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TEORIA SPERANȚEI - SNYDERS  

 

Acest articol analizează Teoria Speranței a lui Snyder și cum vă poate ajuta să vă atingeți obiectivele. De 

asemenea, explorează strategiile pe care le puteți utiliza pentru a adopta o abordare pozitivă atunci când 

vremurile devin dificile. Speranța este credința noastră că putem schimba viitorul în bine sau putem atinge 

un obiectiv dorit. Este ceea ce ne ține să mergem mai departe când viața devine dificilă și ne ajută să „ne 

întoarcem pe cal” când cădem. 

 

Teoria Speranței susține că există trei lucruri principale care alcătuiesc o gândire plină de speranță: 

- Obiective - Abordarea vieții într-un mod orientat spre obiective. 

- Căi - Găsirea diferitelor moduri de a vă atinge obiectivele. 

- Agenția Încredere - Crezând că puteți instiga schimbarea și atinge aceste obiective. 

 

Snyder a caracterizat gânditorii încrezători ca oameni care sunt capabili să-și stabilească obiective clare, 

să-și imagineze mai multe căi viabile către aceste obiective și să persevereze, chiar și atunci când 

obstacolele le ies în cale. 

Poți folosi Teoria Speranței pentru a-ți ajuta oamenii să profite cât mai bine de oportunități, să-și folosească 

talentele și să devină mai împliniți în viață prin stabilirea și urmărirea puternică a obiectivelor semnificative. 

În secțiunile care urmează, vom analiza în detaliu fiecare dintre cele trei elemente ale Teoriei Speranței și 

vom explora strategiile pe care le puteți folosi pentru a ajuta oamenii să își atingă obiectivele. 

 

Pasul 1: Încurajarea gândirii orientate spre obiective 

Obiectivele și gândirea orientată spre obiective sunt fundamentele Teoriei Speranței. Obiectivele pot fi pe 

termen lung sau pe termen scurt. Ele pot fi declarații, cum ar fi „Vreau o promovare” sau pot fi imagini 

mentale, cum ar fi să te imaginezi lovind mingea perfectă sau să atingi acea notă înaltă în solo-ul tău. 

Consultați blogul nostru „Construiți-vă succesul: stabilirea obiectivelor” 

Gândiți-vă la propriile obiective. Sunt realizabile, dar totodată provocatoare? Utilizați tehnologia SMART 

pentru a stabili obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și limitate în timp. 

 

Pasul 2: Găsirea căilor spre realizare 

„Gândirea căilor” se referă la convingerea dvs. că puteți găsi un traseu viabil către obiectivele dvs. Cu cât 

sunteți mai creativi și mai hotărâți în ceea ce privește găsirea căilor, cu atât este mai probabil să vă păstrați 

speranța. Dacă ceva dincolo de controlul tău îți iese în cale, găsești un alt traseu! 

Uită-te la un obiectiv la care ai vrea să lucrezi mai întâi. De ce ar fi nevoie pentru a transforma această 

viziune în realitate? Faceți o listă cu pașii pe care trebuie să îi faceți pentru a realiza acest lucru. 
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Pasul 3: Instalarea modificării 

„Agenția” este credința voastră persistentă că modalitățile pe care le-ați identificat vor duce în cele din 

urmă la obiectivul dorit, dacă continuați să vă deplasați constant de-a lungul lor. 

Gândirea de tip agenție este deosebit de importantă atunci când calea pe care o urmezi se blochează. 

Acesta vă oferă flexibilitatea și disponibilitatea de a trece la o altă cale, mai reușită. 

Faceți-vă timp pentru a dezvolta obiceiuri bune care vă vor permite să continuați mai departe. De exemplu, 

s-ar putea să fie nevoie să te trezești mai devreme pentru a avea timp a studia un curs de învățare la 

distanță sau ai putea opri televizorul pentru a-ți face timp suplimentar pentru fitness. Oferiți-vă obiectivelor 

importante timpul necesar. 

 

 

 

 

 

 

 


