
INTELIGENȚA 
EMOȚIONALĂ

De ce faci lucrurile pe care le faci? Ce te determină să le faci? De unde

îți iei energia pentru a le face? Ce te motivează? Hai să aflăm! 

1. Ia un caiet și împarte paginile în tabeluri de câte 3 coloane. Pe prima

coloană, notează toate lucrurile pe care le faci într-o zi. În dreptul

fiecărui lucru, în a doua coloană, notează ce anume te determină sau te

obligă să le faci.  

2. În același caiet, pe ultima pagină, notează-ți valorile și credințele după
care îți ghidezi viața.  

Apoi, folosește a treia coloana (de la exercițiul 1.) ca să vezi câte dintre

acțiunile tale sunt motivate sau în concordanță cu valorile și credințele

tale. Asta îți va arăta cât sens are viața ta pentru tine.  

3. În același caiet, poate pornind de la capăt, notează-ți emoțiile pe care

le simți zi de zi. Încearcă să creezi un întreg context. Când a apărut

emoția, unde ai simțit-o în corpul tău, ce a provocat-o, cât timp a ținut,

care a fost prima ta reacție după emoție, cum ai acționat, când și cum a

trecut. Apoi, gândește-te (și poate și notează) dacă ai fi simțit la fel în alt

context, cu alte persoane, în alt cadru.  

4. Monitorizează-ți dialogul interior. Ce îți spune vocea interioară atunci

când greșești, de exemplu? Dacă încă nu poți recunoaște vocea

interioară, gândește-te care e primul cuvânt pe care ți-l spui atunci cânf

faci o greșeală și ești în stare de stres? Pornește de acolo.

Cunoaște-te pe tine
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5. Cunoaște-ți și limbajul corpului, pentru că el spune multe despre 

tine. Postura, felul în care privești oamenii atunci când le vorbești, 
felul în care te comporți. Oricât de ciudat ar părea, filmează-te (sau 

roagă pe cineva să te filmeze) în diferite contexte. Fii natural(ă)! Apoi 

urmărește filmarea. Oare nu ai cea mai dreaptă postură? Sau, poate, 

zâmbești puțin? Nu poți privi oamenii în ochi atunci când vorbești cu 

ei? Toate lucrurile astea spun ceva despre tine, despre cum te vezi tu 

pe tine și despre cum vezi tu lumea. 
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