
HARTA VIZIUNII
(după ce completezi toate categoriile, vezi imaginea 

completă) 

HARTA VIZIUNII CARIEREI TALE



Setăm categoriile de lucru 
1. Setarea Intenției de lucru
2. Resurse materiale
3. Resurse emoționale
4. Blocaje materiale
5. Blocaje emoționale
6. Acțiuni (Ce acțiuni trebuie să iau?)
7. Setarea limitei de timp pentru a-mi îndeplini Intenția (Dorința)



Care este Intenția ta de lucru? 
Visul tău în ce privește cariera ta?1



Ce resurse
materiale ai?

Ia o foaie și 
scrie resursele 
de care dispui:

- Bani
- Expertiză
- Echipamente 

2



Ce resurse

emoționale ai?

3

- Energie

- Motivație
- Entuziasm

- Încredere în
mine 
(credință)



Care sunt 
blocajele 
materiale?  

4

Ce blocaje 
materiale apar?

- Nu am timp
- Nu am bani 
- ..................
- ..........
- .......



Ce blocaje
emoționale
apar?

5

- îmi este frică
- dorința de 

apartenență 
(atașament)

- încredere (nu 
am încredere în 
mine)



Ce acțiuni
trebuie să iau?

6

- Strâng bani
- Fac un curs în care acumulez 

cunoștințe pentru noul job la 
care vreau să aplic

- Mă întâlnesc cu oameni 
care deja activează în 
domeniul în care vreau să 
lucrez

- Mă înconjor de oameni de 
succes, care mă inspiră

- Mă apuc să învăț o limbă 
străină 

- Mă trezesc în fiecare zi cu o 
oră mai devreme pentru a 
lucra la proiectul meu

- …………………………………..



Stabilesc
limita de timp

7

- Stabilesc până când vreau să 
îmi îndeplinesc Intenția. O 
încadrez intr-o limită de 
timp.

- Iulie 2021
- Decembrie 2021
- …………………………………..



Recomandare

1. Ia-ți minim 30, 40 minute pentru tot exercițiul  ca să 
completezi fiecare categorie 

2. Identifică ce resurse ai (materiale și emoționale) 
3. Identifică ce blocaje apar (materiale si emoționale)
4. Completează în scris la fiecare categorie.
5. Observă emoțiile care apar în timp ce lucrezi la Harta 

Viziunii și stai cu ele până primești răspunsurile corecte
6. Asumă-ți și treci la acțiune prin ritm și disciplină
7. Rămâi conectat la Viziunea carierei tale!



Succes!

lavinia.turcanu@targethr.ro


