
Adevăr

Onestitate
● Ai spus vreodată o minciună ca să prelungești un deadline?
● Care este cea mai simplă metodă de a câștiga încrederea celor din jur?

Impact
● Dacă ai deveni CEO-ul unei companii mari, care ar fi primul lucru pe care l-ai face?
● Dacă ai putea rămâne în istorie pentru o propoziție, care ar fi aceea?
● Dă un exemplu de situație în care ai influențat un coleg în mod pozitiv.
● Cum arată pentru tine o zi productivă?
● Povestește o realizare cu care te mândrești.
● Imaginează-ți că ești CEO-ul unei companii de 300 de angajați. Spune 3 reguli pe care

le-ai implementa.
● Arată-mi expresia ta facială când ceva îți iese bine.
● Ce te face mândru de tine?

Echilibru
● Care sunt hobby-urile tale?
● Ce înseamnă pentru tine echilibrul deplin între viață și job?
● Cum ți se pare ziua de luni?

Fericire
● Care a fost cel mai fericit moment din viața ta?
● Crezi că există fericire la job?
● Este fericirea un țel pentru tine?
● Ce sfat i-ai da ultimului tău manager direct?
● Care e cel mai interesant lucru despre tine, care nu e scris în CV?

Evoluție
● Ce înseamnă succesul pentru tine?
● Dacă ai putea face o schimbare la tine, care ar fi aceea?
● Ce te scoate din zona de confort?

Pasiune
● Ce înseamnă pasiunea pentru tine?



Provocare

Onestitate
● Spune-mi cât de confortabil te simți să recunoști că ai făcut o gafă.
● Spune-mi trei valori după care îți ghidezi viața.
● Spune două adevăruri și o minciună despre tine.
● Spune care este cea mai ciudată scuză pe care ai spus-o ca să justifici că ai întârziat.

Impact
● Povestește despre o realizare cu care te mândrești.
● Arată-mi expresia ta facială când ceva îți iese bine.

Echilibru
● Mimează ziua de luni.
● Spune-mi trei cuvinte care descriu ziua de vineri, la ora 17.00.
● Povestește despre ultima oară când ai fost foarte stresat din cauza muncii. Cum ai reușit

să treci peste?
● Arată-mi expresia ta facială când ești stresat la job.

Fericire
● Dă trei exemple de lucruri care te fac fericit la job.
● Spune un sfat pe care l-ai da ultimului tău manager.
● Învață-mă ceva nou, în următoarele cinci minute.

Evoluție
● Enumeră trei factori cheie care te-au ajutat să crești în carieră.
● Descrie jobul care te încurajează să te autodepășești.
● Dă-ți o provocare care ține de carieră pentru următoarea lună.

Pasiune
● Spune trei lucruri pe care le-ai face dacă ai putea să te întorci în timp.


