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“Un drum în viaţă: Bucșani - între București și Europa!
Servicii sociale pentru copii și tineri din mediul rural din judeţul Giurgiu”
Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România

DEZVOLTARE PERSONALĂ
   În primul rând trebuie să ne răspundem singuri la întrebările de genul "cine suntem, încotro ne 
îndreptăm și pentru ce trăim". Răspunsurile la aceste întrebări îți pot da indicii clare asupra modului 
în care sunt cariera și viața ta personală, care sunt lucrurile la care visezi și pe care ți-ar plăcea să 
le îndeplinești, și modalitățile tale personale de dezvoltare atât pe plan profesional, cât și pe plan 
personal. Trebuie apoi să ne stabilim o țintă pe care să o atingem. Avem nevoie în permanență de 
ceva care să ne motiveze și apoi de ceva care să ne bucure, atunci când reușim.

Direcții care asigură succesul dezvoltării personale: 

Cum ne putem dezvolta armonios?

• Cunoașterea de sine 

• Conștientizarea și depășirea limitelor

• Scopul personal și dezvoltarea competențelor
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Dezvoltarea personală                                            – așa cum î i  spune și
numele – se referă la o evoluție, la o îmbunătățire 
personală. Este ceva ce majoritatea dintre noi facem în 
fiecare zi, fără să ne dăm seama: ne dezvoltăm pe           
noi înșine. 
Definită uneori auto-dezvoltare, dezvoltarea personală se 
referă la studiul și practica de a-ți îmbunătăți propria 
viață, mai ales cariera, educația, relațiile, sănătatea,    
productivitatea și spiritualitatea, prin efortul tău propriu. 
Este vorba despre strădania permanentă a fiecărui om de 

a deveni mai bun, de a se autodepăți, de a se perfecționa din ce în ce mai mult. Este un proces continuu 
de auto-îmbunătățire, care durează toată viața.
   Conceptul de “dezvoltare personală” include tot felul de activităţi ce te pot face un om mai bun: 
începând cu mișcare, sport, până la citirea cărţilor despre relaţionare, socializare, dragoste,  comunicare, 
creativitate și orice alt domeniu ce atinge omul, ca fiinţă.Un om se poate dezvolta singur, în intimitatea 
casei sale, citind sau făcând exerciţii fizice. Totodată, oamenii se pot dezvolta personal sau profesional, în 
grup, participând la training-uri, workshop-uri sau evenimente cu scopul clar de a dezvolta anumite 
domenii importante pentru fiecare. 
     În dezvoltarea personală nu vorbim despre soluții minune sau despre trucuri magice, ea reprezintă un 
drum personal în interiorul tăuși necesită timp, dar și îndrumători. Tehnicile de dezvoltare personală te 
ajută să iei orice experiență ca pe un prilej de evoluție, să înveți oricând și să fii mereu dispusă să devii 
mai bună. Obiectivul final? Atingerea țintelor propuse, împăcarea cu anumite situații și împlinirea de sine. 

Cheia către o dezvoltare personală armonioasă se afla în tine. Cu cât vei aprofunda mai mult 
ceea ce îți dorești și ceea ce poți obține, cu siguranță că și rezultatele tale vor fi pe măsură.

O mulțime de oameni au reusit astfel, de ce sa nu reușești chiar și tu?

John Maxwell, unul dintre cei mai cunoscuți autori 
de cărți de dezvoltare personală, spunea: “Nu-ți 

poți schimba peste noapte destinația, dar îți poți 

schimba chiar acum direcția”. Așadar, sunt zeci 
de posibilități de a ne atinge obiectivul și există 
mereu o cale potrivită pentru noi, nu neapărat   
universal valabilă.
Dezvoltarea personală te va ajuta să descoperi 
care este cea mai bună cale pentru tine, să-ți alegi 
un drum, să-ți stabilești obiective pe care să le poți 

atinge pe parcursul acestui drum și, la final, să atingi ceea ce ți-ai propus. Introspecția, analiza 
personală și o gândire pozitivă asupra propriei persoane reprezintă primii pași prin care ne putem 
găsi acest drum, iar dezvoltarea personală este cea care ne poate ghida către noi.
    Ea nu implică doar schimbări la nivelul percepției, ci și schimbări legate de trupul nostru. De altfel, 
o minte sănătoasă se poate dezvolta doar într-un corp sănătos, așa că trebuie să acordăm și o 
atenție sporită asupra alimentației și mișcării.
    Un al doilea pas pentru a avea mai mult succes este atenția acordată inteligenței emoționale. Dacă 
învățăm să ne controlăm emoțiile, nu doar ca vom avea reacții mai potrivite în anumite momente, 
însă nu le vom lăsa să ne acapareze atunci când este esențial să acționăm rapid și deștept. Prin   
dezvoltarea personală vei învăța să-ți gestionezi mai bine emoțiile, să le folosești în avantajul tău și 
să nu le mai privești ca un impediment în calea ta.
    Până și cele mai vechi obiceiuri ale tale pot deveni doar o amintire odată ce apelezi la dezvoltarea 
personală. Determinarea, dorința de a deveni mai bun din toate punctele de vedere, atât la serviciu, 
cât și în familie, dar și încrederea că poți face anumite lucruri - sunt câteva idei pe care se bazează 
dezvoltarea personală. 


