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„A înțelege emoțiile 
reprezintă înțelegerea 
comportamentelor 
în general, nu doar 
comportamentul tău, ci 
și al celorlalți, pentru că 
vei înțelege intenția lor, 
iar această intenție îți va 
arăta „de ce-ul” lor.
Practic vei înțelege 
motivația ce stă în spatele 
comportamentelor lor.
O abilitate ce odată 
dezvoltată te va poziționa 
corect față de toți ceilalți și 
datorită căreia vei învăța la 
un moment dat să ai doar 
oameni frumoși în jurul 
tău.”

FLORIN ALEXANDRU

IDEI PRINCIPALE

• Cum funcționăm? Creierul 
ne întinde zilnic capcane, 
atunci când lăsăm lucrurile să 
meargă de la sine. 

• Intențiile generează 
proiecții, apoi așteptări legate 
de recompensă. Vom acționa 
în funcție de asta, pentru 
ca la sfârșit să culegem 
recompensa. Recompensa 
satisface o nevoie emoțională.

• Intențiile sunt 95% 
inconștiente. De multe ori nu 
suntem prezenți în propriile 
gânduri, ne zboară, iar cei 5% 
scad.

VIDEO 04.0  
Al patrulea pas în dezvoltarea inteligenței emoționale este 
înțelegerea emoțiilor. Dacă pașii anteriori au avut legătură 
exclusivă cu interiorul tău, acum e timpul să te concentrezi pe 
relația cu celelalte persoane. Căci da, inteligența emoțională 
presupune să-i înțelegi și pe ceilalți, deci implicit pe tine în 
relație cu ei. Vei învăța să observi ce se află și în spatele 
comportamentului celorlalți, iar cantitatea de practică 
pusă în aplicare până acum se dublează. De asemenea, vei 
descoperi că observându-i pe ceilalți vei constata că propriile 
tale emoții, propriul tău comportament, se oglindește în ei.

VIDEO 04.1 
Motivația comunicării este una emoțională. Ea vine 
din „de ce-ul” nostru și, așa cum am văzut în capitolele 
anterioare, asta declanșează intenții. Iar intențiile sunt baza 
acțiunii. Atât timp cât ne identificăm cu emoțiile noastre, 
comunicarea pe care o facem este una exclusiv emoțională. 
În acest proces creierul nostru ne pune capcane în fiecare zi.

VIDEO 04.2 
Motivul pentru care este nevoie să-ți înțelegi mecanismul 
propriului comportament este acela de a evita în mod 
conștient capcanele pe care creierul ți le întinde zi de zi. Iar 
mecanismul se desfășoară după un anumit tipar. 

Dacă totul pornește de la „de ce-ul” interior și generează o 
intenție, intenția dă mai apoi naștere unei proiecții, care se 
transformă în așteptare. Următorul pas este chiar acțiunea, 
dar ea nu e complet întâmplătoare: în funcție de recompensa 
apărută în urma așteptării se naște un fel sau altul de 
acțiune. 

Iar în urma unei acțiuni nu-ți rămâne decât să-ți culegi 
recompensa. După cum poți să observi, recompensa are rolul 
de a satisface o nevoie emoțională.

VIDEO 04.2.1 
Faptul că doar 5% dintre intențiile noastre sunt conștiente 
duce la probabilitatea ca gândurile noastre să rătăcească 
necontrolat și să avem din ce în ce mai puțin control 
conștient asupra lor. 

O minte rătăcită face posibilă situația ca cele 5% dintre 
gânduri să migreze și ele încet-încet spre zona inconștientă. 
Ca să poți interveni asupra marelui procesor de intenții 
subconștiente ai nevoie de efort și răbdare. 

-   o călătorie înspre tine în care vei învăța să celebrezi viața
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IDEI PRINCIPALE

• Proiecția = principala 
capcană a creierului. Doar una 
din 20 de proiecții corespunde 
realității: „socoteala de acasă 
nu se potrivește cu cea din 
târg.”

• Așteptările sunt false 
în aceeași măsură ca și 
proiecțiile. Asta duce la 
dezamăgire și nemulțumire 
față de propria persoană 
și la o experiență de viață 
nefericită.

• Putem renunța la așteptări, 
iar acțiunea în sine să devină 
bucurie.

• E important ca acțiunea și 
recompensa să se manifeste 
fără așteptări. Să se 
manifeste din ceea ce suntem. 
Astfel devenim liberi față de 
capcanele creierului nostru.

• Prin joacă să încercăm să 
aducem la suprafață cât mai 
multe intenții conștiente (în 
timp). 

• În fiecare zi muncim la 
propria persoană - acesta să 
devină principalul tău obicei 
- să îți acorzi atenție zilnic și 
experiențe de viață frumoase. 

• Orice obicei negativ se 
schimbă într-unul pozitiv 
după 21/30/60/90 de zile de 
repetare, în funcție de cât este 
de înrădăcinat.

Teoria brută spune că orice obicei negativ poate fi schimbat 
în 21 de zile. Probabil ai mai auzit și vei mai auzi de variante 
care durează 30, 60 sau 90 de zile. Realitatea este că durata 
schimbării unui obicei negativ este dată cel mai probabil de 
cât de adânc în creier este înrădăcinată acea rutină negativă.

De aceea ai nevoie de repetare, chiar dacă sună banal: 
repetarea ajută la schimbare. E mama învățăturii sau - dacă 
vrei - e mama reînvățării.

VIDEO 04.2.2 
Rămânem puțin în zona teoriei și-a cifrelor. Dintre toate 
proiecțiile pe care le generează creierul tău, doar 1 din 20 este 
în concordanță cu realitatea. De aceea în 95% dintre cazuri 
socoteala din târg e alta față de cea pe care ți-ai făcut-o 
acasă. Păcăleala pe care o suferim se poate transforma ușor 
în frică. De aceea e bine să înțelegi materialul cu care lucrezi: 
mecanismul menire - intenție - acțiune.

VIDEO 04.2.3 
Așteptările pe care ți le formezi constituie marea capcană a 
creierului tău. Matematica e simplă: dacă 95% dintre proiecții 
sunt neconforme cu realitatea, înseamnă că ele lansează tot 
atâtea proiecții iluzorii. La așa cantitate nu e de mirare că 
apar atât de multe dezamăgiri. Iar suma lor îi face pe oameni 
să se simtă în general dezamăgiți de viața pe care o duc. 

Soluția? Eliminarea sursei primare a problemei: așteptările. 
Cu multă practică vei afla că atunci când acționezi fără să 
ai așteptări te vei trezi eliberat de emoțiile negative și te vei 
bucura de simplul rezultat al unei acțiuni duse la capăt.

VIDEO 04.2.4 
Eliminarea așteptărilor din mecanismul de viață aduce 
mai aproape acțiunea de recompensă. Acest mod de a 
scurtcircuita drumul spre acțiune se traduce prin eliminarea 
cât mai consistentă a acțiunilor negative ale creierului, adică 
acele capcane amintite anterior în curs. 

Vei simți mai multă libertate în viața de zi cu zi și vei avea 
acum timp să ieși din iureșul emoțiilor, adică vei face primul 
pas spre a le observa, analiza și înțelege.

VIDEO 04.3 
Odată ce ai înțeles modul cum funcționează oamenii, 
apare momentul în care preiei controlul. Iar primul pas este 
formarea intențiilor conștiente. 

-   o călătorie înspre tine în care vei învăța să celebrezi viața
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E timpul să te joci efectiv cu emoțiile tale pentru a finaliza 
procesul, prin înlocuirea obiceiurilor negative cu unele noi, 
pozitive. 

Nu te grăbi și nu forța procesul; asta presupune practică 
zilnică, ceea ce-ți oferă oportunitatea să te redescoperi. Dă-ți 
timp pentru tine în fiecare zi, nu de dragul tabieturilor, ci pur 
și simplu ca să devii o persoană mai bună, atât în raport cu 
tine, cât și cu ceilalți. Iar asta se va constitui într-o experiență 
de viață excelentă.

VIDEO 04.4.1 
Proporția în care modul de funcționare al oamenilor 
este situat (95% inconștient - 5% conștient) derivă din 
programarea parentală. Până ca noi să ne dezvoltăm prin 
forțe conștiente, datul genetic și valorile transmise vin de la 
părinți și se exercită fără liber arbitru. 

Programarea parentală constituie suma tuturor programelor, 
condiționărilor, convingerilor, calităților, fricilor și a tiparelor 
emoționale care sunt transmise prin educația dată de părinți. 
Orice programare se transformă într-un scenariu de viață. 

Dacă nu intervii asupra acestei programări, scenariul tău de 
viață va rula în spate, conform deciziilor altora, chiar dacă ei 
sunt părinții tăi și au avut intenții bune. Și despre intenții am 
mai discutat.

VIDEO 04.4.2 
Programarea parentală poate fi redusă (chiar spre zero) 
dacă practicăm exercițiul eliminării așteptărilor și - pe cale 
de consecință - a emoțiilor care ne influențează negativ 
acțiunile. 

Nu-ți forța procesul: un scenariu de viață se schimbă într-o 
perioadă lungă de timp. De regulă, acest proces durează între 
6 și 36 de luni. Dacă-ți spui că e prea mult, gândește-te cât 
de importantă și complexă e viața ta și care este efortul pe 
care meriți să-l depui pentru a-ți face viața cadou, acea viață 
în care simți împlinire. Ar fi un pic ciudat ca viața unui om să 
se schimbe radical într-o săptămână.

VIDEO 04.5 
Scenariul de viață provine, de regulă, de la părintele de sex 
opus („ce”-ul). Iar părintele de același sex implementează 
metoda de aplicare a acestui scenariu („cum”-ul). Așa se 
formează tiparul emoțional mare. 

-   o călătorie înspre tine în care vei învăța să celebrezi viața

• Programele din 
subconștientul nostru au fost 
construite de părinți. 

• Totalitatea programelor, 
condiționărilor, convingerilor, 
valorilor, fricilor preluate de 
la părinții noștri creează un 
scenariu de viață care rulează 
în fundal.

• Primim scenariul de viață 
de la părintele de sex opus, 
iar părintele de același sex ne 
arată cum să îl materializăm. 

• Repetăm aceleași greșeli, 
până învățăm să trecem de 
ele. 

• Așteptările se raportează la 
scenariul de viață. 

• Reacționăm și avem 
așteptări în funcție de tiparul 
emoțional mare.

• Când conștientizăm 
scenariul de viață, 
programarea parentală se 
reduce. (Transformarea se 
produce în 6 - 36 luni.) 

• Ascultarea activă - când 
intrăm în dialog trebuie 
să ne conectăm la ce are 
cealaltă persoană de spus, 
să înțelegem mesajul, ce e 
în spatele cuvintelor, să ne 
conectăm, să simțim intenția. 

• Marele beneficiu este că 
vom învăța să ne ascultăm 
propriul dialog interior și vom 
observa cum ne programăm, 
ce cuvinte folosim pentru 
etichetare.
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De la tiparul emoțional mare provine acea luptă 
interminabilă cu greșelile repetate pe care le comitem și 
nu le oprim până nu învățăm din ele. Tot de la el provin și 
așteptările la care ne angajăm eul. 

Inteligența emoțională presupune intervenția asupra acestui 
tipar mare și schimbarea lui. 

Modul de schimbare al tiparului mare, practicat sub auspiciul 
inteligenței emoționale, se face pe două căi: prin anularea 
așteptărilor sau prin observarea și anularea emoției 
declanșatoare. 

VIDEO 04.6 
Una dintre abilitățile necesare pentru a înțelege emoțiile 
este ascultarea activă. Ea presupune o prezență conștientă, 
concentrată exclusiv pe cealaltă persoană cu tot ce are de 
spus, atât prin limbajul verbal, cât și nonverbal. 

Odată exersat acest lucru, în momentul în care ascultarea 
celuilalt devine o deprindere, este momentul să îți asculți 
propriul dialog interior. El are loc în permanență. În el 
se regăsesc toate etichetele folosite, toate așteptările 
programate, toate nuanțele și direcțiile cu care lucrează 
subconștientul. 

Ascultarea activă este biletul spre ședința la care 
subconștientul comandă lucruri în lipsa ta. 

Ascultând activ, pe tine și pe alții, vei accelera procesul 
de înțelegere a emoțiilor, cheie esențială în dezvoltarea 
inteligenței emoționale.

VIDEO 04.7 
Procesul emoțional presupune să ne observăm micile 
particularități ale modului în care se leagă emoțiile între ele 
formând stări și trăiri.

Iar în momentul repetării acestora vei observa că au anumite 
particularități, anumite asemănări, mai exact o ordine ce se 
tot repetă, fie între două emoții, fie între două stări formând 
aceste trăiri - ce pot fi chiar tiparul emoțional mare, cel ce ne 
construiește viața în cele mai mici detalii.

Practic asta este poarta în a observa tiparul emoțional mare 
și cheia este tocmai ascultarea activă a propriului dialog 
interior.

-   o călătorie înspre tine în care vei învăța să celebrezi viața

• Tot timpul avem emoții 
și este bine să observăm 
întregul proces emoțional. 

• Astfel descoperim tiparele 
emoționale, care sunt cheia 
descifrării comportamentului 
uman. 

• Tiparele emoționale se 
manifestă la fel. 

• Observarea dialogului 
interior ne dezvăluie emoțiile 
din spate. 

• Anulăm tiparul emoțional 
fiind atenți la dialogul interior 
și la factorii declanșatori și 
recompensele oferite de tipar. 

• Observăm adevărata 
intenție din spatele tiparului și 
atunci o putem corecta. 

• Putem construi experiența 
de viață pe care ne-o dorim 
sau putem să prevenim o 
criză.

• Blocajele se produc 
din cauza intențiilor 
neconștientizate.
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VIDEO 04.8 
Dacă ascultăm activ dialogul interior vom identifica emoțiile 
fundamentale care formează tiparul emoțional mare. 
Ascultarea aduce întâi identificarea modului în care se 
derulează mecanismele în interiorul tău. 

Odată ce înveți asta, e timpul să acționezi atunci când 
vezi că tensiunea interioară crește. Ea se suprapune cu 
declanșarea unei recompense. 

De exemplu: la tiparul victimei, recompensa se declanșează 
prin faptul că persoana respectivă dintr-odată se plânge.

Eliminarea recompensei înseamnă întoarcerea la sursa 
declanșatoare. Procesul este similar prevenției în medicină. 
Iar acest efort conduce la anularea tiparului emoțional încă 
din rădăcină.

VIDEO 04.9 
Odată ce ai reușit să îți observi tiparul mare, vei putea să vezi 
și care este emoția dominantă care creează acest tipar. 

Nu uita: intenția inconștientă este cea care construiește 
tiparul emoțional. Odată observată, intenția poate fi 
modificată, deturnată, reglată ș.a.m.d. 

De asemenea, dacă intențiile rămân neobservate, nu doar că 
nu ai control asupra a ceea ce generează ele în continuare, ci 
ele obișnuiesc să fie și cauza blocajelor pe care le întâmpini. 

Procesul de control emoțional (inteligența emoțională) îți dă 
posibilitatea să înlocuiești procesele inconștiente, creatoare 
de haos, cu procese conștiente, controlate de tine. 

-   o călătorie înspre tine în care vei învăța să celebrezi viața
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Ascultarea activă este esențială pentru o comunicare 
eficientă, ajutând la îmbunătățirea relațiilor, rezolvarea 
problemelor, înțelegerea celorlalți și evitarea conflictelor.

Definiție

Ascultarea activă presupune ca ascultătorul să fie pe deplin 
concentrat, să înțeleagă mesajul, să răspundă și să își 
amintească ceea ce s-a spus. Pentru aceasta este nevoie de 
un efort de concentrare a atenției asupra mesajului, care să 
depășească simplul nivel de a „auzi” ceea ce se spune.

De ce este importantă ascultarea?

Ascultarea este o abilitate esențială în comunicare, care cere 
un efort conștient de a fi atent la ceea ce se spune, pentru 
a înțelege mesajul comunicării. Când asculți este indicat 
să ai răbdare ca vorbitorul să își poată exprima gândurile și 
sentimentele, fără a-l întrerupe cu întrebări și comentarii.

Petrecem mult timp ascultând

Studiile spun că petrecem, în medie, 70-80% din timpul 
de activitate conștientă angajați într-o formă sau alta de 
comunicare. 9% din timp îl petrecem scriind, 16% citind, 30% 
vorbind și 45% ascultând. Cu toate că petrecem atât de mult 
timp ascultând, reținem mai puțin de 50% din ceea ce auzim 
într-o conversație.

Beneficiile ascultării active

Construiește încredere în relații – atunci când ascultăm 
sincer interesați, îi invităm pe cei din jur să se deschidă în 
fața noastră. Vor simți intuitiv că nu vom sări la concluzii în 
baza unor detalii superficiale și că ne pasă de ei suficient de 
mult încât să ascultăm cu atenție. Chiar dacă încrederea 
construită pe baza acestui tip de comunicare se construiește 
lent în timp, ea stă la baza relațiilor de prietenie adevărate și 
este o promisiune a faptului că vom primi ajutor atunci când 
vom avea nevoie.

Îți lărgește perspectiva – propria perspectivă asupra lucrurilor 
nu cuprinde adevărul absolut și nici măcar felul în care ceilalți 
percep aceleași situații. Ascultând perspectiva altora asupra 
lucrurilor căpătăm o înțelegere mai complexă și mai profundă 
asupra situațiilor cu care ne confruntăm.

-   o călătorie înspre tine în care vei învăța să celebrezi viața

RECAPITULARE

• Propria perspectivă asupra 
lucrurilor nu cuprinde adevărul 
absolut și nici măcar felul în 
care ceilalți percep aceleași 
situații. 

• Ascultând perspectiva 
altora asupra lucrurilor 
căpătăm o înțelegere mai 
complexă și mai profundă 
asupra situațiilor cu care ne 
confruntăm. 

• Este util să revezi în acest 
scop informațiile despre 
tipurile de gândire și modul 
în care ne influențeaă viața 
(modulul 1, p. 23-25).

• De asemenea, strategiile 
corecte folosite pentru 
gestionarea fricii se bazează 
în cea mai mare parte pe 
abilitatea de a cere și a oferi 
suport în caz de nevoie, 
abilitate ce presupune o bună 
comunicare și ascultare activă 
(modulul 2, p. 42-45). În acest 
context sunt utile exercițiile 
de la p. 52.
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Întărește răbdarea – abilitatea de a fi un bun ascultător 
cere timp și se dezvoltă cu eforturi susținute. Pe măsură ce 
devii un bun ascultător îți dezvolți și abilitatea de-a avea 
răbdare ca persoana din fața ta să-și exprime gândurile cu 
sinceritate, fără să o judeci.

Te face abordabil – pe măsură ce te prezinți ca un ascultător 
răbdător, oamenii vor fi mai înclinați să vorbească cu tine. 
Fiind acolo pentru ei, le acorzi posibilitatea de a se exprima.

Economisești timp și bani – în special la locul de muncă 
vor fi evitate neînțelegeri costisitoare, atunci când lucrul la 
un proiect sau o nouă sarcină va debuta înțelegând corect 
directivele date.

Ajută la detectarea și rezolvarea problemelor – un adevărat 
lider este întotdeauna atent la ceea ce au de spus angajații, 
este primul care depistează neregulile și vine cu sugestii 
pentru îmbunătățirea fluxului de lucru. Ascultându-și 
colegii va înțelege ceea ce trebuie schimbat pentru a face 
îmbunătățiri.

Ce te face să fii un bun ascultător

Un bun ascultător întotdeauna se străduiește să înțeleagă 
mesajul, oricât de neclar ar putea să fie. În decodificarea 
mesajelor sunt importante nu doar cuvintele rostite, ci și 
limbajul non-verbal – expresiile faciale și postura fizică.

Un bun ascultător îl va lăsa pe vorbitor să știe că a fost auzit 
și că este ascultat și că poate să își exprime gândurile și 
sentimentele fără cenzură.

Arăți că asculți cu atenție prin indicii non-verbale, precum 
menținerea contactului vizual, datul din cap și zâmbitul. 
Poți spune „da”, arătându-ți acordul. Primind acest tip de 
feedback, persoana care vorbește se va simți mai confortabil 
și va comunica mai ușor, mai deschis, mai onest.

A asculta vs. A auzi

A auzi este un proces automat, involuntar, al creierului, care 
nu necesită efort. Suntem înconjurați de sunete în cea mai 
mare parte a timpului – zgomotul traficului, muzica din mall, 
oamenii care vorbesc, muncitorii de pe un șantier etc. Deși 
auzim toate aceste sunete, dacă nu avem un motiv întemeiat 
să le acordăm atenție, învățăm să le ignorăm.
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Pe de altă parte, ascultarea are un scop și este focalizată, 
orientată, mai degrabă decât accidentală. Ca rezultat, 
necesită motivație și efort, pentru a înțelege semnificația din 
spatele mesajului receptat.

Când ascultăm suntem atenți nu doar la povestea în sine, ci 
și la cum este spusă, la folosirea limbajului și a vocii, a mimicii 
și gesturilor. Presupune decodarea mesajului verbal și a celui 
non-verbal. O bună înțelegere depinde de o bună decodare a 
acestor limbaje.

Semnele verbale și non-verbale ale ascultării active

Este oribil să vorbești cu cineva și să descoperi că nu te 
ascultă cu adevărat. Când asculți, există câteva modalități 
prin care îi poți arăta interlocutorului că îl asculți cu atenție: 
limbaj corporal, dat din cap, contact vizual, adresarea de 
întrebări relevante.

Semne non-verbale ale ascultării active

Zâmbet – întărește ideea că mesajul este recepționat și 
înțeles, transmite o stare de bine, de acord.

Contact vizual – este normal și chiar încurajator pentru 
ascultător să păstreze contactul vizual cu vorbitorul. Totuși, 
pentru vorbitorii mai timizi poate fi intimidant, așa că 
adaptează intensitatea contactului vizual în funcție de 
situație.

Postura – corpul înclinat ușor în față și în lateral atunci 
când ascultăm cu atenție. O ușoară mișcare a capului, sau 
sprijinirea capului pe o mână.

Distragerea – un bun ascultător va evita să se agite, să se 
uite la ceas, să mâzgălească, să se joace cu părul ș.a.m.d. - 
orice ar putea distrage atenția vorbitorului sau să dea semne 
de nerăbdare sau lipsă de interes.

Semne verbale ale ascultării active

Întărirea pozitivă – anumite intervenții verbale, ocazionale, 
care exprimă acordul sau încurajează vorbitorul să continue: 
foarte bine, da, într-adevăr, așa...

Amintirea – încearcă să-ți amintești cîteva idei esențiale, 
precum și numele vorbitorului. Asta va arăta că ai acordat 
atenție și ai înțeles ce s-a spus. A-ți aminti detalii, idei și 
concepte din conversații anterioare demonstrează că ți-ai 
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păstrat atenția și va încuraja vorbitorul să continue.

Întrebările – ascultătorul poate demonstra că a fost atent 
punând întrebări relevante sau/și făcând afirmații care ajută 
la clarificarea și înțelegerea mesajului transmis de vorbitor.

Clarificarea – punându-i întrebări vorbitorului te asiguri că 
ai înțeles corect mesajul transmis. Clarificarea presupune 
utilizarea întrebărilor deschise, care îi vor permite vorbitorului 
să aprofundeze anumite explicații dacă este nevoie.

4 tipuri diferite de ascultare

Orientat spre oameni – ascultătorul este interesat de 
persoana vorbitorului și ascultă pentru a descoperi cum 
gândește acesta. De exemplu, când ascultă un interviu cu un 
muzician celebru, va fi mai interesat să afle lucruri despre el 
ca persoană și nu despre muzică.

Orientat spre acțiune sau sarcini de lucru – interesat să 
afle ce anume vrea vorbitorul – donații, voturi, voluntari, 
altceva...? Îi va fi dificil să asculte descrierile și axplicațiile, 
motivațiile din spate, care argumentează cazul. De exemplu, 
în cazul unei călătorii cu avionul, va recepta mesajul de a 
pune centura de siguranță, dar nu va fi interesat în mod 
particular de motivația din spatele gestului, de argumente.

Orientat spre conținut – ascultătorul este interesat de 
mesajul în sine și dacă este corect. Are nevoie de informație 
bine structurată și explicații solide.

Orientat spre timp – preferă ca mesajul să fie transmis cât 
mai repede, iar vorbitorul să treacă la subiect rapid și eficient. 
Își poate pierde răbdarea cu explicații lungi sau o prezentare 
lentă, fiind perceput ca nepoliticos sau ostil de către 
vorbitorul care se aștepta la o concentrare mai îndelungată.
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Exemple de ascultare activă

Parafrazarea – repetă informația cu propriile cuvinte.

Afirmație verbală - „Îți mulțumesc pentru că ți-ai făcut timp 
să vorbești cu mine.”

Adresează întrebări deschise – „Înțeleg că nu ești mulțumit 
de situație. Ce schimbări ți-ai dori?”

Adresează întrebări specifice – „Câte persoane ai angajat 
anul trecut?”

Menționează situații similare

Sumarizează întrebarea – repeți întrebarea pentru a vedea 
dacă ai înțeles corect ce ți se cere.

Observă oamenii care vorbesc – încurajează-i să ia cuvântul, 
arată-le că îi asculți.

Rezumă conversația – la sfârșitul conversației, repetă ideile 
esențiale pentru a vedea dacă ai înțeles corect ceea ce 
trebuia.

Bariere în calea ascultării active

Unii factori care bruiază comunicarea sunt în afara 
capacității noastre de control, alții pot fi gestionați.

Zgomotul – este cel mai important factor care interferează 
cu comunicarea. În situații legate de vorbitul în public se 
detașează patru tipuri de zgomot: fizic, psihologic, fiziologic, 
semantic.

Concentrarea atenției – capacitatea de a ne concentra 
asupra unei sarcini sau a unui mesaj este limitată, ne pierdem 
concentrarea după un timp și simțim nevoia să facem 
altceva.

Prejudecăți cognitive – să ne păstrăm mintea deschisă și 
să nu sărim la a judeca înainte ca vorbitorul să-și transmită 
integral mesajul. Ex: „nu mai e nevoie să ascult, pentru că 
deja știu informația asta” Prejudecățile pot fi legate de 
subiect sau de vorbitor. Cu toții avem preconcepții, dar e bine 
să le observăm și să le ținem sub control.

Teama de a nu înțelege – teama că mesajul va fi prea 
complex și îți va depăși capacitatea de înțelegere
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SFATURI PENTRU A DEVENI 
UN BUN ASCULTĂTOR

• Încetează alte activități, 
privește-ți interlocutorul 
și angajează-te în contact 
vizual. Privește-l chiar dacă 
evită să te privească (poate 
fi nesigur, emotiv, timid, 
precondiționat de taboo-uri 
sociale).

• Concentrează-te asupra 
mesajului și încearcă să elimini 
zgomotul mental și gândurile 
care te bruiază.

• Ascultă fără să judeci sau să 
critici ceea ce ți se spune, fără 
a sări la concluzii.

• Nu întrerupe, ascultă cu 
răbdare, chiar dacă ritmul 
vorbitorului este mai lent 
decât ritmul tău.

• Pune întrebări pentru a 
obține clarificare asupra 
mesajului. Parafrazează.

• Empatizează cu celălalt.

• Oferă-i feedback regulat.

• Acordă atenție semnalelor 
non-verbale.
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Intensitatea emoțiilor

Ne-ar prinde bine o scală a emoțiilor și să vedem cum evoluează 
ele și să înțelegem particularitățile unei trăiri!

Exercițiul acesta presupune să generezi o trăire și să urmărești 
cum se formează și cum crește intensitatea emoțiilor. Pentru a 
reuși să imiți foarte bine acest lucru, te voi ajuta și îți voi oferi un 
exemplu pe care să lucrezi.

Îți ofer emoțiile cu un grad de intensitate tot mai crescut și tu va 
trebui să adaugi gândurile aferente acestei trăiri.

Emoție: Plăcere

Gând: 

Emoție: Amuzament

Gând:

Emoție: Bucurie

Gând:

Emoție: Entuziasm   

Gând:

Emoție: Extaz

Acest exercițiu este foarte util pentru că, odată ce observi 
această scală, o să îți fie foarte ușor să o reproduci în exercițiul 
de observare a tiparului emoțional. 

O altă trăire, din spectrul emoțiilor mai puțin plăcute:

Emoție: Iritare

Gând:   

Emoție: Nervozitate

Gând:

Emoție: Anxietate

Gând:

Emoție: Disperare  

Gând:

Emoție: Panică
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Alte exemple de trăiri/tipare emoționale pe bază de frică:

Tiparul fricii de respingere – nemulțumire, îngrijorare, 
frustrare, rușine, iritare, nervozitate, iresponsabilitate, 
nesiguranță, furie, ură.

Tiparul fricii de a pierde – nedreptate, nemulțumire, supărare, 
frustrare, invidie, mândrie, irasci-bilitate, iritare, nervozitate, 
furie.

Tiparul fricii de a nu fi  îndeajuns de bun – nerăbdare, grabă, 
competivitate, invidie, înverșunare, frică, îngrijorare, iritare, 
nervozitate, panică.

Tiparul fricii de a fi  abandonat – îngrijorare, supărare, 
tristețe, milă, apatie, frică, înverșunare, furie. 

Tiparul fricii de a fi  umilit – rușine, vinovăție, îngrijorare, 
irascibilitate, iritare, nervozitate, ostilitate, furie, ură.

Tiparul fricii de a fi  trădat – nemulțumire, nedumerire/
neînțelegere, invidie, mândrie, înverșunare, nervozitate, 
ostilitate, furie, mânie, ură.

Tiparul fricii de a suferi o nedreptate – preocupare, 
ignoranță, apatie, amărăciune, supărare, tristețe, 
resentimente, irascibilitate, nervozitate, furie, ură.

Tiparul fricii de a trăi – preocupare, ignoranță, apatie, 
amărăciune, supărare, tristețe, resentimente, irascibilitate, 
nervozitate, furie, ură.

Tiparul fricii de a nu fi  judecat – nemulțumire, frustrare, 
indignare, îngrijorare, resentimente, nervozitate, furie, ură. 

Tiparul fricii de moarte – îngrijorare, ignoranță, apatie, milă, 
regret, indignare, irascibilitate, furie.

Pe baza fiecărui tipar poți efectua exercițiul anterior, 
urmărind legătura dintre gând și emoție, pe măsură ce 
emoțiile cresc în intensitate.
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RECAPITULARE

• Poți revedea aceste tipare 
în cadrul discuției despre frică 
(modulul 2, p. 49).
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RÂUL EMOȚIILOR
În acest exercițiu ne vom da (în continuare) voie să simțim fără 
să ne mai mai reprimăm emoțiile - un exercițiu incredibil de greu 
datorită a ceea ce am învățat în viața de zi cu zi.

Societatea ne-a învățat să nu ne exprimăm emoțiile, să ne 
abținem, să le ținem ascunse, chiar să construim ziduri în jurul a 
ceea ce simțim, ca nimeni să nu ne poată face rău. 

Oarecum s-a proiectat faptul că ceilalți îți vor face rău dacă 
exprimi ceea ce simți. Și, în parte, experiența ți-a demonstrat 
că așa este, încă din copilărie. Doar că cei care te-au învățat 
că emoțiile nu trebuiesc exprimate au făcut asta pentru că ei, 
la rândul lor, au suferit și nu au avut soluții atunci când și de ei 
ceilalți au râs sau au profitat de “slăbiciunea” lor de a se expune. 

Soluții există, iar pentru a le aplica este bine să învățăm să 
vorbim despre ceea ce simțim legat de evenimentele din viața 
noastră - o abilitate foarte importantă a inteligenței emoționale. 
Dacă nu vorbești cu ceilalți despre emoții nu vei avea ocazia să 
vezi și o altă perspectivă a unei situații și, cu alte cuvinte, nu îți 
vei oferi oportunitatea de a învăța.

Este necesar să vorbim despre ceea ce simțim, iar cu ajutorul 
exercițiilor prezentate până acum vei putea să vezi intenția 
persoanei căreia vei dori să te deschizi. Aceasta poate fi o 
persoană în care ai încredere sau o persoană cu care îți dorești 
să treci la următorul nivel al prieteniei și pur și simplu să-i 
vorbești despre emoțiile tale.

În momentul în care îți vei expune emoțiile în fața unei persoane 
pentru prima dată, vei investi acea persoană cu încrederea ta. 
Practic așa se construiește o relație sau, mai degrabă, aceasta 
este metoda prin care dezvoltăm o relație.

Cu cât schimbul de informații este mai intim, cu atât nivelul de 
încredere între cele două persoane este mai mare. Când începi 
să te deschizi, din acel moment să nu ai nicio reținere.

Bănuiesc că este destul de greu de realizat acest exercițiu în 
cazul în care nu ai făcut-o până acum. Totuși, în momentul în 
care te deschizi o să observi că vei avea momente în care vei 
simți că te descarci și că perspectiva ta se poate schimba într-
una mai bună sau că ceilalți îți validează ceea ce crezi tu în 
general.
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Din orice unghi ai privi acest exercițiu, el nu poate decât să îți 
aducă beneficii. Iar dacă ai mai făcut asta, știi foarte bine care 
sunt avantajele de a vorbi despre lucrurile sensibile.

Dacă nu găsești nicio persoană cu care să pui în aplicare acest 
exercițiu, îți recomand să alegi la întâmplare o persoană din 
agenda telefonului. Ai putea să și anunți cealaltă persoană de 
ceea ce urmează să faci, care vor fi beneficiile și dacă dorește să 
se implice. În acest fel vei înlătura acea frică de a te expune.

Teama de a fi considerat/ă slab/ă de fapt îți aparține și este o 
proiecție de a ta. Ea se manifestă preponderent atunci când îi 
arăți celeilalte persoane că ai această teamă. Dacă de la bun 
început există o înțelegere clară asupra acestui aspect, nu vei 
avea niciun motiv de teamă.

Secretul tocmai în acest aspect constă, în felul în care creezi 
premiza de a te expune.

Simplul fapt că vei vorbi despre ceea ce simți te va ajuta să 
acorzi o atenție deosebită emoțiilor și, mai mult decât atât, să 
observi cum evoluează ele.

Astfel vei realiza un pas important în înțelegerea acestei  
abilități esențiale.  

MASTERMIND
Pentru acest exercițiu îți propun să lucrezi într-un grup în care 
să vă exprimați emoțiile. Nu trebuie să fie un grup special creat, 
ci un grup în care deja activezi, cum ar fi cel al unei pasiuni 
personale: clubul de tango, clubul de șah, clubul antreprenorilor, 
gașca de prieteni/e ș.a.m.d.

Pur și simplu în cadrul acestor discuții să fii conștient/ă și să 
generezi discuții în care să fie integrată și partea emoțională a 
unei situații. De exemplu:

„Ce simți legat de această acțiune de promovare?”

„Cum ți se pare noua coregrafie, ești mulțumit/ă de ea?”

„Simți că schimbarea pe care o faci te mulțumește?”

„Echipa cu care lucrezi te percepe ca pe un lider?”

Oamenii sunt dispuși să se deschidă dacă întâlnesc cadrul 
potrivit și astfel de întrebări au menirea de a descătușa astfel de 
discuții și perspective emoționale.
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„Eu insist pe acest gen 
de exerciții pentru că 
problema în sine nu este de 
a observa doar un singur 
tipar emoțional, ci de a 
încerca să observi cât mai 
multe tipare posibil, astfel 
încât în timp să ajungi să 
observi toate tiparele în 
mod automat.”

FLORIN ALEXANDRU
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Pentru o bună comunicare a emoțiilor, este necesară 
dezvoltarea abilității de a comunica în general. În continuare 
îți recomandăm și câteva jocuri pentru copii, orientate înspre 
concentrarea atenției și dezvoltarea vorbirii și a comunicării. 

JOCURI PENTRU COPII PREȘCOLARI 

Ghicește obiectul 

Iei o cutie în care tai o gaură suficient de mare încât să 
încapă mâna copilului. Introduci un obiect în cutie. Bazat 
pe pipăit, copilul trebuie să descrie obiectul și ceea ce simte. 
Ceilalți jucători (dacă sunt mai mulți) trebuie să ghicească 
despre ce este vorba. Explică-i copilului că nu are voie să 
tragă cu ochiul în interiorul cutiei. De jucat împreună, părinți 
și copii.

Arată și povestește 

Fiecare copil/jucător prezintă în fața celorlalți ceva ce îi 
face plăcere (un obiect, o activitate etc.). Îndeplinește și tu 
provocarea jocului, astfel îi vei da copilului un exemplu pozitiv, 
care să îl inspire.

Descrierea unei imagini 

Copilul/jucătorul privește o imagine, pe care le-o descrie 
celorlalți în cuvinte. Îndeplinește și tu provocarea jocului, 
astfel îi vei da copilului un exemplu pozitiv, care să îl inspire.

*Poți folosi imagini din cărți sau reviste sau pur și simplu 
fotografii de pe internet care te inspiră.

Nu rupe lanțul

Inițiază o conversație pe o temă de interes comun. Vorbiți pe 
rând despre subiectul respectiv. Fiecare nouă replică trebuie 
să aibă legătură cu replica dată înainte. Atunci când replica 
dată continuă în mod firesc firul conversației, pune pe masă 
un cartonaș cu zale, pentru a prelungi lanțul. Atunci când 
noua replică schimbă subiectul de conversație, pune pe masă 
un cartonaș cu zalele rupte, rupând astfel lanțul. Obiectivul 
jocului este de a crea un lanț cât mai lung. 

*Ai nevoie să creezi câteva cartonașe cu zale. Le poți desena 
simplu, cu un marker, pe bucăți de hârtie. Nu-ți face griji, nu 
calitatea artistică a desenului primează în acest joc.
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JOCURI PENTRU COPII DE ȘCOALA PRIMARĂ

Telefonul fără fir 

Jocul acesta este foarte cunoscut. Îi șoptești primului 
jucător la ureche cuvântul cheie, iar acesta este transmis 
mai departe din jucător în jucător. Ultimul jucător care află 
cuvântul îl rostește cu voce tare, pentru a vedea dacă s-a 
transmis corect.

Pentru a scoate în evidență modul în care se distorsionează 
informația pe parcurs, folosește o propoziție, o idee, în locul 
unui simplu cuvânt. Observați cum i se modifică forma.

Pantomimă 

Pe baza unui scenariu scris, jucătorul iese în fața grupului 
și mimează acea situație cu încărcătură emoțională (ți-ai 
pierdut telefonul, cineva spune lucruri răutăcioase despre  
tine etc.), ceilalți trebuie să ghicească situația și emoțiile 
încercate. Apoi sunt discutate indiciile, cum au fost mimate 
emoțiie ș.a.m.d. *Dacă te ajută poți face apel la scenariile 
date în modulul 1, p. 29-30.

Jocuri de rol în perechi - improvizație pe o temă dată

Pornind de la o situație dată, participanții trebuie să 
improvizeze, să intre în dialog, construind un scenariu. 

Nu pot răspunde adecvat fără să asculte cu atenție! 

JOCURI PENTRU ȘCOALA GENERALĂ ȘI LICEU

Cea mai bună parte a...  

Se alege o temă, eventual asupra căreia părinții și copii au 
viziuni diferite. 

În prima fază fiecare participant își face propria listă cu 10 
aspecte pozitive ale subiectului discutat (de ex. 10 părți bune 
la a merge la școală). Apoi, în faza a doua, se lucrează în 
grupuri (eventual părinte-părinte și copil-copil) și se creează 
o listă comună pentru echipă. În a treia fază se confruntă 
listele și se creează o listă comună pentru toată familia. 

Eventual metoda poate fi folosită cu avantaje și dezavantaje 
atunci când trebuie luată o decizie, iar în felul acesta toată 
lumea se implică în analizarea situației.

-   o călătorie înspre tine în care vei învăța să celebrezi viața
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ÎNȚELEGEREA 
EMOȚIILOR

EXERCIȚII

Ilustrăm și povestim

Alege mai multe imagini cu oameni care fac diverse activități.

Prima provocare pentru jucători este să descrie în cuvinte 
felul în care oamenii se simt și se comportă în fotografie. 

A doua provocare este să deseneze o scenă cu ceea ce 
urmează să se întâmple în continuare.

*Poate fi o imagine comună pentru toți jucătorii sau fiecare 
jucător poate trage la întâmplare o imagine din setul 
pregătit.

Oglinda

Exercițiul se realizează în echipă. Unul dintre jucători exprimă 
o emoție și o anumită atitudine corporală, iar celălalt jucător 
trebuie să o imite. Apoi rolurile se inversează.

Crearea de povești

Jucătorii stau în cerc. Cel care începe spune prima propoziție, 
de ex. „A fost odată ca niciodată, un mic elefant gri, care...” 
Al doilea jucător continuă povestea cu o nouă propoziție și 
tot așa, trecând pe la toți jucătorii, atâtea runde câte sunt 
necesare pentru finalizarea poveștii.

-   o călătorie înspre tine în care vei învăța să celebrezi viața
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NOTIȚE

-   o călătorie înspre tine în care vei învăța să celebrezi viața


