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Abstract 
In this article we will focus on counselling techniques that are still an area of 

excellence of social practice, a fundamental methodological dimension. Philosophical 
counselling proposes to transform life by rediscovering the interrogative and interpretive 
dimension of human consciousness and apply it to the everyday experience. It is an 
experience of freedom transposed from metaphysical into the social plan. Philosophical 
thinking out of the transcendence space reconfigures immediacy "connecting it" to the 
“world of ideas” and bringing individual’s authenticity. Appreciative approach to 
philosophy is based on the works of David Cooperrider on "Appreciative Inquiry", a 
discursive pragmatic form that replaces the focus on the problem with focusing on the 
successful elements of previous experience of individuals, groups, organizations or 
communitiesi. Principles of appreciative philosophical counselling aim partnership 
between all participant in philosophical counselling. This experience can be integrated 
with the philosophical discourse having as referential maieutic and Platonic dialogues. 
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Introducere 
 
Filosofia devine parte integrant� împreun� cu sociologia, 

semiotica, teoria discursului dintr-un domeniu transdisciplinar numit 
filosofia practic�. Consilierea filosofic� în viziunea lui Marinoff este în 
m�sur� s� înlocuiasc� surogatele teoretice. Filosofia devine parte activ� a 
ac�iunii sociale. Lou Marinoff (2010) propune consilierea filosofic� ca 
modalitate de a readuce filosofia din turnul de filde� în Agora. Filosofia 
practic� se afirm� în domenii precum: consilierea psiho-social�, strategiile 
manageriale, ghidarea etic�. Consilierea filosofic� propune transformarea 
vie�ii prin redescoperirea dimensiunii interogative �i interpretative a 
con�tiin�ei umane �i aplicarea acesteia asupra experien�ei cotidiene. Este o 
experien�� a libert��ii transpus� din planul metafizic în cel social. Gândirea 
filosofic� ie�it� din spa�iul transcenden�ei reconfigureaz� imediatul 
„conectându-l” „la lumea ideilor” �i aducând autenticitate individului.  

Filosofia nu-�i propune s� fie o terapie a psihicului, a sufletescului, 
ci a spiritului reflectat în ac�iunea social�. De la primul cabinet de 
consiliere filosofic� deschis de Achenbach în 1981 la Koln (Marinoff 
2010) �i pân� la amploarea pe care domeniul o cunoa�te în prezent au 
trecut doar 30 de ani. Procesul const� într-o analiz� logic� a unor situa�ii 
de via�� pornind de la explorarea sistemului de credin�e ale individului �i 
modului în care acestea le influen�eaz� comportamentul, autenticitatea, 
autonomia �i starea de bine a individului. Este o întoarcere metodic� la 
modelul maieuticii �i a dialogului platonician. Marinoff apreciaz� (2010) c� 
filosofia academic� se îndep�rteaz� de modelul filosofului ca iubitor de 
în�elepciune care urm�re�te adev�rul, dreptatea. Abandonarea modelelor 
medicale, teologice, sau psihoterapeutice, deschide calea cre�rii unui spa�iu 
al dialogului filosofic în care fiecare î�i define�te propria viziune de 
filosofie aplicat�. 

 
Modele teoretice în consilierea filosofic� 
 
Robert Walsh (2005) descrie consilierea filosofic� ca o interac�iune 

între un filosof profesionist �i un client care dore�te s�-�i în�eleag� 
atitudinea fa�� de via��, fa�� de sine însu�i �i consecin�ele propriilor ac�iuni. 
În continuarea tradi�iei socratice filosoful consilier se chestioneaz� �i-i 
chestioneaz� pe ceilal�i cu privire la ceea ce d� sens vie�ii, modul în care 
acesta o semnific� �i o transform� în ac�iune curent�. Procesul terapeutic 
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filosofic nu-�i propune s�-l transforme pe client într-un filosof ci s�-l pun� 
într-o situa�ie reflexiv� de deschidere fa�� de autocunoa�tere �i de 
facilitatea autonomiei personale. Este implicat� o mi�care de restructurare 
a realit��ii subiective c�tre o stare de prezen�� a puterii personale �i de 
descoperire a elementelor care aduc puterea în via�a indivizilor. 
Consilierea filosofic� deriv� din viziunea fenomenologic� Husserlian� �i 
posthusserlian�. 

William Ferraiolo propune un model de consiliere în tradi�ia 
stoic�. Autorul aduce în discu�ie rela�ia dintre determinism �i liber arbitru 
�i modul de a integra libertatea în via�a curent�. Modific�rile 
comportamentale sunt generate de atitudinea cognitiv� fa�� de ceilal�i �i 
fa�� de elementele constrâng�toare din lumea exterioar�. Propria pozi�ie 
este cea care ne face vulnerabili în fa�a evenimentelor cotidiene.  

Leslie Spivak realizeaz� o aplica�ie a filosofiei lui Kierkegaard 
asupra problemei libert��ii în psihoterapie �i consilierea filosofic�. Sinele 
este considerat a fi în centrul filosofiei kierkegaardiene asupra libert��ii. 
Mi�carea sinelui este o pendulare între libertate �i lipsa acesteia. Leslie 
Spivak prezint� un studiu de caz cu privire la o consiliere filosofic� în 
manier� kierkegaardian� asupra unui tân�r de 16 ani care sufer� de 
depresie. Libertatea în viziunea kierkegaardian� are sens la modul 
individual. Umanitatea poate fi ajutat� doar ajutând indivizii particulari. 
Conceptul de libertate este v�zut ca o în�elegere a propriei limit�ri în 
contextul unei continue responsabilit��i fa�� de prezen�a celorlal�i.  

Lucrarea explic� filosofia lui Kierkegaard �i modul în care aceasta 
a fost utilizat� ca fundament teoretic în practica terapeutic�.  

Lydia Amir prezint� o serie de idei critice cu privire la consilierea 
filosofic�, realizând o critic� a validit��ii acestora �i o reproblematizare a 
domeniului. Principalele asum�ii identificate sunt: autonomia consiliatului, 
existen�a unor diferen�e semnificative între consilierea filosofic� �i cea 
psihologic� �i eficien�a consilierii filosofice în rezolvarea unor situa�ii 
practice.  

Principiul autonomiei clientului în consilierea filosofic� reprezint� 
stimularea reflexivit��ii acestuia în dezvoltarea propriei viziuni asupra 
lumii. Tocmai abordarea unei anume viziuni filosofice �i a unui model 
anume de practic� a consilierii �i chiar a în�elegerii autonomiei reprezint� 
creionarea unui cadru în care autonomia clientului se poate dezvolta. 
Autonomia poate fi în�eleas� într-o manier� existen�ialist� în direct� 
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corela�ie cu responsabilitatea ac�iunilor. O alt� corela�ie a autonomiei este 
cea cu diferite modele de ra�ionalitate: socratic�, kantian� etc. În ceea ce 
prive�te principiul autonomiei Lydia Amir atrage aten�ia c� indivizii cu 
adev�rat autonomi vor fi rar atra�i de serviciile de consiliere. În ceea ce 
prive�te distinc�ia net� între consilierea filosofic� �i cea psihologic� 
autoarea atrage aten�ia c� toate tehnicile psihoterapeutice au la baz� o 
viziune filosofic�.  

Filosofia existen�ialist� a generat o terapie existen�ialist�, modelul 
stoic st� la baza terapiei Ra�ional Emotive, iar principiile filosofiilor 
umaniste au generat principiile terapiilor centrate pe persoan�.  

Terapia psihologic� îns��i utilizeaz� o practic� de natur� filosofic�, 
interpretativ� �i interogativ�. Este subliniat� disputa între adep�ii practicii 
consilierii filosofice �i cei a integr�rii viziunii filosofice în terapia filosofic�. 
Sânt prezentate tendin�ele de unificare a practicilor de consiliere pornind 
de la specificul ra�ional sau emo�ional al acestora. În ceea ce prive�te cea 
de a treia asum�ie asupra eficien�ei consilierii filosofice Lydia Amir (2004) 
arat� c� în�elegerea ra�ional� asupra vie�ii nu este neaparat o condi�ie a 
schimb�rii comportamentale. Amir ridic� problema legitimit��ii consilierii 
filosofice �i corelat� cu aceasta a legitimit��ii practice împreun�. 

O viziune postmodern� asupra consilierii filosofice pornind de la 
realismul narativ este propus� de James Tuedio. Se pune problema 
legitim�rii practicilor narative care influen�eaz� viziunea indivizilor. 
Consilierea filosofic� este apropiat� de practic�. Indivizii se confrunt� cu 
probleme existen�iale cum ar fi perspectiva terminal�, rela�ia cu 
transcendentul, etc.  

 
Consilierea filosofic�. Modelul anchetei apreciative 
 
Aplicarea consilierii ca strategie în cadrul practicii sociale, vizeaz� 

atât func�ia orientativ� de evaluare a poten�ialit��ilor �i a resurselor 
clientului, cât �i cea interven�ionist-sistemic� de modificare a conduitei 
prin schimb�ri cognitive-comportamentale. În articolul de fa�� ne vom 
îndrepta aten�ia asupra tehnicilor de consiliere care r�mân înc� un 
domeniu de excelen�� a practicii sociale, o dimensiune metodologic� 
fundamental�. Indiferent de modalitatea aleas� de abordare a consilierii, 
fundamentul opera�ional al procesului de consiliere tradi�ional� îl 
constituie procesul rezolv�rii problemelor. Acest proces îl putem vedea ca 
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o congruien�� între rezolvarea problemelor eului uman �i facilitarea 
func�ionalit��ii sistemelor sociale din care individul face parte. Tocmai la 
nivelul func�ionalit��ii sistemelor sociale putem identifica spa�iul de 
referin�� a consilierii afirmativ-apreciative. 

Consilierea este un proces care vizeaz� eminamente schimbarea. 
Procesul de schimbare se aplic� atât persoanei clientului cât �i mediului 
s�u social cu re�elele sale complexe care interac�ioneaz� �i se influen�eaz� 
reciproc (formând împreun� sistemul client). În ultimii ani, consilierea, ca 
interven�ie socio-pedagogic� centrat� pe client în genere, absoarbe ipoteze 
�i teorii ale psihologiei personalit��ii orientate �i adaptate �tiin�elor 
educa�iei.  

 
Fundamente teoretice ale consilierii filosofice apreciative 
 
Abordarea apreciativ� a filosofiei porne�te de la lucr�rile lui David 

Coperider cu privire la „Appreciative Inquiry”, o form� de pragmatic� 
discursiv� care înlocuie�te centrarea pe problem� cu centrarea pe 
elementele de succes din experien�a anterioar� a indivizilor, grupurilor, 
organiza�iilor sau comunit��ilor. Principiile pedagogiei apreciative vizeaz� 
parteneriatul dintre profesor �i student. Aceast� experien�� se poate integra 
în discursul filosofic având ca referen�ial maieutica �i dialogurile 
platoniciene.  

Hermeneutica realit��ii poate fi v�zut� ca o reflec�ie de ordin 
filosofic asupra cotidianului �i experien�elor pozitive din cotidian, se 
încadreaz� în tradi�ia filosofic� de c�utare a semnifica�iilor ultime ale 
realit��ii. Este o modalitate de a aduce filosofia din spa�iul construc�iei 
teoretice pure, în sfera practicii sociale, fiind o form� de filosofie aplicat�. 

Discursul apreciativ porne�te de la viziunea postmodern� printr-o 
abordare constructivist� �i construc�ionist� conform c�reia realitatea îns��i 
este o construc�ie social� generat� prin succesive negocieri asupra 
interpret�rilor.  

 
Ancheta apreciativ� 
 
Ancheta (Investiga�ia) apreciativ� este în viziunea lui Gergen o 

form� de deconstruc�ie aplicat� cercet�rii sociale c�reia îi arat� intrinseca 
corela�ie cu practicile naratologice �i semiotice, iar pe de alt� parte ac�iunii 
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sociale pe care o deconstruie�te pân� la nivelul op�iunii interpretative 
asupra focaliz�rii pe factorul stresant, incongruient problematic al realit��ii 
sociale, sau asupra celui generativ, constructiv apreciativ a aceleia�i realit��i 
sociale. În viziunea lui Gergen deconstruc�ia realizat� prin Ancheta 
Apreciativ� vizeaz� rolul cercet�rii de focalizare asupra problemei care 
poate deveni printr-o conven�ie interpretativ� cercetarea practicilor 
pozitive,  transformative �i a modului cum acestea pot proiecta o viziune 
constructiv� asupra dezvolt�rii sistemului studiat (Gergen, 2005: 56-86). 

Cooperrider propune urm�toarea definire opera�ional� a anchetei 
apreciative: o cercetare cotransformatoare a pozitivului din indivizi �i organiza�ii 
(Cooperrider, Srivatsva, 1987: 129-169). Ancheta apreciativ� este o 
descoperire transformatoare a surselor generatoare de vitalitate a 
momentelor de maxim� eficien�� �i capacitate creatoare în domeniul 
economic, ecologic, uman, etc. Este o mobilizare a capacit��ii interogative 
pe baza principiului întreb�rilor necondi�ionat pozitive. Dimensiunea 
cercet�rii este corelativ� cu cea a interven�iei prin desc�tu�area 
poten�ialului inovativ a imagina�iei creatoare în locul neg�rii �i a criticii 
(Cooperrider, Whitney, 2006: 69). 

Perspectiva Anchetei Apreciative este una socio-ra�ionalist�, 
rezumat� de D. Cooperrider în câteva elemente esen�iale: 

− Ordinea social� este fundamental instabil� la orice moment, 
fiind produsul unei negocieri sau conven�ii între persoane, 
conven�ie asumat� tacit sau explicit de c�tre acestea;  

− Modelele ac�iunii social-organiza�ionale nu sunt impuse în 
manier� biologic� sau fizic�, ele sunt capabile de o varietate 
infinit�; 

− Ac�iunea social� este susceptibil� de a fi interpretat� diferit în 
func�ie de contextul istoric în care are loc, nici una dintre 
interpret�ri neputând fi considerat� în mod obiectiv superioar� 
alteia; 

− Ac�iunile umane sunt prescrise de c�tre idei, credin�e, inten�ii 
sau teorii; transformarea comportamentelor conven�ionale 
umane se realizeaz� prin schimbarea ideilor, teoriilor, 
ideologiilor conven�ionale; socio-ra�ionalismul consider� c� 
teoriile pe care le îmbr��i��m, credin�ele �i reprezent�rile 
noastre asupra sistemelor sociale au un efect puternic asupra 
naturii realit��ii sociale; 
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− Cel mai puternic vehicul pe care-l au comunit��ile pentru a-�i 
transforma conven�iile sau în�elegerile în norme, valori, 
scopuri, ideologii este actul dialogului, posibil prin limbaj; prin 
urmare, schimb�rile care au loc în practicile lingvistice pot 
provoca schimb�ri profunde în practicile sociale; 

− Teoria social� poate fi v�zut� ca un limbaj elevat care posed� o 
gramatic� proprie, ea poate fi folosit� ca un instrument 
lingvistic capabil s� creeze modele noi de ac�iune social�; 

− Orice teorie este normativ�, indiferent dac� se inten�ioneaz� 
sau nu acest lucru �i are poten�ialul s� influen�eze ordinea 
social� indiferent dac� oamenii au sau nu reac�ii de acceptare, 
respingere sau indiferen��; 

− Fiecare teorie social� are o semnifica�ie moral�: are poten�ialul 
de a afecta �i de a regla rela�iile inter-personale în via�a 
cotidian�; 

− Cunoa�terea social� rezid� în interac�iune colectiv�: ea este 
creat�, men�inut� �i folosit� de c�tre grupul uman. 

 
Fazele procesului de consiliere apreciativ� 
 
Se poate delimita procesul de consiliere bazat pe ancheta 

apreciativ� în cinci faze.  
 

Explorarea în adâncime a strategiilor de succes ale 
clientului. 

Etapa se suprapune metodologic peste etapa „explorarea în 
adâncime a problemei” din abordarea centrat� pe problem�. În consilierea 
voca�ional� spre exemplu vom vorbi despre evaluarea aptitudinilor 
elevului, a performan�elor sale anterioare, a intereselor sale imediate �i de 
perspectiv�. În consilierea specific� asisten�ei sociale, în aceast� etap� de 
Discovery a consilierii apreciative, clientul exploreaz� în parteneriat cu 
consilierul, propriile strategii afirmative, propriile strategii de succes, 
resursele pentru schimbare etc 
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Explorarea solu�iilor alternative în parteneriat între client �i 
consilier. 

Solu�iile alternative din consilierea clasic�, sunt înlocuite din 
perspectiva consilierii apreciative procesul de visioning apreciativ. Etapa 
se suprapune celei de Dream din cadrul Anchetei Apreciative. În exemplul 
nostru anterior, pornind de la consilierea voca�ional� se va explora oferta 
educa�ional� existent�, corelat� cu posibilitatea de absorb�ie ulterioar� pe 
pia�a muncii �i cu propriul design al carierei creionate de client. 

 
Identificarea unor c�i inovative de a creea viitorul dorit de 

client pentru sine însu�i 
Etapei de contract în consilierea centrat� pe problem� îi poate 

corespunde etapa de Design în cadrul consilierii apreciative. Etapa de 
Design poate fi definit� ca o etap� de identificare a unor c�i inovative de a 
creea viitorul dorit de client pentru sine însu�i. Acest pas are ca specific 
concrete�ea, �i realizabilitatea, destinat s� schimbe sistemul client în 
congruen�� cu propriile proiec�ii asupra viitorului. 

 
Implementarea strategiilor de autorealizare a clientului. 
Etapa de implementare a contractului din abordarea centrat� pe 

problem�, poate fi revalorizat� din perspectiva consilierii apreciative în 
cadrul etapei Delivery (Destiny) a Anchetei Apreciative. Aceast� etap� 
presupune implementarea propriu zis� a strategiilor de autorealizare, 
identificare, în etapa de visioning. Odat� ce individul �i-a identificat �i 
construit o imagine asupra unui viitor preferat, se trece la utilizarea 
limbajului �i comunic�rii (interviului inten�ional nondirectiv), pentru 
punerea în act �i urm�rirea realiz�rii concrete a viitorului proiectat.  

Câteva elemente utile în abordarea consilierii din perspectiva 
strategiei apreciative: 

Identificarea pove�tilor de succes 
− Creearea unei rela�ii, în care clientul s� poat� revedea propria 
−  strategie de succes din trecut, s� se centreze mai profund 

asupra ceea ce vrea sau este necesar s� schimbe �i s� ating� o 
nou� perspectiv� în luarea propriilor decizii.  

− Acordarea aten�iei �i a respectului necondi�ionat �i aprecierii 
fa�� de client �i comunicarea cu acesta. Preocuparea fa�� de 
interesele clientului trebuie manifestat� explicit. 
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− Observarea atitudinilor în timpul interviului, a conduitei 
verbale �i  non-verbale. 

− Manifestarea empatiei. Subiec�ii trebuie s� simt� respectul fa�� 
de ei,  demonstrat prin atitudine �i comportament. 

− Transmiterea ferm� fa�� de clien�i a ideii c� îi consider�m 
capabili s�-�i exercite controlul asupra propriului destin. 

− Înlocuirea judec��ii critice cu aprecierea elementelor pozitive, 
cultivarea resurselor de schimbare, ascultarea activ� �i 
în�elegere, manifestarea unei c�lduri suflete�ti, suport �i 
schimbare.  

−  Identificarea scopurilor proprii arii apreciativele clien�ilor �i 
constituirea parteneriatului client-consilier. 

Se acord� timp etapei de identificare a succeselor clientului 
precum �i clarificarea situa�iei sistemului client. În aceast� etap� scopul 
procesului de consiliere este s� fie ajutat clientul s� g�seasc� mai multe 
solu�ii pentru problemele sale, în conformitate cu propriile viziuni asupra 
viitorului, �i cu propriile strategii de succes anterioare. Este important s� 
se eviden�ieze situa�ii în care clientul a reu�it s� fac� fa�� cu succes unor 
provoc�ri venite din mediul social, s� identifice în parteneriat cu clientul 
abilit��ile �i competen�ele acestuia din urm� care i-au permis s� fac� fa�� 
acelor provoc�ri precum �i identificarea unor modalit��i de transfer creativ 
a acelor competen�e sociale în alte situa�ii cu poten�ial de provocare 
(situa�ii problem� în perspectiva consilierii clasice). 

Practica apreciativ� în domeniul consilierii înlocuie�te procesul de 
realizare a unui inventar al tuturor problemelor cu care clientul se 
confrunt� cu redesignul situa�iei problem� într-o provocare generatoare de 
feedback social. 

 
Încurajarea ac�iunii positive 
 
În etapa de Design a consilierii apreciative,clientul trebuie asistat 

în dezvoltarea �i evaluarea strategiilor de autodeterminare cu scopul de a-�i 
creea propria viziune asupra lumii. (Sandu, 2002). Viziunea apreciativ� 
odat� stabilit�, devine necesar� adaptarea unei decizii asupra c�ilor 
importante prin care scopurile identificate s� fie îndeplinite. În fiecare 
etap� a procesului de consiliere intervine ca dominant� strategia de 
comunicare �i abordare a clientului. Din necesitatea de ameliorare a 
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comunic�rii prezent�m câteva aspecte din Programarea Neuro-Lingvistic� 
(N.LP.) care s� eficientizeze fiecare din etapele procesuluide consiliere 
apreciativ. 

„Fondul axiomatic” al N.L.P. îl constituie 8 aser�iuni 
fundamentale care coordoneaz� func�ionalitatea comunic�rii dând 
congruen�a logic� a sistemului. Ele constituie un set de aser�iuni prealabile 
�i nu presupozi�ii întrucât N.L.P. respinge orice presupozi�ie 
generalizatoare ca generatoare de disfun�ii ale comunic�rii.  

Prezent�m în cele ce urmeaz� aceste accep�iuni �i modul cum din 
fiecare dintre acestea rezult� modalit��i concrete de operare în cadrul 
interviului inten�ional-nondirectiv apreciativ. Aceste modalit��i sunt în 
deplin consens atât cu principiile rogersiene ale consilierii, cât �i cu 
principiile construc�ionismului social �i anchetei apreciative venind s� 
adauge un plus de eficien�� metodei. 

Aser�iunea 1: Harta nu este tot una cu teritoriul 
Exist� o diferen�� considerabil� �i fundamental� între realitate �i 

percep�ia noastr� asupra realit��ii. Acest principiu reprezint� o cheie de 
în�elegere a consilierii apreciative dintr-o perspectiv� construc�ionist�. 
Individul nu reac�ioneaz� în conformitate cu realitatea �i cu imaginea sa 
despre realitate. Harta noastr� personal� poate diferi uneori fundamental 
atât de realitate cât �i de h�r�ile altor persoane.  

Identificarea „h�r�ii” clientului se realizeaz� interviu apreciativ. 
Interviul apreciativ trebuie înso�it de tehnica ascult�rii active. Putem defini 
ascultarea activ� ca o modalitate structurat� de a asculta �i r�spunde 
interlocutorului. Ascultarea activ� presupune suspendarea judec��ii critice 
�i manifestarea deplin� a empatiei fa�� de interlocutor. 

Aser�iunea 2: Fiecare persoan� este unic� �i reac�ioneaz� în mod 
unic în cadrul actului comunic�rii 

A doua aser�iune fundamental� a N.L.P. reflect� unicitatea fiec�rui 
individ în ceea ce prive�te modul s�u de abordare a comunic�rii, de 
raportare la cel�lalt. Este deci necesar s� decodific�m modul de expresie al 
fiec�rui partener, �i s� ac�ion�m într-un deplin respect fa�� de orice 
persoan� implicat� într-un act de comunicare, f�r� a pune etichete în 
leg�tur� cu modul de a se exprima al unei persoane. Nondirectivitatea a�a 
cum a fost definit� de Rogers pleac� de la respectul necondi�ionat al 
clientului. În plus fa�� consilierea centrat� pe client, consilierea apreciativ� 
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pune accentul pe identificarea pozitivului din experien�a anterioar� a 
individului. 

Aser�iunea 3: Fiecare comportament are un rol în adaptare 
Identificarea conduitelor a�a-zis indezirabile care trebuiesc 

modificate în cadrul procesului de schimbare trebuie s� �in� cont de 
situa�ia adaptativ� care a generat respectiva conduit�. Un p�rinte î�i poate 
abuza fizic copilul (bate), deoarece la rândul lui a fost abuzat de p�rin�i �i 
consider� normal� conduita (harta lui interioar� asupra realit��ii îi 
eviden�iaz� necesitatea b�t�ii ca ac�iune de corec�ie), dar totodat� b�tându-
�i copilul g�se�te o modalitate de adaptare la frustrare (exemplu probleme 
la serviciu, p�rintele î�i abuzeaz� fizic copilul îl bate �i astfel î�i manifest� 
agresivitatea reprimat�). Interven�ia rezultat� pune accentul tocmai pe 
descoperirea necesit��ii care a stat la baza unui comportament, pentru ca 
apoi acesta s� fie înlocuit cu altul, mai benefic, constrctiv �i ecologic 
pentru fiin�a respectiv�. 

Aser�iunea 4: Nu putem s� nu comunic�m 
Într-adev�r fie c� facem apel la modalit��i non-verbale sau verbale, 

într-o form� sau alta ne vom manifesta în exterior atitudinea interioar�, ca 
r�spuns la un anumit stimul extern. Ascultarea este foarte necesar� înainte 
de a avea orice reac�ie fie ea o ac�iune, o discu�ie cu clientul sau un mod 
prin care este înv��at ceva.  

A asculta reprezint� baza tuturor strategiilor de evaluare �i ac�iune 
(Charkhoof, 1979). Reac�iile la ascultare (Charkhoof 1979) sunt deprinderi 
folosite de consilier pentru a realiza o ascultare adecvat�. În func�ie de 
scopul urm�rit, se clasific� în: 

− Clarificarea (Zastrow 2002) const� într-o formul� utilizat� 
dup� un mesaj ambiguu transmis de c�tre client. Formula 
poate fi de genul: 

„Vre�i s� spui c�”... �i apoi se continu� cu reformularea mesajului. 
Scopul este de a încuraja clientul la o mai atent� elaborare a 
formul�rii, dar în acela�i timp în termenii construc�ionismului 
social o reformulare a propriei h�r�i, iar pentru operatorul 
interviului de a verifica acurate�ea a ceea ce a auzit �i mai ales a 
în�eles de la cel dintâi (a propriei sale h�r�i). 
− Parafrazarea reprezentat� de o reformulare a con�inutului 

mesajului  receptat de la elev, în scopul de a-l determina pe 
acesta s� se concentreze asupra semnifica�iei mesajului. 
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Deprinderea implic� reamintirea mesajului, identificarea p�r�ii 
de con�inut a acestuia �i apoi reac�ia la con�inut (Zastrow 
2002). 

− Reflectarea const� într-o reformulare a p�r�ii afective a 
mesajului  scopul de a-l ajuta pe cel consiliat s� exprime mai 
mult din tr�irile sale, cu mai mult� intensitate sau s� devin� mai 
con�tient de tr�irile care îl domin�. 

Reflectarea �i parafrazarea pot reac�iona la acela�i mesaj, fiecare 
mesaj va exprima direct/ indirect câteva informa�ii despre situa�ia �i 
preocup�rile lui �i despre sentimentele sau emo�iile lui.  

Aser�iunea 5: Semnifica�ia unui mesaj este dat� de reac�ia pe care 
acesta o suscit� 

Aceast� aser�iune reliefeaz� importan�a cunoa�terii sistemului de 
reprezent�ri interioare ale celuilalt, �i faptul c� este necesar s� ne modul�m 
transmisia unui mesaj în func�ie de cel care îl recepteaz�. 

Aser�iunea 6: Pentru a comunica, este indispensabil s� intr�m în 
sistemul celuilalt de reprezent�ri asupra lumii înconjur�toare. 

Fiecare individ percepe informa�iile din mediul înconjur�tor prin 
intermediul sim�urilor sale: v�z, auz, pip�it, miros �i gust. Aceste informa�ii 
abund� de obicei în jurul nostru, iar creierul opereaz� o selec�ie a 
informa�iilor considerate importante, care ajung s� fie procesate �i care 
vor primi un r�spuns, sub forma unei reac�ii. Comunicarea cu mediul se 
face într-o bun� m�sur� la un nivel incon�tient, dat� fiind func�ionarea 
noastr� cerebral� aidoma unui procesor paralel. 

Numeroase observa�ii având drept obiect modul de realizare a 
percep�iei umane au permis formularea urm�toarei concluzii: fiin�a uman� 
utilizeaz� în mod predominant unul dintre sim�urile sale pentru a-�i creea 
o reprezentare a realit��ii la un moment dat (Robbins, 2001). În N.L.P. se 
definesc astfel trei sisteme principale de reprezentare senzorial�: 

− sistemul vizual;              
− sistemul auditiv; 
− sistemul kinestezic (care se refer� la senza�iile tactile, dar �i la 

emo�ii, percep�ii de natur� interoceptiv� etc). Fiecare individ 
posed� un sistem de reprezentare senzorial� (SRS) 
predominant sau primar.  

Diferen�ele dintre aceste predominan�e intervin ca factori 
inhibatori ai comunic�rii, ducând uneori la adev�rate blocaje în în�elegerea 
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mesajului emis de cel�lalt. O persoan� poate s� foloseasc� la un moment 
dat �i un alt canal senzorial decât cel predominant, în func�ie de 
necesit��ile mediului. De aceea observarea �i identificarea SRS presupune 
surprinderea anumitor scheme comportamentale care se constituie ca 
adev�rate cli�ee de func�ionare ale individului respectiv. Este de asemenea 
posibil ca o anumit� persoan� s�-�i dezvolte suficient de mult unul sau 
toate canalele senzoriale �i astfel s� se exprime cu u�urin�� în registre 
senzoriale cât mai variate. Aceasta nu elimin� îns� existen�a unui SRS 
propriu. Uneori este necesar s� urm�rim dezvoltarea unui registru 
senzorial, pentru a ne putea ameliora comunicarea cu ceilal�i  

Aser�iunea 7: Fiecare persoan� posed� în ea îns��i toate resursele 
necesare optimiz�rii propriului comportament 

Aceast� aser�iune eviden�iaz� în ea îns��i posibilitatea interven�iei. 
Persoana este ea îns��i agentul schimb�rii. Rolul consilierului, este de a 
orienta persoana c�tre resursele pe care ea nu le poate identifica în ea 
îns��i sau în mediul social.  

Aser�iunea 8: Programarea neuro-lingvistic� este interesat� de 
modul cum se produc anumite comportamente, iar modul de rezolvare al 
problemelor este indirect, prin înv��area persoanei despre modul cum 
poate s�-�i optimizeze comportamentele.        

 
Concluzii 
 
Metodologia apreciativ� în consilierea filosofic� î�i propune  

valorificarea succesului �i a experien�elor pozitive ale celui care prime�te 
consilierea în construc�ia unuei rela�ii de comunicare co-constructiv� (co-
construction). Consilierea filosofic� apreciativ� extinde principiile 
interviului apreciativ pornind de la modelul inteligen�ei apreciative propus 
de Thatchenkery �i Metzker (2009) �i anume sesizarea poten�ialit��ilor 
afirmative existente în indivizi �i în situa�ii, precum �i modalit��ile de a 
transforma poten�ialit��ile inerente în realitate. 

Viziunea construc�ionist� permite trecerea discursului filosofic de 
la dimensiunea sa academic� a specula�iei pure, c�tre filosofia aplicat� 
apropiat� de semnifica�iile originare ale termenului iubire de în�elepciune. 
Trezirea capacit��ii interogative �i a pasiunii fa�� de recunoa�terea 
semnifica�iilor cotidianului nu va face din cel consiliat un filosof dar îi va 
permite acestuia s�-�i construiasc� o proprie filosofie sub forma unui sistem 
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interpretativ, axiologic �i normativ propriu. Realitatea sau un element 
oarecare al acesteia poate fi un pretext pentru o dezbatere de natur� 
filosofic� sau cu valen�e filosofice. F�r� a transforma cursul într-unul de 
gen philosophy for dummies, prefer�m o abordare care s� plece de la cotidian 
c�tre semnifica�iile acestuia �inând cont de exigen�ele fenomenologice.  

Consilierea filosofic� ofer� nu doar o alt� perspectiv� decît cea 
psihologic�, care a�a cum am v�zut, nu este neaparat adev�rat în toate 
situa�iile, ci mai ales o modalitate de în�elegere a nara�iunilor semnificative 
�i generatoare de sens pentru indivizi. Sânt aduse în aten�ie perspectivele 
narative �i implicit a psihoterapiilor constructiviste, sau social 
construc�ioniste. Acestea sunt v�zute ca posibile practici hermeneutico 
semiotice în consilierea filosofic�. Problema clientului este construit� prin 
analiza nara�iunilor semnificative �i a povestirii vie�ii clientului. 
Reconstruc�ia interpret�rilor asupra pove�tilor vie�ii genereaz� automat 
modific�ri asupra realit��ii subiective a indivizilor �i odat� cu aceasta a 
ac�iunii sale sociale (capacit��ii de agent a valorilor �i comportamentului). 
Propunem pe scurt un model de consiliere filosofic� narativ� de factur� 
construc�ionist� bazat� pe principiile reflec�iei apreciative �i program�rii 
neurolingvistice.  
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