
 
 

 Trăiește așa cum îți dorești,  

trăiește Prezentul dorit! 

2019-2020 - Proiect de devenire, un ghid al lucrului cu sine 

 

Cum ne pregătim pentru a avea o viață așa cum ne dorim?  

→ În primul rând, simplificând-o. Totul poate fi redus la ceea ce este important pentru noi. 

→ În al doilea rând, cunoscând mecanismele vieții: în baza căror legi funcționăm noi, 

oamenii, dar și universul în care trăim? 

De ce Prezentul dorit?  

→ Pentru că viața te trăiește pe tine, nu tu îți trăiești viața! 

→ Pentru că ne-am cam pierdut omenia și avem nevoie să redevenim oameni. 

Scopul  programului  

→ Ca tu să îți trăiești viața așa cum îți dorești, conștient și asumat! 

→ De a deveni oameni echilibrați și demni, așa cum ne dorim să fie țara noastră - ea se 

transformă automat după chipul și asemănarea noastră.  

Cui mă adresez?  

→ Ciudat, însă mie, în primul rând. Am certitudinea că știu să aplic cu adevărat ceva în viața 

mea doar atunci când sunt capabilă să îl împărtășesc. Deci, asta vă propun: să vă împărtășesc. 

→ Vouă, românilor minoritari, adică „altfel”: nu blazați, nici descurajați, ci cu respect și 

responsabilitate față de tot ce reprezintă viață și țară.  

→ Persoanelor care încă învață, deși au trecut mulți ani de când și-au încheiat studiile. 

Despre Prezentul dorit 

Ori de câte ori am nevoie să gândesc mai clar sau să gândesc diferit, îmi îndrept atenția către 

oameni mai deștepți (deșteptați, treziți) decât mine, însă cu aceleași valori și interese ca mine. 

Astfel s-a născut acest program, care sintetizează munca și efortul unor personalități din 

domeniul dezvoltării personale. Nu are sens să căutăm să reinventăm roata. Mai bine să ne 

folosim de ceea ce alții deja au testat și au dovedit că este funcțional și util.  

Valorile programului 

 respect (față de tot ce reprezintă viață, în complexitatea manifestărilor ei) 

 responsabilitate personală  (pentru propria cale în viață: gând, emoție, cuvânt, faptă)  

Prezentul dorit vă oferă sinteza unor Instrumente de (auto)cunoaștere și Resurse 

pentru a deprinde cum să trăiți așa cum vă doriți.  


