
INTELIGENȚA 
EMOȚIONALĂ

Spuneam, în curs, că fiecare dintre noi percepe lumea,

comportamentele celorlalți și pe sine însuși, în funcție de lentila pe care

și-a format-o în decursul vieții și care îi prezintă realitatea distorsionat.  

Dacă vrei să poți să fii, cu adevărat, inteligent din punct de vedere

emoțional, trebuie, în primul rând, să-ți cunoști lentila.  

Acesta nu este un test cu răspunsuri și punctaje, ci e un set de întrebări

care să te îndemne la reflexie. Pe măsură ce răspunzi la ele, încearcă să
te cunoști mai bine, să te gândești de ce acesta este răspunsul, și nu

altul, de unde vine acest răspuns, ce l-a generat, dacă e al tău sau

învățat. 

După ce răspunzi la întrebări, caută situații care să confirme și situații
care să infirme răspunsul tău. Care sunt mai multe? 

Răspunde cu MEREU, UNEORI, RAREORI, NICIODATĂ la următoarele

întrebări 

Ia-ți cât timp ai nevoie. 

Cum arată lentila prin care vezi lumea?
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INTELIGENȚA 
EMOȚIONALĂ
1. Mi-e greu să mă bucur de clipa prezentă, pentru că mă tem de ce s- 

ar putea întâmpla în viitor. 

De exemplu te temi să vorbești acum, pentru că ”După ce o să-i spun, o 

să ne certăm” 

2. Prietenii mă sună doar atunci când au nevoie de mine. 

3. Nu pot să fiu fericit(ă), până când nu slăbesc/devin mai 

încrezător(oare)/nu mă mărit/etc. 

4. Oamenii tind să nu-mi acorde atenție. 

5. Simt că nu sunt important(ă) pentru ceilalți.  

6. Am impresia că nu lucurile îmi ies pentru că am noroc. 

7. Nu cred în noroc, cred în muncă. 

8. Mă tem că ceilalți vor descoperi că sunt un ratat, atunci când nu voi 

mai reuși să ascund asta. 

9. Atunci când cineva îmi greșește, știu sigur că o face pentru că nu mă 
suportă. 

10. Greșelile sunt oportunități de învățare, și nu niște rateuri. 

11. Atunci când ceva nu-mi iese, mă demoralizez. 

12. Am încredere în oamenii din jurul meu.
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