
 
 

 

Copiati de pe un CD sau fotocopiati etichetele de mai jos si lipiti-le pe plicuri. Veti avea nevoie 
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Etichete si carti de vizita 
Sesiunea 8 – activitatea 2 
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Etichete si carti de vizita 

Realitatea 1 

Munca grea 
Nu exista rabat de la lucrul ce trebuie facut, deci care 
este cea mai buna cale ca sa faci fata muncii din greu? 

good way to work hard?  

Realitatea 3 

Presiunea 
Sa rezolvam multele cerinte privind timpul si energia 

noastra. 

Confruntarea 1 

Dezamagirea 
Ea sta la panda. Va veni prin noi sau prin altii. 

Confruntarea 3 

Atasare/separare 
Cand ne ocupam de oameni, cat de implicati ar trebui 

sa fim ?  

Cost 1 

Sacrificiu 
Ce inseamna sa ne lepadam de noi insine atunci cand 

suntem lideri?  

Cost 3 

Persecutia 
O realitate pentru multi din intreaga lume. 

Confruntarea 4 

Latura intunecata 
Noi toti suntem fiinte pacatoase, ispititi ca sa facem 

lucruri contrare caracterului  Domnului Hristos. 

Cost 2 

Critica  
Daca nu ai primit-o inca, o vei primi cu siguranta.  De la 

tine sau de la cei apropiati tie. 

Cost 4 

Viata privata 
Se refera aici la faptul ca toti liderii sunt persoane 

publice.  

Realitatea 2 

Lupta spirituala  
Suntem in ea, este o realitate. Cum ne luptam lupta cea 

buna? 

Realitatea 4 

Singuratatea 
Cat de mult imi autoimpun asta? Cum putem conduce 

astfel incat  sa reducem la minim singuratatea ?  

Confruntarea 2 

Asteptarile 
Asteptarile noastre de la altii si asteptarile altora de la 

noi. 
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