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INTRODUCERE 

 
 În decursul anilor, numărul persoanelor care au solicitat obținerea statutului de refugiat a 
crescut în multe țări din Europa. Datorită tipului de experiențe prin care au trecut în 
comparație cu migrantii economici, de cele mai multe ori refugiații au manifestat nevoi 
speciale care a trebuit să fie înțelese și sprijnite, deoarece procesul de integrare în țările în 
care au obținut o formă de protecție este unul de durată. În timpul procesului de integrare, 
refugiații întâmpină multe provocări, cum ar fi adaptarea la o cultură total diferită în 
comparație cu propria cultură, bariere lingvistice, sisteme de valori diferite. De multe ori 
aceștia simt o imensă presiune de a se adapta cât mai repede posibil și uneori nu își găsesc 
puterea interioară necesară pentru a depăși toate provocările pe care procesul de integrare le 
presupune. Pentru a reuși, ei au nevoie de sprijin din partea personalului de specialitate din 
ONG-uri și instituții ce dețin competențe în domeniu, însă aceștia trebuie să ofere nu doar o 
simpla consiliere, ci un sprijin mult mai complex care să îi ajute pe refugiați să capete o mai 
mare încredere în sine, o mai bună stimă de sine, să învețe cum să-și atingă 
scopurile/obiectivele pentru o mai bună și mai rapidă integrare. 

În ultimii ani s-au aplicat cu succes tehnici specifice de coaching în scopul sprijinirii 
grupurilor vulnerabile dar, din păcate, nu au fost utilizate suficient în cazul refugiaților. 
Abordările specifice coaching-ului reprezintă un element inovator utilizat în diferite domenii 
cu scopul de a-i ajuta pe oameni să-și crească încrederea în sine și motivația. Există o reală 
nevoie să se utilizeze o nouă abordare în asistența refugiaților – una care să ia in considerație 
reducerea vulnerabilității acestora, promovând mai degrabă capacitatea refugiaților de a se 
sprijini reciproc pentru a face față problemelor actuale de integrare, decât o simplă consiliere. 

 Specialiștii care lucrează în diferite ONG-uri și instituții ce au drept grup țintă refugiații, 
trebuie să învețe cum să utilizeze procesul de coaching în sprijinirea refugiaților. Manualul 
este creat pentru a oferi profesioniștilor care lucrează deja cu refugiati, precum și consilierilor 
sociali, psihologilor, mediatorilor culturali, un mod practic și plăcut de a învăța despre 
coaching pentru a-l putea aplica ulterior în sprijinirea refugiaților.  

Manualul de coaching este creat ca parte a proiectului Coaching-Innovative support for better 
integration of refugees – Programul Grundtvig Parteneriate pentru Învățare, implementat în 
perioada august 2013 - iulie 2015 de către Asociația Pro Refugiu România în parteneriat cu 
organizațiile Caritas Praga Cehia și Human Rights League Slovacia. 

  



 

	  
	  

4	  

  



 

	  
	  

5	  

CAPITOLUL 1 

CE ESTE COACHING-UL? 

   
Coaching-ul a existat dintotdeauna. În ultimii ani s-a transformat într-o profesie. 
Coaching-ul este acum ferm definit ca o modalitate de a sprijini alte persoane în încercarea 
lor de a avea ceea ce își doresc cu adevărat, indiferent dacă acesta este un scop specific sau 
pur și simplu un stil de viață pe care doresc să-l obțină. 
În întreaga lume există oameni care se confruntă cu diferite situații de viață și decizii 
complexe, iar coaching-ul are o mare contribuție în a-i ajuta la realizarea lor. 
Există multe definiții ale coaching-ului. 
Coaching-ul este o modalitate de instruire și formare a unei persoane sau a unui grup de 
persoane cu scopul de a ajuta în atingerea obiectivelor lor sau pentru dezvoltarea unor 
abilități specifice. Există multe modalități de a face coaching. Evoluția coaching-ului a fost 
inflențată de multe domenii, inclusiv de cele privind dezvoltarea persoanală, educația 
adulților, psihologia. 
Coaching-ul prezintă asemănări cu activități precum training-ul, consilierea, consultanța, 
psihoterapia dar, în același timp, nu este identic cu acestea. 
   
Training-ul constă în a-i învăța pe oameni să facă ceva ce nu știu.  

Mentoring-ul evidențiază cum oamenii care știu să realizeze ceva îl realizează cu adevărat.  

Consilierea constă în a-i sprijini pe oameni să se împace cu problemelor cu care se confruntă.  

Coaching-ul nu se regăsește în niciuna din activitățile menționate anterior  - contribuie la 
sprijinirea persoanei în a-și identifica și valorifica la maximum talentele și capacitățile 
personale. Coaching-ul utilizează o gamă largă de abilități de comunicare (precum ascultarea, 
întrebării, clarificarea, etc.) pentru a ajuta persoana în cauză să-și schimbe perspectivele și să 
descopere soluții pentru atingerea obiectivelor. Practicarea coaching-ului presupune 
acumularea de know-how, iar învățarea se bazează mai mult pe dobândirea de abilități decât 
pe acumularea de simple noțiuni teoretice într-un anumit domeniu.	  Coaching-ul îi ajută pe 
oameni să-și dezvolte potențialul pentru a-și spori performanțele; acesta facilitează 
dezvoltarea persoanei, performanță în atingerea obiectivelor sale. 
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CAPITOLUL II 

COACH –COACHEE 

 
 

1. COACH 
Un coach îi învață pe oameni să se cunoască pe sine fără a le impune ceva anume. Un 
coach profesionist construiește un parteneriat care îl ajuta pe client să obțină cele mai 
bune rezultate pe plan personal, profesional, mai exact să sporească calitatea vieții sale. 
Un coach este format să asculte, să observe și să adapteze subiectele în concordanță cu 
nevoile clientului. Rolul coach-ului este acela de a oferi suportul necesar clientului pentru 
a-și dezvolta abilitățile, resursele și creativitatea pe care deja le are. 

Ascultarea activă este parte a posturii de bază pe care un coach trebuie să o aibă. Este 
necesar ca un coach să ia în considerație ascultarea activă. Acest tip de ascultare este 
denumit în acest mod deoarece: ascultătorul nu stă nemișcat; pe parcursul acestei ascultări 
se produc o serie de schimbări; persoana ascultată începe să vadă lucrurile într-un anumit 
mod. O persoană care ascultă activ îl va întreba de exemplu pe cel ascultat atunci când 
acesta din urmă pare să fi uitat șirul explicațiilor “Despre ce anume vorbeam?” “Erai pe 
punctul de a-mi vorbi despre sarcinile tale de munca?” Pot fi intrebări deschise care să 
ofere o libertate totală pentru coachee în a-și exprima opiniile (de exemplu întrebarea Ce 
ai mai facut? adresată la începutul ședinței de coaching; Cum au reacționat colegii tăi cu 
privire la faptul că nu ți-ai putut îndeplini sarcinile de muncă? Sau pot fi întrebări la care 
un coachee să poată să raspundă cu Da sau Nu, lucru care îl poate ajuta să-și clarifice o 
idee sau să-și asume o anumită decizie 

2. COACHEE-ul 
Coachee este persoana care beneficiază de sprijinul unui coach, în cazul nostru, 
refugiatul. 

      3. COMPETENȚELE UNUI COACH 

Există o serie de competențe de bază care pot fi învățate și dezvoltate și care vor face 
diferența dintre un coach bun și unul nepregătit. Toți oamenii au un anumit nivel de 
abilitate în privința competențelor, așa cum, de exemplu, cu toții avem capacitatea de a 
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dezvolta relații. Unele competențe necesită mai mult de lucru, precum adresarea unor 
întrebări corespunzatoare, lucru care necesită învățare și practică. Odata ce anumite 
competențe sunt dobândite, este necesar să fie utilizate în mod regulat pentru a deveni 
mai puternice. 

      

Creare de raporturi, relații 
Diferite moduri de ascultare 
Utilizarea intuiției 
Adresarea întrebărilor 
Oferirea de feedback 
 

 

Crearea de raporturi, relații 

Baza pentru toate conversațiile de coaching este un sentiment de căldură și încredere care 
trebuie simțit între coach și coachee. Unii oameni sunt capabili să facă acest lucru în mod 
natural, în timp ce pentru alții este o aptitudine pe care trebuie să o dezvolte. Pentru un coach 
este esențial să învețe cum se creează raporturile, de ce uneori acest lucru nu este posibil și ce 
opțiuni există pentru a ajuta un coach să creeze raporturi/relații. 

Scala de raport 

5 Suport, încredere, sentimentul de a fi pozitiv "legat"  
4 Sentiment puternic de cunoaștere, familiaritate 
3 Căldură, sinceritate, apropiere 
2 Confortabililitate, familiaritate 
1 Puțină căldură/prietenie 
0 Neutru 
Ezitare, agitație -1 
Disconfort, detașare -2 
Conștientizarea antipatiei, disociere - 3 
Aversiune clară, antipatie,  -4 
Puternice sentimente de ostilitate, chiar dezgust - 5 

Exerciții 

Cu cine ai cele mai bune raporturi? 

Gândiți-vă la un prieten cu care considerați că aveți un raport foarte bun. Este foarte posibil 
ca acesta să fie cineva cu care aveți o relație buna, practică, cineva lângă care vă simțiți 
confortabil atunci când vorbiți și a cărui companie vă bucură. Când vă gândiți la aceste 
persoane, întrebați-vă: 

Cum mă simt când vorbesc cu această persoană? 

Ce simt în raport cu aceasta? 

Raportul de creștere și descreștere  

Aceasta este o tehnică foarte simplă, de bază, pentru a demonstra capacitatea noastră de a 
crește și descrește un raport. Tehnica funcționează prin creșterea sau reducereaa 
sentimentului fizic de "asemănare". Spuneți-le partenerilor dvs. că doriți să faceți un exercițiu 
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de raport, dar nu intrați în niciun detaliu. Cereți-le să vorbească despre ceva ce pot discuta cu 
ușurință, de exemplu, despre vacanța favorită sau despre o distracție. 

Pasul 1: Vorbește și observă → Începeți conversația. Adresați întrebări partenerilor dvs., 
determinați-i să vorbească. În timp ce vorbesc observați-le postura fizică și gesturile. 

Pasul 2: Creșterea raportului de sincronizare → Continuați să vorbiți și începeți subtil să vă 
sincronizați postura și gesturile. Dacă aceștia se înclină în față, înclinați-vă și dvs.; dacă se 
mișcă foarte mult, mișcați-vă și dvs. mai mult. Continuați să faceți acest lucru și sincronizați-
vă până când vă simțiți confortabil. Faceți acest lucru timp de câteva minute.  

Pasul 3: Diminuarea raportului prin nesincronizare → Continuați să vorbiți și începeți în 
mod deliberat să vă desincronizați cu ceea ce fac. Țineți-vă mâinile și brațele încrucișate, cu 
privirea în altă parte  - schimbați-vă total! Continuați să stați în această poziție până când 
sunteți sigur că ați produs un efect - sau până când izbucniți în râs. 

Pasul 4: Discutați despre ceea ce s-a întâmplat → Explicați partenerilor dvs. procesul format 
din trei pași, apoi întrebați-i: Ați observat momentul în care am început să mă sincronizez cu 
voi? Ce efect a avut acest lucru asupra voastră? Dar desincronizarea, ce efect a avut? 

Una dintre cele mai bune metode de a construi un raport cu cineva este prin propria noastră 
intenție. Intenția în timpul unei conversații poate avea un impact real asupra gradului de 
apropiere pe care o construim cu persoana cu care vorbim. Prin "intenție" ne referim la scop 
sau la scopul conversației. Schimbarea intenției noastre determină schimbarea obiectivului 
nostru.  

Într-o conversație de coaching, se poate aminti de convingeri comune pe care le-ați împărtășit 
în prealabil, sau de moduri la care vă raportați în general. 

Exercițiu: folosiți-vă intenția 

Începeți o conversație cu o persoană pe care nu o cunoașteți foarte bine. Alegeți un subiect. În 
timpul conversației manifestați-vă intenția de a crea un raport bun cu cealaltă persoană. Din 
dorința de a dezvolta un raport bun, manifestați căldură și empatie. Puteți să folosiți un 
cuvânt sau o expresie pentru a vă reaminti ocazional de această intenție, de exemplu: "căldură 
și deschidere sau "relație". În timpul conversației, amintiți-vă să folosiți cele mai potrivite  
gânduri sau fraze. De asemenea, nu uitați că doriți în aceeași măsură să purtați o conversație, 
așadar, concentrați-vă pe idei atât cât puteți pentru a vă simți confortabil. 

După ce ați încheiat conversația, întrebați-vă: 

Care a fost raportul în această conversație? 
În ce măsură intenția dvs. a influențat raportul? 
Cum vă veți folosi intenția pe viitor? 
 
Diferite niveluri de ascultare 
Potențialele beneficiile ale ascultării, atât pentru ascultător cât și pentru vorbitor, de cele mai 
multe ori nu sunt identificate sau valorificate. O persoană cu o bună înțelegere poate răspunde 
la diferite situații mult mai eficient decât o persoană căreia îi lipsește această calitate. În 
special în coaching, un grad scăzut de ascultare din partea coach-ului poate duce la 
incapacitatea acestuia de a-l înțelege pe coachee și situația acestuia. În cazul în care coach-ul 
nu a reușit să-și dezvolte capacitatea de înțelegere, acest lucru poate deveni o barieră reală 
pentru succes. 



 

	  
	  

9	  

Un coach foarte bun posedă o capacitate de ascultare care de multe ori trebuie să meargă 
dincolo de capacitatea celor mai mulți oameni de a asculta. Prin urmare, după ce ascultă, un 
coach este capabil să vadă lucrurile în profunzimea lor și începe să observe lucrurile care au 
rămas "nespuse".  
Ascultarea cosmetizată → “Dacă ți se pare că te ascult, te înșeli. De fapt, sunt absent”. 
Ascultare conversațională →”Sunt implicat în conversație: ascult, vorbesc, gândesc, 
vorbesc, gândesc, etc.”. 
Ascultarea activă →”Sunt foarte atent la ceea ce spui, rețin faptele și sunt concentrat”. 
Ascultarea profundă →”Sunt mai concentrat asupra ta decât asupra propriei persoane și 
încerc să înțeleg cine ești acum”. 
 
Reguli de bază pentru ascultător (coach) 
În timpul conversației, nu trebuie să: 
→ încercați să dați interlocutorului dvs. idei, soluții sau sugestii referitoare la situațiile despre 
care discutați. 
→ faceți referire sau să discutați despre propriile circumstanțe similare, experiențe sau 
sentimente. 
→ încercați să controlați direcția sau conținutul conversației. 
→ căutați să păreți agreabil și să impresionați alte persoane, în orice mod, de exemplu prin 
adresarea unor întrebări "inteligente", prin prezentarea unor fapte sau informații 
impresionante, etc. 
 
Utilizarea intuiție 
Uneori un coach își dă seama când lipsește ceva dintr-o conversație și devine curios să afle 
ceea ce, pur și simplu, nu s-a spus. El poate opta între a pune o întrebare, sau a face o 
observație care schimbă complet situația. Cu o simplă remarcă sau frază, coach-ul poate 
rezolva o problemă pentru cineva sau poate prezenta o situație dintr-o perspectivă cu totul 
diferită. Numim acest tip de comportament intuiție. 

Intuiția include capacitatea creierului de a înțelege comunicarea din diferite situații sau de la 
diferite persoane mergând dincolo de semnalele la care oamenii răspund în mod normal. 

Adresarea întrebărilor 

Întrebările simple au adesea cel mai mare impact, deoarece acestea permit coachee-ului să-și 
utilizeze energia în formarea răspunsului, decât în încercarea de a înțelege modul de 
formularea a întrebării. De cele mai multe ori întrebările complexe generează confuzii. 
Este posibil să auziți un coachee spunând unui coach "Ei bine, este important să învăț mai 
bine limba engleză". Coach-ul ar putea decide că dorește să înțeleagă mai bine motivația din 
spatele acestei afirmații și adresează următoarea întrebare: 
O întrebare prea complicată: "Când iei în considerație motivațiile din jurul acestui lucru și 
ceea ce te motivează să înveți limba engleză, ce te determină aceste lucruri să realizezi?" 
Aceasta nu este o întrebare bună. Este prea lungă și complicată. 
O opțiune mai "simplă" ar fi: "De ce vrei să înveți mai bine limba engleză?" Ușor de 
înțeles și de răspuns. 
Exemple de întrebări neutre 
 "Ce părere ai despre asta?" O întrebare deschisă îi permite coachee-ului să se exprime cu 
privire la cum s-a simțit. 
"Ce vrei să se întâmple acum?" Este o întrebare care poate ajuta o persoană să se distanțeze 
de trecut și să se proiecteze în viitor. Pune accent pe obiective, rezultatul dorit și evoluție. 
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 Întrebarea "Ce ai putea face pentru a-ți îmbunătăți limba engleză?" permite coachee-ului să 
se gândească acum la acest lucru, la opțiunile pe care le are  pentru a-și îmbunătăți situația, 
plus proiectarea sa în viitor. 
 
 
 
Oferirea unui feedback de susținere 
Un lucru remarcabil în coaching este acela că un coachee este ajutat să experimenteze o altă 
viziune asupra propriei persoane și a situației în care se află. 
Un feedback eficient poate accelera procesul de învățare al unui coachee prin inspirație, 
motivație, aprecierea propriei persoane și literalmente prin catapultarea acestuia în acțiune. 
Așadar, este important ca un coach să învețe să ofere un feedback care: 
→ este dat cu o intenție pozitivă 
→ are la bază un fapt sau un comportament 
→ este constructiv și benefic. 
 
Exercițiu: Feedback constructiv, de susținere 
COACH: Am vrut să discutăm mai mult despre dorința ta de a fi mai puțin tensionat la locul 
de muncă, lucru care se dovedește puțin dificil. 
COACHEE: Puțin dificil? Poți să o mai spui o dată! 
COACH: Am observat că atunci când vorbești despre colegii de muncă, mai mult te plângi 
Spui, de exemplu, “Pur și simplu le place să mă tachineze pe seama vocabularului meu 
rudimentar de limba engleză”. 
COACHEE: Da, așa este. 
COACH: Un alt lucru care are legătură cu ceea ce discutăm este felul în care-l descrii pe 
angajator în această situație. 
COACHEE: Cum adică? 
COACH: Ei bine, se pare că te înțelegi bine cu el. Spui lucruri de genul “Mă apreciază pentru 
munca pe care o fac”. 
COACHEE: Da. 
Observați modul în care coach-ul construiește gradual o imagine a situației. Oservațiile 
făcute până acum sunt în mare parte obiective. 
Dialogul continuă: 
COACH: Știi, mă întrebam dacă nu cumva felul în care discuți despre o anumită situație 
afectează modul în care răspunzi la aceasta. 
COACHEE: OK, continuă. 
COACH: Cum te afectează faptul că nu te înțelegi cu restul colegilor de la locul de muncă? 
COACHEE: Ei bine, mă stresează tachinându-mă în fiecare zi pentru faptul că nu vorbesc 
bine limba engleză și uneori îi rog să repete anumite cuvinte. 
COACH: OK, deci ești nemulțumit în această privință. De fapt, cum îți afectează 
comportamentul această problemă? 
COACHEE: De fapt, îmi place jobul, dar e un calvar să merg la muncă în fiecare zi și să mă 
întâlnesc cu băieții care îmi reproșează că nu vorbesc bine limba engleză. 
COACH: Ce crezi că este bine să se facă în privința lor pentru a nu te mai tachina? 
COACHEE: Pai, cu siguranță ar fi bine să nu le mai cer să repete cuvintele pe care nu le 
înțeleg. 
COACH: Și ce crezi că ai de făcut pentru a rezolva această problemă? 
COACHEE: Să studiez mai mult pentru a putea formula și cuvinte complexe, nu doar cuvinte 
simple. Cred că mi-ar fi de ajutor un curs intensiv de limba engleză. 
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Observați în dialog felul în care coach-ul sporește nivelul de conștientizare a situației 
coachee-ului. Întrebările deschise sunt utilizate atât pentru a implica cât și pentru a angaja 
coachee-ul în conversație. Gradual, coachee-ul realizează o nouă perspectivă asupra situației, 
ceea ce-i permite să creeze o opțiune viabilă privind pașii pe care trebuie să-i urmeze pentru a 
găsi singur soluții la problemele sale.  
 
 

 

CAPITOLUL III 

FORME DE COACHING PENTRU SPRIJINIREA 
REFUGIAȚILOR 

 

În prezent există mai multe forme de coaching. Din multitudinea de forme, acest manual își 
propune să analizeze 3 tipuri de coaching care pot veni în sprijinul refugiaților în cadrul 
procesului lor de integrare: coaching-ul intercultural, pentru că refugiații se confruntă cu 
diverse dificultăți de adaptare/înțelegere a unei noi culturi a statului în care au obținut o 
formă de protecție; coaching pentru recuperarea posttraumatică, deoarece în cadrul 
procesului de integrare aceștia încă se confruntă cu traume; life coaching, pentru că se 
concentrează asupra dorințelor și aspirațiilor proprii - obiective, dorințe și sprijin în realizarea 
lor. 

1.	   	  

 
 Diferențele culturale pot provoca frustrări imense și reprezintă un mister real pentru mulți 
dintre noi. Totuși, când sunt înțelese și folosite constructiv, aceste diferențe constituie o 
resursă valoroasă pentru interacțiunile interumane, pentru învățare și dezvoltare. Integrarea 
dimensiunii culturale în coaching nu este necesară doar pentru a spori importanța coaching-
ului în sine și a aplicabilității sale în mediul intercultural din zilele noastre; acesta reprezintă 
și o oportunitate de a învăța din perspectivele culturale alternative despre domenii esențiale, 
cum ar fi comunicarea, gândirea, timpul, energia, identitatea, scopul. Coaching-ul 
intercultural reprezintă o formă mult mai creativă de coaching la nivel global. 

De cele mai multe ori, refugiații se confruntă cu provocări reale de adaptare la o nouă 
societate. Pentru a veni în sprijinul refugiaților, în abordarea acestora trebuie să se țină cont 
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atât de cultura țării lor origine, cât și de capacitatea lor de a înțelege cultura din noua țară în 
care au obținut o formă de protecție și în care vor începe o nouă viață. 

Coaching-ul intercultural are aceleași principiile de bază ca și coaching-ul profesional 
standard dar, de asemenea, ia în considerație perspectiva culturală a coachee-ului și a celor 
din jur lui. Coaching-ul intercultural se concentrează pe crearea unui "climat intercultural", 
care le permite coach-ului și coachee-ului să devină mai conștienți din punct de vedere 
cultural pentru a-și adapta comportamentul și așteptările, după caz. Coaching-ul intercultural 
ia în considerație diferitele concepții de viață, precum și nevoile, valorile și așteptările pe care 
oamenii din diferite medii culturale le pot aborda în cadrul procesului de coaching.  

Stabilirea într-o țară nouă este o experiență solicitantă la nivel emoțional, psihologic și 
practic. O "viață nouă" într-o țară nouă oferă multiple oportunități și perspective, dar este 
adesea urmată de "șocul cultural". Coaching-ul intercultural poate fi utilizat ca un ghid 
individual în pregătirea, modul de viață, munca și aclimatizarea într-o altă țară. 

Înainte de începerea ședințelor, sugerăm coach-ului să studieze anterior mediul cultural al 
coachee-ului (obiceiurile comune din țara sa de origine, informații cu privire la regulile 
generale  de conduită în viața personală și profesională). Acest lucru va reprezenta un mijloc 
util de apropiere față de coachee în vederea stabilirii unui raport corespunzător dar și pentru a 
oferi un sprijin eficient pentru a-l mobiliza să găsească un echilibru între cultura din țara sa de 
origine și noua cultură a societății gazdă. Nu putem pretinde unui refugiat să uite toate 
normele sale culturale, ca soluție unică de adaptare în societatea țării gazdă care i-a acordat o  
formă de protecție. În calitate de coach, trebuie să asigurăm tot sprijinul necesar pentru 
găsirea unui echilibru între cele două culturi. 

Exercițiu 

Refugiatul-coachee obține primul său loc de muncă în țara care i-a acordat o formă de 
protecție. El este în pericol să-și piardă locul de muncă pentru că întârzie la muncă în fiecare  
dimineață. Coachee-ul vrea să depășească această problemă și să-și păstreze slujba.  

Coach: Despre ce vrei să discutăm astăzi? 

Coachee: Am ceva probleme la locul de muncă. 

Coach: Ce fel de probleme? 

Coachee: Am început să muncesc acum o lună și dimineața ajung târziu la muncă și, uneori, 
când îmi cer să termin anumite treburi, le termin cu o întârziere de 1-2 zile și se supără foarte 
tare pe mine. 

Coach: Cine se supără pe tine? 

Coachee: Pai...șeful meu și colegii. 

Coach: Poți să-mi dai mai multe detalii? 

Coachee: Da… Vezi... acesta este primul meu job aici. În trecut am avut un job similar în țara 
mea, doar că nimeni nu făcea o tragedie dacă întârziam 30 de minute sau dacă-mi terminam 
treaba cu o zi întârziere, să spunem. Dar aici aceste lucruri sunt întotdeauna o problemă. 

Coach: Poți sa-mi spui mai multe despre jobul tău? Ce faci mai exact? 

Coachee: Sunt secretară. Preiau apelurile telefonice de la clienții unui restaurant; clienții vor 
ca mâncarea să le fie livrată fie la serviciu, fie la domiciliu. Programul începe la ora 11 
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dimineața și se termină seara la 8. Când întârzii 30 de minute, șeful îmi spune că deja clienții 
au început să sune, că eu nu am răspuns la telefon și că în felul ăsta se pierd bani. În țara mea 
de origine oamenii nu sunt atât de punctuali.  

Coach: De ce consideri că în anumite zile ajungi târziu la serviciu? 

Coachee: Ei bine...în țara mea oamenii sunt mai relaxați vis-a-vis de această 
problemă…punctualitatea…Nimeni nu se supără pentru câteva minute de întârziere… Și ar 
mai fi ceva… și nu e vorba de faptul că nu aș vrea să ajung la timp… 

Coach: Ce ar mai fi? 

Coachee: Îmi ia mult timp să ajung de acasă la muncă. Aproape 1 ora și jumătate cu 
mijloacele publice de transport.  

Coach: Ce crezi că te-ar ajuta să reduci acest timp? 

Coachee: Pai, aș putea să încerc să găsesc o casă mai aproape de job… 

Coach: Ai început să faci acest lucru: să cauți o locuință mai aproape de job? 

Coachee: Încă nu, dar mă gândesc serios la acest lucru…pentru că asta ar fi cea mai bună 
soluție în rezolvarea acestei probleme. 

Coach: Vrei să discutăm această problemă și în următoarea noastră ședință? 

Coachee: Da...sigur... și până atunci cred că voi căuta o locuință mai aproape de serviciu, 
pentru că am mare nevoie de acest job și nu vreau să-l pierd. 

Coach: Ok, să tragem o concluzie: până data viitoare “tema” ta va fi să-ți cauți o nouă 
locuință pentru a fi mai aproape de job, da? 

Coachee: Da. 

Puteți observa din această discuție cum coachee-ul este cel care găsește o soluție reală la 
problema legată de job. Coach-ul nu sugerează nimic; el doar pune întrebări deschise ce-l 
ajută pe coahee să găsească soluția cea mai bună. Înainte de încheiere, amândoi sunt de 
acord ca până la următoarea ședință coachee-ul se va ocupa de găsirea unei alte locuințe 
mai aproape de job pentru a nu mai întârzia la serviciu. 

 Exercițiul Oglinda 

Este un exercițiu binecunoscut în domeniul neuro-lingvisticii. Coach-ul pregătește 3 scaune. 
Pe primul scaun se va așeza coachee-ul; coachee-ul va trebui să-și imagineze că pe al doilea 
scaun stă o persoană cu care are probleme, iar pe al treilea scaun o persoană neutră. Coach-ul 
îi va cere coachee-ului să vorbească despre problema lui și să descrie situația din punctul său 
de vedere. După ce termină de relatat, coach-ul va cere coachee-ului să se mute pe cel de-al 
doilea scaun (unde el este persoana cu care are probleme) și să-și imagineze ce ar putea spune 
respectiva persoană vis-a-vis de această situație. Apoi, coach-ul va cere coachee-ului să se 
așeze pe cel de-al treilea scaun, propunându-i să reflecteze la întregul context și la ceea ce a 
descoperit prin confruntarea a două poziții diferite (dacă există lucruri pe care le-ar face 
diferit sau nu). În timpul acestui exercițiu, coach-ul va trebui să ajute coachee-ul prin 
întrebări cum ar fi: Ce crezi despre asta? Cum vezi această situație? Ești nervos?  
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2.	    

Ce este coaching-ul pentru recuperarea posttraumatică? 

Coaching-ul pentru recuperarea posttraumatică reprezintă un set de ședințe de coaching unu-
la-unu destinate să:  

Ø ajute în mod eficient individul să depășească diferitele cicluri de răspuns mental și 
emoțional la o traumă impusă; 

Ø dezvolte sisteme personalizate prin care individul își poate recăpăta controlul în viața 
personală și profesională. 

Coaching-ul pentru recuperarea posttraumatică oferă sprijin suplimentar și consiliere 
persoanelor care se confruntă cu/vor să depășească diferite provocări ale vieții aparent 
imposibile, cum ar fi experiențe traumatice la nivel mental, emoțional și chiar fizic. Durata 
coaching-ului se stabilește în funcție de evoluțiile individuale. 

Coaching-ul nu este terapie, și nu încearcă să fie acest lucru, dar coaching-ul vă poate ajuta să 
vă reorganizați viața, astfel încât să puteți să vă bucurați de ea așa cum este. 

 
Cum funcționează? 

Pe durata recuperării, coaching-ul se va realiza din două perspective, concentrându-se pe 
zonele care afectează individul în măsura cea mai mare în prezent:  

Probleme practice 

Coaching-ul de recuperare asigură sprijin constructiv pe durata perioadei dificile de după 
evenimentele traumatizante suferite. Probleme practice abordate sunt: 

• Unde locuiesc acum? 
• Cum voi putea realiza lucrurile ce sunt importante pentru mine? 
• Cum să-mi rearanjez viața astfel încât să fiu fericit? 
• Cum aș mai putea să fac lucrurile care îmi plac? 
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• Cum să creez o rețea de ajutor social? 
 

Împreună cu clientul său, coach-ul va analiza toate aspectele importante ale vieții acestuia și 
va căuta soluții pentru a-și reclădi viața în cel mai optim mod posibil. 

Toți clienții vor fi sprijiniți în a-și reconstrui viața, indiferent de problema întâmpinată: 
suferință psihică, sănătate fizică sau o problemă legată de mobilitate, pierderea capacității 
fizice, nivelul ridicat de stres în viața de zi cu zi, lipsa de sprijin în perioada posterioră 
traumei, lipsa de adaptare a competențelor, etc.; toți clienții pot fi ajutați să-și refacă viața 
urmând o cale nouă. 

Jurnalul personal 

Când viața te pune la mare încercare este normal să te simți nebun, rupt de lume și neadaptat. 
După ce starea de șoc trece, primul instinct îți spune că trebuie  să încerci să faci ceva pentru 
a te simți din nou în siguranță.  

Reacțiile frecvente sunt: 

• Izolare și distanțare față de oameni 
• Emoții reprimate sau neexprimate 
• Neîncredere totală  
• Grijă cu privire la orice 
• Iritabilitate (aparent fără cauză) 
• Teamă 
• Nervozitate (care uneori ia forma unor simptome fizice cum ar fi dureri musculare, 

palpitații la inimă sau senzația de apăsare în piept) 
• Lipsa dorinței de implicare 
• Tendința de a acuza (resentimente)  
• Dependența de alcool sau droguri pentru a se simți mai bine 
 
Este în natura umană să reacționăm atunci când suntem răniți, dar de multe ori oamenii care 
au fost răniți ajung să ducă o viață limitată, iar costul pentru acest tip de auto-protecție este 
unul prea mare. 

Rolul coach-ului în recuperarea posttraumatică 
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Un coach de recuperare oferă sprijin în luarea unor decizii cu privire la ceea ce trebuie să 
faceți cu viața dvs. dar și informații cu privire la rolul recuperării traumatismelor suferite. Un 
coach de recuperare sprijină clienții în găsirea unor modalități de reducere a simptomelor 
asociate traumei. Acesta poate ajuta un client să-și găsească resursele necesare pentru 
reducerea riscurilor, un tratament corespunzător, sprijin familial și educație, grupuri locale 
sau online de sprijin; de asemenea, coachee-ul este sprijinit să găsească modalități de a-și 
recăpăta forțele proprii și să ofere ajutor celor din jur (prin acțiuni de voluntariat, sprijinirea 
unui prieten în nevoie, etc.); de asemenea, un coach poate ajuta un coachee în construirea 
unui plan de schimbare pe cont propriu.  

Spre deosebire de cele mai multe tipuri de terapie, coaching-ul de recuperare nu abordează 
trecutul, nu acționează în sensul vindecării traumelor suferite, punând foarte puțin accent pe 
sentimente. Spre deosebire de un psihoterapeut, un coach de recuperare abordează aspecte 
non-medicale, nu stabilește diagnostice, nu tratează traume sau alte probleme de sănătate 
mintală. 

La fel ca în business coaching, coaching-ul de recuperare utilizează un model de parteneriat, 
în care coachee-ul este considerat a fi expertul propriei vieți, el fiind cel care decide ce merită 
să fie făcut, în timp ce coach-ul oferă expertiză în susținerea unei schimbări de succes. 
Coaching-ul de recuperare se concentrează pe realizarea obiectivelor importante ale clientului 
- obiective care nu sunt legate doar de recuperare. Un coach pune întrebări și face observații 
cu scopul de a-l ajuta pe coachee să vadă lucrurile clar și să decidă ce măsuri va trebui să ia. 
Coaching-ul de recuperare pune accent pe respectarea valorilor și luarea unor decizii bazate 
pe principii, crearea unui plan clar de acțiune, precum și utilizarea capacităților actuale în 
atingerea obiectivelor viitoare. Un coach se angajează să susțină clientul pe drumul cel bun. 

Un coach de recuperare ajută clientul în construirea și menținerea unei baze solide de 
recuperare și, pornind de la aceasta, este sprijinit să atingă și alte obiective de viață care vor 
demonstra că recuperarea a meritat. 

 
Planul unei ședințe de coaching   

Programul de recuperare posttraumatică este integrat în programul de tratament psihiatric. 
Această integrare se realizează prin interacțiuni frecvente între coach-ul de recuperare și 
psihiatru și prin colaborare în planificarea tratamentului. Se pleacă de la ideea că un coach de 
recuperare participă la ședințele lunare de planificare în echipă a tratamentului, se întâlnește 
cu psihiatrul individual al clienților sau ține legătura cu acesta prin telefon sau e-mail pentru a 
discuta despre cazul fiecărui client în parte, precum și despre coordonarea planurilor de 
tratament, atunci când clienții urmează un tratament activ.  

Un coach de recuperare sprijină refugiații mai ales în aplicarea abilităților dobândite recent în 
mediul în care trăiesc și îi ajută să depășească orice impediment sau problemă care ar putea 
afecta recuperarea lor, dar nu sunt abordate direct în tratament probleme precum lipsa unui 
loc de muncă, a unei locuințe stabile sau a serviciilor medicale. În timp ce psihiatrul se 
concentrează pe starea mentală a clientului - factori cognitivi, emoționali și de comportament 
- un coach de recuperare sprijină o persoană pe o arie mult mai largă, în special în construirea 
propriilor resurse și rețele de sprijin comunitar. 
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O abordare eficientă în coaching este aceea care ia în considerație corpul, mintea și spiritul 
pacientului. S-a dovedit științific că tortura și alte forme de violență extremă afectează 
sănătatea corpului fizic, sănătatea mintală, precum și starea psihologică. Persoanele care 
supraviețuiesc unor astfel de experințe se concentrează foarte mult pe caracterul abuziv și 
nedreptatea traumelor suferite. În plus, cele mai multe culturi nu fac o distincție clară între 
suferința care afectează corpul, mintea și starea spirituală/existențială a persoanei în cauză. 

 

 

La prima ședință 

În general, refugiații și victimele torturii nu sunt familiarizați cu modul de abordare al 
practicienilor occidentali, astfel încât aceștia sunt deseori timizi, reticenți și refuză să-și 
exprime sentimentele. Înțelegerea fondului cultural al clientului și adaptarea modului de 
abordare conduc la creșterea capacității de înțelegere și de încredere a clientului în coach-ul 
său.  

Relația coach – coachee 

Un coach trebuie să cunoască temeinic toate elementele pe care le presupune relația coach-
coachee. Pentru rezultate optime este esențial să existe o comunicare clară între coach și 
coachee; un coach instruit în ambele culturi reprezintă o bună alegere pentru un parteneriat de 
coaching. 

Coachee-ul trebuie să se implice activ în procesul său de recuperare. Există trei domenii cu 
potențial terapeutic maxim care includ munca, comportamentul altruist și spiritualitatea. 
Orice activitate în oricare dintre aceste domenii trebuie să fie puternic susținută.  

Abordarea aspectelor practice 

De cele mai multe ori, lumea fizică și mediul social ale unei victime sunt grav afectate. 
Stabilirea într-o altă țară presupune renunțarea la tot - casă, bunuri materiale și toate resursele 
comunităților locale. Rata șomajului în rândul supraviețuitorilor este ridicată, iar locurile de 
muncă tradiționale, cum ar fi în agricultură, nu există în noul mediu. Un coach trebuie să-și 
imagineze condiția unui supraviețuitor care a pierdut sau a renunțat la întreaga sa viață 
socială pentru a-și crea o nouă viață într-o țară străină. 

Un coach nu trebuie să se limiteze doar la realizarea unui plan de supraviețuire pentru victimă 
(hrană, adăpost), ci trebuie să o ajute să facă față situației dificile din familie generate de 
nevoile copiilor și ale adolescenților. În multe cazuri de relocare, parinții simt că pierd 
controlul, în comparație cu copiii care se adaptează mult mai rapede. Problemele juridice, mai 
ales cele asociate cu obținerea cetățeniei în noua țară de azil, sunt probleme reale ce trebuie 
depășite. Înfruntarea condițiilor materiale dure dintr-o tabără de refugiați reprezintă o reală 
provocare. 

Găsirea resurselor necesare programului de recuperare posttraumatic   
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Angrenarea refugiaților într-un program de recuperare necesită o abordare individualizată, 
menită să răspundă cu promptitudine nevoilor clienților pentru un tratament posttraumatic și 
un proces de recuperare eficient. Refugiații care se înscriu sau care urmează deja urmează un 
tratament posttraumatic au niveluri diferite de motivație, conștientizare, cunoaștere, precum 
și o capacitate diferită de a face față simptomelor traumatice asociate.  

În cazul în care clienții nu sunt motivați să urmeze procesul de recuperare, un coach îi poate 
ajuta să fie receptivi la schimbare și să se implice activ în procesul de recuperare. În acest 
scop, coach-ul de recuperare poate utiliza o varietate de intervenții și tehnici, cum ar fi: 

a) Interviul motivațional (IM) - este o intervenție non-conflictuală, cognitiv-
comportamentală, utilizată în creșterea nivelului de conștientizare a comportamentului ce 
trebuie schimbat, dar și pentru creșterea motivației personale în rezolvarea problemelor. 
IM a fost special conceput pentru a veni în sprijinul persoanelor ce doresc să parcurgă 
primele trei etape ale schimbării cognitive - pre-contemplare, contemplare, și 
determinare. Deși IM poate fi utilizat în etape de acțiune și de menținere, tehnica a fost 
concepută pentru a ajuta persoanele se avanseze spre faza de acțiune. 
 

Interviul motivațional utilizează cinci competențe terapeutice generale: 
• Adresarea unor întrebări deschise 
• Ascultarea reflexivă 
• Afirmarea și responsabilizarea 
• Sintetizarea repetată a informațiilor 
• Obținerea de declarații auto-motivaționale 

Un coach de recuperare poate utiliza extensiv IM pe tot parcursul fazelor inițiale ale 
procesului de implicare, dar și în timpul tratamentului activ ce presupune modificări ale 
stilului de viață, cum ar fi revenirea la locul de muncă, tratarea unei probleme medicale sau  o 
o mai bună gestionare a unei tulburări psihiatrice. 

b) Principiile de gestionare a evenimentelor neprevăzute (PGEN) reprezintă o intervenție 
comportamentală ce are la bază principiile teoriei învățării operante; comportamentul 
operant este o acțiune voluntară a ființelor umane. Elementul de învățare rezultă din 
asocierea unei consecințe la un comportament. Principiile teoriei învățării arată că un 
comportament este învățat și controlat prin analizarea consecințelor acestuia, iar acesta 
poate fi schimbat prin schimbarea consecințelor PGEN; după cum este aplicat în sănătatea 
comportamentală, acesta este o tehnică ce îi motivează pe oameni să învețe 
comportamente noi sau alternative prin confirmarea exemplelor/consecințelor pozitive. 

Un coach de recuperare va avea acces la o gamă largă de motivații pozitive, cum ar fi accesul 
la transport, îmbrăcăminte, servicii sociale, asistență publică sau condiții mai bune de cazare 
de care refugiații  se pot bucura în perioadele de criză. Aceste servicii și resurse non-critice ar 
putea fi folosite ca mijloace de motivare a persoanelor în scopul atingerii propriilor obiective 
sau doar pentru a rămâne angajați în program. Un coach de recuperare poate include, de 
asemenea, familia și prietenii în procesul de încurajare și motivare.  

Planificarea recuperării pe baza atuurilor personale 

Obiectivul modelului punctelor forte în managementul de caz este promovarea dezvoltării 
individului prin dobândirea capabilităților și competențe ce pot ajuta refugiații în gestionarea 
simptomelor asociate traumelor. Așa cum reiese din titlu, modelul pune accentul pe 
consolidarea atuurilor și aptitudinilor personale. 
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Principiile modelului atuurilor persoanle în managementul de caz 

• Se pune un accent mai mare pe punctele forte individuale decât pe patologie. 
• Comunitatea este văzută ca un izvor de resurse. 
• Intervențiile au la bază auto-determinarea clientului. 
• Depășirea barierelor din comunitate este modelul preferat de abordare. 
• Persoanele ce suferă anumite afecțiuni sau tulburări mintale pot continua să învețe , să 

se dezvolte și să se schimbe. 

Modelul atuurilor personale este utilizat în formularea unui plan de recuperare pentru 
persoanele înscrise în Programul de recuperare. Primul pas în utilizarea acestui model al 
managementului de caz îl reprezintă evaluarea obiectivelor individuale, a punctele forte și a 
capacităților pe care le vor folosi sau pe care se vor baza în atingerea obiectivelor. 
Caracteristica de bază a acestei evaluări constă în faptul că evaluarea se concentrează pe 
evidențierea abilităților, talentelor, aspirațiilor și resurselor dobândite în timp de către fiecare 
persoană. 
Evaluarea atuurilor personale se realizează printr-o serie de conversații între coach și refugiat. 
Acest proces de evaluare seamănă mai mult cu o incursiune în viața refugiatului decât cu o 
primă sarcină ce trebuie îndeplinită. Scopul evaluării este descoperirea și organizarea 
resurselor și bunurilor pe care persoana în cauză le va folosi în realizarea planului personal de 
recuperare. 

Evaluarea obiectivelor și a atuurilor personale ale clienților este inclusă în planul de 
recuperare care este organizat pe trei categorii și opt domenii de viață. 

 

 
 
Domenii de viață 

 

 
Obiective și 

aspirații 
individuale 

Ce vreau să fac? 

Resurse, puncte forte 
și abilități 

La ce am acces sau Ce 
am folosit în trecut? 

Obstacole și probleme 
Ce obstacole sau 

probleme trebuie să 
depășesc pentru a-mi 
atinge obiectivele? 

Recuperare în urma 
unei experiențe 
traumatizante 

   

Condiții de viață și 
independență 

financiară 

   

Profesie și educație    
Relații și suport 

social 
   

Servicii medicale    
Activități de 

relaxare și recreere 
   

Independență în 
probleme juridice 
și în instituții  

   

Sănătate mintală și 
spiritualitate 
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Scopul planului de recuperare este acela de a identifica și de a organiza  obiectivele, punctele 
forte și capacitățile personale precum și acela de a determina obstacolele ce trebuie depășite 
sau problemele ce trebuie rezolvate ca obiectivele să fie atinse. Prin urmare, informațiile din 
fiecare secțiune a planului de recuperare trebuie să fie cât mai detaliată posibil, astfel încât 
coach-ul să poată utiliza informațiile în scopul îndeplinirii diverselor sarcini. 
După realizarea planului inițial de recuperare, următorul pas îl constituie organizarea 
obiectivelor pe termen lung într-o serie de măsuri realizabile sau eliminarea obstacolelor 
printr-o serie de planuri de acțiune. 
Găsiți mai jos un model al planului de recuperare pe etape. 
 
 
 

Pași de urmat pentru 
eliminarea obstacolelor 

Planul de acțiune (cum se va 
realiza etapa și cine vă va 

ajuta) 

Obiective și rezultate 
măsurabile 

În recuperarea posttraumatică,  
mi-ar plăcea să: 

  

În ceea ce privește condițiile de 
viață și independența financiară, 

mi-ar plăcea să: 

  

În profesie și educație, mi-ar 
plăcea să: 

  

În ceea ce ține de relații și 
suportul social, mi-ar plăcea să: 

  

În domeniul serviciilor medicale, 
mi-ar plăcea să: 

  

În timpul activităților de relaxare 
și recreere, mi-ar plăcea să: 

  

În ce privește independența în 
problemele juridice și în instituții, 

mi-ar plăcea să: 

  

În domeniul sănătății mintale și a 
spiritualității, mi-ar plăcea să: 

  

 
Planul de recuperare în etape include opt domenii. Pentru fiecare domeniu în parte există 
spații pentru stabilirea pașilor de urmat și, dacă este necesar, pentru un plan de acțiune 
specific, precum și un obiectiv măsurabil. Această structură este utilizată în scopul dezvoltării 
unui plan de acțiune detaliat pentru fiecare obiectiv avut în vedere de către client. Coach-ul 
de recuperare poate ajuta clienții în stabilirea măsurilor necesare și logice care vor conduce la 
realizarea obiectivelor pe termen lung. Coloana Planul de acțiune presupune o descriere 
detaliată a activităților legate de respectiva etapă precum și a persoanelor ce vor contribui în 
realizarea planului. A treia coloană este destinată înregistrării obiectivelor etapei respective 
precum și ceea ce se va întâmpla, a obiectivelor ce vor fi îndeplinite după punerea în practică 
a planului. A treia coloană are rolul de a ajuta coach-ul și clienții să se concentreze asupra 
rezultatelor măsurabile. 

Structura planului de recuperare în etape este folosită pentru organizarea activităților coach-
ului cu fiecare coachee în parte. Coachee și coach-ul pot aborda orice domeniu sau pot stabili 
anumite etape prioritare după cum este necesar, dar serviciile coach-ului ar trebui să fie legate 
de cel puțin o activitate planificată sau de o etapă  menționată în formular. Clienții pot 
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modifica sau adăuga etape suplimentare. Atât coach-ul de recuperare cât și clientul trebuie să 
păstreze o copie actualizată a planului și să se raporteze săptămânal la acesta. Coach-ul 
trebuie să mențină o formă actualizată a planului de recuperare în etape pentru a identifica 
dacă și când au fost realizate/modificate etapele. 
 
Susținerea recuperării și autonomiei individuale 

Sarcina principală a coach-ului de recuperare este aceea de a ajuta persoanele cu urmează un 
tratament posttraumatic să-și identifice resursele și abilitățile personale de care au nevoie 
pentru a-și susține recuperarea în timp. Coach-ul de recuperare poate ajuta clienții în 
depășirea obstacolelor și în accesarea serviciilor și resurselor necesare în comunitate. 
Obiectivul pe termen lung al programului de recuperare constă în suportul adus persoanelor 
în dezvoltarea unui sistem de recuperare bazat pe comunitate care să le faciliteze tranziția de 
la dezvoltarea profesională sau formală la o nouă viață independetă și, desigur, recuperarea 
susținută. Planul și etapele de recuperare vin în sprijinul coach-ului și al clienților prin 
identificarea resurselor și competențelor specifice care vor fi necesare în atingerea 
obiectivelor personale. 
Datoria coach-ului de recuperare este aceea de a ajuta clienții să-și asigure resursele esențiale, 
cum ar fi locuința, serviciile medicale, găsirea unui loc de muncă și să-i învețe care sunt 
aptitudinile necesare pentru a continua și a susține procesul de recuperare. 
 

   3.  

"Life coaching-ul este un parteneriat continuu, o muncă în echipă care îi ajută pe oameni să 
obțină rezultate în viața personală și profesională. Pentru dezvoltarea persoanelor, coaching-
ul folosește observația, explorarea, raportarea și o comunicare în ambele sensuri. Coaching-ul 
accelerează evoluția prin creșterea gradului de motivație și de conștientizare a alegerilor 
făcute. Coaching-ul ne spune unde suntem astăzi și ce suntem dispuși să facem pentru ca 
mâine să ne putem atinge obiectivele". - Federația Internațională de Coaching, FIC 

Life coaching-ul este o profesie total diferită de consultanță, mentoring, consiliere sau 
terapie. Procesul de coaching se adresează proiectelor personale specifice, cum ar fi obținerea 
succesului în afaceri, condițiile generale și de tranziție din viața personală a clientului, în 
relații sau în viața profesională, prin examinarea a ceea ce se întâmplă în prezent, 
identificarea obstacolelor clientului sau a posibilelor provocări, alegerea unui plan de acțiune 
pentru a-și croi viața așa cum dorește. 

Life coaching-ul este o cale practică și de perspectivă ce vine în sprijinul clientului ajutându-l 
să identifice clar lucrurile care nu-i plac în viața sa, precum și ce trebuie să facă pentru a le 
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schimba. De asemenea, este un sistem eficient ce-l ajută pe client să meargă în direcția bună. 
Acesta reprezintă o perspectivă externă pentru viața  clientului. 

Munca este o parte inseparabilă a vieții, iar activitățile din timpul liber au o mare influență în 
obținerea succesului. Ambele părți ar trebui să fie în echilibru și să reprezinte baza life 
coaching-ului. 
Life coaching-ul funcționează într-un mod unic ajutând clienții să se schimbe cât mai repede 
în bine.  
 
 
 
 
Beneficiile life coaching-ului pentru străini: 
Asigură o stare de bine 
Creează echilibru 
Oferă concentrare și claritate 
Oferă sprijin în luarea de decizii înțelepte 
Încurajează crearea unui plan de acțiune 
 
3 strategii de life coaching 

• Soluția la o problemă specifică – clientul are o anumită problemă și nu știe cum să o 
depășească. Rezultatul constă într-o soluție la această problemă sau menținerea 
problemei sub control.  

• Dezvoltarea unei viziuni de perspectivă și realizarea sa progresivă – viziunea de 
perspectivă trebuie să se realizeze pe o perioadă de cel puțin 3 ani. 

• Strategia combinată: presupune mai întâi abordarea problemei arzătoare și apoi 
dezvoltarea unei viziuni de perspectivă. 

 
Subiecte pentru life coaching	  
Life coaching-ul poate veni în sprijinul refugiaților prin atingerea obiectivelor lor în domenii 
precum:	  
Relațiile de familie 
Familia joacă un rol important în viața oamenilor și are la bază valori umane fundamentale. 
Coaching-ul ajută în identificarea situațiilor dificile din familie și propune soluții.  
Pot fi abordate următoarele subiecte:  
Relația cu  partenerul  
Relația cu copiii  
Relația cu părinții 
Relațiile la locul de muncă   
Comunicarea în general  
Conflictele din familie - divorțul 
Echilibrul în viața profesională	  
Viața privată trebuie să fie în echilibru cu viața profesională. În caz contrar, pot apărea 
probleme. 
Pot fi abordate următoarele subiecte:  
Priorități și valori	  
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Ce este cu adevărat important 
Care este cea mai bună cale de armonizare a nevoilor din viața privată cu cele din viața 
profesională. 
Echilibrarea vieții private și profesionale pentru a dobândi o performanță mai mare, 
satisfacție și fericire  
Echilibrul dintre viața de mamă și viața profesională 
Sănătate  
Pot fi abordate următoarele subiecte: 
Viața fără stres și anxietate 
Un stil de viață sănătos 
Teama, anxietatea și incapacitatea de a lua decizii  
Găsirea sensului vieții 

Finanțe 
Libertatea financiară 
Educația copiilor 
Planificarea bugetului	  
Viața socială 
Neînțelegere cu persoanele din jur  
Aspirații  
Un vis pe care un străin nu-l poate îndeplini 
Coaching în carieră	  
Subiectele abordate au legătură cu viitorul carierei, cum ar fi:	  
Valorificarea punctelor forte și a experienței 	  
Redactarea unei scrisori de intenție	  
Pregătirea pentru un interviu de angajare	  
Învățarea unui job nou	  
Decizii privind schimbările la locul de muncă  
Terminarea perioadei de angajare	  
 
Rolul unui coach în life coaching 
Ajută clientul să găsească singur răspunsuri 
Ajută clientul să descopere ceea ce este cu adevărat important în viața sa	  
Ascultă cu atenție ce spune și ce nu spune clientul  
Reflectează asupra pasiunilor, valorilor, priorităților, talentelor personale, precum și asupra 
obstacolelor acestuia într-un mod clar și obiectiv 
Sprijină clientul în  realizarea	   unui	   plan pentru atingerea obiectivelor sale și acțiunile ce 
trebuie urmate	  
Lucrează împreună cu clientul la eliminarea tuturor obstacolelor  sau blocajelor ce îi stau în 
cale	  
Menținerea clientului într-o stare de echilibru până la momentul îndeplinirii obiectivelor sale 
Le prezintă clienților întâmplări și exemple practice pentru a cunoaște și alte situații de viață 
cu care se pot confrunta 
Încurajează clienții  
Este flexibil și creativ în raport cu nevoile clientului. 
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Explică posibile variante de acțiune - "Când te porți așa .... este posibil să ... "  
Principii de coaching  
Principiile de coaching se aplică și în cazul străinilor.  
Coaching-ul este centrat pe client 
Trebuie să se înțeleagă ceea ce îi motivează pe oameni 
Orice persoană este capabilă de mai mult 
Trecutul unei persoane nu este relevant pentru viitor 
Credințele oamenilor cu privire la ceea ce este posibil pentru ei definesc propriile limite 
Un coach trebuie să asigure sprijin total  
Un coach nu vine cu răspunsuri 
Coaching-ul nu presupune criticarea oamenilor 
Coaching-ul este complet confidențial 
 
Elemente specifice în coaching-ul străinilor 
Un coach trebuie să asculte povestea refugiatului, lucru care îl ajută la o mai bună înțelegere 
a preferințelor și abilităților personale. Cu ajutorul unui coach, un refugiat poate să puncteze 
diferențele și asemănările dintre viața de "acasă" și viața dintr-o "țară nouă". Deseori aceștia 
trec prin momente dificile și experiențe neplăcute. Prin urmare, lucrul cu ei necesită o mai 
mare răbdare, deschidere și curaj. Coach-ul trebuie să cunoască cât mai multe lucruri posibil 
despre țara de origine a refugiatului, pentru că ceea ce nouă ni se pare ciudat, în altă țară 
poate fi normal. Conversațiile despre diferențele dintre țări pot contribui la o mai bună 
înțelegere. În relația coach - coachee limba joacă un rol important. Coach-ul trebuie să 
vorbească în limba cea mai cunoscută de către coachee. Cel mai bine este atunci când coach-
ul și refugiatul vorbesc aceeași limbă. Scopul nu este doar acela că refugiatul înțelege bine 
ceea ce i se comunică, ci obține informații corecte. 
În cazul în care refugiatul nu are competențe lingvistice, se recomandă utilizarea dicționarelor 
și desenelor în timpul conversației. Uneori un desen face cât o mie de cuvinte. 
Refugiatul trebuie să aleagă subiectul conversației. 
Coach-ul trebuie să fie neutru din punct de vedere politic. 
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CAPITOLUL IV 

PROCESUL DE COACHING 
 

1. ȘEDINȚELE  DE COACHING 
Secțiunea de mai jos constituie o potențială structură de sprijin dar și un ghid în crearea unei 
conversații tipice de coaching. 
 
Coaching-ul – principii fundamentale  
 

1. Stabilirea conversației – prezentare ședinței; stabilirea raportului; crearea unui 
climat/unei atmosfere de coaching. 
 

2. Identificarea subiectului și scopului – se stabilește de comun acord subiectul discuției; 
se stabilește rezultatul dorit; se urmărește firul conversației. 
 

3. Aprofundarea înțelegerii/perspective – lămuriri, construirea unei înțelegeri mutuale; 
identificarea valorilor și cunoștințelor; redefinirea obiectivelor ( de exemplu ceea ce 
își doresc în prezent) 
 

4. Conturarea unor idei comune/concluzii – rezumarea ideilor, opțiunilor; identificarea 
acțiunilor corespunzătoare; crearea unor perspective de viitor. 
 

5. Încheiere – rezumat; confirmare/validare; următorii pași de urmat. 
 
Următoarele exemple vor ilustra echilibrul dintre prietenie și profesionalism în cazul unui 
coach. Să ne imaginăm că un refugiat este coachee și acesta a obținut un job în țara în care i 
s-a acordat o formă de protecție. El întâmpină probleme serioase în realizarea anumitor 
sarcini deoarece nu vorbește bine limbile străine (engleza și franceza) și din acest motiv 
colegii îl critică. El vrea să-și păstreze slujba și crede că trebuie să găsească soluții pentru a 
rezolva problema cu limbile străine care îi creează atât de mult stres la locul de muncă. 
 
Pasul 1 – Stabilirea conversației 
Presupune realizarea unei baze a conversației. Obiectivele pentru această etapă sunt: 
- salută-ți coachee-ul în mod corespunzător; 
- stabilește un raport de prietenie; 
- creează sentimentul unui moment potrivit. 
COACH: Buna, John! Cum îți mai merge? [strîngeți-vă mâna] Cred ca ai ajuns devreme! – 
M-ai așteptat mult? 
COACHEE: Ah, mă știi, am ajuns mai devreme. Scuza-ma, dar ai nevoie de timp să te 
pregătești sau ceva de genul? 
COACH: Nu, sunt în regulă. Lasa-mă doar să verific dacă mi-am închis telefonul. Da. Cred 
că putem să începem cu o scurtă recapitulare de data trecută, și apoi vedem ce ai vrea să obții 
în această ședință – cum sună? 
COACHEE: Sună bine. 
COACH: OK, am ajuns la a treia ședință din șase, iar ultima dată ne-am văzut pe 21 martie, 
nu-i așa? Să vedem despre ce am discutat atunci. 
COACHEE: Atunci ai fost încântat să auzi că am făcut ceea ce promisesem că voi face.  
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COACHEE: Pe bune?  E minunat! Abia aștept să-mi spui ce s-a întâmplat. 
Pasul 2 - Stabilirea unui subiect de discuție și a unui obiectiv 
Această activitate presupune stabilirea de comun acord a unui locații și a unei destinații 
dorite.  În ceea ce privește locul de desfășurare a ședinței, acesta este mai mult o opțiune 
comună a coach-ului și a coachee-ului. 
Obiectivele noastre la acest nivel includ: 
- ajutarea coachee-ului să se decidă cu privire la ceea ce-și dorește cu adevărat. 
- încurajarea coachee-ului să “propună” direcția și conținutul conversației. 
- încurajarea coachee-ului să “aștepte” o posibilă soluție, de exemplu, să-și dea seama că 
poate exista o soluție. 
- coachee-ul să se simtă confortabil în conversația profesională cu coach-ul. 
- să dea coach-ului un sens clar asupra direcției în care dorește să meargă. 
Exemplu: 
COACH: În regulă. Deci ce ai dori să obții din această ședință? 
COACHEE: Păi...aș dori să mai vorbim puțin despre cum mă afectează profesional faptul că 
nu vorbesc foarte bine limba engleză. 
COACH: OK, deci ... legat de acest subiect, ce dorești de fapt să obții din această ședință? 
COACHEE: Cred că doar caut modalități de a rezolva această problemă. 
COACH: OK, bine, am înțeles asta. [notează pe scurt] 
Pasul 3 - Aprofundarea înțelegerii și a perspectivelor 
În această etapă se începe procesul real de cunoaștere prin înțelegerea în profunzime și 
cunoașterea perspectivelor coachee-ului. În calitate de coach vă veți lămuri și mai bine, deși 
obiectivul primar este acela de a crește gradul de conștientizare de sine al coachee-ului. 
Obiectivele noastre pentru această etapă includ: 
- să cereți informații cu privire la situația/situațiile ce au legătură cu obiectivele sau 
problemele coachee-ului. 
- să descrieți o “imagine mai clară” a situațiilor menționate anterior. 
- să creșteți gradul constientizării de sine al coachee-ului, în raport cu subiectele discutate 
anterior. 
- să aprofundați nivelul de înțelegere al coachee-ului, pentru o mai bună conștientizare. 
- să ajutați coachee-ul să formuleze idei sau decizii pe baza unei gândiri clare. 
Începeți prin a cere unele informații simple, concrete despre situația sa (oricare ar fi aceasta). 
Permiteți-vă să fiți curios, dar fără a dori să cunoașteți totul și puneți întrebări care vă ajută să 
conturați o imagine mai clară a ceea ce se întâmplă. Nu uitați că, pentru a veni în sprijinul 
coachee-ului, în calitate de coach trebuie să înțelegeți bine atât situația cât și ceea ce simte 
acesta. 
Exemplu: 
COACH: Așadar, poți să-mi spui mai multe despre ce s-a întâmplat la serviciu în ultima 
săptămână? 
COACHEE: Sunt zile când mă cert cu colegii pentru că îmi cer să fac diverse lucruri, cum ar 
fi să traduc documente din engleză în franceză, și pentru că eu nu stăpânesc niciuna din 
aceste limbi, mă critică foarte tare pentru faptul că nu sunt destul de competent.   
COACH: Poți să-mi dai mai multe detalii despre situația asta? 
Observați cum coach-ul caută înformații de bază. 
Pasul 4 - Conturarea unor idei și concluzii 
Din fericire, această etapă va fi percepută ca o evoluție firească a activității anterioare. Aici 
rezumăm elementele anterioare ale conversației în concluzii sau într-o conștientizare 
amplificată sau chiar în acțiuni menite să încurajeze evoluția pe viitor. 
Obiectivele noastre pentru această etapă includ: 
- să conștientizați perspectivele sau concluziile la care a ajuns coachee-ul. 
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- să intuiți și/sau să rezumați idei și opțiuni. 
- să identificați orice concluzie suplimentară, idee sau opțiune. 
- să conveniți asupra unor acțiuni specifice, dacă este cazul. 
- să dați un sens viitorului, de exemplu prin motivarea coachee-ului să acționeze într-o 
anumită direcție.  
Exemplu 
COACH: Așadar, spuneai mai înainte că ai unele probleme la locul de muncă pentru că nu 
vorbești bine limbi străine. Poți să-mi dai mai multe detalii despre această situație? 
COACHEE: Cred că trebuie să mă implic mai mult, să fac ceva pentru a-mi îmbunătăți 
limbile străine; în caz contrar, risc să-mi pierd jobul și nu cred că-mi doresc asta. 
COACH: Te-ai gândit la unele lucruri pe care ai putea să le faci pentru a schimba această 
situație? 
COACHEE: M-am gândit să urmez niște cursuri de limbi străine dar este totuși dificil să 
găsesc un loc în care să nu plătesc foarte mult. 
COACH: Te-ai interesat unde anume se țin cursuri de limbi străine? 
COACHEE: Am căutat pe internet și am găsit câteva date de contact ale unor centre de limbi 
străine fie mai aproape de serviciu, fie mai aproape de casă. 
COACH: Spuneai ceva de faptul că nu dorești să plătești prea mult pentru aceste cursuri…. 
COACHEE: Da. Salariul meu nu este mare și nu-mi permit să cheltui prea mulți bani… 
COACH: Dar dintre centrele pe care le-ai găsit, care are prețul cel mai bun din punctul tău de 
vedere? 
COACHEE: Pai...cred că este cel mai aproape de casă. 
COACH: Și l-ai prefera pe acesta? 
COACHEE: În acest moment nu știu ... 
COACH: Hai să procedăm în felul următor: până la următoarea ședință de săptămâna viitoare 
îți dau ca “temă pentru acasă” să faci o listă mult mai detaliată a centrelor de limbi străine pe 
care le găsești pe internet: notează-ți locația lor, programul și prețurile. Notează-ți toate astea 
pe o hârtie și săptămâna viitoare vom discuta despre ceea ce ai găsit. Ce zici? Este în regulă?  
COACHEE: Da... sigur.  
Pasul 5 - Incheierea 
Această etapă finală cuprinde încheierea conversației realizate într-un mod profesionist. La 
fel ca în prima etapă, veți avea deja experiență în finalizarea unei conversații. 
Obiectivele noastre în această etapă sunt: 
- să faceți un rezumat, menționând faptul că ședința se apropie de final, de exemplu 
verificând dacă au rămas subiecte neabordate 
- să-i transmiteți coachee-ului sentimentul că ședința s-a desfășurat în mod profesionist, 
inspirându-i încredere 
- să păstrați o claritate reciprocă a subiectelor discutate, de exemplu cu privire la ceea ce se va 
întâmpla după terminarea ședinței 
- să evidențiați progresele înregistrate în timpul ședinței. 
- să încurajați coachee-ul să continue să discute despre problemele abordate și în următoarea 
ședință, de exemplu fără implicarea directă a coach-ului. 
- să încheiați ședința în mod firesc.  
Exemplu:  
COACH: OK, cred că ne apropiem de finalul ședinței. Lasă-mă să verific care sunt 
obiectivele tale. Am discutat în această ședință despre problema legată de îmbunătățirea 
competențelor tale lingvistice. Mai ai și o altă problemă despre care ai vrea să vorbim? 
COACHEE: Nu, sunt mulțumit cu atât. 
COACH: Minunat! Ți-a fost utilă această ședință? 
COACHEE: Chiar a fost. Mi-a dat de gândit. 
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COACH: Bine. OK, John. Data viitoare când ne vedem să-mi spui ce ai reușit să faci în 
această săptămână. [vă dați mâna] 
COACHEE: OK, mulțumesc. 
COACH: Săptămâna viitoare joi la ora 4 după-amiază este ok pentru tine? 
COACHEE: Da, sigur. Pe data viitoare! La revedere! 
COACH: La revedere! 
 

2. METODE DE MONITORIZARE A PROGRESULUI REALIZAT DE 
COACHEE 
Coach-ul trebuie sa îl învețe pe coachee să își monitorizeze progresul în atingerea 
obiectivelor nu doar pentru că acest lucru îi va consolida angajamentul pentru acestea, dar și 
pentru faptul că simplul act de monitorizare sporește șansele ca persoana să realizeze anumite 
progrese. 
 
 

 
 
Exercițiul Scara de la 1 la 10 
Dacă solicitați cuiva să-și crească gradul de conștientizare cu privire la un aspect al 
comportamentului, este posibil să nu știe cum să realizeze acest lucru. Oamenii au nevoie de 
un model practic pentru creșterea gradului de conștientizare. Un bun exercițiu îl reprezintă 
Scara de la 1 la 10. 
Exercițiu: Un coachee de fiecare dată când se teme de ceva devine agresiv și mai puțin 
eficient decât de obicei. Dacă un coachee dorește să-și dezvolte capacitatea de a rămâne calm, 
un coach poate să îi sugereze să utilizeze scara de la 1 la 10 pentru o monitorizare a gradului 
în care poate rămâne calm în legătură cu o situație anume. Nivelul 10 este pentru nivelul cel 
mai înalt de calmitate. Nivelul 1 este nivelul cel scăzut de calmitate în care coachee-ul poate 
ajunge, atunci când este în totalitate afectat emoțional. Ca rezultat al efectuării acestui 
exercițiu, simplul act al monitorizării va ajuta la diminuarea gradului de 
iritabilitate/agresivitate. 
 
Exercițiul Teme pentru acasă 
Un coaching ideal presupune ca un coach să îi solicite coachee-ului să întreprindă anumite 
acțiuni până la ședința următoare de coaching. Este foarte importat ca un coach să dea “teme 
pentru acasă”, pentru că acest lucru îi va consolida coachee-ului dorința de a îmbunătăți o 
serie de aspecte. De exemplu, un coach îi poate cere coachee-ului ca până la ședința 
următoare să alcătuiască o listă cu cele mai importante calități necesare pentru a obține o 
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dezvoltare pe plan profesional. Pe parcursul următoarelor ședințe de coaching, se pot purta 
discuții pe marginea ideilor menționate de coachee în respectiva listă. 
 
 

CAPITOLUL V 

INTREBĂRI ÎN COACHING 

 22 de întrebări pentru stabilirea exactă a 
obiectivelor 

Coachee-ul are nevoie de ajutor suplimentar în stabilirea 
obiectivelor? Coach-ul poate să adreseze aceste întrebări coachee-ului pentru a-l ajuta să-
și “fixeze cele mai bune obiective: 

 sunt: Obiectivele MAJORE

a) Focalizarea pe rezultat. Odată ce ați înțeles DE CE-ul, (și vorbim aici pe un ton optimist) ați 
reușit în proporție de  90% ! 

b) Menținerea valorilor personale. Cu cât un obiectiv se apropie mai mult de valorile dvs. 
personale și fundamentale, cu atât acesta este mai UȘOR de îndeplinit. Atenție: puteți să 
îndepliniți obiective ce nu concordă cu sistemul dvs. de valori, dar acest lucru este mai greu de 
realizat și aduce mai puțină satisfacție.  

c) Menținerea unei atitudini pozitive. Spuneți de exemplu “Îmi doresc unghii sănătoase” 
decât “Aș vrea să nu-mi mai rod unghiile”. 
 
 

și : SMART

pecific - detaliat (știți exact ce vă doriți să obțineți) S

easurable - măsurabil (știți în ce moment obiectivul dvs. este îndeplinit) M

ction-oriented - orientat pe acțiune (știți ce trebuie SĂ FACEȚI ) A

ealistic - realist (obiectivul dvs. este unul REALIZABIL) și  R

ime-Bound - limitat în timp (obiectivul dvs. are un deadline) T

Focalizarea pe : rezultat

1. Ce vă doriți cu ADEVĂRAT? Meditați profund…  
2. Care este OBIECTIVUL la care doriți să ajungeți?  
3. Ce vă NEMULȚUMEȘTE în legătură cu faptul că NU ați realizat până acum acest 

obiectiv?  
 

Menținerea valorilor : personale
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4. Este acest obiectiv în concordanță cu planul dvs. de viață/viziunea dvs. asupra vieții? Care este 
sentimentul dvs.? 

5. Acest obiectiv se aliniază cu sistemul dvs. de valori? Gândiți-vă la ce este cu 
ADEVĂRAT important în viață. Vă ajută acest obiectiv să obțineți mai mult? 

6. Vă DORIȚI cu adevărat să atingeți aceste obiective, sau sunt doar lucruri pe care 
TREBUIE/AR TREBUI să le faceți? Dacă TREBUIE, atunci aceste obiective nu sunt ale 
dvs.. 

7. Care sunt sentimentele dvs. vis-a-vis de obiectivul avut în vedere? Sunteți pe deplin 
mulțumit, încântat, entuziast? Acestea sunt semne ale unui obiectiv bun.  

8. Dacă obiectivul dvs. ar fi îndeplinit ÎN ACEST MOMENT, v-ați bucura? Identificați 
eventualele probleme. 

9. Acest obiectiv vă definește stilul de viață/viața în general? Ce impact are asupra dvs? Necesită 
timp/efort/implicare din partea dvs.? 

Identificarea : obstacolelor

10. Puteți să începeți să vă implicați în atingerea unui obiectiv și să mențineți rezultatul la care 
ați ajuns? Aveți controlul deplin în obținerea acestuia? 

11. Ce impact va avea această schimbare asupra diferitelor specte din viața dvs.? Ce alte probleme mai 
trebuie să rezolvați? 

12. Care sunt lucrurile pozitive din SITUAȚIA DVS. ACTUALĂ?  Ce “alte avantaje” aveți dacă rămâneți 
în această situație?  

13. Așadar, cum puteți să păstrați aceste aspecte pozitive în viața dvs. și să faceți, ÎN ACELAȘI TIMP, o 
schimbare? 

14. La CE anume ar trebui să renunțați pentru a vă atinge acest obiectiv? Și, cel mai 
important, care este prețul acestei schimbări pe care sunteți dispus să-l plătiți? 

15. Dacă există și alte aspecte importante legate de realizarea acestui obiectiv (ceva care vă 
poate susține sau ceva care vă împiedică) și pe care nu le-ați menționat până acum, care 
ar fi acestea? 

16. CINE VEȚI DEVENI după ce veți atinge acest obiectiv? 
 

Măsurarea : obiectivului

17. Pot să ating un obiectiv de asemenea dimensiuni?  
Este prea mare? Atunci fracționați-l în obiective mai mici. Sunt prea mici obiectivele? 
Atunci căutați un obiectiv mai mare. 

18. Care ar fi nivelul MINIM/cel mai ușor al unui obiectiv pe care-l puteți obține? 
19. Care ar putea fi nivelul-ȚINTĂ al obiectivului de îndeplinit? 
20. Care ar putea fi CEL MAI RIDICAT nivel al obiectivului de îndeplinit? 
 

Resurse – : Treceți la acțiune

21. Care sunt RESURSELE de care dispuneți acum și care vă pot ajuta în atingerea 
obiectivului? Faceți o listă cu: lucruri, persoane, contacte, calități personale, aptitudini, 
informații, resurse financiare, etc.! 

22. Care sunt RESURSELE de care aveți NEVOIE în îndeplinirea obiectivului dvs.? Faceți o 
listă! 
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  37 de întrebări  pentru relaxarea coachee-ului	  

De regulă un coachee rămâne concentrat pe o anumită problemă și nu mai vede opțiunile din jurul 
său. Ajutați-l să se detașeze folosind întrebările de mai jos: 

– Care este rezultatul ideal? Gândiți-vă puțin și clarificați-vă acest lucru în Ce vă doriți 
minte (sau scrieți pe o hârtie!). Cum ați vedea lucrurile dacă v-ați detașa de probleme înainte 
să continuați să vă atingeți obiectivul? 

– Acum că știți ce vă doriți, răspundeți la următoarele întrebări: Opțiuni de identificare 
¶ Ce ați făcut mai exact până în acest moment? Ce a mers și ce nu a mers? 
¶ Care sunt resursele și competențele pe care deja le aveți și care v-ar putea ajuta să 

evoluați? 
¶ Ce v-ar ajuta să ajungeți la următoarea etapă? 
¶ Ce trebuie să faceți cu prioritate? 
¶ De la ce altă persoană ați putea să cereți ajutor ajutor pentru a vă atinge scopul? 
¶ Dacă ați beneficia de cele mai bune condiții, ce ați face acum?  
¶ Ce ați face dacă ați fi un expert  în domeniul obiectivului dvs./problemei dvs? 
¶ Ce sfat ați da celui mai bun priten al dvs. care s-ar afla într-o situație similară? 
¶ Ce sfaturi credeți că v-ar da cel mai bun prieten al dvs.? 
¶ Cum credeți că ar acționa o persoană care vă inspiră în locul dvs.?  
¶ Dacă ați avea de ales, ce ați face? 
¶ Ce ați face dacă ați avea la dispoziție timpul necesar? 
¶ Cum vedeți lucrurile dacă banii nu ar fi o problemă? 
¶ Ce ați face dacă ați avea încredere totală în aptitudinile dvs.? 
¶ Ce ați face dacă ați ști că persoanele din jurul dvs. vă oferă sprijinul lor total? 
¶ La ce alte aspecte sau opțiuni nu v-ați gândit până acum? 
¶ Ce înseamnă pentru dvs. o opțiune imposibilă? 
¶ Care este decizia pe care evitați să o luați? 
¶ Dacă ați intuit (în secret) răspunsul la rezolvarea problemelor dvs., care ar fi acesta? 

 - Citiți lista de idei și opțiuni pe care o aveți: Treceți la acțiune
ü Care ar fi cel mai mic și cel mai ușor pas pe care ați putea să-l faceți? 
ü Care sunt opțiunile sau acțiunile de care v-ați ocupa? 
ü Cum ați face mai distractive aceste sarcini/opțiuni? 
ü Cine  v-ar mai putea ajuta în realizarea obiectivelor dvs.? 
ü Dați exemplu de o acțiune pe care o puteți realiza în următoarele 10 minute. 
ü Enumerați trei acțiuni utile pe care le puteți realiza în decursul acestei săptămâni. 
ü Imaginați-vă că ați găsit o lampă magică pe care ați lovit-o din greșeală și începe să 

vorbească. Ce credeți că v-ar spune să faceți? 
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- Acționați! Alegeți-vă acțiunile pe care vreți să le Asumarea angajamentelor 
întreprindeți 
! Când mai exact veți pune în aplicare acțiunile? Menționați ziua și ora. 
" Pe o scară de la 1 la 10, care este probabilitatea să îndepliniți fiecare acțiune în parte?  

- Dacă scorul este sub 8, atunci întrebați-vă ce obstacolele vă împiedică să îndepliniți 
respectiva acțiune și acționați cu prioritate în acest sens.  

" Cum vă sabotați singur și ce ați face diferit de data aceasta? 
# Cum vă dați seama că ați finalizat o acțiune? 
# Cine este persoana cu care discutați despre acțiunile dvs. și care să susține în finalizarea 

lor? 
# Ce anume le veți cere persoanelor care vă susțin să facă pentru dvs.? 
$ Spuneți-mi ce ați simți după finalizarea acțiunilor. 
$ Cum vă veți auto-recompensa la finalizarea acțiunilor? 

 
 

Întrebări pentru ședința de coaching 
 

Sunt întrebări create cu scopul de a-l ajuta pe coachee să devină mai specific cu privire la ce a 
învățat pe durata ședintei de coaching. Ele pot fi date ca teme pentru acasă sau pot fi aplicate 
la finalul ședintei de coaching.  

 
Numele persoanei: ____________________________ Data: __________________ 

 

1. Ce am obținut pe durata perioadei de coaching? ( în linii mari) 
1.   
2.   
3.  

 

2. Ce anume am obținut sau am învățat să fac diferit ca rezultat direct al coaching-
ului? (revizuiți obiectivele) 

1.   
2.   
3.  

 

3. Care sunt în acest moment cele 3 obiective sau vise majore în viața dvs.? ( pe plan 
personal și profesional) 

1.   
2.   
3.  

 

4. Care sunt primele 5 priorități în viață așa cum le ințelegeți acum? 
1.   
2.   
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3.   
 

5. La ce convingeri limitate ați renunțat (în legătură cu dvs. , viața dvs., alte persoane) și 
nu mai credeți în ele? 

1.   
2.   
3.    

 

6. Ce convingeri pozitive aveți în acest moment (în legătură cu dvs. , viața dvs., alte persoane) și 
credeți în ele? 

1.   
2.   
3.    
 

7. Ce anume ați învățat despre dvs. în mod special? ( lucruri pe care poate nu le-ați menționat 
încă): 

1.   
2.   
3.   
8. Cum s-a schimbat viața dvs. ca rezultat a ceea ce ați învățat pe durata ședinței de coaching? Ce 

ați învățat și vă va ajuta în viață? 
1.    
2. 
3. 
  
 

9. Care a fost cea mai buna ședință de coaching pentru dvs.? 
1.   
2.   
3.  

 

10. Care sunt cele mai bune lucruri din viața dvs.? 
1.   
2.   
3.  

 

11. Ce altceva mai notați ca fiind util pentru dvs. de acum înainte? 
1.    
2. 
3. 
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CAPITOLUL VI 
EXERCIȚII DE COACHING 

 
Exercițiul Roata vieții îl ajută pe coachee să vadă cât de echilibrată este viața sa, să își 
clarifice prioritățile pentru atingerea obiectivelor, să își evalueze progresul. 
 

 

NUME: ______________________          DATA: _____________________ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Distracție, recreere 

Dezvoltare 
personală și 

învățare 

Alte aspecte 
seminificative/Dragoste 

Mediul fizic (casa) 
 

Carieră 

Bani 

Sănătate 

Prieteni și familie 

0 10 
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Exercițiul Roata vieții  - Sfaturi pentru coach  
 

Note: 

• Acest exercițiu vă ajută să vă clarificați prioritățile în atingerea obiectivelor și îl ajută pe 
client să-și planifice viața în așa fel încât să ajungă la un echilibru. 

• Echilibrul este o stare personală și unică fiecărui individ în parte, pentru că ceea ce 
reprezintă un echilibru pentru cineva poate fi stresant sau plictisitor pentru altcineva.  

• Echilibrul trebuie evaluat în timp. Astfel, verificarea periodică a echilibrului clientului 
poate constitui un obicei util ce-l poate ajuta să descopere mai multe lucruri despre sine. 
Puteți face acest exercițiu cu clienții dvs. sau le puteți cere să-l facă singuri. 

• O altă opțiune pentru acest exercițiu este ca notele să fie acordate de către alte persoane 
apropiate. Uneori este util să aflăm cum percep cei din jur echilibrul din viața noastră. 
Atenție: cereți acest lucru doar unei persoane în care aveți încredere și a cărei părere 
contează.   

 

Instrucțiuni detaliate: 

1. Cereți-le clienților să analizeze cele 8 segmente din Roata vieții. Roata ar trebui să arate 
cât de echilibrată este viața lor. Dacă este necesar, pot diviza o anumită categorie pentru a 
adăuga un aspect nou care lipsește. De asemenea, clienții pot redenumi un anumit 
segment foarte important pentru ei. Ariile cele mai importante sunt: 

1. Familie/prieteni 
2. Partner/alte persoane importante/viața romantică 

EXEMPLU 

 

8 

	  

9 

	  

7 

	  

2 

	  

4 

	  

5 

	  

8 

	  
6 

	  
Instrucțiuni pentru Roata vieții 

Cele 8 secțiuni din Roata Vieții reprezintă echilibrul.  

Vă rugăm să modificați, să fragmentați sau să redenumiți orice categorie pe care o considerați 
importantă și care reprezintă un echilibru în viața dvs.. Considerați că centrul este 0 și marginea 
cercului 10. Marcați nivelul de satisfacție  din fiecare secțiune în parte printr-o linie dreaptă sau 
curbă, realizând astfel o nouă margine (a se vedea exemplul)  
Noul perimetru al cercului reprezintă  “Roata vieții” dvs.. 
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3. Carieră 
4. Situația financiară 
5. Sănătatea (emoțională/psihică/fizică/nutriție) 
6. Mediul fizic/casa 
7. Distracție/recreere/timp liber 
8. Dezvoltare personală/educație/dezvoltare proprie 
9. Starea spirituală (nu ține neapărat de religie – poate fi legat de sentimentul de 

sine) 
10. Aici se poate include siguranța, personalitatea, integritatea, apartenența la 

comunitate. 
2. Întrebați-i pe clienți ce înseamnă succesul pentru fiecare arie în parte. 
3. Acum cereți-le să-și evalueze nivelul de satisfacție pentru fiecare arie din viața lor prin 

trasarea unei linii în fiecare segment în parte. Dați note de la 1 (foarte nesatisfăcător) la 
10 (foarte satisfăcător) pentru fiecare arie în parte pentru a afla nivelul actual de 
satisfacție. 

4. Noul perimetru al cercului definește Roata vieții. Puteți să-i întrebați dacă „drumul este cu 
denivelări”. 

5. Acum priviți roata și adresați clientului câteva întrebări pentru a aprofunda exercițiul: 
1. Aveți ceva surprize? 
2. Ce părere aveți despre viața dvs. când priviți roata? 
3. Cât timp acordați acestor aspecte din viața dvs.? 
4. Cât timp v-ar plăcea să acordați acestor lucruri? 
5. În care din aceste segmente ați dori să aduceți îmbunătățiri? 
6. Ce ați putea face pentru a aduce schimbări? 
7. Puteți să faceți singur schimbările necesare? 
8. În ce măsură aveți nevoie de ajutorul și de cooperarea altor persoane? 
9. Ce vă lipsește pentru nota de 10? 
10. Cum ar fi o notă de 10? 

 
 
Exercițiul Formularul satisfacțiilor vieții 

 
1. Dacă ar fi sa dați o notă de la 1 la 10 pentru nivelul dvs. de satisfacție privind viața dvs. 
personală, care ar fi aceasta? 

    

_____  / 10 
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-‐-‐5	   	  0	   +5	    

   	  

2. Dacă ar fi sa dați o notă de la 1 la 10 pentru cât de distractivă este viața dvs., care ar fi 
acesta? 

     

_____  / 10 

 

  

3. Dacă ar fi sa dați o notă de la 1 la 10 pentru cât de fericit sunteți în profesia dvs., care ar fi 
acesta? 

     

_____  / 10 

  

 

4. Dacă ar fi sa dați o notă de la 1 la 10 privind modul în care sunteți acum ocupat care ar fi 
acesta?  

     

_____  / 10 
  

 

5. Mă plac pe mine însumi: (faceți un X pe linie de la – 5 la +5 pentru a evalua) 

     

    

 

 

6. Care este cel mai bun lucru din viața dvs. în acest moment? 

 

___________________________________________________________________________ 

  

7. Ce ați dori să îmbunătățiți în viața dvs. în acest moment? 

 

___________________________________________________________________________ 
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8. Îmi doresc:  (vă rugăm să bifați) 

r  Mai mult sens /un scop în viață 

r  Mai multă împlinire / fericire în viață 

r  Mai mult echilibru în viață 

r  Mai multă libertate și / sau pace interioară în viață 

r  O schimbare în carieră 

r  Să ating obiectivele mai repede și / sau mai ușor 

r  Să învăț să am mai multă încredere în mine însumi 

r  Altele (dacă este ceva ce nu ati mentionat încă, care este acest lucru?) 

_________________________________ 

9. Sunt gata să iau măsuri, să fac schimbări în ceea ce privește viața personală, obiceiurile, 
mediul.  

     

Poate   /   Da   /   Nu    (vă rugăm încercuiți)  

 

  

 

Lista distorsiunilor cognitive  
 
De cele mai multe ori oamenii văd lucrurile într-o lumină negativă ignorând pozitivismul și 
folosind cuvinte restrictive precum întotdeauna sau niciodată. Atât coach-ul cât și terapeutul 
recunosc faptul că distorsiunile cognitive reprezintă un instrument puternic în terapia 
comportamentului cognitiv. 
 
Mai jos găsiți o listă cu cele mai cunoscute 10 distorsiuni cognitive: 

 
Dvs. pe care le folosiți? Stabiliți domeniile despre care ați dori să discutați cu coach-ul dvs.. 

 

1. Gândirea absolutistă de tipul totul sau nimic: atunci când vedem lucrurile în alb sau negru, corect sau 
greșit și nimic altceva; definește mai ales o gândire de tipul “Dacă nu sunt perfect, sunt un 
ratat”. 
• Nu am reușit să termin de scris acea lucrare, deci e o pierdere totală de timp. 
• Nu are rost să joc dacă nu sunt  100%  în formă. �  Nu s-au prezentat, deci sunt persoane în care nu poți avea deloc 

încredere! 
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2. Suprageneralizarea: presupune utilizarea de cuvinte precum întotdeauna, niciodată în legătură un 
eveniment sau cu o experineță unică. 
• Niciodată nu voi fi promovat.      �  Ea întotdeauna face lucru ăsta … 

 

3.  Minimizarea sau amplificarea  (în mod exagerat):  atunci când dăm lucrurilor din jur o importanță prea 
mică sau prea mare, deseori creând imaginea unei "catastrofe" ce urmează să se întâmple. 
• Pentru că șeful meu i-a mulțumit public, cu siguranță că ea va obține promovarea, și nu eu (în ciuda 

rezultatelor și performanțelor mele remarcabile). 
• Am uitat de acel e-mail! Asta înseamnă că șeful meu  nu va mai avea încredere în mine de acum înainte, nu voi 

mai obținea acea mărire de salariu iar soția mă va părăsi. 
 

4. Problema "Trebuie": utilizarea cuvintelor "trebuie", "este nevoie", "este necesar", "ar trebui să" în scopul 
automotivării poate conduce la sentimente de vinovăție atunci când nu reușiți (sau la sentimente de furie și 
resentimente atunci când o altă persoană nu reușește). 
• Ar fi trebuit  să termin tabloul în acest weekend.  
• Ar fi trebuit să fie mai atenți la sentimentele mele și ar fi trebuit să știe că acel lucru mă deranjează. 

 

5. Etichetarea: se referă la punerea unei etichete negative propriei persoane sau altor persoane din jur după un 
anumit eveniment. 
• N-am putut să-l privesc în ochi pe colegul meu. Sunt un prost! �  Ce idiot e! Nici măcar nu vedea că vine! 

 

6. Concluziile pripite:  
1) Citirea gândurilor: se referă la imaginarea unor impresii negative pe care credeți că cei din jur le au 
despre dvs. fără nicio dovadă reală în acest sens. 

Prietena dvs. este îngrijorată dar nu încercați să aflați de ce și vă gândiți că:  

• Crede că exagerez din nou.             sau   �  Încă nu m-a iertat pentru faptul că i-am spus lui Fred 
despre boala sa. 

 

2) Ghicirea viitorului: presupune imaginarea unor predicții negative cu privire la viitor fără nicio 
dovadă reală în acest sens. 

• Nu voi fi în stare să-mi vând casa și voi rămâne blocată aici. (chiar dacă piața imobiliară este 
bună)  

• Nimeni nu va înțelege. Nu voi mai fi invitată niciodată. (chiar dacă prietenii sunt îngăduitori). 
 

7. Subestimarea pozitivismului: este nerecunoașterea unei atitudini pozitive. Este atunci când vorbim despre 
faptul că un anumit lucru poate fi făcut de oricine sau atunci când insistăm că acțiunile noastre pozitive și 
calitățile noastre nu sunt apreciate așa cum am merita…  
• Nu mai contează. Oricine ar fi putut să facă asta.  
• Nu am reușit decât să reduc țigările de la 40 la 10 pe zi, dar asta nu contează, pentru că tot nu am reușit să 

mă las de fumat.  
 

8. Blamarea & personalizarea: se referă la autoblamare în situații în care nu sunteți cu totul responsabil sau 
la învinovățirea altor persoane și negarea rolului pe care-l aveți în această situație. 
• Dacă aș fi fost  mai tânăr, obțineam acel job.   
• Dacă n-aș fi spus acel lucru, ei n-ar fi … 
• Dacă n-ar fi țipat la mine, nu m-aș fi supărat și n-aș fi avut acel accident de mașină. 

 

9. Raționamentul emoțional: pe principiul “simt, deci exist”.  Se referă la presupunerea că un anumit sentiment 
este adevărat - fără a mai face săpături pentru a verifica dacă acest lucru este corect. 
• Mă simt ca un idiot. (Cred că acest lucru este adevărat).    �  Mă simt vinovată. (Cred că am greșit ceva). 
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• Nu mă simt bine că am țipat la partenera meu. Cred că sunt egoist și nechibzuit. 
 

10. Filtrul mental: este atunci când permiteți/vă lăsați pradă unui gând negativ care vă strică buna 
dispoziție, vă ruinează fericirea și vă compromite orice speranță. 
• Luați masa cu prietenii la un restaurant în oraș, dar mâncarea dvs. nu este bine gătită, lucru care 

vă strică întreaga seară. 
 

Foaie de lucru pentru brainstorming   
 
Este o metodă ideală în workshop-uri și seminarii. Brainstorming-ul poate fi folosit la finalul 
ședinței de coaching  sau poate fi dat coachee-ului ca temă pentru a-l ajuta să se înțeleagă 
care lucruri îi sunt sau nu de folos în atingerea obiectivelor sale sau în armonizarea vieții cu 
propriile sale valori. 
 
Numele: ____________________________________ Data: ________________ 
  

 

Din ce ați învățat până acum, care sunt lucrurile care vă ÎMPIEDICĂ/ 
MINIMALIZEAZĂ/SUSȚIN/ACCELEREAZĂ acțiunile dvs. și cu care dintre ele veți 
ÎNCEPE? 

ÎMPIEDICĂ MINIMALIZEAZĂ SUSȚIN ACCELEREAZĂ Cu ce veți 
ÎNCEPE 

     
     
 

Există mai multe tipuri de metode de coaching ce se adaptează la diferite situații, sarcini și 
clienți. În cadrul unei ședințe se pot folosi mai multe metode. Cele mai des utilizate și mai 
eficiente metode sunt conversația și modelul de DEZVOLTARE. Totuși, utilizarea tehnicilor 
de coaching reprezintă doar un mijloc de îndeplinire a sarcinilor față de client. Alegerea celei 
mai potrivite tehnici depinde de coachee, de tema discuțiilor, relația coach-coachee și 
împrejurări. 

Modelul de DEZVOLTARE (GROW) 

GROW vine de la: 

G = Goal = Obiectiv = ce doriți să faceți	  
R = Current Reality = Realitatea prezentă = ce se întâmplă acum	  
O = Options or Obstacles = Opțiuni sau obstacole = ce ați putea face	  
W = Will or Way Forward = Dorință sau calea de urmat = ceea ce veți face	  
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Modelul de ADAPTARE (ADAPT) 

ADAPT vine de la: 

A = assess current performance = evaluarea performanțelor actuale 

D = develop a plan = dezvoltarea unui plan 

A = act on the plan = acțiuni în cadrul unui plan 

P = progress check = identificarea progreselor înregistrate 

T = tell and ask = spuneți și întrebați 

SWOT  

SWOT este un tabel ce cuprinde următoarele: punctele forte (Strenghts), punctele slabe 
(Weaknesses), oportunitățile (Opportunities) și amenințările (Threats) cu care se confruntă 
coachee-ul. Acest lucru îi permite să-și identifice punctele forte, să facă față lipsurilor și să 
profite de toate oportunitățile. 

Opțiuni pentru utilizarea instrumentului DEZVOLTARE (GROW) 
 
1. Stabilirea unui obiectiv. Coach-ul trebuie să analizeze cu atenție ce schimbări dorește 
coachee-ul să facă, ca apoi să structureze această schimbare ca obiectiv de îndeplinit. 

Este bine ca obiectivele și sarcinile de îndeplinit să fie împărțite în 4 grupe. 

Ce pot să fac astăzi? 

Ce pot să fac în această săptămână? 

Ce pot să fac în această lună? 

Ce pot să fac până la următoarea întâlnire cu coach-ul? 

Atunci când faceți acest lucru, este util să adresați întrebări cum ar fi: 

Unde ați fost? 
Unde ați ajuns acum? 
De unde știți că problema s-a rezolvat? 
Acest obiectiv este unul constructiv pentru cariera dvs.? 
Se potrivește cu obiectivele echipei dvs.? 

 
2. Analizarea realității curente. Oamenii încearcă să-și atingă obiectivele sau să-și rezolve o 
problemă fără a acorda o prea mare atenție punctului de plecare și adeseori constată că le lipsesc  
informații esențiale în atingerea obiectivelor lor. 
Întrebările eficiente pentru această etapă sunt următoarele: 

Ce se întâmplă acum? (ce, cine, când, cât de des?)  
Care este efectul sau rezultatul acestui lucru? 



 

	  
	  

42	  

Care sunt pașii pe care i-ați făcut pentru atingerea acestui obiectiv? 
Este acest obiectiv în neconcordanță cu alte obiective sau aspirații personale? 

      Ce este cel mai important pentru dvs.? 
 
3. Explorarea opțiunilor 

După ce coach-ul și coachee-ul analizează realitatea curentă, este momentul să stabilească 
împreună care dintre posibilele opțiuni sunt cele mai bune pentru atingerea obiectivelor. 

Întrebările tipice pe care le puteți pune în scopul explorării opțiunilor: 

Ce altceva ați putea face? 
Cum ar fi dacă acest obstacol nu ar exista? Cum s-ar schimba lucrurile? 
Care sunt avantajele și dezvantajele fiecărei opțiuni? 
Ce factori și ce argumente folosiți în evaluarea opțiunilor? 
Ce ar trebui să nu mai faceți pentru a atinge acest obiectiv? 
Ce obstacole vă stau în cale? 

 
4. Mobilizarea voinței 

După analizarea realității curente și explorarea opțiunilor, v-ați format deja o idee despre cum 
ar putea coachee-ul să-și atingă obiectivele. Etapa finală constă în angajarea coachee-ului în 
acțiunile pe care trebuie să le întreprindă pentru a-și atinge scopul. În acest sens, ceea ce 
trebuie să faceți este să-i creșteți nivelul de motivație. 

Întrebările utile pentru această etapă sunt: 

Deci, ce veți face acum? Ce altceva veți mai face? 
Ce v-ar putea opri? Cum veți trece peste asta? 
Cum vă mențineți motivat? 
La ce interval de timp vă veți analiza evoluția? Zilnic, săptămânal sau lunar?	  

 
Obiective versus valori 
 
Refugiații pot întâmpina probleme în ceea ce privește îndeplinirea dorințelor lor. Motivul 
poate fi acela că s-au născut și au trăit într-o societate cu alte valori. Mulți dintre ei provin din 
țări în care familia joacă un rol primordial, iar în țările în care ajung trebuie să pună cariera pe 
primul loc.  
Exercițiu: Scrieți pe câte o bucată separată de hârtie 8 dintre valorile dvs. pe care le 
considerați cele mai importante. Imaginați-vă că sunteți într-un balon cu aer deasupra mării și 
din cauza vremii nefavorabile trebuie să renunțați la anumite lucruri pentru a nu vă prăbuși. 
Imaginați-vă că fiecare dintre cele 8 valori scrise pe hârtie reprezintă o greutate. Renunțați 
treptat la valorile pe care le-ați scris pe hârtie până când rămâneți la 4. Încercați să le analizați 
în funcție de importanța lor. Fiți dvs. înșivă și analizați valorile din viața dvs.! 
Lista unor posibile valori de viață: Dragostea, credința, bucuria, respectul, umorul, 
prosperitatea, libertatea, familia, prietenii, sănătatea, toleranța, sinceritatea, dreptatea, 
fidelitatea, cooperarea, generozitatea, încrederea. 
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Concluzie: 
A fost dificil? Ce valori ați păstrat? Acum încercați să le priviți în raport cu obiectivele dvs.. 
Cum vi se par? Ați ajuns la o concluzie? Ce vedeți diferit acum? Cum vedeți prezentul? Vă 
veți schimba valorile/obiectivele? Poate că în cele din urmă ați înțeles din ce motiv nu ați 
reușit pânp acum.	  
Exercițiu 
Întrebarea 1: Ce îmbunătățiri vreți să aduceți în viața dvs.?  
Faceți o listă cu 5-10 lucruri pe care vă doriți să le aveți. Lista poate cuprinde experiențe, 
sentimente, aspirații, etc.. 
Întrebarea 2: La ce ați putea să renunțați în viața dvs.?  
Faceți o listă cu 5-10 lucruri la care puteți să renunțați. Lista poate cuprinde conflicte, 
probleme de sănătate, etc.. 
Comparați cele 2 liste și alegeți 3 cele mai importante lucruri. Discutați cu coach-ul dvs. 
despre cum vă ajută aceste priorități și ce trebuie să faceți pentru a le realiza. 
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