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întrebări
P E N T R U  A  N E
S C H I M B A
P E R S P E C T I V A  Î N
S I T U A Ț I I  D E
C R I Z Ă

1. Ce idee nouă mă poate ajuta să
fac față acestei situații?
 
 
2. Cum ar fi dacă aș aborda ceea
ce fac într-o manieră cu totul
nouă?
 
 
3. Cum ar fi dacă această
schimbare reprezintă o
oportunitate? Cum aș putea
profita la maxim de ceea ce se
întâmplă?
 
 
4. Cu ceea ce știu și cu resursele
pe care le am acum la dispoziție,
ce este posibil?
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5. Care sunt schimbările pozitive
care au loc acum în societatea în
care trăiesc?
 
 
6. Care sunt tendințele care mă
influențează cel mai mult în acest
moment? 
 
 
7. Care dintre abilitățile mele sunt 
utile în contextul acesta?
 
 
8. De ce alte abilități aș avea
nevoie?
 
 
9. Cum ar arăta situația asta din
perspectiva altcuiva (identifică o
persoană)?
 
 
10. Din ce alte unghiuri aș putea
să mă uit la situația asta?
 
 
11. Care este tiparul pe care îl
identific? A mai existat ceva
similar înainte? Dacă da, ce pot
aplica din experiența trecută?
 
 
12. Cum ar fi dacă aș putea să o
iau de la capăt?
 
 
13. Ce învăt din situația asta?
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14. Dacă fac un pas în spate, cum
m-ar putea ajuta asta să
progresez? Ce aș vedea
diferit și aș putea aplica?
 
 
15. Ce ar fi dacă aș lua ce am
învățat din greșelile trecute și aș
aplica acum? Cum aș putea face
asta?
 
 
16. Cum ar fi dacă lumea ar fi cu
susul în jos? Cum aș aborda
această nouă realitate? (Și
întrebarea din perspectivă
profesională/de business – Cum ar
fi dacă piața mea de business ar fi
cu susul în jos? Cum ar răspunde
businessul meu acestei realități?)
 
 
17. Ce este adevărat despre mine?
 
 
18. Ce îmi consumă energia și ar
trebui să încetez să mai fac?
 
 
19. Ce aș face diferit, dacă fiecare
acțiune a mea ar fi ghidată de
valorile mele personale?
 
 
20. Cum aș putea face viața
celorlalți mai bună?
 
 
21. Care sunt avantajele acestei
situații?
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22. Cum ar aborda _____
(înlocuiește cu o persoană pe care
o admiri, un mentor, un actor
preferat etc.) această situație?
 
 
23. Ce se poate întâmpla dacă
această idee/acest proiect dă
greș?
 
 
24. Care sunt lucrurile care
contează cu adevărat pentru
mine?
 
 
25. Peste 5 ani, când mă voi uita
înapoi la ziua de azi, care este este
gestul/acțiunea care va scrie cea
mai bună poveste?
 
 
26. Ce ar fi dacă aș începe cu ceea
ce am la îndemână?
 
 
27. Ce mă motivează indiferent de
context?
 
 
28. Ce ar face o persoană
optimistă și cu încredere în sine în
situația asta?
 
 
29. Ce aș face diferit dacă nu mi-ar
fi frică?
 
 
30. Dacă greșec, cum mă ridic
înapoi?
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31. La cine pot apela pentru
ajutor?
 
 
32. Ce merită făcut/încercat
indiferent dacă aș avea succes sau
aș eșua?
 
 
33. Dacă s-ar întâmpla cel mai
pesimist scenariu, cum aș face
față?
 
 
34. Ce mă inspiră?
 
 
35. Cum pot să îi inspir pe ceilalți?
 
 
36. Ce îmi dă energie?
 
 
37. Care sunt comportamentele la
care am nevoie să renunț?
 
 
38. Care sunt lucrurile pentru care
sunt recunoscător/recunscătoare
astăzi?
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