
 

O conversație autentică facilitează  apropiere între oameni, deschidere de inimă, 

deschidere de minte,curiozitate, explorare, descoperire, uimire,umor,  emoție, respect. 

Valoarea unei conversații nu este dată de ceea ce este inteligent în tine, ci de ceea ce 

este bun, autentic, deschis și iubitor în tine.  

Într-o conversație, oamenii își arată cu adevărat interesul unul de celălalt. Își 

doresc să se apropie, să se înțeleagă, să se cunoască, să știe ce gândește, ce simte și ce 

are celălalt de spus. Astfel că devenim mai deschiși, mai empatici, mai inteligenți 

emotional, mai disponibili, mai sociabili, mai introspectivi.  Când stăm cu adevărat 

de vorbă descoperim puterea lui și nevoia de „împreună”, mai ales în aceste 

momente. 

Așa că, vă invităm la descoperire prin… 
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VIITOR 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ceea ce este important în subiectul pe care ți-l propunem este planificarea. De ce este 

important să ai o viziune a viitorului?  Pentru a îmbunătăți deciziile din momentul prezent, care 

reprezintă cheia planificării.  Ea este un instrument pentru vizualizare. Planificarea iți permite să 

creezi mental un model pentru viitorul tău.  Fiecare plan este inexact într-un anumit fel  deoarece 

nu știm cu adevărat ce se va întampla în viitor. Și viitorul este doar o construcție mentală , o 

iluzie, deoarece nu exiști niciodată în viitor, doar în prezent. Dar prin folosirea unei viziuni 

consecvente,  iți vei  dezvolta abilitatea de luare a deciziilor. pentru a putea atinge în cele din 

urmă obiectivele propuse. 

Așa că ...imaginează-ți viitorul ca să poți să-l colorezi frumos! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce imagine îți apare în 

minte, când auzi 

cuvântul “viitor”? 

Care sunt planurile tale 

pentru următorii 5, 10, 

15, 25 de ani? Dar pentru 

următorii 50 de ani? 

Ce obstacole prevezi în 

viitorul mai apropiat sau 

mai îndepărtat? 

Cum crezi că va arăta 

orașul tău peste 100 de 

ani? Gândeș-te la 

arhitectură, modă, 

domenii de lucru, 

poluare, siguranță 

Ce temeri ai privind 

viitorul tău și/sau al 

omenirii? 

Ce lucruri din viitorul tău 

le aștepți cu nerăbdare? 

Când erai mai mic, cum 

îți vedeai viitorul? 

Dacă ai putea călători în 

timp, ai alege să trăiești 

acum 100 de ani sau 

peste 100 de ani? 

Argumentează! 

Crezi că viitorul poate fi 

schimbat? Sau este ceva 

fix? 

“Ce este mai bun, 

urmează să se întâmple” 

– ești de accord cu 

această afirmație? 

Crezi că fiecare invenție 

aduce cu ea o problemă? 

Oferă exemple! 

Crezi că, în țara noastră, se 

vor schimba multe în 

viitor? Care ar fi aceste 

schimbări? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Continuăm...

Cum se vor schimba 

calculatoarele sau 

telefoanele mobile în 

viitor? 

Cum vor trăi oamenii în 

viitor? 

Credeți că roboții vor 

putea fi folosiți în 

îngrijirea copiilor? 

Justifică răspunsul! 

 

Cum vor fi copiii educați 

în școli peste 100 d ani? 

Ce ne învață trecutul 

despre viitor? 

Expresia “vremurile bune 

de odinioară” înseamnă 

că viitorul nu va fi la fel 

de bun? Argumentează! 



 


