
Scrisoare de recomandare 
 

 
In calitatea mea de ziarist, dar si de persoana care a urmat peste 20 

de cursuri in domeniul dezvoltarii personale si spiritualitatii, inclusiv cursul 
de consilier pentru dezvoltare personala sustinut de Livia Bonarov,  am 
putut sa-mi formez o parere despre competenta si abilitatile acesteia, ca 
trainer. Faptul ca am facut instruiri cu mai multi traineri, diferiti ca 
personalitate si stil de lucru, este motivul pentru care consider ca pot 
formula o opinie avizata, in redactarea aceastei scrisori de recomandare. 
 

Tin sa mentionez, inainte de orice, ca Livia Bonarov este in primul 
rand o persoana deschisa, comunicativa, calda, dispusa sa ofere nu doar 
informatiile de care dispune in domeniul dezvoltarii personale, ci si 
informatii pretioase, din propria experienta de viata – lucruri pe care nu le 
poti gasi intotdeauna in carti, pentru ca tin de trairi si revelatii personale, 
dar care pot fi de mare ajutor si altora, aflati in situatii mai complicate. 
 

Am dorit sa fac aceasta precizare, deoarece, personal, am avut si 
experienta unor traineri preocupati doar sa-si urmeze punct cu punct “lista 
de subiecte de predat” si care ignorau aproape complet legatura umana cu 
cei carora le predau. In ceea ce o priveste, Livia Bonarov a gasit 
modalitatea de a preda integral cunostintele continute in curs, dar de a face 
mult mai mult decat atat, completand cursul cu date/explicatii/ informatii 
suplimentare, stiind mereu cum sa adapteze toate acestea la grupul de 
cursanti pe care l-a avut. Am putut afla acest lucru nu doar din experienta 
directa, ci si din discutiile cu persoane care au participat la alte cursuri ale 
sale si care mi-au recomandat-o calduros, atunci cand m-am interesat 
despre calitatile sale, inainte de a ma inscrie eu insami la acest gen de 
instruire.   
 

Disponibilitatea Liviei Bonarov de a se adapta la “spiritul” grupului de  
cursanti, in sensul de a gasi cele mai bune metode pentru ca informatiile sa 
fie prezentate intr-un mod cat mai clar, accesibil pentru fiecare dintre 
participantii la instruire, indiferent de pregatirea si nivelul acestora, a 
reprezentat, in opinia mea, un alt aspect demn de apreciat. Ea a combinat 
cele mai diverse modalitati de prezentare grafica, video, precum si exemple 
concrete, din viata, pentru a ilustra diferitele concepte pe care le preda, iar 
acestea sa fie bine intelese de catre cursanti. 



Nu in ultimul rand, mentionez ca Livia Bonarov si este si autoarea 
unei carti care reprezinta, ea insasi, un curs despre viata - una traita din 
plin, si nu doar pe modulul “supravietuire”, ceea ce o califica, din punctul 
meu de vedere, cu atat mai mult, pentru a-i instrui pe altii despre ceea ce 
inseamna dezvoltare pesonala. 

 
Avand in vedere cele mentionate mai sus, o recomand cu multa 

caldura pe Livia Bonarov, ca si specialist in cursuri de dezvoltare 
personala. 
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