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CHEIA SUCCESULUI ÎN CARIERĂ - AUTODISCIPLINA
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CONSILIERE:
• Individuală
• Colectivă (workshop)
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• stabilirea unui țel și planificarea reprezint ă cheia 
succesului; 

• încrederea în sine și optimismul ar fi for ța călăuzitoare. 

Ce îi deosebe ște pe oamenii de succes de ceilal ți?
Sunt ace știa mai înzestra ți din punct de vedere intelectual, 

au mai mult noroc?

Secretul pe care îl au în comun to ți oamenii de 
succes este AUTODISCIPLINA .
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Exerci țiul 1: Analizați și descrieți cele două 
imagini din figura de mai jos: 
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•nu puteți face orice doriți

•aveți o serie de standarde după care considerați că

ar trebui să trăiți

Autodisciplina înseamnă că singura persoană
căreia trebuie să-i dați socoteală sunteți
dumneavoastră.

•nu puteți face orice doriți

•aveți o serie de standarde după care considerați că

ar trebui să trăiți
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• este echivalată cu respingerea recompensei
imediate, în favoarea recompensei întârziate;

• este acea putere care te determină să renunți la
plăcerea imediată în favoarea rezultateleor care
aduc beneficii pe termen lung;

• se manifestă sub forma abilității de a fi centrat pe
acțiune cu scopul de a atinge succesul;

• este autocontrolul pe planurile spiritual, mental și
fizic.

Autodisciplina :
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Câteva exerciții simple pentru a-ți consolida voința și 

atutodisciplina:

• Incerc ă să renun ți la televizor sau la presa scris ă pentru o 
zi sau dou ă.

• Bea apă în loc de suc.
• Mergi pe sc ări în detrimentul liftului.
• Coboar ă cu o sta ție înaintea destina ției și mergi pe jos 

restul drumului.
• Timp de o s ăptămână, mergi la culcare mai devreme decât 

de obicei.
• Dacă îți place ciocolata, abi ține-te de a mânca timp de o zi 

sau dou ă.
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Exercițiul 2:
Enumerați alte metode/exerciții pe care le puteți utiliza pentru a vă

consolida voința și autodisciplina.



9

Exerci țiul 3: 
Alocați-vă chiar acum câteva minute pentru a vă imagina 
și a scrie pe o bucată de hârtie cum vedeți viața 
dumneavoastră ideală peste 5, 10 sau 20 de ani. Notați 
ce stil de viață ați dori să aveți din punct de vedere 
financiar, relațional, mental, fizic și spiritual.

Notă: Când faceți acest exercițiu este foarte important s ă vă concentra ți
doar asupra lucrurilor pe care dori ți să le realiza ți, și nu să vă consumați
energia gândindu-vă la modul în care veți obține acele lucruri. Trebuie să gândiți
ca și cum ați avea posibiltatea să realizați orice v-ați propune. Concentrați-vă pe
“CE”, și nu pe “CUM”, pentru că pe “CUM”-ul îl veți descoperi la momentul
potrivit. Mult succes!
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Antrenați-vă 

„muschii” 

autodisciplinei în 

fiecare zi. 
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•să te întrebi în fiecare zi dacă îți dozezi bine
timpul și dacă faci lucrurile pe care chiar trebuie
să le faci;

•să îți asumi responsabilitatea pentru
rezultate , fără să cau ți scuze pentru lipsa de
performan ță.

Autodisciplină înseamnă:
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Ce pași conduc spre o mai bună disciplină de sine?

• pasiune pentru țintele greu de atins;

• o mare încredere în capacit ățile proprii -
păstrând totodat ă disponibilitatea spre reflec ție 
și introspec ție;

• un cult al seriozit ății față de munc ă și 
încredin țarea că fiecare este r ăspunz ător pentru 
ceea ce face, f ără a da vreodat ă vina pe ceilal ți.
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Ce ajută în acest proces? 

• oamenii pe care tu îi respec ți pentru 
calitățile și abilitățile lor și care te critică fără 
menajamente;

• experien țele felurite ;

• o deschidere profesional ă cât mai 
diversă;

• o bun ă educa ție, la care se adaugă 
dezvoltarea personală continuă.
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Schimb ă-ți via ța prin auto -disciplin ă:

• stabile ște-ți obiective clare și pe 
termen scurt;

• înva ță managementul timpului;
• ieși din zona ta de confort psihic;
• dezvolt ă obiceiuri s ănătoase ca parte

a unei vie ți disciplinate:
o exersează;
o mănâncă sănătos;
o îngrijeste-te;
o stai departe de datorii;

• învată pe toat ă durata vie ții;
• insist ă - rar să-ți iasă lucrurile din prima. 
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Exerci țiul 4: Incercați să alergați (să faceți mișcare) zilnic. Poate
la început nu ai tragere de inimă să ieși la alergat, dar adoptând
acest stil de viață, vei fi surprins cum nu o să mai poți sta o
singură zi fără mișcare. Azi alergi 10 minute, mâine 15 și într-un
an te înscrii la maraton.
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Exercițiul 5. Cum să ajung la o discplină mai bună?

Pas 1:
Imi fac o list ă a lucrurilor unde consider că nu sunt foarte
disciplinat și îmi detaliez la fiecare o serie de motive pentru care
nu fac acele activități așa cum mi-am propus să le fac. Aici e
foarte important să fiu atent la nevoile care pentru mine nu sunt
atât de importante.

Poate ele sunt importante pentru alți oameni din viața mea, dar 
nu neaparat pentru mine; sau au fost importante la un alt moment 
de timp din trecut. Le vom numi non-nevoi (nevoile lor sau 
fostele mele nevoi).
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Pas 2:

In paralel, întocmesc o listă cu lucruri de care mă simt

cu adevarat atras acum, lucruri pe care le-aș face zi și

noapte. De aici, voi detalia o lista cu nevoi pe care le

simt cu adevărat importante pentru mine acum.

Pas 3:

Mă întreb: satisfacerea în exclusivitate a nevoilor de

la pasul 2 mă poate duce la o viață fericită?
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Pas 4:
Mă întreb: la care dintre non-nevoi îmi dau seama c ă nu pot
renun ța? De ce?

Pas 5:
Elaborez o listă finală cu lucrurile care au rămas ca importante
pentru mine, știind acum de ce ele sunt importante – atât de la
pasul 1, cât și de la pasul 2.

Pas 6:
Mă întreb dacă aceste lucruri, oricât de diciplinat aș fi, pot fi
făcute în timpul pe care îl am la dispozi ție. Imi sunt suficiente
24 de ore pe zi pentru a le realiza? Alfel spus, e realist ce mi-am
propus?
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Pas 7:

Dacă da, am lista care trebuie.

Daca nu, reiau lista și văd ce pot

să mai scot, pe baza unei

prioritizări la nivel de nevoi.

Pas 8:

Acțiune. Adăugăm săptămânal:

Evaluare. Invățare. Adaptare.

Acțiune…
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Cum se ob ține
succesul ?
•Nu amâna
•Ac ționează acum
•Fii pe piciorele tale
•Nu te teme de e șec
•Nu te vinde ieftin
•Dezvolt ă-ți obiceiul de a fi în
permanen ță orientat c ătre
atingerea țelului t ău
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Recomandări pentru o carieră de succes:

• Profesionalismul autentic, 
• Munca tenace și implicare
• Păstrarea s ănătății
• Afirmarea loialit ății fa ță de 

companie
• Manifestarea spiritului de 

echip ă
• Respectul colegilor și al 
șefilor

• Sim țul măsurii și răbdare
• Asumarea responsabilit ății

• Păstrarea optimismului
• Evitarea bârfei, a calomiei și 

denigr ării altora
• Prețuirea oamenilor
• Inteligen ța și preocuparea 

de a învăța din gre șeli
• Utilizarea unui limbaj 

civilizat, politicos
• DISCIPLINA ȘI 

AUTODISCIPLINA
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DISCIPLINA ȘI AUTODISCIPLINA

CONCLUZIE


