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Distinge cea mai 
bună sursă de 

protecţie şi îndrumare

___________

Ajută la constituirea 
unei echipe 

câştigătoare

___________

Descoperă cele 
mai bune modalităţi 

de a-ţi cinsti 
autorităţile

___________

Poartă respect 
colaboratorilor tăi

Câştigă-ţi libertatea şi siguranţa fiind în 
concordanţă cu autorităţile tale.

A îndeplini repede şi cu bucurie cerinţele şi 
dorinţele celor ce sunt responsabili pentru mine.
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Acceptă responsabilitatea 
Ascultarea acceptă răspunderea încredinţată. 
De exemplu, managerul de vânzări îi cere unui 
reprezentant de vânzări să contacteze un client 

potenţial, deoarece managerul este responsabil 
al întregii echipe de vânzări. Făcând această 
solicitare, managerul îl ajută pe reprezentantul 
de vânzări să îndeplinească un rol special.

Un lucru fundamental pentru o ascultare 
corespunzătoare este înţelegerea ariei de 
responsabilitate a fiecărei persoane. Dacă o 
persoană răspunde de camera de aprovizionare 
a companiei, oricine se foloseşte de această 
încăpere trebuie să respecte indicaţiile 
persoanei răspunzătoare. Mai mult, autorităţile 
superioare nu vor trece peste supreveghetorul 
aprovizionării, decât dacă se ivesc probleme 
semnificative.

Arăţi respect faţă de ceilalţi, aflând care este 
aria lor de responsabilitate şi operând în cadrul 
autorităţii lor.

Ascultare vs. Încăpăţânare

Un semafor nu poate controla fizic vehiculele, 
dar a ignora indicaţiile lui este primejdios. Un 
şofer poate trece prin inconveniente mai mari 
decât altul, dar amândoi sunt protejaţi într-un 
mod ordonat. Eficacitatea luminilor roşu, galben 
şi verde depinde totuşi de fiecare şofer, în 
măsura în care acesta respectă luminile ca pe o 
autoritate stabilită. Ascultarea poate transforma 
o intersecţie mortală într-o trecere sigură.

Un individ ascultător ştie că libertatea provine 
din respectarea structurilor autorităţii şi 
din procesele ordonate, nu din promovarea 
propriilor sale priorităţi. Această perspectivă 
nu poate garanta soluţii simple sau elimina 
inconvenientele, dar ea stabileşte un cadru 
pentru menţinerea ordinii şi susţinerea 
siguranţei.

Acţionează cu calm
Ascultarea trebuie să fie promptă, nu nepăsătoare. Ascultarea promptă trebuie ţinută în cumpănă cu răbdarea, „a accepta o situaţie dificilă fără a-mi 
proiecta un termen final pentru curmarea ei.” Lucrează eficient, dar niciodată să nu eziţi să investeşti timpul necesar pentru a-ţi face bine meseria. Când 
nu acorzi timp suficient unei lucrări pentru a o face bine, deseori vei fi forţat să cheltuieşti un timp suplimentar pentru a reface lucrarea.

Fii responsabil
O abordare a ascultării „după litera legii” poate să găsească totdeauna o portiţă prin care să se evite îndeplinirea unei însărcinări. Analizează cuvintele 
şi înţelesul unei îndrumări şi exersează ascultarea. Aceasta este esenţa responsabilităţii, „a şti şi a face ceea ce se aşteaptă de la mine.” Nu te folosi 
de portiţe pentru a-ţi justifica neascultarea.

Apelează la o alternativă creativă
Creativitatea este „abordarea unei necesităţi, a unei sarcini sau a unei idei dintr-o nouă perspectivă.” O abordare corespunzătoare va ajuta la securizarea 
celor mai importante interese ale autorităţii. Aceasta pretinde o atitudine de ascultare şi o gândire creativă. Când autorităţile dau instrucţiuni greşite 
poate că se află sub o anume presiune, poate că nu văd nici o altă cale pentru atingerea scopului sau poate că nu-şi dau seama că direcţia este greşită. 
Alternativa pe care o descoperi tu poate fi tocmai răspunsul de care au nevoie!

Contrabalansează-ţi ascultarea

Revezi fişa postului tău sau sarcinile care-ţi stau 
dinainte în mod curent. Care sunt cerinţele specifice? 
Ce obiective au autorităţile tale pentru acest post? 
Procedează cât poţi mai bine pentru a-ţi îndeplini 
sarcinile... şi apoi „mergi încă o milă”.

O libertate ordonată 
Găseşte protecţie şi îndrumare respectându-ţi autoritatea

Înţelege conducerea
Orice om trebuie să rămână loial faţă de ceea ce 
este drept. Conducătorii poartă, pur şi simplu, 
o responsabilitate morală mai vastă. A învăţa 
să operezi în cadrul unei structuri de autorităţi 
adecvate este esenţial pentru eficienţă.

Din nefericire, mulţi au ajuns să asocieze 
ascultarea cu încuviinţarea oarbă. Autorităţile 
abuzive se situează adesea pe ele însele 
deasupra legii şi pretind ca ceilalţi să satisfacă 
încăpăţânarea liderilor.

Practică respectul mutual 
Ascultarea este o relaţie de respect şi 
responsabilitate mutuală, atât în sus, cât şi în jos 
pe scara autorităţii. Conducătorii trebuie să-şi 
îndeplinească responsabilitatea de a-i proteja 
şi călăuzi pe cei ce se află sub autoritatea lor. 
Ceilalţi trebuie să-şi ia responsabilitatea de 
a îndeplini rolul repartizat lor. Alternativa la 
ascultare nu este independenţa, ci credulitatea 
păgubitoare şi oportunităţile pierdute.
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Alternativa la ascultare nu 
este independenţa, ci 

credulitatea păgubitoare şi 
oportunităţile pierdute.
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Asistent manager 
Fişa postului

          Verifică corespondenţa

          Face programări

          Răspunde la telefon

          Plăteşte facturi
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Formează grupuri mici şi repartizează-i fiecărui grup una din întrebări, acordându-le suficient 
timp pentru a discuta între ei înainte de a împărtăşi cu alţii răspunsurile şi aplicaţiile personale.

1. Cum a influenţat modul tău de a asculta abilitatea de a îndeplini directivele primite?

2. Ce diferenţă a provocat atitudinea ta în plăcerea de a-ţi face meseria? Cum îţi poţi schimba 
atitudinea?

3. Când prevezi dificultăţi într-o anumită metodă sau într-o directivă, cum le faci cunoscute?

4. Cum deosebeşti obiectivele din spatele unei instrucţiuni şi cum depui un supra-efort adecvat?

5. Ce fel de acţiuni dovedesc respect şi o sinceră preocupare faţă de autorităţi şi de obiectivele lor?

Încetează cu zgomotul ăsta!
Când ceilalţi contează pe contribuţia ta, 
puţine lucruri sună mai supărător decât 
scuzele, şi puţine lucruri ucid oportunităţile 
şi distrug credibilitatea mai iute decât 
căutarea scuzelor. Pune capăt acestei 
discordii chinuitoare îndeplinindu-ţi sarcina 
mai degrabă decât să tot explici de ce nu 
faci asta. 

• Fereşte-te de fraze precum, „Fac asta 
mai târziu”, „Nu pot să te ascult”, 
„Doar o clipă”, „Cred că s-a defectat 
echipamentul”, „Sunt prea obosit”, „E 
greu să lucrezi într-un birou atât de 
înghesuit” sau „Dar...”, care nu fac altceva 
decât să scadă încrederea autorităţii în 
cuvântul tău şi în priceperea ta.

• Când eşti ispitit să foloseşti o scuză, 
alege să-ţi asumi răspunderea şi învaţă 
din respectiva situaţie.

• Când o autoritate îţi dă instrucţiuni, 
acţionează imediat, fără nici o amânare, 
plângere sau scuză.

• Caută modalităţi de a depăşi obstacolele 
în loc să oferi motive pentru care nu poţi 
să-ţi îndeplineşti o sarcină.

• Dacă o cerere îţi este respinsă, poate fi mai 
înţelept să accepţi „nu” ca răspuns final, 
decât să dezbaţi problema neîncetat.
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Acţionează cu calm
Ascultarea trebuie să fie promptă, nu nepăsătoare. Ascultarea promptă trebuie ţinută în cumpănă cu răbdarea, „a accepta o situaţie dificilă fără a-mi 
proiecta un termen final pentru curmarea ei.” Lucrează eficient, dar niciodată să nu eziţi să investeşti timpul necesar pentru a-ţi face bine meseria. Când 
nu acorzi timp suficient unei lucrări pentru a o face bine, deseori vei fi forţat să cheltuieşti un timp suplimentar pentru a reface lucrarea.

Fii responsabil
O abordare a ascultării „după litera legii” poate să găsească totdeauna o portiţă prin care să se evite îndeplinirea unei însărcinări. Analizează cuvintele 
şi înţelesul unei îndrumări şi exersează ascultarea. Aceasta este esenţa responsabilităţii, „a şti şi a face ceea ce se aşteaptă de la mine.” Nu te folosi 
de portiţe pentru a-ţi justifica neascultarea.

Apelează la o alternativă creativă
Creativitatea este „abordarea unei necesităţi, a unei sarcini sau a unei idei dintr-o nouă perspectivă.” O abordare corespunzătoare va ajuta la securizarea 
celor mai importante interese ale autorităţii. Aceasta pretinde o atitudine de ascultare şi o gândire creativă. Când autorităţile dau instrucţiuni greşite 
poate că se află sub o anume presiune, poate că nu văd nici o altă cale pentru atingerea scopului sau poate că nu-şi dau seama că direcţia este greşită. 
Alternativa pe care o descoperi tu poate fi tocmai răspunsul de care au nevoie!

A îndeplini repede şi cu bucurie cerinţele şi dorinţele celor ce sunt responsabili pentru mine.

Aplicaţii, discuţii şi întrebări despre ascultare
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Procură-ţi instrucţiuni complete
Nu poţi răspunde instrucţiunilor dacă nu auzi cuvintele vorbitorului şi nu absorbi înţelesurile lor. 
Asumă-ţi răspunderea de a asculta cu atenţie când îţi vorbeşte o autoritate. Procedând astfel, vei 
dobândi informaţia necesară pentru a acţiona eficient, corect şi complet.

Adoptă o atitudine pozitivă
Plângându-te, transmiţi lipsă de respect faţă de ceilalţi şi de scopurile lor, chiar dacă le urmezi 
instrucţiunile întocmai. Pe de altă parte, urmărind cu entuziasm îndeplinirea scopurilor propuse 
de autorităţile tale, vei dobândi credibilitatea de a face sugestii când este necesar. Demonstrează-ţi 
ascultarea identificând necesităţile şi depunând toate eforturile pentru a le satisface. Un zâmbet 
sincer este adesea cea mai potrivită expresie a ascultării.

Acţionează imediat
A amâna să asculţi este totuna cu neascultarea. După ce ai primit o instrucţiune, treci imediat la 
acţiune, pentru a-ţi asigura autoritatea că i-ai înţeles directivele şi că le vei urma întocmai. Dacă 
ai de pus întrebări, motive serioase de adus la cunoştinţă sau alte sarcini care trebuie îndeplinite, 
manifestă-ţi respectul comunicând imediat aceste probleme.

Mergi o milă în plus
Un ins ascultător trece dincolo de cerinţele minime pentru a atinge obiectivele propuse, chiar şi 
atunci când condiţiile se schimbă sau supraveghetorii nu sunt disponibili. Concentrează-te asupra 
scopurilor şi rezultatelor, în loc să te laşi orbit de amănunte derizorii. Odată, un înţelept a spus: „Un 
om bun merge o milă; un om mare merge două mile; eroul însă uită să le mai numere.” Propune-ţi 
să ajungi la finiş depăşind aşteptările.

Respectă regulile
Aplicând un ordin care violează un principiu moral sau ignoră graniţele jurisdicţionale nu înseamnă 
câtuşi de puţin că dai dovadă de ascultare. Cheile ascultării sunt o sinceră preocupare pentru 
interesele majore ale autorităţii şi angajamentul personal faţă de ceea ce este drept. Astfel, când ţi 
se cere să faci ceva greşit, să asculţi înseamnă să cauţi alternative creative care vor ţine seama de 
scopurile autorităţii fară a viola principiile morale.

Mai mult, cineva care stabileşte astfel de relaţii cu o autoritate va dobândi respectul colaboratorilor 
şi superiorilor săi. Rămâi credincios prinicipiilor morale şi exprimă-ţi respectul faţă de ceilalţi şi 
de obiectivele lor.

Cinci chei pentru făurirea ascultării 
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Ascultarea la serviciu

Asigură protecţie
Ascultarea de autorităţi asigură protecţie faţă de consecinţe şi oferă încredere în faţa 
criticilor.

Furnizează întreţinere
Autorităţile au răspunderea de a se îngriji de cei din subordinea lor. O atitudine de ascultare 
ţine seama de sensibilitatea dinspre partea liderilor şi clarifică exprimarea necesităţilor de 
către cei subordonaţi autorităţii.

Previne alegerile de proastă calitate
Viaţa dă adesea lecţii usturătoare pe care ascultarea faţă de autorităţi te ajută să nu le 
mai repeţi.

Atrage oportunităţi
Liderii tind să-i promoveze pe cei ce s-au dovedit a fi de încredere şi de nădejde pentru că 
au urmat instrucţiunile primite. 

Ridică-te la cel mai înalt potenţial al tău
Adaugă o nouă dimensiune vieţii tale lucrând în concordanţă cu autorităţile adecvate

De ce este importantă ascultarea?

Un avion de linie 
duce în siguranţă şi cu  
eficienţă pasageri şi 
mărfuri la destinaţie, 
deoarece el func-
ţionează potrivit 
legilor fizice care 
guvernează zborul.

Mergi mai departe
• Înţelege scopurile proiectului şi anticipează procesele astfel încât să 

poţi lucra eficient cu cei din jurul tău.

• Nu te folosi de absenţa supraveghetorului ca de o scuză pentru a-ţi 
diminua eforturile sau a evita sarcinile neplăcute. 

Fă apel cu o atitudine respectuoasă
• Adoptă o atitudine bună. Demonstrează o ascultare respectuoasă 

înainte de a ridica anumite probleme.

• Verifică-ţi motivele. Dacă motivele tale sunt egoiste sau subiective, 
apelul tău va fi înţeles greşit, chiar dacă ai dreptate.

• Programează-ţi apelul. Gândeşte-te când ar putea avea autoritatea ta cea 
mai bună ocazie pentru a-ţi asculta părerile. De asemenea, o întrevedere 
faţă în faţă este de obicei mai indicată decât să adresezi o scrisoare.

• Prezintă cu acurateţe detaliile. Nu ascunde sau schimba faptele 
pentru a-ţi consolida argumentele. După modul în care manevrezi 
evidenţa îţi vei da pe faţă adevăratele motive.

• Alege-ţi cuvintele cu grijă. Manifestă respect şi deferenţă faţă de 
autoritatea ta când scoţi în evidenţă cu tact o problemă.

• Pregăteşte-ţi răspunsul. Dacă sesizările tale sunt ignorate, fă paşii 
necesari pentru a raporta practicile ilegale sau imorale.

© Copyright 2004-2005 Character Training Institute. A nu se reproduce.

Avioanele zboară pentru că aripile lor sunt destinate să producă 
înălţarea atunci când motoarele le propulsează prin aer. Astfel, 
avioanele nu sfidează gravitatea. Ele se folosesc de acţiunea altor legi 
pentru a se ridica deasupra pământului.

În acelaşi mod, un individ ascultător acţionează totdeauna în cadrul 
stucturii de autoritate. Chiar şi atunci când contestă o decizie sau se 
adaptează unei schimbări, un individ ascultător rămâne loial structurii 
de autoritate adecvate.

Ascultă bine
• Reconsideră în întregime procesul şi cere să-ţi fie lămurite întrebările 

când ţi se transmit instrucţiunile prin alţii.

• Ia-ţi notiţe asupra detaliilor astfel încât să nu le uiţi. 

Îndeplineşte cerinţele cu voie bună
• Când abordezi o sarcină neplăcută, concentrează-ţi atenţia asupra 

necesităţilor pe care trebuie să le satisfaci.

• Găseşte o satisfacţie personală în calitatea muncii tale în loc să te 
plângi sau să faci o treabă de mântuială.

• Zâmbeşte!

Fii activ
• Când primeşti instrucţiuni, confirmă imediat că ai înţeles şi 

comunică-ţi planul de atac.

• Clarifică prioritatea fiecărui nou proiect astfel încât să îndeplineşti 
efectiv ce se aşteaptă de la tine. 

• Dacă prevezi o problemă, clarifică imediat directiva sau reliefează cu 
tact conflictul.

 Dacă nu răspunzi până 

    număr la 4.239, te 

  concediez!
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Ascultarea în istorie

Mulţi vor admite importanţa ascultării unei comenzi clare. Dar ce se poate spune despre unele 
directive generale? Există atunci opţiuni?

Adevărata ascultare priveşte dincolo de ceea ce trebuie să faci. Spiritul de ascultare este să faci 
tot ce poţi pentru a duce la îndeplinire dorinţele celor care sunt responsabili pentru tine. Această 
ascultare altruistă a marcat viaţa unui tânăr general american numit Nathanael Greene.

Un respect demn de încredere faţă de autoritate.
La 19 Decembrie 1777, armata americană şi-a stabilit încartiruirea de iarnă la Valley Forge, în 
Pennsylvania. Curând, soldaţii au început să sufere de lipsa unei hrăni adecvate, de lipsa hainelor, 
adăposturilor şi asistenţei sanitare – ca rezultat al unui sistem dezorganizat de aprovizionare. 
Confruntat cu o armată demoralizată şi cu pierderea a 2000 de oameni, generalul George 
Washington i-a cerut celui mai de încredere prieten şi adjutant al său, generalul Nathanael Greene, 
să preia Departamentul încartiruirilor şi să rezolve problemele de aprovizionare.

Acţiune imediată
Nathanael Greene se alăturase efortului de război ca soldat voluntar în 1774. Fusese făcut general 
de brigadă şi apoi general maior la vârsta de 34 de ani, parcurgând una dintre cele mai rapide 
promovări din istoria militară. Acum, la Valley Forge, comandantul său şef îi cerea să-şi părăsească 
prestigioasa comandă şi să devină agent de achiziţii pentru Congres. Dar aceasta nu era singura 
lui opţiune.

Greene i-a mărturisit unui camarad ofiţer: „Am fost de asemenea îndemnat să preiau comanda 
trupelor la Rhode Island, dar Washington obiectează atât de tare, încât sunt obligat să refuz 
numirea.” Washington ştia prea bine ce voia, dar decizia îi aparţinea până la urmă lui Greene. 
Nimeni nu ar fi putut să-i ordone să părăsească armata pentru o funcţie guvernamentală, dar Greene 
a renunţat la propriile lui dorinţe. 

Punând deoparte sabia şi luând în mână tocul, Greene a acţionat cu eficienţa lui caracteristică. 
Şeful încartiruirii Greene a reaprovizionat curând armata şi a reorganizat departamentul. A 
instalat depozitele cu provizii în toată provincia, a identificat noi surse de aprovizionare şi a 
îmbunătăţit sistemul de transport care aducea totul în tabără. Continuându-şi activitatea în acest 
post vreme de doi ani, Greene a izbutit să realizeze o foarte necesară revitalizare a condiţiilor 
logistice ale armatei.

Serviciu credincios
Greene avea priceperea de a da sfaturi înţelepte în mod respectos. Deşi era unul dintre 
cei mai tineri membri ai echipei lui Washington, caracterul şi temeinicia lui în a duce 
la îndeplinire directivele primite, au câştigat respectul şi încrederea lui Washington. 
Influenţa lui a devenit atât de mare încât un biograf, Theodore Thayer, l-a numit pe Greene 
„strategul Revoluţiei Americane”.

La jumătatea lui 1780, Greene s-a întors pe linia frontului. Washington i-a dat lui Greene 
comanda de la West Point, la puţină vreme după trădarea lui Benedict Arnold. Mai târziu 
a fost numit comandant al Departamentului de Sud al forţelor Războiului Revoluţionar.

Greene este mai cunoscut ca şef al campaniei din Sud, care i-a împiedicat pe englezi să 
cucerească Carolina de Nord şi Virginia şi a pus bazele victoriei 
în Revoluţia Americană. Prin spiritul său de slujire 
ascultătoare şi plină de tărie, Nathanael Greene – 
soldat şi strateg – a jucat un rol esenţial în cucerirea 
independenţei unei naţiuni.

Ascultând chemarea datoriei
Cum l-a plasat ascultarea pe un om în poziţia de a câştiga un război

George Washington a avut totdeauna 
încredere în Nathanael Greene. Oricare 
ar fi fost însărcinarea, Washington se 
putea bizui pe judecata şi priceperea lui 
Greene.

• Abţine-te de la a te împinge pe tine 
însuţi spre o poziţie mai înaltă. În loc 
să faci asta, păstrează o atitudine de 
ascultare şi sprijină-ţi autorităţile. 

• Chiar dacă ţi-au fost încredinţate 
însărcinări relativ neplăcute, arată-te 
demn de încrederea pusă în tine.

• Urmează directivele cu un zâmbet şi cu 
un răspuns prompt.

Trăind istoria
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Nathanael Greene
(1742-1786)
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O latură a ascultării este să înveţi să le răspunzi autorităţilor tale fără ca acestea să trebuiască 
să spună vreo vorbă. Învaţă-ţi copiii mai mici cele trei „comenzi tăcute ale mâinii”. Pentru a 
exersa, instruieşte-ţi copiii să se clatine puţin, să stea puţin într-o rână sau să se încrunte. Când 
le faci cu mâna semnalul potrivit, asultători, ei trebuie să se ţină drepţi, să asculte în linişte sau 
să zâmbească voioşi.

• Un deget înseamnă să se ţină drept stând jos sau în picioare.

• Două degete înseamnă să înceteze să mai vorbească, să râdă sau să se legene. 
(Dar, te rog, să nu înceteze să respire!)

• Trei degete înseamnă zâmbeşte!

Înfăţişarea poate fi înşelătoare
Pregăteşte două tăvi de prăjituri, făcând-o 
pe una conform reţetei şi pe cealaltă cu o 
cantitate prea mare de sare. Prăjiturile vor 
părea la fel, dar cele cu prea multă sare vor 
avea un gust oribil.

Invită-l pe un membru al familiei să ia o 
prăjitură. Dă-i una bună şi întreabă-l ce gust 
are. Repetă gestul cu un alt membru din 
familie. După ce le-ai dat câteva prăjituri 
bune, dă-i cuiva una rea.

Explică-le că, deşi pot să pară la fel, prima 
tavă a fost preparată ,,ascultător” – în acord 
cu indicaţiile reţetei. La a doua tavă s-a 
făcut o mică deviere de la reţetă.

Rezultatele ,,măruntei” neascultări par 
uneori acceptabile, dar sunt departe de a fi 
astfel. Reuşita ta depinde de ascultarea ta.

Matematica este o disciplină universală. 
Indiferent de limba în care vorbeşti, doi şi cu 
doi fac totdeauna patru.

La fel, principiul ascultării se aplică oricărei 
persoane, indiferent de poziţia, mediul, vârsta, 
situaţia sau adresa sa. Într-adevăr, caracterul se 
clădeşte şi se manifestă adesea în situaţii când 
tindem să-l trecem cu vederea.

Studierea matematicii pretinde o ascultare 
majoră. Dacă nu reuşeşti să dai ascultare unor 
legi clar definite – cum ar fi ordinea operaţiilor – 
ajungi la rezultate incorecte. Matematica se 

Cine spune?
Răspunsurile corecte se bazează pe încrederea în principii

Unu, doi, trei!

întemeiază pe adevăruri evidente de la sine, dar „nedemonstrate”, numite axiome. În matematică 
şi în logică, o axiomă este o afirmaţie general acceptată fără probe, care serveşte ca bază pentru 
deducerea logică a altor afirmaţii.

Axiomele au fost descoperite de gânditori străluciţi care au ştiut să vadă profunzimile de dincolo de 
evidenţe. Axiomele par simple de vreme ce reprezintă baza oricărui calcul. (Dacă două mărimi sunt 
fiecare egale cu o a treia, atunci sunt egale şi între ele. Dacă la două mărimi egale se adaugă alte 
mărimi egale, întregurile sunt egale între ele. Dacă din două mărimi egale se extrag mărimi egale, 
resturile sunt egale.) Chiar şi copiii mici înţeleg axiomele fără să le priceapă întreaga semnificaţie.

Dacă cineva hotărăşte că axiomele nu trebuie să fie ascultate de vreme ce nu sunt ,,demonstrate”, 
temelia matematicii se va prăbuşi. În acelaşi mod, ascultarea pretinde încredere – mai ales în 
familie. Motivele de dincolo de o directivă pot să nu fie imediat evidente, dar acest fapt nu elimină 
răspunderea de a da ascultare. Câteodată, trebuie să asculţi şi abia apoi să înţelegi.

Aplicaţiile practice ale ascultării
• Stabileşte liniile directoare ale caracterului, învăţându-ţi copiii de ce un anume fapt este corect 

sau greşit. 

• Ajută-i pe membrii familiei tale să înţeleagă scopurile liniilor directoare şi care sunt consecinţele 
negative dacă nu reuşeşti să le dai ascultare.

• Stimulează-i pe membrii familiei tale să manifeste îndrăzneală în respingerea acţiunilor greşite 
şi în ascultarea autorităţilor, în ciuda presiunilor externe.

• Dă tu însuţi exemplu de ascultare, respectându-ţi părinţii, indiferent ce vârstă ai.

• să ascult cu promptitudine de 
persoanele în autoritate.

• să am o atitudine voioasă.

• să îndeplinesc orice se aşteaptă 
de la mine.

• să nu mă plâng.

• să fac mai mult decât 
mi se cere.

Promit...

Ascultarea acasă
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Ascultarea în natură

Lecţii de la raţa de pădure
Cum determină ascultarea supravieţuirea unor specii de păsări de apă

Raţa de pădure din America de Nord trăieşte 
în păduri mlăştinoase sau în mlaştini în toată 
jumătatea de est a Americii de Nord şi de-a 
lungul Coastei Pacificului. Alte varietăţi ale 
raţei de pădure trăiesc în Australia şi în arii 
dimprejurul Bangladeshului.

Alegerea unui cuib
Spre deosebire de cele mai multe păsări de 
apă, raţa de pădure îşi face cuib în trunchiuri 
găunoase de copac. Femela îşi caută de obicei 
un loc de cuibărire în aria unde ea a ieşit 
din ou. Când găseşte o scorbură pe placul 
ei, uneori la o înălţime de doi metri faţă de 
pământ, masculul rămâne de pază în vreme ce 
ea intră să cerceteze. Ceea ce îi este cu totul 
specific este că cercetează şi recercetează multe 
locuri potenţiale înainte de a-şi face alegerea 
definitivă.

Pregătindu-se pentru scoaterea 
bobocilor
După ce şi-a ales locul de cuibărire, ea începe 
să-şi jumulească puful de pe piept şi să-şi 
aranjeze un cuib moale, etanş. Când începe să 
ouă, va face un ou pe zi, acoperindu-l cu grijă 
pe fiecare şi întorcându-se a doua zi să mai 
facă unul. După ce face vreo douăsprezece ouă, 
începe să clocească. Astfel, este sigură că toate 
ouăle vor ecloza cam în acelaşi timp.

Cu două-trei zile înainte ca ouăle să eclozeze, 
mama începe „să vorbească” cu bobocii ei. Ea 
ascultă piuiturile slabe ce vin dinăuntrul ouălor 
şi le răspunde. Acest ritual îi familiarizează 
pe boboci cu sunetul glasului mamei lor. 
Experimentele au arătat că atunci când această 
comunicare nu se stabileşte, bobocii ieşiţi din 
ou fie că nu răspund mamei lor, fie că le ia mai 
mult timp până să se înduplece s-o urmeze.

Făcând saltul
După două-trei zile de la ieşirea din ouă a 
bobocilor, mama-raţă se caţără până la 
ieşirea din cuib şi priveşte de jur împrejur. 
Asigurându-se că nici o primejdie nu pândeşte 
prin apropriere, zboară până la sol şi începe 
să-şi cheme bobocii. Blândul ei „cuc-cuc-cuc” 
îi grăbeşte să vină lângă ea.

Dinăuntrul copacului găunos, bobocii o aud pe 
mama lor cum îi cheamă. Înzestraţi cu gheare 
ascuţite şi cu „cioc de ou” (care i-a ajutat să iasă 
din găoace), bobocii încep să se caţere până la 
ieşirea din scorbură, aflată uneori la aproape trei 
metri deasupra cuibului. De aici, micile păsări 
capătă prima lor perspectivă asupra lumii.

Departe, jos pe pământ, mama lor continuă să-i 
îndemne să sară. Distanţa este echivalată cu 
saltul unui om de pe un bloc cu opt etaje. Când 

bobocii sar, trupurile lor uşoare cad pe pământ 
şi saltă pe vegetaţia moale.

Ascultarea imediată este vitală, deoarece vulpile, 
ratonii şi alţi prădători aud şi ei chemările 
mamei. Dacă un boboc nu sare iute, mama 
trebuie să-l părăsească acolo pe întârziat şi să-i 
conducă pe ceilalţi spre siguranţa eleşteului – 
fără a se mai întoarce vreodată la copac. Pentru 
raţa de pădure, ascultarea este o chestiune de 
viaţă şi de moarte.

Prevederea
Mama face tot ce-i stă în putere 
pentru a-şi ocroti bobocii. 
Urmându-şi mama şi sărind din 
confortul şi siguranţa cuibului, 
bobocii capătă o şansă de a 
supravieţui şi de a zbura într-o 
bună zi.

Atenţia
Studiile au arătat că raţa de 
pădure comunică cu puii ei care 
încă se află în ouă, pentru a-i 
ajuta să-i recunoască glasul şi să 
răspundă când îi va chema să sară 
din cuib, la doar câteva zile după 
ce au ieşit din găoace.

Acţiune
Mama-raţă de pădure continuă să 
îşi cheme orice boboc ezitant atâta 
vreme cât siguranţa i-o permite. 
Dacă un boboc nu sare, trebuie să 
rămână părăsit acolo în timp ce 
mama îşi conduce puii ceilalţi spre 
mai marea siguranţă a eleşteului.

Protecţia
Şi prădătorii aud chemările mamei 
raţă de pădure şi încep să se aproprie 
în căutarea hranei. Răspunzând iute, 
bobocii scapă de pericolul vulpilor, 
ţestoaselor, şerpilor, bufniţelor, 
şoimilor şi ratonilor.

Raţa de pădure în acţiune
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În Seriile Mondiale ale anului 1919, marea 
favorită Chicago White Sox a pierdut, în chip 
surprinzător, în faţa lui Cincinnati Reds, în opt 
partide. Opt jucători de la White Sox (Şosetele 
Albe) au fost acuzaţi că au vândut seriile celor 
de la Reds. Când s-a mai potolit scandalul, ei 
au fost scoşi de sub învinuirile penale, dar toţi 
cei opt „Black Sox” („Şosetele Negre”) au fost 
excluşi pe viaţă din baseball-ul profesionist.

Înlătură-ţi egoismul
Din cauza multelor interese din baseball-ul din 
perioada de după război, sezonul de toamnă din 
anul 1919 a fost extins cu regula ,,cel mai bun 
din nouă jocuri”, dar o umbră neagră continua 
să se amplifice sub suprafaţă. Obsedată de 
problemele de activitate, de politica internă 
şi manifestând o atitudine permisivă faţă 
de jocurile de noroc, cultura baseball-ului 
profesionist se apropia de un dezastru.

Ascultarea este, probabil, cea mai importantă trăsătură de caracter pe care cineva, aflat într-o poziţie 
de conducere, trebuie s-o predea altora prin exemplul propriu. Înainte de a aştepta ascultare de la 
cei din subordinea ta, trebuie să păstrezi un respect exemplar faţă de cei din subordinea ta şi să 
manifeşti ascultarea faţă de cei de deasupra ta.

Când colaboratorii te văd plângându-te de directivele primite, ei vor identifica imediat 
neascultarea în atitudinea ta. Chiar dacă vei satisface acea directivă, le vei furniza justificări celor 
din subordinea ta ca să se impiedice în instrucţiunile pe care li le dai. Singura cale de a-i învăţa 
pe alţii ce este ascultarea este să fii tu însuţi mai ascultător faţă de autorităţile tale decât să aştepţi 
de la alţii să te asculte.

Decât să consolidezi ascultarea altora faţă de tine printr-o atitudine de superioritate, consolideaz-o 
mai degrabă ca pe o chestiune de principiu – deoarece ascultarea consecventă este o parte vitală a 
vieţii şi o importantă dimensiune a caracterului individual.
Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi <http://bulletin.characterfirst.com>.

Ai ieşit!
Costul suprinzător al neascultării

Patronii şi jucătorii s-au ciondănit decade întregi, 
deoarece patronii manipulau regulamentul 
ligii ca să controleze salariile jucătorilor, iar 
jucătorii încercau să-şi facă piaţa de muncă 
mai competitivă. Rivilităţile şi alianţele politice 
dintre patronii de echipă complicau şi ele tabloul. 
Pe scurt, afacerea baseball-ului a devenit un 
mijloc de promovare a avantajelor personale, 
neglijându-se responsabilităţile pe care jucătorii 
şi patronii le aveau unii faţă de alţii.

Joacă după reguli
Regulile definesc orice sport sau competiţie. 
Dacă unul singur hotărăşte să nu mai asculte 
de reguli, echipa şi sportul vor avea de suferit. 
Un jucător îşi exersează creativitatea înăuntrul 
unor frontiere date. Altfel, jucătorul respectiv 
nu mai joacă acel meci, ci face un cu totul alt 
meci. Dacă un jucător îşi ignoră antrenorii, 
planul partidei se va nărui, iar echipa va fi 
demoralizată. Ascultarea faţă de mesajele 
oficiale întreţine un bun spirit sportiv, chiar şi 
atunci când oficialii omit să trimită mesaje.

Majoritatea regulilor conţin scopuri distincte. 
Deşi unele reguli par să nu aibă o justificare 
aparentă, trebuie să recunoaştem că, până la urmă, 
ele protejează jucătorii şi integritatea jocului.

Locul tău de muncă are propriile lui reguli. În 
vreme ce unii le răstoarnă, iar alţii le aplică 
greşit, aceste linii directoare îţi folosesc drept 
fundament pentru reuşita în meserie, în funcţie 
de modul în care le priveşti şi reacţionezi la ele.

Fie că directivele „antrenorului” tău par să 
aibă un sens fie că tu crezi că perspectiva ta 

este mai viabilă, trebuie să ai încredere în 
procesul mai amplu şi în cunoaşterea detaliilor 
de către antrenorul tău. Fără standarde care să-ţi 
îndrume deciziile, se va instaura haosul. De 
aceea fii atent la semnale, ascultă de reguli şi 
urmează-le îndrumarea repede şi cu voie bună.

Evită penalizarea neascultării
Opt oameni care iubeau baseball-ul nu au mai 
putut să joace baseball profesionist. Încrederea 
care trebuie să existe între sport şi publicul 
său a fost grav afectată, deoarece unii şi-au 
urmărit propriile interese în loc să asculte de 
standardele etice.

Circumstanţele, propriile lor mărturisiri şi 
performanţa lor de pe teren, toate i-au incriminat 
pe cei opt „Şosete Negre”. Numele tuturor 
celor implicaţi – Eddie Cicotte, Oscar Felsch, 
Chick Gandil, Joe Jackson, Fred McMullin, 
Swede Risberg, Buck Weaver şi Claude 
Williams – slujesc acum ca monumente ale 
costului neascultării. Alegerea îţi aparţine: joci 
potrivit regulilor sau te confrunţi cu penalizarea 
neascultării.

Un studiu comun al Univer-
sităţii din California Medical 
Center şi al Universităţii Indiana sugerează 
că expresiile faciale nu sunt pur şi simplu 
un rezultat al felului în care simţi. Ele pot 
influenţa de fapt felul în care te simţi. 

În acest studiu unui grup de actori i s-a spus 
să arate expresii contrare simţămintelor 
încercate. În mod surprinzător, pulsul 
le-a crescut sau le-a scăzut în funcţie de 
expresia facială. Astfel, vechiul dicton 
„zâmbeşte şi îndură” poate avea acum o 
valoare medicală!

Indiferent de ceea ce simţi faţă de 
însărcinarea dată, încearcă s-o scoţi la 
capăt zâmbind.
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Păstrează un standard mai înalt
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În sport ca şi în viaţă 
există reguli. Dacă un 

individ nu se supune 
regulilor, întreaga echipă 
sau comunitate deseori 

are de suferit.

Arată-ţi chipul fericit!
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