mai mult 

decât o simplă listă. 

 

Şi nu în ultimul rând îţi ofer o soluţie pentru a te sprijini de-a lungul anului în a realiza tot 

ceea ce îţi propui. De cele mai multe ori ştim ce avem de făcut pentru a fi satisfăcuţi. Partea 

dificilă este să ne menţinem entuziasmul până la capăt. La finalul ebook-ului vei găsi 

informaţii despre cum te-aş putea ajuta. Decizia de a apela la mine îţi aparţine! 

 

 

 

 

 Cum poți să obții 

ceea ce îți doreşti  

 

Practica din anii de management m-a 

învățat că ceea ce se urmăreşte se 

îndeplineşte. De aceea, anual, mi-am 

stabilit scopuri pe care le-am măsurat în 

mod regulat. Anul trecut am decis să 
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extind acest obicei și în viața personală, având astfel o viziune de ansamblu a ceea ce vreau 

să realizez în 2016. 

  

Am făcut o listă de obiective care au vizat cariera, familia și prietenii, aspectele financiare, 

noi deprinderi, ceea ce vreau sa învăț, hobby-urile și timpul liber. Uitându-mă în urmă la lista 

mea, mi-am dat seama că am realizat o mare parte din tot ceea ce mi-am propus: am 

implementat proiecte de succes, am finalizat cursul de coaching, fiul meu a intrat la liceul 

dorit, am petrecut o vacanță minunată cu prietenii în Sardinia. Au fost și lucruri care nu s-au 

întâmplat: atingerea obiectivului financiar și reducerea stresului. Este foarte adevărat că nu 

am făcut nimic deosebit în acea zonă, deci nici nu aveam cum să văd rezultate. 

 

Anul acesta am decis să folosesc o abordare mai eficientă spre un an de succes și voi 

împărtăși cu voi metoda pe care am folosit-o. Voi descrie fiecare pas și ceea ce trebuie să 

urmăriți. 

  

De ce avem nevoie să specificăm clar ceea ce ne propunem? 

 

În fond, am putea rămâne doar cu unele dorințe 

în gând. Atunci când spunem răspicat unde vrem 

să ajungem, obținem claritate și concentrare  

asupra țintei noastre. Urmează apoi stabilirea 

pașilor care ne duc acolo, precum și a resurselor 

necesare. Aceasta este partea logică a stabilirii 

obiectivelor. 

 

Există totuși și alte aspecte care ne ajută să ne 

realizăm intențiile. 

 

Legea atracţiei universale ne permite să atragem în viața noastră ceea ce ne-am propus. 

Pe scurt, această lege foloseşte puterea minţii noastre pentru a transforma gândurile în 

realitate. Până la urmă, gândurile noastre se transformă în lucruri care ni se întâmplă. Atunci 

când ne canalizăm gândurile în mod pozitiv, atragem lucruri pozitive. Gândurile negative vor 

atrage întâmplări și situații în consecință.   

 

Cercetările neuroștiințelor din ultimii ani au arătat cum se poate programa creierul nostru. 

Acest lucru este posibil prin Sistemul Reticular de Activare.  Când acestui sistem i se 

solicită ceva, va căuta toate resursele pentru a îndeplini misiunea. El nu cuantifică sau 

judecă abilitatea omului de a obţine ce îşi doreşte, ci pur si simplu oferă energia necesară 

concentrării asupra rezultatului. Cel mai bun exemplu este atunci când vă doriţi un anumit 

model de maşină și dintr-o dată observaţi cât de multe modele identice există pe străzi. Ele 

erau şi înainte, dar nu erau vizibile deoarece nu constituiau o prioritate. Bineînţeles că 

maşina nu va deveni automat o realitate, dar barierele care vă împiedică să o obțineți vor fi 

depăşite mult mai uşor, deoarece veţi observa rapid oportunităţi care vă permit să vă 

îndepliniți visul. 
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Avem, deci, trei argumente pentru a stabili cum să atingem ceea ce ne dorim în 2017: 

           

1. Logica ne arată că dacă știm ce ne dorim și când vrem să obținem ceva, vom putea 

stabili pașii pentru a ajunge acolo   

2. Legea atracției universale transformă gândurile noastre în realitate 

3. Prin Sistemul Reticular de Activare, puterea creierului ne ajută să observăm 

oportunitățile pentru a concretiza intențiile 
 

Pornește spre anul tău fabulos! 

În capitolele următoare vom trece în revistă paşii metodei pe care am folosit-o, pentru a 

avea un an 2017 prosper. Cei trei pași necesită introspecție și reflexie. 

 1. Începe prin a te desprinde de 2016 

  

 

Pentru a avansa, trebuie să ne desprindem de 

ceea ce ne ţine pe loc. Deși pare simplu, 

desprinderea de un an din viață e mai ușoară sau 

mai dificilă,  în funcție de ceea ce am trăit fiecare 

dintre noi în această perioadă. A ne desprinde nu 

înseamnă să uităm ce nu ne-a plăcut. Este un 

proces care ne permite la final să fim împăcaţi cu 

noi înşine și să mergem mai departe cu lecţii 

învăţate. 

 

 

Și ţine minte! Nu există NU, există Nu acum sau Nu așa. 

  

Ce ai de făcut? 

 

În primul rând plecăm la drum fără să ne judecăm. De multe ori suntem aspri cu noi înşine, 

ne punem etichete și ne condamnăm singuri spunându-ne “nu sunt bun(ă) de nimic”, “nimic 

nu-mi reuşeşte” etc. Este important să fim cel mai bun prieten al nostru, să ne încurajăm și 

să ne uităm în oglindă cu multă îndrăzneală. Depinde de fiecare dintre noi ce vedem acolo și 

cum interpretăm ceea ce vedem. In fond, acest proces nu e menit să arate dacă suntem 

perfecți sau nu, ci o cale spre fiecare dintre noi. 

  

Personal, îmi place, de asemenea, să desenez şi să reprezint în imagini propriile idei. Deci, 

ia o foaie de hârtie, culori și desenează-te în mijlocul ei așa cum te percepi la final de 2016. 

Ce culoare a părului ai, cum e aranjat, ce ținută porți? Nu este obligatoriu, dar vă ajută pe 
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aceia dintre voi care sunteţi vizuali să conștientizaţi percepția voastră în contextul anului 

2016. 

  

Urmează să răspunzi pe foaie la o serie de întrebări care te vor ghida să afli ce anume îți 

dorești, la modul cât mai concret. Dacă crezi că ai multe răspunsuri și ai vrea să le alegi pe 

cele mai importante, folosește o foaie separată. 

  

Iată și întrebările: 

      

● Care sunt realizările mele în 2016? Gândeşte-te la tot ceea ce te-a făcut să te simți   

mândru/mândră de tine în 2016. Ia în considerare un nou loc de muncă, o vacanță 

frumoasă, abilități noi pe care le-ai dobândit, oameni pe care i-ai întâlnit. Poți trece 

aici orice moment care ți-a declanșat în suflet o emoție pozitivă. După ce ai listat 

realizările, uită-te un moment la ele și fii recunoscător pentru ceea ce ți s-a întâmplat 

bun. Savurează momentul de satisfacție! 

 

●     Ce nu mi-a reușit în 2016? Gândește-te la ceea ce ți-ai dorit să ți se întâmple și nu 

s-a întâmplat. Gândește-te la ceea ce ai încercat și nu a ieșit cum ți-ai fi dorit. Poți 

alege din oricare domeniu al vieții: nu ai obținut postul dorit sau nu ai reușit să te 

angajezi, nu ai reușit să slăbești, nu ai reușit să îți găsești un partener, nu ai ajuns la 

cursurile de yoga.     

          

●     Ce anume m-a împiedicat să reușesc? Care au fost barierele? Este important să te 

concentrezi pe barierele personale, deoarece sunt mai simplu de controlat. De 

exemplu, criza economică nu este neapărat o cauză obiectivă pentru că nu doar tu ai 

fost expus. În plus, nu o poți controla deloc.  

Reflectează mai mult timp la această întrebare și caută adevăratele cauze pentru 

care nu ai reușit să faci ceva. Să zicem că ai trecut pe listă faptul că nu ai avut 

suficienți bani pentru a lansa o nouă afacere.  

● Ți-ai propus o sumă necesară? Ai avut un termen până la care să te 

lansezi?  

● Ai făcut un plan?  

● Cum reacționezi când ceva nu îți reușește?  

● Ce ai avut de câștigat neacționând?  

Reflectând la aceste întrebări, e posibil să descoperi că adevărata barieră este frica 

de eșec sau o deficienţă la nivelul stimei de sine, care îți spune că oricum nu meriți și 

nu vei reuși. Atenție la cuvintele pe care le repeți, pentru că ele pot reprezenta 

tendințe asupra cărora va trebui să te concentrezi, astfel încât să înțelegi cum te 

afectează. Această conștientizare poate fi o etapă dureroasă, dar necesară pentru a 

afla ceea ce ai de făcut mai departe. 

          

●     Care sunt lecțiile învăţate în 2016? Folosește aici atât reușitele, cât și nereușitele. 

Din fiecare învățăm şi devenim mai puternici. Formulează-le ca fraze complete care 

sa conțină “eu” sau să fie la persoana întâi. De exemplu “să  îmi folosesc intuiția 

atunci când cunosc oameni noi, dar să-i verific înainte de a le acorda încredere.” 
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Revino la pagina cu recapitularea anului 2016 și trece acolo răspunsurile la întrebările de 

mai sus. Nu contează ordinea categoriilor sau poziționarea lor pe pagină. Ele te reprezintă 

doar pe tine. 

 

 2. Decide cum va fi 2017! 

 

Odată finalizat desenul, 

privește-l, fii recunoscător 

/recunoscătoare pentru întreg 

anul 2016, ia aminte la lecții și 

pune pagina deoparte.      

 

Lasă anul 2016 pentru moment 

și concentrează-te pe 2017. 

Acum este momentul să te 

reconectezi cu ceea ce ți-ai dorit 

să realizezi. Visele tale există 

cu un motiv și acum e 

momentul să treci la realizarea lor. Este momentul să lași frâu liber imaginației, să spui 

clar ce îți dorești să realizezi pentru a pune în mișcare mecanismele necesare împlinirii 

intențiilor tale, așa cum le-am descris în primul capitol. 

  

 Ia o pagină nouă și notează 2017 deasupra.  

 

Ca mai înainte, poți alege să faci un desen în mijlocul paginii, așa cum ai vrea să arăți în 

2017: tunsoare, siluetă, îmbrăcăminte etc. Desenul are și el forța lui în concentrarea pe o 

țintă. Similar cum ai procedat pentru 2016, vei avea de răspuns la o serie de întrebări. Dacă 

nu ești sigur/ă de răspunsuri, poți folosi o ciornă. 

  

  

Iată întrebările: 

          

●     Ce anume mă inspiră în viață? Ce anume îmi stârnește motivația și energia în 

fiecare zi? Este o  întrebare cu mai multe răspunsuri. Alege cuvintele cu atenție și 

urmărește senzația pe care ți-o provoacă. Atunci când simți entuziasm, înseamnă că 

ai găsit răspunsul corect. Îți sugerez exemple personale “să fiu cel mai bun specialist 

în domeniul meu”, “să împărtăşesc celorlalţi ceea ce ştiu”, “să învăţ lucruri noi”, “să 

am venituri suficiente pentru a putea călători”. 

  

●      Ce vreau să realizez în 2017? Această întrebare necesită răspunsuri cât mai 

precise, cuantificabile. Poți folosi ceea ce te inspiră pentru a crea obiective concrete. 

De asemenea, poți consulta recapitularea lui  2016 pentru a prelua ceea ce a rămas 

neterminat în anul anterior. Îți poți propune să schimbi obiceiuri sau convingeri pe 
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care le ai în acest moment. Din lista mea îți pot enumera “să scriu un ebook”, “să 

finalizez cu succes proiectul de schimbare în care sunt implicată (procese, 

managementul talentelor)”, “să particip la trei evenimente de coaching în calitate de 

speaker”, “să cer opinia celorlalți când iau o decizie”. 

  

          

●     Ce resurse îmi sunt necesare și până când? Aceasta etapă este transformarea 

dorinţelor în scopuri clare. Enumerarea resurselor necesare şi existenţa unui termen 

îţi permit să evaluezi mai bine ceea ce poţi realiza şi în cât timp. Foloseşte această 

întrebare pentru a stabili ordinea acţiunilor. Precizând aşteptări clare, înţelegi cum 

măsori ceea ce ţi-ai propus şi generezi energia necesară pentru a merge mai 

departe. 

          

●     Ce voi face diferit faţă de anul anterior? O vorbă veche spune că dacă nu schimbi 

nimic în modul în care acţionezi, vei obţine acelaşi lucru ca până atunci. Foloseşte 

ceea ce ai descoperit în despărţirea de 2016 pentru a răspunde la această   

întrebare. Alege ceea ce crezi că va aduce schimbarea. Pot fi noi obiceiuri, altă 

rutină. Eu am ales o planificare conştientă, în fiecare seară pentru a doua zi. Poate  fi 

necesar  să lucrezi la o convingere personală care este o barieră în calea reuşitelor 

tale, spre exemplu frica de eşec. 

  

Trece răspunsurile pe foaia cu titlul 2017. Priveşte rezultatul final şi decide cu ce vei 

începe. Clasifică ceea ce doreşti să faci în ordinea importanţei impactului. Nu este vorba de 

a-ţi pune limite, dar este bine să ştii ce anume vei putea realiza în acest an. Prea multe 

obiective pot necesita prea multe resurse, astfel ca la final vei fi nemulţumit(ă). Pune 

desenul anului 2017 la îndemână, pentru a-l putea consulta oricând doreşti. El este sursa ta 

de inspiraţie, magnetul care va atrage realizările la care te gândeşti. 

 

Ai terminat pregătirea pentru crearea “Vision board” – tabloul tău de bord pentru anul 2017. 

El sintetizează obiectivele tale într-un mod vizual, prin poze, citate sau simboluri. Este un alt 

instrument care stimulează subconştientul să se concentreze pe sesizarea oportunităţilor 

care duc la realizări. Vision board se concentrează mai mult pe “Ce” şi mai puţin pe “Cum”. 

              

 

 3. Vision board - Creează o imagine puternică a ceea ce ţi-ai propus! 

 

Aşa cum spuneam în primul capitol, anul acesta am decis să trec la un nivel superior în 

desenarea anului 2017. M-am convins anul trecut de puterea unei liste şi anul acesta am 

descoperit vision board, acest mod creativ de a stimula motivaţia. Este vorba de a face un 

colaj de poze pe o hârtie mare de tip A3. Îl poţi face în format digital şi imprimat ulterior. 

Oricare ar fi metoda, este important ca la final să pui tabloul la vedere. Este important să îl 

vezi zilnic, să petreci câteva momente în faţa lui şi să te concentrezi asupra elementelor pe 

care ţi le doreşti. Reflectează la ce ai de făcut pentru a ajunge acolo, ce bariere ai putea 

întâlni, cum le vei depăşi. 
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 Ce anume pui într-un vision board? 

Depinde foarte mult de rolul acestuia. 

Am cunoscut un Executiv foarte 

ambiţios, care avea două astfel de 

tablouri. Unul conţinea citate ale unor 

oameni care îl inspirau: Einstein, 

Stephen Covey, Dalai Lama. Altul era 

alcătuit din citate care îl motivau 

înainte de o întâlnire de afaceri: 

Alexandru cel Mare, Churchill sau 

Napoleon. 

Personal am ales să creez un vision 

board care să exprime ceea ce îmi 

doresc eu pentru 2017. În mijlocul unei 

foi de tip flip-chart, am lipit o poză în 

care sunt fericită, aşa cum îmi doresc să fiu şi în 2017. În jurul meu sunt diverse capitole ale 

vieţii mele în care vreau să intervin: carieră, finanţe, ce voi învăţa, călătorii, achiziţii, 

spiritualitate. Am ales imagini care mă inspiră pentru 2017 din diverse reviste româneşti sau 

internaţionale de modă, psihologie sau business. Am decupat şi cuvinte care mă definesc, 

după care am transcris citate din autori care mă pasionează. Am folosit ca inspiraţie 

exerciţiul pe care l-am făcut în capitolul anterior, însă visual board nu este la fel de detaliat. 

Imaginile au rolul de a sintetiza ţintele propuse, iar acest tablou de bord se concentrează pe 

ce anume vreau sa realizez, lăsând deoparte cum voi face acest lucru. Mai jos vei vedea 

rezultatul creaţiei mele. Acum este lipit pe uşa de la sufragerie şi îl văd zilnic. Am decis să-l 

împărtăşesc cu soţul şi cu fiul meu, pentru că multe dintre dorinţele mele se realizează 

alături de ei. 

 

Acum, la finalul acestor exerciţii, mă simt inspirată, energică. Sper că şi tu vei simţi acelaşi 

lucru. Este important să te apuci de aceste exerciţii în următoarele 48 de ore, pentru că 

există riscul să ţi se diminueze entuziasmul şi hotărârea. Cu siguranţă, ai conştientizat 

câteva bariere la care trebuie să lucrezi, precum şi ceea ce îţi dă forţă să mergi mai departe. 
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 Și ce faci după 

ce ai terminat 

exercițiile? 

 

Realitatea este că mulţi dintre noi ştim 

ce ar trebui să facem pentru a reuşi, 

însă ne lăsăm păgubaşi de multe ori, 

fiindcă nu avem forţa sau curajul să 

mergem până la capăt singuri. E ca şi 

cum am citit despre o dietă, dar nu ne 

ţinem de ea. Pornim cu mult avant să 

ţinem un nou regim, dar mai devreme 

sau mai târziu revenim la obiceiurile 

de dinainte. Pentru că aici nu este 

vorba despre mâncare, ci despre ceva 

mai profund, cum ar fi stima de sine, 

valorile personale, obiceiurile de zi cu 

zi.  

 

Pentru a avea succes într-un regim e 

nevoie de sprijin extern. La fel, pentru 

a schimba ceva în noi, este nevoie de 

un sprijin extern. Eu am apelat la un 

coach pentru a mă susţine să mă concentrez asupra afacerii mele. Îţi recomand un sprijin 

extern similar, pentru a evita frustrările eşecului. Pericolul cel mai mare nu este nereuşita în 

sine, ci teama de a mai încerca a doua oară. 

 

 

Dacă ai întrebări despre exerciţiile de mai sus sau despre cum să începi să lucrezi la 

planurile tale pentru 2017, scrie-mi pe aradu@arpsolutions.ro sau mă poţi suna la 

0745.398.408.  

 

Sunt executive coach şi sunt dedicată celor care doresc să aducă o transformare durabilă în 

viaţa lor profesională sau personală. Te pot sprijini să îţi găsești propriile răspunsuri şi soluţii 

pentru un an 2017 fabulos. Hai să vorbim, fără nici o obligaţie din partea ta. Decizia îţi 

aparţine! 

  

  

 


