
PREDAREA CARE SCHIMBĂ VIEŢI

În şcoli, în biserici, seminare – oricare ar fi 
modalitatea învăţării, ţinta procesului nu                           
pare a mai fi aceea de a învăţa, ci de a                 
parcurge un material. Deci avem de-a face cu 
oameni care în loc sa fie pasionaţi de ceea ce fac,  
o fac din obligaţie.

Cele 7 principii, reguli spirituale,(legi) au 
menirea de a ne ajuta să producem un mare 
impact în vieţile celor pe care îi învăţăm.

P.A.I.=Principii aplicate ale învăţării !



Legea Învăţătorului

Legea Educaţiei

Legea Activităţii

Legea Comunicării           Cele 7 legi reclamă

Legea Inimii dorinţa de a comunica !

Legea Încurajării

Legea Pregătirii

Ştiţi care era problema Bisericii din Laodiceea ?

-Lipsa de pasiune ! Avem pasiunea de a 
comunica?



‘’Învăţătorul trebuie să cunoască orice ar preda...Cunoaşterea 
imperfectă se reflectă într-o predare imperfectă.’’

John Milton Gregory
Adevăratul învăţător: ‘’gura vorbeşte din prisosul inimii! ‘’

Legea învăţătorului:’’dacă astăzi încetezi să mai creşti, mâine vei 
înceta să mai predai’’.

Nu poţi improviza tot timpul (îmi dă Domnul), mai trebuie să fii şi 
pregătit. Pe lângă inspiraţie, mai trebuie şi transpiraţie.

Pregătirea lui David de copil pentru bătăliile mari din viaţa lui! 
Psalm 20.7 şi Prov.21.31 . Ilustrează! Priviţi în 1Cronici 11 la 
vitejii lui David. El nu a ajuns viteaz stând pe computer la 
jocuri cu uriaşii. David s-a antrenat.Romani 5:17c ‘’vor domni’’.

Predicatorul este şi elev – trebuie să continui să cresc şi să mă 
schimb (capacitatea mea de a înţelege Cuvântul se schimbă, 
nu Cuvântul în sine). 2 Petru 3.18

Cum stăm cu creşterea? Te-ai mai măsurat ?



‘’Fiule, aş vrea mai degrabă ca fraţii mei să se adape dintr-o apă 
curgătoare, decât dintr-o băltoacă’’ .

Cum sunt cei cărora le predai? De unde se adapă?
Luca 6:40b.’’dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul lui’’.                         

Este aceasta o perspectivă:

Extraordinară (sau)     Înspăimântătoare?
v.39’’oare poate un orb să călăuzească pe un alt orb, nu vor cădea 

amândoi în groapă?  
‘’Cine umblă cu înţelepţii se face înţelept!’’ Prov.13.10  

Noi liderii nu vrem să fim ca un capac pe o oală fierbinte care nu lasă 
pe cei din oală să iasă. Ne dăm la o parte să permitem creşterea?



Contextul din Luca 6:39 ne învaţă că nu putem să le cerem altora să 
facă ceea ce noi înşine nu facem, aceasta ar fi ipocrizie.

Biserica noastră va semăna cu noi.Nu-i putem duce pe alţii unde noi nu 
suntem! E adevărat că şi noi creştem, dar noi deja suntem mai sus 
în cunoştinţă,în trăire, în experimentare. Tinerii au nevoie de 
modele.

Personalitatea umană – modelată de Marele Olar ! Doamne, trimite pe 
cine vrei...dar nu pe mine...Jeremia 18.

Noi suntem trimişi împuterniciţi, nu îngerii! 2 Cor.5.20

-Odată un predicator îl sună pe mentorul său şi-i spune că nu mai 
poate duce povara unei aşa lucrări mari şi că ar renunţa: 

-Îngerii de lângă tronul divin sunt geloşi pe tine cu o gelozie sfântă, că 
ei nu au acest privilegiu de a spune altora despre iubirea Domnului 
Isus. De aceea i s-a spus: ’’niciodată să nu reunţi’’...să creşti.

Domnul vrea să facă schimbarea prin tine!

Te atrage această perspectivă? Dacă da, fă orice îţi stă în putinţă 
pentru a te întări ca lucrător. 

Câteva sfaturi pentru creştere:



1. Căutarea învăţătorilor

2. A produce schimbarea

3. Creşterea : imaginea cuprinzătoare

4. Dimensiunea intelectuală

5. Dimensiunea fizică

6. Dimensiunea socială

7. Cum mă descurc?



Căutarea învăţătorilor
A. Pentru un anumit job se cer studii, experienţă, masterat 

cel puţin.
B. Pentru lucrarea spirituală face cine poate, cum poate..!!!

De ce credeţi că se întâmplă aşa?
Când este nevoie de promovarea de noi slujitori, ei trebuie să 

fie: C.D.I.(F.A.T.)
C. Credincioşi
D. Disponibili
I.   Învăţabili.

Evită astfel de situaţii:
a) Dragii noştrii, nu aţi dori să...vă rugăm..nu găsim pe 

nimeni...nimeni nu ne ajută...să ne ajutaţi?
b) Răzgândeşte-te şi vino să predai la noi..poţi să încerci.
c) Nu te aşeza în spate să nu te oblige să predai la şc.dumin. 



A produce schimbarea
Îţi plac in general schimbările? Puii de elefant când sunt 

mici sunt legaţi cu un lanţ de picior şi de un pilon.Când 
sunt mari sunt legaţi doar cu un lanţ...ei nu mai se duc 
nicăieri. Un lider adevărat este unul care acceptă 
schimbarea. Un lider adevărat nu renunţa la 
luptă.(Buldogul )

Cum te-ai schimbat în ultima vreme?
În ultima săptămână? Lună ? An?
Poţi fi foarte exact? Sau vei da un răspuns incredibil de 

vag? 
Poţi numi un singur domeniu în care te-ai schimbat?                   

Am descoperit vinovatul:’’sunt eu’’!
‘’Numai o persoană schimbată poate să predea în mod 

eficient!’’



Cum eşti orientat?

Eu
Mort



Dacă săgeţile sunt orientate către exterior atunci 
progresezi! Aceasta are de-a face cu 
atitudinea, nu cu vârsta.

Cât de bătrân înseamnă prea bătrân? Ai murit 
deja? Păi dacă nu, apucă-te de studiu!

Eu viu !



Despre Atitudine
De ce oare unii oameni reuşesc în tot ceea ce-şi propun,iar alţii 

nu? Care este diferenţa dintre ei şi ce ar putea face cineva 

pentru a se număra printre învingători? 

Totul ţine de atitudine, de capacitatea de a te imagina în postura 

de învingător. De pildă, Céline Dion, atunci când a fost 

întrebată dacă şi-a imaginat vreodată la începutul carierei că va 

vinde milioane de discuri şi că va cânta în faţa a zeci de mii de 

persoane în fiecare săptămână, a răspuns că nu a fost luată prin 

surprindere de aceste lucruri, întrucât şi le imaginase pe toate 

de la vârsta de 5 ani. Prin urmare, oricine poate deveni un 

învingător, dacă se vede în această postură şi dacă are 

atitudinea potrivită, pot totul în Hristos care mă întăreşte.

David a avut atitudine de mic în viaţa lui.



• Atitudinea ta este un filtru mintal prin care percepi lumea. Filtrul prin

care unii oameni văd lumea este optimist (văd jumatatea plină a 

paharului), pe cand filtrul altora este negativ (văd jumătatea goală). 

Persoana cu o atitudine negativă stăruie asupra problemelor, cea cu 

o atitudine pozitivă se concentrează asupra soluţiilor. Pesimistul

vede limitările, optimistul posibilităţile. La fel, primul se concentrează

pe ceea ce îi lipseşte, al doilea este recunoscător pentru toate

lucrurile cu care a fost înzestrat. Reuşita în viaţă începe şi se 

termină cu atitudinea pe care o ai. 

Nu te mai tot plange!
„Problemele, ca şi copiii, cresc dacă le hrăneşti.” Cum te simţi când cineva
îşi descarcă toate problemele şi plângerile în faţa ta? Nu e deloc un lucru
stimulativ… Fiecare dintre noi se lamentează la un moment dat, întrebarea
importantă este însă, cât de des te plângi. Nu pune la socoteală cazurile în 
care discuţi problemele şi încerci să găseşti soluţii - această atitudine este
constructivă şi lăudabilă. Cea mai rea e lamentarea „păguboasă”. Iar decât 
să faci asta, este mult mai bine să îţi concentrezi atenţia şi energia asupra
acelor paşi pe care îi poţi face pentru a-ţi rezolva sau, cel puţin, ameliora
problema. Aminteşte-ţi mereu că plângerile îţi măresc disconfortul şi
durerea.



Există tineri de 20 de ani morţi, şi bătrâni de 80 de ani 
plin de viaţă.(Ex.Caleb.Iosua 14:11,12)

Care sunt ultimele cărţi pe care le-ai citit de la începutul 
anului?

Ap.Pavel aflat la vârsta bătrâneţii plin de cicatrice ca un 
soldat brav ce era, nu căuta unde e biletul mai ieftin la 
Băi. Filipeni 3.13,14.(Galateni 6.17)

Priviţi cu atenţie pasajul din Filipeni şi veţi vedea că 
apostolul relata la trecut – nu era nici îndrăgostit de 
succesele sale, nici de eşecuri. ‘’Înveţi din trecut dar nu 
trăieşti în el!’’ De asemenea este interesat şi de viitor, 
căci acolo îşi va petrece veşnicia, dar şi de prezent: 
‘’alerg’’. El voia să primească premiul.

Câţi oameni din bisericile noastre, la vârsta la care ar fi 
capabili să rupă omul în mâini, nu stau acasă 
lâncezind?



Creşterea: imaginea cuprinzătoare
Copiii nu ştiu, nu pot să se ascundă bine când fac ceva 

rău, dar pe parcurs se şlefuiesc.

Copiii spirituali nu ştiu să fie prefăcuţi când se întorc la 
Domnul. Ei sunt sinceri, pe parcurs ce se întâmplă însă, 
e problema.

Pentru a-ţi întări hotărârea de a te schimba, şi a progresa, 
aminteşte-ţi că şi Domnul Isus a acceptat să crească.

Luca 2.52 explică procesul de 

creştere din viaţa Lui: ‘’Isus creştea’’în 4 direcţii:

1.În înţelepciune – dezvoltarea intelectuală.

2.În statură – dezvoltarea fizică.

3.În cunoaşterea Lui Dumnezeu – dezv.spirituală.

4.În cunoaşterea oamenilor – dezv.socială şi afectivă.



Nu poţi neglija nici unul din aceste domenii, fără a pune în pericol 
creşterea ta în toate celelalte domenii. Adică nu te poţi dezvolta în 
nici una din aceste direcţii, fără a le afecta pe fiecare în parte.

La care dintre ele eşti tu slab ?

Hai să vedem ce se întâmplă dacă unul lipseşte? 

Întreabă-l pe Dumnezeu care este starea ta în acel domeniu.

Această creştere este puternic individualizată: fiecare ne aflăm undeva 
în creşterea noastră.

De aceea a face comparaţii înseamnă a fi firesc. Nu îţi irosi timpul 
încercând să te compari cu el/ea, pentru că nu eşti în locul lor.

Tu eşti tu! Ştii unde te afli? Ţi-ai făcut o evaluare?

Max Lucado:’’tu eşti cometa Halley pe care o vezi doar o dată în 
viaţă’’.

Cercetându-ne vom vedea că am făcut paşi uriaşi spre unul sau două 
domenii, dar în altele suntem foarte în urmă. Creşte uniform !



Cercetându-ne vom descoperi că unele din valorile şi 
obiceiurile noastre :

trebuie păstrate, (nu toate valorile lumii sunt greşite)

trebuie regăsite,

trebuie părăsite.(nu toate valorile lumii sunt bune)

Cu toţii ne aflăm în aceeaşi barcă, pentru că fiecare 
trecem printr-un proces. Aminteşte-ţi de 
‘’Neabătut’’,John Bevere !

În acest proces, din când în când să ne întrebăm: 
’’Doamne, fac eu bine ce fac?’’Păstrez ce trebuie 
păstrat, părăsesc ce trebuie părăsit? M-am întors la 
vechile obiceiuri ? 

Cresc eu în relaţiile cu oamenii, social şi afectiv, sau din ce 
în ce mai mult mă izolez?



Dimensiunea intelectuală
3 sugestii pentru dezvoltarea noastră intelectuală:
A. Un program de studiu şi de lectură consistent. 
Liderii sunt cititori, şi cititorii sunt lideri. Pai frate, 
eu am trecut prin Biblie de zeci de ori, dar de câte ori 
a trecut Biblia prin tine? Nu citi fără meditaţie, 
fără a rumega ce ai citit. Înţelegi tu ce citeşti? 
Citiţi nu doar cărţile ci şi pe oameni. Oamenii sunt stimulativi.                                          

Aşa vei ajunge să ai relaţii cu oamenii nu doar cu cărţile.
Când te afli în preajma unui om care cunoaşte multe nu-ţi deschide gura 

decât dacă ai ceva profund de spus. Dacă ţii gura închisă ai 2 avantaje, ce 
ştii, ştii, iar ce ştie celălalt, afli. Lasă-l să vorbească şi să-ţi spună tot ce 
ştie.

B. Înscrie-te la cursuri permanente de învăţare. Ele îţi vor dezvolta nu doar 
cunoaşterea ci şi abilităţile. Cel mai important curs este însă programul 
tău propriu de studiere a Bibliei. Nu ai cum să fii un lucrător puternic fără 
să fii ancorat în Cuvântul Lui Dumnezeu. Creştinii erau numiţi ‘’oameni ai 
cărţii’’ !
Învăţarea înseamnă aici şi multiplicarea învăţării, a creşterii, a unei 
provocări, a unui proces continuu, generaţie după generaţie.



3. Cunoaşte-i pe cei ce-i slujeşti. 
Vei fi uimit cât de capabili sunt unii, câte 
daruri a pus Domnul în ei. Roagă-te pentru 
fiecare în parte. 
Nu lăsa prejudecăţile să te doboare.
Nu pune etichete, nu te grăbi. Ştie Dumnezeu câte 

probleme ai avut şi tu, şi uite ce ai ajuns. Se ştie că acei 
copii care sunt mai nebuni , când ajung mari sunt plini 
de curaj. 

În cele 9 principii de conducere ale lui Gerig, este un 
principiu interesant: ‘’Rebelii pot fi lideri buni’’, iar 
Finzel în cele 10 greşeli pe care le fac liderii este una 
interesantă:’’fără loc pentru caii nărăvaşi’’.

Nu tăia elanul celor ce vor să înveţe. Nu încuraja doar pe 
cei mai cuminţi copii.



Dimensiunea fizică
Există în dimensiunea fizică a vieţii tale ceva ce în supunere 

faţă de Hristos, să nu poţi controla? Dimensiunea fizică este 
de multe ori domeniul pe care  creştinii îl neglijează cel mai 
mult.

Vorbim atât de mult despre a fi plini de Duhul, dar este 
fascinant să vedem în care domeniu ale vieţii tindem să 
aplicăm acest concept – şi pe care le ocolim

în mod constant.
Sunt banii tăi sub controlul Duhului ? 
Cui i se dă mult i se va cere mult!
Lucrurile sunt ori un idol, ori o unealtă!
Timpul? Cine îţi controlează timpul? Hoţii de timp.
Viaţa sexuală? 
Mâncarea. Cum s-o fi descurcând biserica primară fără gosoşi 

şi cafea? Ei aveau de-a face cu persecuţiile, nu cu gogoşile.



CÂT TIMP PETREC CU      
CEILALŢI ?

CÂT TIMP PETREC 
SINGUR?

CÂT TIMP PETREC
MUNCIND?

CÂT TIMP PETREC 
RELAXÂNDU-MĂ?



Cei mai mulţi caută să menţină echilibrul măcar 
într-unul dintre aceste domenii. Pentru că 
trupul meu este Templul Duhului Sfânt nu îmi 
pot permite să mă port cu el oricum.

De aceea să căutăm să avem un echilibru în 
toate cele 4 aspecte sus menţionate.



Dimensiunea socială
Cu cine ai părtăşie? Doar cu unii, doar cu versetele 

subliniate de mine din Biblie?
Se poate să am prieteni dintre nemântuiţi?
La mântuire se pierd majoritatea prietenilor. O problemă 

a noastră este cum să ajungem la ei, dacă ne purtăm 
rece faţă de ei?

Un prieten adevărat este cineva care: (Prov.17.17)
-cunoaşte totul despre tine şi 
te acceptă în totalitate
-îţi va asculta şi cele mai eretice
idei, fără a te respinge

-va şti să te critice în aşa fel 
încât să primeşti de la el



Cum ma descurc?
O viaţă pe care nu o analizezi nu merită trăită.

De ce nu mai cresc oamenii mari? Ce se întâmplă cu mine? De ce nu mai cresc 
păstorii, presbiterii?

Experienţa fără evaluare conduce la plafonare, la înrăutăţirea învăţării.

Cea mai mare ameninţare pentru lideri este auto-mulţumirea – faptul că nu 
se întreabă în permanenţă:’’ Cum pot să mă perfecţionez mai mult’’? Cea 
mai mare ameninţare pentru lucrarea ta, este lucrarea ta. Nu te ocupa cu 
lucruri care nu te vor face să devii semnificant. 

Doamne, cum mă descurc - în lumina a ceea ce Tu vrei ca eu să devin?

Ca orice evaluare, orice auto-evaluare ar trebui să aibă la bază 3 întrebări:

1. Care îmi sunt punctele tari?

2. Care îmi sunt punctele slabe?

3. Ce trebuie să schimb?

Nu uita ! Procesul schimbării este esenţialmente procesul alterării modelelor 
tale de gândire.Dacă faci o dată un lucru, poţi să-l faci şi a doua oară, a 
treia oară....insistă în schimbare. Astupă şanţul vechi cu unul nou! 
Hotaraşte-te să fii modelul schimbării în bine al învăţăturii. Fii cu impact !



Legea Educaţiei
Adevărata predare nu este aceea                             

care oferă cunoştinţe, ci aceea                               
care îi stimulează pe elevi să şi-o                           
câştige. S-ar putea spune că cel                              
care predă (predică) cel mai scurt predă cel 
mai bine.

1.Cunoaşte bine nu doar conţinutul ci şi pe cei 
pe care îi înveţi. Nu fixa doar nişte principii 
distante, reci, plictisitoare, ci contaminează-i 
pe oameni. Eşti ‘’bolnav’’?



Învăţarea este un proces, de aceea pune în el dorinţa proprie de 
studiu – autodidact – elevul jucător.

Ap.Pavel procedează astfel cu Timotei: 2 Tim.1:4-14.

Elevii care au fost astfel motivaţi de nişte dascăli minunaţi au 
ajuns de s-au îndragostit de o anumită materie.

Ce profesor sunt eu? Am născut oameni care să fie pasionaţi de 
Scriptură prin ceea ce am sădit în ei?

Un mare om al credinţei a spus o dată:’’daţi-mi pe mână un copil 
şi ce voi sădi eu în el în câţiva ani, nu va putea fi scos 
niciodată’’. Nu-i spune ce vrei să faci din el, dar lucrează la 
acel aspect, până va ajunge singur să realizeze asta.

Fii un antrenor care stârneşte, care trăieşte ceea ce spune cu 
pasiune. Stimulator= profesorul antrenor



Nu uitaţi: piatra de încercare a unui profesor în această 
lecţie nu este cât de bine predic, ci cât                                                                        
de bine pun în practică cei cărora le predic. Plătim                                      
un profesor bun, ce e drept, dar după                                          
aceea suntem interesaţi nu cât de bun                                                       
e profesorul, ci cum se reflectă el în viaţa copilului. 
Concentrează-te nu pe ceea ce faci tu, ci pe ceea ce fac 
elevii.

Este uimitor cât de puţin ştiu oamenii din Biblie, studii 
personale, din relaţia lor personală cu Dumnezeul 
Bibliei, şi cât de mult din filme, predici de pe net. 
Oamenii pe de-o parte sunt leneşi, nemotivaţi să 
studieze personal, dar pe de alta nu sunt motivaţi, nu 
au exemple. Oare abia aşteaptă ei să ajungă acasă să 
studieze?



Elevul este înainte de toate o persoană care investighează, 

descoperă şi pune în practică. Nu sunt interesat doar de 
teorie, ci şi de practică. Mult mai indicat este ca fraţii să plece 
de la Biserică cu multe întrebări în cap, la care trebuie să 
găsească răspunsuri, soluţii, decât să plece bucuroşi că au 
scăpat de un program obositor.

Fapte 17:11:’’iudeii aceştia aveau o inimă mai aleasă decât ..’’ De 
ce? Cauza era la cel care le vorbea. Pavel le stimula gândirea şi 
inima . Aceasta este educaţia eficientă!



Când vezi ceva greşit în viaţa Bisericii tale, întreabă-te 
ce anume trebuie să schimbi în viaţa ta ?

Tu trebuie să te raportezi la ei, şi nu invers. Dacă un 
învăţător nu are o relaţie personală sănătoasă cu 
Dumnezeul Bibliei, biserica nu va ajunge departe.

2.Nu superficialitate ci aprofundare pe viaţă. Sunt unii 
studenţi care învaţă doar pentru examen, nu şi 
pentru viaţă. Dacă înainte de examen vrei să stai de 
vorbă cu el se opune pentru că se teme că va uita tot 
ce a învăţat.



Tensiunea 
Tensiunea este duşmanul apatiei.                                                   

Ea aduce încordare în studiul                                                   
meu, mă confruntă cu realitatea.                                                       
Nu poate exista creştere, dezvoltare,                                         
învăţare fără o anumită doză de tensiune.

Îţi place să confrunţi adunarea? Îi întrebi dacă au citit, dacă au 
făcut ce li s-a cerut? Aduci tensiune în inima lor, sau totul 
este o stare de confort?

4 nivele de conştientizare:
a) Incompetenţa inconţientă. Moise în tinereţe.
b) Incompetenţa conştientă. Moise după ce intră sub 

tensiune se declară neputincios.
c) Competenţa conşientă. Moise îşi dă seama de cerinţe.
d) Competenţa înconştientă. Moise face totul fără să se mai 

gândească la el, ci la popor.



Ce încerci să faci cu Biserica ?
Acest mesaj era scris pe amvonul unei biserici! Dacă eu nu urmăresc nici un 

ţel, ce ţel vor avea cei ce mă ascultă? Du-te la amvon cu scopuri precise. 
Se sugerează 3 scopuri de bază:

1.Învaţă-i pe oameni cum să gândescă. Dacă vrei să schimbi în permanenţă o 
persoană, asigură-te că modul său de gândire se schimbă, şi nu numai 
comportamentul său. Dacă pui accentul doar pe comportament, şi nu şi pe 
înţelegere, pe explicare, atunci schimbarea va fi de scurtă durată. Marcu 4 
– există o singură variabilă: pământul. Adesea creştinii sunt criticaţi că nu 
prea gândesc, mai ales femeile lor.

2.Învaţă-i pe oameni cum să înveţe. Nu-i pune doar pe alţii să înveţe, ci învaţă 
tu însuţi. Nu te supăra dacă ei despică firul în patru. Procesul învăţării nu 
este doar incitant şi logic, ci şi un proces de descoperire. Descoperim 
mereu lucruri noi? Programul de educare din biserică este de multe ori o 
insultă la inteligenţa umană. Le oferim flori veştede, conserve, iar ei 
incapabili să îşi ‘’gătească’’ singuri, sunt malnutriţi. Aceşti oameni nu 

trăiesc experienţa învăţării prin descoperire.



3.Învaţă-i pe oameni cum să muncească. Ştiţi 
lecţia cu puiul de lebădă care se lupta să iasă 
din ou şi copilul care a tăiat oul cu foarfeca 
pentru a-l ajuta să iasă, iar acesta nu a mai 
fost capabil să zboare niciodată? Urşii dintr-o 
rezervaţie au ajuns să moară de foame din 
pricina celor ce le dădea să mănânce. Urşii au 
pierdut abilitatea de a căuta singuri hrana. Nu 
uita că responsabilitatea ta este să-i faci să se 
descurce singuri. Învaţă-i să caute singuri 
soluţiile. Nu accepta o întrebare fără un 
răspuns al celui ce întreabă.



Abilităţi fundamentale
Cititul, scrisul, ascultarea şi vorbirea!

Abilităţi care deşi sunt indispensabile vieţii, sunt pe 
cale de dispariţie. Cum staţi cu cititul? Câte cărţi 
aţi citit de la începutul anului? În afară de Biblie.

Pui pe hârtie gânduri, meditaţii, ce înveţi nou ?

Există cursuri de vorbire, dar nu prea există cursuri 
de ascultare. Cum faci pe cineva să asculte? La ce 
bun predic, dacă nimeni nu mă ascultă? Un 
predicator bun este un ascultător bun.

Ascultarea activă:



• A asculta inseamna a privi: nu exista ascultare activa fara contact vizual. 
Privirea deschide canalele de comunicare ; prin privire poti recunoaste
prezenta celuilalt, poti manifesta dorinta de comunicare, interes, respect. 
Privirea unei persoane exprima starea de spirit a acesteia, iar
interlocutorul poate observa o anume „expectativa pozitiva”, adica acea
atitudine care denota o atentie binevoitoare acordatǎ celuilalt şi faptul cǎ
ne aşteptǎm sǎ primim de la interlocutor mesaje importante. 

De asemenea, a asculta cu adevarat inseamna a fi empatic cu gandurile si
sentimentele celuilalt. Empatia este arta prin care mentorul se identifica
cu sentimentele “discipolului”, ascultandu-l atent pentru a-i putea intelege
mai bine punctul de vedere, motivatia, interesul, pentru a vedea lumea
prin prisma lui. Este vorba despre a izola ceea ce exprimǎ “discipolul” de 
ceea ce am putea simti atunci când il ascultam (simpatie sau antipatie), 
dar totodata de a nu ne anula sentimentele proprii (apatie).

Pentru a deveni empatici fata de “discipolul” nostru putem folosi urmatorul
set de întrebari:

• · „Ce incearca sa-mi spuna?”

• · „Ce inseamna acest lucru pentru el?”

• · „Cum vede el problema?”

• · „Care sunt sentimentele lui si ce emotii simte?”



• A asculta activ inseamna a adopta o atitudine intelegatoare: sa nu 
interpretezi, sa nu judeci, sa nu acuzi, sa nu critici, sa nu devalorizezi, sa nu 
denigrezi, sa nu insulti, sa nu vorbesti despre tine insuti, sa nu schimbi
subiectul, sa nu dai sfaturi care nu au fost cerute, sa nu te gandesti inainte
la ceea ce vei spune in timp ce interlocutorul isi prezinta problema, ci sa te
concentrezi asupra lui, incercând sa-l intelegi.

• Ascultarea activa presupune ca dincolo de rationamentul interlocutorului
si faptele relatate, sa intelegi semnificatia intelectuala si afectiva profunda
a acestor fapte pentru interlocutor, sa iti dai seama de conotatia afectiva a 
anumitor cuvinte, gesturi, priviri.

• Elementele de comunicare nonverbala insotesc permanent o ascultare
care se vrea a fi activa. Asculti nu doar cu urechile, ci cu intreg corpul: 
aplecare inainte spre interlocutor, aprobare prin miscarea capului, 
mentinerea contactului vizual, zambet etc.
Prima tehnica utilizata pentru ascultarea activa este tacerea. Este 
important ca mentorul sa taca pentru a permite “discipolului” sa
vorbeasca sau sa-si caute ideile, pentru ca adeseori cea mai buna empatie
se realizeaza în liniste.

• O alta tehnica este aceea a interogarii: sa stii sa pui întrebarile adecvate, 
pe un ton cald si bland, pentru a-i permite interlocutorului sa se exprime
liber, pentru a afla informatiile exacte, nevoile, preocuparile, anxietatile si
dificultatile celuilalt. Intrebarile pe care le adresezi demonstreaza ca 
ascultati si incurajati comunicarea, iar raspunsurile permit dezvoltarea
unor noi argumente.



• Un efect asemanator are si tehnica reformularii spuselor celuilalt. Astfel, 
interlocutorul va recunoaste ca intr-o oglinda imaginea a ceea ce tocmai a 
rostit; iar aceasta imagine il va ajuta sa-si clarifice propriul punct de 
vedere, se va simti înteles si încurajat sa continue sa se exprime. 
Confirmati ca l-ati înteles si verificati-va prin parafrazare, adica
reformulare ( “Spui ca vrei sa…?” ). Parafrazarea este cea care duce la 
raspunsul: “Da, asa este”.

• Ascultarea activa nu înseamna pur si simplu a-i acorda atentie celuilalt, 
sau a-i pune întrebari pentru a reconstitui puzzle-ul cu informatii care ne 
lipsesc pentru a întelege o situatie. Ci presupune mai curând sa te
interesezi de ceea ce nu spune interlocutorul. Trebuie sa avem în vedere
faptul ca oamenii nu povestesc decât o parte a experientelor pe care le 
traiesc, si aceasta cu ajutorul limbajului – care este adesea mult prea
imprecis – si dintr-o perspectiva întotdeauna subiectiva, prin urmare
diferita de la persoana la persoana.

• De aceea ascultarea activa, prin tehnicile pe care le implica si mai ales prin
atitudinea care se cere a fi adoptata, permite depasirea unor bariere
importante în comunicare, dezamorsarea conflictelor si stabilirea de relatii
pozitive cu ceilalti.



Un fundament numit eşec !
Succesul este capacitatea de a trece de la un esec la altul fara sa-ti pierzi 

entuziasmul. (Winston Churchill) 
Ati fi surprinsi daca ati afla ca esecul este o parte a succesului ?
Sunt convins ca deja stiati acest lucru !
Practic, fiecare dintre noi a avut nenumarate esecuri inainte de a obtine
un succes important. Putem spune ca succesul se naste din esec, ca a 
pierde face parte din procesul de a castiga.
Putem spune, de asemenea, ca nu exista esec - doar succes care se 
manifesta in multiple aspecte. Iar asta pentru ca totul duce la succes, da
nastere la succes, este o parte din procesul prin care tu iti traiesti ca 
experienta propriul succes. In cele din urma, cu totii intelegem asta.
Fiecare ‚greseala’ este de fapt o treapta a drumului prin care ajungem
unde dorim. Se spune ca orice eroare inseamna progres – iar acest lucru
este inteles cel mai bine de catre oamenii de stiinta. De fiecare data cand
esueaza in vreun experiment, ei spun „de fapt, am descoperit inca un mod 
in care nu functioneaza ceea ce testam. Suntem cu un pas mai aproape de 
a descoperi modul in care va functiona !”. Vazandu-si ‚erorile’ drept pasi
pe drumul catre reusita, evita frustrarea si auto-judecata si se motiveaza
pentru viitor. Si chiar reusesc, uneori intr-un mod ‚miraculos’ sa ajunga la 
rezultatul dorit.



• Renumitul om de afaceri si autor Robert Kiyosaki ofera o extraordinara viziune asupra
cauzelor esecului. El afirma ca foarte multi oameni nu obtin succes pentru ca le este
teama de schimbari si se considera a fi incapabili a se adapta lor. Iar asta pentru ca se 
tem ca vor face o alegere gresita si nu pot suporta greseala din punct de vedere
emotional (pentru ca mereu au fost pedepsiti cand au gresit). Asa ca ei accepta un 
serviciu sau o relatie nu pentru ca le ofera ce isi doresc, ci pentru ca se indoiesc ca vor
gasi ceva mai bun. Isi traiesc viata fiindu-le teama sa-si asume riscuri pentru ca nu pot 
renunta la siguranta pe care o au. Undeva, in sinea lor, ei stiu foarte bine ce vor de la 
viata, dar nu au curaj sa actioneze si sa astepte pana ce vor obtine ce-si doresc. Astfel ca 
in mod constant ei isi ‘compromit’ nevoile sau propriile valori adaptandu-se situatiei. 
Incearca sa evite orice fel de esec si sa aiba mereu succes, oricat de marunt ar fi el. De 
aceea, ei ‘pariaza’ in viata doar pe lucruri sigure, ‘sanctuare care te protejeaza de jungla
realitatii’ (facultate, servici, pensie, dobanzi, familie), evitand riscurile (cursuri
independente, afacere proprie, investitii, cautarea relatiei potrivite). Din pacate insa
viata reala nu ofera nici un sanctuar in care sa ne ascundem – trebuie sa luptam pentru
a inainta.

• Si tot Robert Kiyosaki spunea : „Provocarea pe care trebuie s-o infruntam este de a 
accepta intai esecul si apoi victoria. Trebuie sa sarutati mai multe broaste pentru a-l 
descoperi pe adevaratul print. Daca nu sarutati suficiente broaste, s-ar putea sa sfarsiti
prin a va casatori cu o broasca raioasa.”
Intotdeauna propria experienta este cel mai bun profesor. Iar experienta nu se poate
castiga din carti, din ceea ce citesti, auzi sau vezi, ci actionand si invatand din greseli.
Este ceea ce avem nevoie sa facem cu totii.



Excepţii
Ele sunt de 2 feluri:

1.De inferioritate: nu voi putea face, fi vreodată 
aşa. Ridică moralul unor astfel de oameni.

2.De superioritate. Domnul Isus S-a ocupat de 
mulţi ucenici, dar mai îndeaproape de 12, de 
11 de 3. Atunci când întâlneşti un elev atât de 
înfometat de cunoaştere, spune-i tot ce poţi 
să-i spui. Continuă să încurajezi:

Dacă vei face aşa, elevii tăi vor trece prin poarta 
timpului şi nimic nu-i va putea opri. Atunci îţi 
vor mulţumi, chiar dacă tu nu vei fi lângă ei.


