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CUPRINS
CD 1 – 10:11 h
00. Avertisment    

00:44

01. Un mesaj personal   

4:43

02. CUVÂNT-ÎNAINTE de Sandra Merrill Covey  

16:41

03. Te vei afla pe o pistă greșită în 90% din timp – Și ce dacă? (a)  

31:55

04. Te vei afla pe o pistă greșită în 90% din timp – Și ce dacă? (b) 

24:39

05. Obișnuința 1 – Fii proactiv (a) 

31:39

06. Obișnuința 1 – Fii proactiv (b)

39:11

07. Obișnuința 1 – Fii proactiv (c) 

37:30

08. Obișnuința 1 – Fii proactiv (d) 

26:29

09. Obișnuința 2 – Începe cu finalul în minte (a) 

29:46

10. Obișnuința 2 – Începe cu finalul în minte (b)  

32:16

11. Obișnuința 2 – Începe cu finalul în minte (c)  

33:49

12. Obișnuința 2 – Începe cu finalul în minte (d)  

37:07

13. Obișnuința 3 – Dă prioritate priorităților (a) 

36:50

14. Obișnuința 3 – Dă prioritate priorităților (b)    

30:14

15. Obișnuința 3 – Dă prioritate priorităților (c)   

26:49

16. Obișnuința 3 – Dă prioritate priorităților (d)     

46:22

17. Obișnuința 3 – Dă prioritate priorităților (e)        

44:18

18. Obișnuința 4 – Gândirea de tip câștig-câștigi (a)

51:03

19. Obișnuința 4 – Gândirea de tip câștig-câștigi (b)  

28:40
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CD 2 – 9:19 h
20. Obișnuința 4 – Gândirea de tip câștig-câștigi (c) 

27:23

21. Obișnuința 5 – Mai întâi caută să înțelegi – după aceea să fii înțeles (a) 

41:58

22. Obișnuința 5 – Mai întâi caută să înțelegi – după aceea să fii înțeles (b)

28:22

23. Obișnuința 5 – Mai întâi caută să înțelegi – după aceea să fii înțeles (c)  

27:16

24 Obișnuința 5 – Mai întâi caută să înțelegi – după aceea să fii înțeles (d) 

43:47

25. Obișnuința 6 – Acționează sinergic (a) 

28:16

26. Obișnuința 6 – Acționează sinergic (b) 

21:55

27. Obișnuința 6 – Acționează sinergic (c) 

46:43

28. Obișnuința 7 – Ascute fierăstrăul (a) 

31:12

29. Obișnuința 7 – Ascute fierăstrăul (b) 

25:13

30. Obișnuința 7 – Ascute fierăstrăul (c)  

28:31

31. Obișnuința 7 – Ascute fierăstrăul (d)   

36:39

32. De la supraviețuire – la stabilitate – la succes – la semnificație (a)  

32:52

33. De la supraviețuire – la stabilitate – la succes – la semnificație (b) 

33:00

34. De la supraviețuire – la stabilitate – la succes – la semnificație (c) 

26:40

35. De la supraviețuire – la stabilitate – la succes – la semnificație (d)

25:40

36. De la supraviețuire – la stabilitate – la succes – la semnificație (e) 

45:56

37. Glosar
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BROȘURĂ

CELE 7 OBIȘNUINȚE ALE FAMILIILOR EXTRAORDINAR DE EFICACE
Cum să clădești o cultură familială frumoasă într-o lume agitată
de Stephen R. Covey
Punctul 1

Punctul 2
Instrucțiuni: Încercuiește în matrice cifra ce reprezintă cel mai bine comportamentul sau atitudinile
tale normale cu privire la întrebările din stânga. (0 = Niciodată, 2 = Uneori, 4 = Întotdeauna)
Conștientizare de sine

n

u

î

1. Pot să mă detașez de gândurile și de sentimentele mele, să le analizez și să le x-----x-----x-----x-----x
schimb?
0 1 2 3 4

2. Sunt conștient de felul în care mă gândesc la lucruri și de impactul pe care îl au
u
î
asupra atitudinilor și comportamentelor mele, precum și asupra rezultatelor pe n
x
x
x
x
x
----- ----- ----- ----care le obțin în viață?
0 1 2 3 4
3. Sunt conștient de existența unei diferențe între scenariul meu biologic, genea- n
u
î
logic, psihologic și sociologic și gândurile mele profunde?
x-----x-----x-----x-----x
0 1 2 3 4
4. Atunci când răspunsul altor oameni față de mine – sau față de ceva ce fac eu – n
u
î
este în contradicție cu felul în care mă văd eu, pot să evaluez acel feedback în x-----x-----x-----x-----x
funcție de profunda mea cunoaștere de sine și să învăț din acest lucru?
0 1 2 3 4
Conștiință

n

u

î

1. Simt uneori un impuls interior conform căruia ar trebui sau nu să fac ceva ce x-----x-----x-----x-----x
sunt pe cale să fac?
0 1 2 3 4

4

2. Simt diferența dintre „conștiința socială” – ceea ce m-a condiționat societatea să n
u
î
apreciez – și propriile mele directive interioare?
x-----x-----x-----x-----x
0 1 2 3 4
3. Simt în lăuntrul meu realitatea unor principii universale cum sunt integritatea n
u
î
și onestitatea?
x-----x-----x-----x-----x
0 1 2 3 4
4. Văd în experiența umană – mai mare decât societatea în care trăiesc – un tipar n
u
î
care validează realitatea principiilor?
x-----x-----x-----x-----x
0 1 2 3 4
Imaginație

n

u

î

2. Îmi imaginez viața mea dincolo de realitatea din prezent?

n

u

î

n

u

î

1. Gândesc în avans?

3. Folosesc vizualizarea pentru a mă ajuta în reafirmarea și realizarea obiectivelor?

x-----x-----x-----x-----x
0 1 2 3 4
x-----x-----x-----x-----x
0 1 2 3 4
x-----x-----x-----x-----x
0 1 2 3 4

4. Caut modalități noi, creative de rezolvare a problemelor într-o diversitate de
n
u
î
situații și apreciez perspectivele diferite ale celorlalți?
x-----x-----x-----x-----x
0 1 2 3 4
Voință independentă

1. Pot să fac promisiuni față de mine, precum și față de ceilalți, și să mi le țin?

n

u

î

x-----x-----x-----x-----x
0 1 2 3 4

2. Am capacitatea de a acționa conform principiilor mele interioare, chiar și n
u
î
atunci când înseamnă să înot împotriva curentului?
x-----x-----x-----x-----x
0 1 2 3 4
3. Mi-am dezvoltat o abilitate de a stabili și atinge obiective semnificative în n
u
î
viață?
x-----x-----x-----x-----x
0 1 2 3 4
4. Pot să-mi subordonez stările emoționale angajamentelor?

n

u

î

x-----x-----x-----x-----x
0 1 2 3 4

Acum adună punctele obținute la fiecare dintre cele patru înzestrări. Calculează scorul din fiecare
secțiune, conform următoarelor indicații:
0-7 Înzestrare inactivă
8-12 Înzestrare activă

13-16 Înzestrare foarte dezvoltată
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Punctul 3

Punctul 4
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Punctul 5

Punctul 6

Punctul 7

Punctul 8
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Punctul 9

Punctul 10
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Punctul 11

Punctul 12

9

Punctul 13

10

Punctul 14
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Punctul 15
Foaie de lucru pentru cele 7 obișnuințe ale familiei
Aplicarea principiilor la provocările tale
Tu ești expertul în ce privește viața ta. Ia orice provocare cu care te confrunți și aplică cele 7 obișnuințe
pentru a elabora un răspuns care să respecte principiile. Poți lua hotărârea de a face acest exercițiu
împreună cu alt membru al familiei sau cu un prieten de nădejde.
Situația: Care este provocarea? Când apare? În ce condiții?

Întrebări pe care
să ți le pui ție însuți

Obișnuința 1:
Fii proactiv.

Îmi asum responsabilitatea pentru acțiunile mele? Cum îmi
folosesc butonul de pauză pentru a acționa pe baza principiilor, în loc să reacționez la întâmplare?

Obișnuința 2:
Începe cu finalul în minte.

Care este finalul din mintea mea? Cum ar putea să ajute o
declarație de misiune personală sau de familie (sau lucrul la
o astfel de declarație)?

Obișnuința 3:
Dă prioritate priorităților.

Fac ceea ce contează cel mai mult? Ce pot să fac pentru a
mă concentra mai bine? Cum pot să ajute momentele săptămânale dedicate familiei sau momentele în doi?

Obișnuința 4:
Gândirea de tip „câștig-câștigi”.

Chiar vreau să câștige toată lumea? Sunt dispus să caut și o
a treia soluție care să fie în beneficiul tuturor?

Obișnuința 5:
Caută mai întâi să înțelegi...
după aceea să fii înțeles.

Cum pot încerca cu mai multă seriozitate să-i înțeleg pe
ceilalți? Cum pot să-mi manifest curajul și considerația în
exprimarea propriilor opinii?

Obișnuința 6:
Acționează sinergic.

Cum și cu cine pot să interacționez creativ pentru a veni cu
o soluție la această provocare?

Obișnuința 7:
Ascute fierăstrăul.

Cum pot să mă angajez într-o reînnoire personală și familială astfel încât să folosim cu toții cea mai de preț energie în
această provocare?
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Ideile tale de folosire
a celor 7 obișnuințe
pentru a răspunde
propriei provocări

