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Mindset rigid Mindset flexibil

 Demonstrează altora că 
este capabil;

 Își ascunde defectele 
/vulnerabilitățile;

 Prieteni care îi gâdilă 
orgoliul;

 Se ocupă de ceea ce a fost 
validat și testat;

 Dă vina pe alții.

 Face efort să devină mai 
bună;

 Corectează defectele;

 Prieteni care o ajută să 
evolueze;

 Caută provocări;

 Înțelege unde a greșit și 
învață din asta.



1. PRESIUNEA DE A AVEA SUCCES

• Cum sunt selectați candidații la NASA?

a) Persoane care au avut rezultate

excepționale?

b) Persoane a căror principală activitate

este creativitatea?

c)  Persoane care au avut eșecuri semnificative?



2. LIMITE DIFUZE

Nu știu să spun “NU”;

Nu cred că am drepturi în fața superiorilor;

Statul peste program;

Sarcini care nu au legătură cu fișa postului;

Nu îmi apăr drepturile;

Lipsa de asertivitate în situații de tensiune.



3. AUTOCUNOAȘTERE LIMITATĂ

Nu-mi cunosc gradul de rezistență la stres și frustrare;

Nu sunt conștient de tiparele relaționale și tind să repet 
comportamente disfuncționale;

Nu sunt conștient de resursele propria;

Nu sunt conștient de vulnerabilitățile pe care le am.



4. TIPARUL DE AUTOSACRIFICIU

 Nu mă pun niciodată pe primul loc;

Dorința constantă de a face pe plac celorlalți;

Lipsa de motivație;

Nu vreau ca ceilalți să mă creadă egoist;

Accept mai multă responsabilitate decât pot duce;

Mă simt vinovat când cer ceva pentru mine;

Îmi minimalizez reușitele.



CUM SUNTEM?

(STUDIU PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN – PROF. DANIEL DAVID)

NEVOIA DE A DOVEDI VALOAREA

CULTURA COLECTIVISTĂ 
(nu e bine să ies din rând)

COMPETITIVITATE

SACRIFICIU/ MODESTIE

NEÎNCREDERE



5. MODELE FAMILIALE

Părinții cer prea mult;

Standarde nerealiste- niciodată nu e sufficient;

Hipercriticism (cu sine și cu alții);

Perfecționismul;

Nevoia de validare;

Competitivitate;

Refugiul în muncă pentru a evita problemele reale.



6. VULNERABILITIȚI INDIVIDUALE

 Nevoia de control;

Catastrofarea;

Stima de sine scăzută;

Nevoia de gratificare și toleranța scăzută la frustrare;

Dificultăți de a trăi în prezent;.



DE CE ZEBRELE NU FAC ULCER?



CE ESTE DE FĂCUT?

Psihoterapie;

Timp de refacere;

Hobby-uri;

Deprinderi mai sănătoase de viață;

Să înveți să spui “NU”;
Rețea socială mai bună;

Să nu uiți să trăiești !


