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Introducere în proiect
Proiectul „Better ACT than react” are ca scop îmbunătățirea activității cu grupurile vulnerabile de tineri 
în domeniul dezvoltării flexibilității psihologice, a modalităților sănătoase de gestionare a stresului și a 
reglării emoționale. Prin intermediul proiectului, dorim să dăm posibilitatea persoanelor care lucrează cu 
tineri vulnerabili să își dezvolte propria flexibilitate psihologică, astfel încât să poată face față cu mai mult 
succes stresului, să se protejeze de epuizare și să transfere aceste abilități tinerilor cu care lucrează. În plus, 
scopul proiectului este de a trezi conștientizarea valorilor de viață în rândul persoanelor care lucrează cu 
tineri vulnerabili pentru a se simți mai împliniți în activitatea lor.

Persoanele care lucrează cu grupuri vulnerabile de tineri se luptă zilnic cu problema menținerii unui echi-
libru între viața profesională și cea privată. Tinerii cu dizabilități fizice, probleme de comportament sau 
dizabilități intelectuale, tinerii din centrele de plasament alternativ, minoritățile și tinerii care nu au un loc 
de muncă, nu urmează o formă de învățământ sau o formare profesională (NEET) se confruntă cu proble-
me dificile în viața de zi cu zi, care pot declanșa sentimente puternice de empatie, tristețe sau chiar furie 
în cazul unui lucrător de tineret.  Persoanele care lucrează cu grupuri de tineri vulnerabili sunt în primul 
rând lucrători emoționali a căror sarcină principală este de a oferi ajutor mental și fizic celor care au nevoie. 
De aceea, poate fi foarte greu pentru ei să se „închidă” după muncă, să se odihnească corespunzător și să 
nu se gândească la problemele angoasante cu care se confruntă tinerii cu care lucrează. „Cele mai multe 
locuri de muncă și multe experiențe de viață generează un anumit grad de stres și încordare, dar se pare 
că această problemă poate fi exacerbată în rândul persoanelor care lucrează în medii solicitante din punct 
de vedere emoțional’” (Moore & Cooper, 2002). Sfera profesională se răsfrânge adesea asupra vieții private 
a lucrătorului, iar acesta se confruntă cu epuizarea (burnout). „Utilizarea termenului de «burnout» pentru 
acest fenomen a început să apară cu o oarecare regularitate în anii 1970 în Statele Unite, în special în rân-
dul persoanelor care lucrează în domeniul serviciilor umane” (Savicki, 2002). Pentru a obține durabilitatea 
muncii, lucrătorii ar trebui să găsească un echilibru între muncă și viața privată. Având în vedere că nu 
există instrumente la nivel național care să îi ajute pe lucrătorii din domeniul tineretului să atenueze stresul 
și emoțiile care decurg dintr-o astfel de muncă, dezvoltarea unui instrument care să fie ușor de aplicat și 
simplu de utilizat este extrem de necesară.

Lucrătorii de tineret care învață abilități de flexibilitate psihologică și învață să își regleze mai bine emo-
țiile vor putea să îi învețe aceste abilități și pe tinerii cu care lucrează. Atunci când sunt adoptate, aceste 
abilități ne fac viața de zi cu zi mai împlinită și mai plăcută, chiar și atunci când ne confruntăm cu situații 
și circumstanțe dificile. Terapia de acceptare și angajament (ACT) este cel de-al treilea val de terapii cog-
nitiv-comportamentale. Este o intervenție psihologică bazată pe date empirice care utilizează strategii de 
acceptare și de conștientizare cu strategii de angajament și de schimbare a comportamentului, pentru a 
crește flexibilitatea psihologică. Flexibilitatea psihologică este capacitatea de a rămâne în contact cu mo-
mentul prezent, indiferent de gândurile, sentimentele și senzațiile corporale neplăcute, alegând în același 
timp comportamentele pe baza situației și a valorilor personale. Studiile arată că flexibilitatea psihologică 
este asociată cu calitatea vieții și bunăstarea mentală și poate media reducerea simptomelor (Eilenberg, 
Hoffmann, Jensen și Frostholm, 2017; Forman et al., 2012; Hayes, Luoma, Bond, Masuda și Lillis, 2006; 
Wicksell, Olsson și Hayes, 2011).

Din păcate, psihoterapia tradițională față în față este de obicei prea scumpă sau inaccesibilă pentru lucră-
torii de tineret care lucrează cu grupuri vulnerabile de tineri, în special pentru cei care trăiesc în zonele 
rurale sau sărace. Tratamentele computerizate cognitiv-comportamentale arată rezultate promițătoare în 
tratarea tulburărilor de anxietate și depresie, precum și în dezvoltarea unor modalități sănătoase de a face 
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față stresului (Newby, Twomey, Andrews, 2016). De aceea, acest proiect va utiliza această abordare moder-
nă pentru a permite unui număr mai mare de lucrători de tineret să învețe și să pună în aplicare principiile 
de bază ale tratamentului ACT pentru propria dezvoltare personală și în activitatea lor de zi cu zi cu tinerii.

ACT este cel de-al treilea val de terapii cognitiv-comportamentale al căror obiectiv nu este eliminarea 
sentimentelor dificile, ci mai degrabă să fim prezenți la ceea ce ne aduce viața și să „ne îndreptăm spre un 
comportament valoros”. ACT îi invită pe oameni să se deschidă față de sentimentele neplăcute și să învețe 
să nu reacționeze exagerat la ele și să nu evite situațiile în care acestea sunt invocate, sporindu-ne astfel 
flexibilitatea psihologică.

ACT vizează comportamentele de control și de evitare nefolositoare și, în același timp, încurajează flexibili-
tatea psihologică prin intermediul a șase procese de bază interrelaționate: 

1. Defuziunea cognitivă: Metode de învățare privind reducerea tendinței de a reifica gândurile, imagi-
nile, emoțiile și amintirile. 

2. Acceptarea: Permiterea experiențelor private nedorite (gânduri, sentimente și impulsuri) să vină și 
să plece fără a lupta cu ele. 

3. Contactul cu momentul prezent: Conștientizarea aici și acum, trăită cu deschidere, interes și re-
ceptivitate. (de exemplu, mindfulness) 

4. Sinele observator: Accesul la un sentiment transcendent al sinelui, o continuitate a conștiinței care 
este neschimbătoare.  

5. Valori: Descoperirea a ceea ce este cel mai important pentru propria persoană. 

6. Acțiune angajată: Stabilirea obiectivelor în conformitate cu valorile și realizarea lor în mod respon-
sabil, în slujba unei vieți împlinite, încărcate de sens.

Obiectivul acestui proiect este de a introduce abilități de flexibilitate psihologică în practicile de lucru cu 
tinerii, cu scopul de a consolida capacitățile profesionale ale lucrătorilor de tineret care lucrează cu grupuri 
vulnerabile de tineri. Ca urmare, aceștia vor putea să facă față cu mai mult succes stresului, să se protejeze 
de epuizare și să transfere aceste abilități tinerilor cu care lucrează. 

Acest obiectiv va fi atins prin dezvoltarea unui produs intelectual: un instrument inovator pentru creșterea 
flexibilității psihologice care va consta din 2 părți: curriculumul unui atelier pentru predarea abilităților de 
flexibilitate psihologică care va fi folosit în sinergie cu aplicația mobilă, care va conține exerciții scurte, ba-
zate pe principiile terapiei ACT. Aplicația va fi disponibilă pentru a fi utilizată în 3 moduri diferite: individual 
de către lucrătorul de tineret, individual de către tânăr sau în cadrul muncii în grup.

Curriculumul și aplicația mobilă dezvoltate sunt disponibile gratuit pe site-ul proiectului și sunt disemina-
te pe scară largă pentru alți lucrători de tineret care doresc să dezvolte modalități mai bune de a face față 
stresului și să transfere aceste abilități tinerilor cu care lucrează. 

Impactul preconizat al acestui proiect, printre altele, este creșterea gradului de conștientizare a stresului 
cu care se confruntă lucrătorii emoționali în munca lor de zi cu zi, a importanței adoptării unor modalități 
sănătoase de a face față stresului și de a avea grijă de propria sănătate mintală pentru a fi sustenabili pe tot 
parcursul vieții, în special într-o muncă emoțională atât de solicitantă.
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Introducere în curriculumul atelierului
Prin intermediul acestui curriculum și al aplicației mobile care îl însoțește, veți fi pregătit să implementați 
programul „Better ACT than react” în școala/ONG-ul/instituția dumneavoastră. 
Acest curriculum conține 8 ateliere de lucru pentru tineri, care sunt explicate în detaliu prin următoarele 
caracteristici principale: 

•	 Obiective
•	 Conținut
•	 Timp
•	 Grupul țintă de cursanți
•	 Număr de participanți
•	 Resurse necesare
•	 Metodologii de învățare
•	 Resurse suplimentare
•	 Materiale auxiliare pentru predare
•	 Programul detaliat al fiecărui atelier (activități): 

o Introducere 
o Partea principală/centrală 
o Concluzie

Recomandări generale pentru punerea în aplicare a atelierelor de lucru

 • În mod ideal, există un lider și un co-lider al atelierului. Co-liderul poate ajuta la distribuirea 
materialelor necesare, la colectarea lucrărilor, la realizarea aplicației mobile.

 • Dimensiunea ideală a grupului este de aproximativ 15 participanți, astfel încât toți tinerii să poată 
participa activ. Alternativ, mărimea grupului poate fi determinată de mărimea unei anumite clase 
(20-25 de elevi), caz în care ar trebui să se pună mai mult accent pe asigurarea unei discipline și a 
unei ordini adecvate în cadrul atelierului.

 • Fiecare activitate poate dura mai mult timp dacă inspiră grupul pentru discuție și de aceea am 
aproximat timpul necesar, în loc să punem durata exactă. Fiți conștienți de faptul că aceste discuții 
pot avea efecte pozitive și sunt folositoare și nu tulburați dinamica grupului pentru a putea face mai 
multe activități. Este mai bine să aveți mai puține activități în cadrul atelierelor și să aveți discuții 
de înaltă calitate. Grupurile mai mari vor avea cel mai adesea discuții de grup mai lungi, așa că vă 
rugăm să fiți conștienți de a reduce numărul de activități dacă aveți un grup mai mare.

 • Toate activitățile pot declanșa un anumit răspuns emoțional la participanți, iar lucrătorul de tineret 
ar trebui să fie suficient de instruit pentru a putea păstra spațiu și să fie gata să asigure asistență 
psihologică, dacă este necesar. Optim ar fi să existe în echipă un psiholog către care tinerii să se 
adreseze dacă este necesar. Unele activități au un potențial mai mare decât altele în producerea 
de reacții emoționale ridicate și vom marca întotdeauna aceste activități cu o alertă specială și cu 
mesajul informativ propus pentru tineri în timpul livrării acestor activități.

 • Fiecare workshop poate dura între 45 min – 120 min, în funcție de cât timp aveți la dispoziție. Nu 
trebuie să utilizați toate activitățile descrise în Modul – în funcție de cât timp aveți la dispoziție, 
puteți alege care dintre activități veți implementa. Dacă aveți la dispoziție mai mult timp, puteți 
alege și unele dintre activitățile suplimentare care sunt recomandate la sfârșitul Modulului.

 • Înainte de a începe atelierul, este util să se stabilească reguli de bază care se aplică tuturor, inclusiv 
liderului, și care sunt acceptate de toată lumea. 

 • Asigurați-vă că confidențialitate și de respectul față de opiniile și experiențele celorlalți sunt luate 
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în considerare și că limitele dintre comportamentului acceptabil și inacceptabil sunt clare pentru 
toți. 

 • Încurajați toți membrii să participe. Membrii mai retrași abandonează adesea rapid discuțiile, 
deoarece nu știu cum să contracareze membrii mai asertivi. În acest caz, câteva caractere puternice 
pot domina întregul grup, așa că este important să vă asigurați că toată lumea are posibilitatea de 
a vorbi, dar și dreptul de a sări peste anumite subiecte dacă sunt greu de abordat.

 • Este important să se sublinieze faptul că sprijinul este disponibil în caz de nevoie și că elevii știu 
cum să ceară ajutor, dacă au nevoie de el. 

 • Materialele care ar trebui utilizate în cadrul atelierelor sunt descrise la începutul fiecărui modul. 
Fișele, scenariile și activitățile din aplicația mobilă trebuie pregătite din timp. În mod ideal, fiecare 
cursant ar trebui să primească propria copie a fișelor propuse în secțiunea „Materiale suport pentru 
predare”.

 • Pregătirea în aplicația mobilă. La începutul programului, fiecare elev ar trebui să descarce aplicația 
„Better ACT than react” pe telefonul mobil, deoarece aceasta va servi ca instrument de învățare pe 
parcursul întregului program.

 • Sfătuim fiecare lucrător de tineret să se pregătească temeinic pentru fiecare atelier. La începutul 
fiecărui modul, am recomandat câteva cărți și link-uri către resurse suplimentare care explorează 
mai în profunzime subiectele abordate în cadrul atelierelor. 

 • Dacă aveți nevoie de informații suplimentare sau de asistență, nu ezitați să ne contactați la 
betteractthanreact@gmail.com. 

Rezumatul fiecărui atelier
DENUMIREA MODULULUI DESCRIERE CONȚINUT

1. Contactează momentul prezent
Conștientizarea „aici” și „acum”, trăită cu deschidere, interes 
și receptivitate. 

Mindfulness – teorie și 
exerciții 

2. Descoperă-ți valorile
Descoperirea a ceea ce este cel mai important pentru sine. Valorea– teorie și 

exerciții 

3. Te îndrepți spre valorile tale 
sau te îndepărtezi de durerea 
ta? 

Disperarea creativă - un instrument ACT care îi ajută pe 
utilizatori să își reevalueze obiectivele și valorile, ajutându-i 
să identifice modul în care și-au evitat durerea și apoi să 
evalueze, prin experiența lor, ce i-a costat această evitare.

Matricea ACT

4. Lupta cu domnul Minte
Metode de învățare a metodelor de reducere a tendinței de a 
reda gândurile, imaginile, emoțiile și amintirile. 

Defuziunea – teorie și 
exerciții 

5. Tratează-ți sentimentele cu 
blândețe 

Permiterea experiențelor private nedorite (gânduri, 
sentimente și impulsuri) să apară și să dispară fără a se lupta 
cu ele. 

Acceptarea  – teorie și 
exerciții 

6. Cine observă? 
Accesul la un sentiment transcendent al sinelui, la o 
continuitate a conștiinței care este neschimbătoare. 

Sinele ca context – 
teorie și exerciții

7. Crearea propriei vieți
Stabilirea obiectivelor în funcție de valori și realizarea lor în 
mod responsabil, în slujba unei vieți cu sens.

Legătura dintre valori 
și acțiunile angajate - 
teorie și exerciții

8. Iubirea de sine
Înțelegerea importanței compasiunii de sine și învățarea 
modalităților de dezvoltare a compasiunii față de sine.

Autocompasiunea – 
teorie și exerciții 



10

OBIECTIVE  • Familiarizarea participanților cu conceptele de mindfulness și 
flexibilitate psihologică

 • Autoevaluarea flexibilității psihologice - măsură de bază
 • Dezvoltarea abilităților de mindfulness
 • Practicarea observării fără a judeca a stării de spirit actuale
 • Promovarea acceptării realității
 • Îmbunătățirea autogestionării
 • Înțelegerea impactului utilizării mindfulness în viața de zi cu zi
 • Conștientizarea importanței utilizării exercițiilor de mindfulness în 

fiecare zi

CONȚINUT Mindfulness  - teorie și exerciții

 • Scurtă prelegere teoretică despre mindfulness și flexibilitate 
psihologică

 • Evaluarea flexibilității psihologice
 • Cele 5 simțuri
 • Alimentația conștientă
 • Mindfulness în viața de zi cu zi

TIMP  45-120 min

GRUPUL ȚINTĂ DE 
CURSANȚI

Tinerii

NUMĂR DE PARTICIPANȚI  Maxim 20 de participanți

RESURSE NECESARE Flipchart sau tablă albă, hârtii albe și pixuri, copii tipărite ale 
documentelor și materialelor de instruire, laptop sau computer, 
proiector, acces la internet, aplicație mobilă.

Contactează 
momentul prezent

MODULUL  1
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METODOLOGII DE 
ÎNVĂȚARE

Munca individuală, activități de lucru în grup, discuții în grupe mici, 
brainstorming, prezentări multimedia

RESURSE SUPLIMENTARE  • Leonard-Curtin, A., Leonard-Curtin, T. (2020). The Power of Small: 
Making Tiny Changes When Everything Feels Too Much. Macmillan 
Publishers. 

 • Harris, R. (2011). The happiness trap: Stop struggling, start living. 
ReadHowYouWant. com.

 • Szondy M. (2020). Tudatos változás (Conscious Change). Kulcslyuk 
Publisher.

 • Materiale de la Dr. Sarah Cassidy
 • Să începem cu Mindfulness: https://www.mindful.org/meditation/

mindfulness-getting-started/ 
 • Pagina web Act Mindfully: https://www.actmindfully.com.au/
 • Ce este flexibilitatea psihologică: https://workingwithact.com/what-

is-act/what-is-psychological-flexibility/  
 • Puterea celor mici - Aisling Leonard-Curtin TED talk: https://www.

youtube.com/watch?v=w4WpBax7rJU&ab_channel=TEDxTalks

MATERIALE SUPORT 
PENTRU PREDARE

Fișă de lucru: „Mindfulness”

Fișă de lucru: „Flexibilitatea psihologică”

Fișă de lucru: „Chestionarul AAQI-II” 

Activitate pe aplicația mobilă: „Evaluarea flexibilității psihologice”

Fișă de lucru: „Aruncarea ancorei”

Scenariu și activitatea aplicație mobilă: „Aruncarea ancorei”

Scenariu și activitatea aplicație mobilă: „Cele 5 simțuri”

Fișă de lucru: „Alimentația conștientă”

Activitate suplimentară: „Mersul conștient” - scenariu



12

PLANIFICAREA MODULULUI

Activitate introductivă

Scopul activității 
(rezultatul / 
rezultatele care 
trebuie atins/e)

Descrierea activității Durata Materiale de 
instruire

Scurtă prelegere 
teoretică despre 
mindfulness 
și flexibilitate 
psihologică, 
urmată de 
evaluarea 
flexibilității 
psihologice

- familiarizarea 
cu conceptele cu 
care vom lucra pe 
parcursul întregului 
program

 

Formatorul îi întreabă pe participanți dacă 
sunt familiarizați cu conceptul de mindfulness. 
Formatorul va scrie răspunsurile pe o foaie de 
flipchart. Este un exercițiu important, deoarece 
prin aceasta formatorul va cunoaște nivelul 
de cunoștințe al participanților. După acest  
exercițiu, formatorul va prezenta conceptul de 
mindfulness și teoria acestuia, pe baza fișei 
„Mindfulness”. Nu vorbesc încă despre benefi-
cii – acestea vor fi discutate la finalul sesiunii.

După aceea, formatorul îi întreabă pe parti-
cipanți dacă sunt conștienți de conceptul de 
flexibilitate psihologică. Formatorul folosește 
aceeași schemă, scrie răspunsurile pe o foaie 
de flipchart. După exercițiu, formatorul va avea 
o scurtă prezentare legată de flexibilitatea psi-
hologică, bazată pe fișa „Flexibilitatea psiholo-
gică”.

După ce îi familiarizează pe participanți cu con-
ceptele teoretice de bază, formatorul le cere 
participanților să facă o autoevaluare a propriei 
flexibilități psihologice. Pentru a face acest lu-
cru, formatorul folosește fie fișa „Chestionarul 
AAQI-II” sau îi îndrumă pe participanți cum să 
utilizeze activitatea „Evaluarea flexibilității psi-
hologice” sin aplicația mobilă. Aceeași evalua-
re va fi făcută la sfârșitul programului pentru a 
vedea dacă și-au schimbat percepția despre ei 
înșiși și despre viață în general.

20-45 
min

- Fișa de lucru: 
„Mindfulness”

- Fișa de lucru: 
„Flexibilitatea 
psihologică”

- Fișa de lucru: 
„Chestionarul 
AAQI-II” sau 
activitatea 
„Evaluarea 
flexibilității 
psihologice” în 
aplicația mobilă 
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Activități principale/centrale

Scopul activității 
(rezultatul / 
rezultatele care 
trebuie atins/e)

Descrierea activității (activităților) Durata Materiale de 
instruire

Aruncarea ancorei 
(adaptare după  
Dr. Russ Harris)

-practicați 
conștientizarea

Formatorul introduce activitatea cu o scurtă 
metaforă:
Atunci când este furtună, care este primul 
lucru pe care trebuie să-l facă barca pentru a 
fi în siguranță când ajunge în golf? Da, trebuie 
să arunce ancora. Aruncarea ancorei nu va 
face ca furtuna să dispară, ci doar va menține 
barca stabilă până când trece furtuna. La fel 
se întâmplă și atunci când ne confruntăm cu o 
furtună emoțională - acest exercițiu de a coborî 
ancora ne va ajuta să ne ancorăm până când 
emoțiile dificile trec.
Formatorul explică teoria din spatele ancorării 
pe baza fișei „Aruncarea ancorei” și distribuie 
aceste fișe tuturor participanților.
După aceea, formatorul conduce o meditație 
bazată pe scenariul Aruncarea ancorei sau 
folosește înregistrarea meditației din aplicația 
mobilă pentru a le arăta participanților 
cum să exerseze contactarea momentului 
prezent. Această meditație poate fi folosită de 
participanți oricând au nevoie de ea. 

20-45 
min

Fișă de lucru: 
„Aruncarea 
ancorei”
Scenariu și 
activitatea 
„Aruncarea 
ancorei” în 
aplicația mobilă 

Cele 5 simțuri 
(adaptare după  
Dr. Sarah Cassidy)

-practicați 
conștientizarea 

Această versiune mai scurtă a exercițiului de 
aruncare a ancorei poate fi utilă atunci când 
vă confruntați cu emoții dificile într-un mediu 
aglomerat și nu sunteți în măsură să faceți 
meditația completă de coborâre a ancorei. 
Verificarea cu cele cinci simțuri vă poate ajuta la 
conectare.

Întreabă-te chiar acum cum te simți, ce gânduri 
îți trec prin cap? Ce poți vedea? Auzi? Mirosi? 
Gusta? Simți?

Formatorul conduce activitatea folosind 
scenariul „Cele 5 simțuri”, în timp ce 
participanții o abordează prin intermediul 
aplicației mobile. Această activitate utilizatorii 
o pot practica din nou acasă ori de câte ori se 
simt stresați și doresc să se conecteze. 

10-20 
min

Activitatea „Cele 
5 simțuri” în 
aplicația mobilă 
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Alimentația 
conștientă 
(adaptare după  
Dr. Szondy Máté)

-practicați 
conștientizarea 

Formatorul introduce o activitate de mindful-
ness, acoperind un subiect care are un mare 
impact asupra sănătății fizice și mentale: nutri-
ția - alimentația conștientă, pe baza fișei „Ali-
mentația conștientă”.
După aceea, formatorul conduce activitatea 
de mâncat conștient stafide sau nuci, pe baza 
scenariului de meditație „Alimentația conști-
entă” sau folosește înregistrarea meditației din 
aplicația mobilă. Formatorul sugerează pentru 
acasă o practică de alimentație conștientă pen-
tru următoarele 7 zile. Participanții pot utiliza 
aplicația mobilă pentru meditație.

20-45 
min

Ceva de mâncare, 
cum ar fi stafide 
sau nuci.
Fișă de lucru: 
„Mâncatul 
conștient”
Scenariu și 
activitatea 
de meditație 
„Alimentația 
conștientă” în 
aplicația mobilă 

Activitate finală/concluzie

Scopul activității 
(rezultatul / 
rezultatele care 
trebuie atins/e)

Descrierea activității Durata Materiale de 
instruire

Mindfulness în 
viața reală

- împărtășirea de 
sfaturi practice 
privind modul 
de utilizare a 
mindfulness în 
viața de zi cu zi 
și împărtășirea 
opiniilor cu privire 
la beneficiile 
potențiale ale 
acestui demers

Formatorul explică câteva sfaturi de bază des-
pre cum să implementezi Mindfulness în viața 
de zi cu zi, pe baza fișei „Mindfulness”.
După aceea, formatorul le cere participanților 
să își împărtășească părerea despre această 
tehnică. Ce beneficii poate avea dacă practici 
Mindfulness zilnic? Participanții discută mai 
întâi în grupe mici (2-3 participanți) și apoi se 
discută în cerc mare. Concluziile se scriu pe 
flipchart.
La finalul prelegerii, formatorul împarte partici-
panților documentele de lucru pentru ca aceș-
tia să poată citi mai multe despre subiectele 
discutate în această sesiune.

20-45 
min

Fișă de lucru: 
„Mindfulness”

EXERCIȚII ȘI FIȘE DE LUCRU SUPLIMENTARE

Obiectivul ex. Descrierea ex. Durata Anexă pentru acest 
ex.

Mersul conștient

- practicați 
conștientizarea prin 
mișcare conștientă

Formatorul citește scenariul și îi conduce pe 
participanți prin mișcări conștiente. 

20-45  
min

Scenariu de 
activitate 
suplimentară:  
„Plimbare 
conștientă”
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Descoperă-ți valorile
MODULUL  2

OBIECTIVE  • Cunoașterea la un nivel mai profund și începerea discuțiilor despre 
ceea ce este important pentru noi. 

 • Familiarizarea participanților cu conceptul de valori și importanța 
acestora

 • Intrarea în contact cu propriile noastre valori fundamentale
 • Clarificarea valorilor în patru domenii importante ale vieții: muncă/

studii, timp liber, relații și dezvoltare personală/sănătate.
 • Estimarea nivelului de aliniere a vieților noastre cu valorile noastre 

de bază

CONȚINUT Valoarea – teorie și exerciții:

 • Întrebări de clarificare privind valoarea
 • Scurtă prelegere teoretică despre valori
 • Meditația Mindfulness „Pacea interioară”  
 • „Punct ochit, punct lovit”

TIMP 45-120 min

GRUPUL ȚINTĂ DE 
CURSANȚI

Tinerii

NUMĂR DE PARTICIPANȚI  Maxim 20 de participanți

RESURSE NECESARE Flipchart sau tablă albă, hârtii albe și pixuri, copii tipărite ale documentelor 
și materialelor de instruire, laptop sau computer, proiector, acces la 
internet, aplicație mobilă.

METODOLOGII DE 
ÎNVĂȚARE

Munca individuală, activități de lucru în grup, discuții în grupe mici, 
brainstorming, prezentări multimedia
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RESURSE SUPLIMENTARE • Harris, R. (2011). The happiness trap. Stop struggling, start living. 
ReadHowYouWant.com.

• Fișa de lucru a capcanei fericirii: https://thehappinesstrap.com/
upimages/Complete_Worksheets_2014.pdf  

• Lundgren, T., Luoma, J. B., Dahl, J., Strosahl, K., & Melin, L. (2012). The 
bull’s-eye values survey: a psychometric evaluation. Cognitive and 
Behavioral Practice, 19(4), 518-526.) and  Russ Harris (2009) (www.
actmadesimple.com)

• Dahl, J., & Lundgren, T. (2006). Living beyond your pain: Using 
acceptance and commitment therapy to ease chronic pain. New 
Harbinger Publications.

• Hayes, S. C., Luoma, J. B., Bond, F. W., Masuda, A., & Lillis, J. (2006). 
Acceptance and commitment therapy: Model, processes and 
outcomes. Behaviour research and therapy, 44(1), 1-25.

MATERIALE AUXILIARE 
PENTRU PREDARE

Activitate în aplicația mobilă: „Întrebări de clarificare a valorilor”
Fișă de lucru: „Valori”
Scenariu: „Pacea interioară” 
Fișă de lucru: „Punct ochit, punct lovit” 
Fișă de lucru suplimentară: „Compasul vieții”

PLANIFICAREA MODULULUI

Activitate introductivă

Scopul activității 
(rezultatul / 
rezultatele care 
trebuie atins/e)

Descrierea activității Durata
Materi-
ale de 

instruire

Întrebări de 
clarificare 
a valorilor 
(adaptare după dr. 
Russ Harris)

- cunoașterea la un 
nivel mai profund și 
începerea discuțiilor 
despre ceea ce este 
important pentru 
noi

Formatorul îi îndrumă pe participanți cum să utilizeze 
activitatea „Întrebări de clarificare a valorilor” din aplicația 
mobilă. Fiecare cursant poate amesteca întrebările și 
răspunde la ceea ce primește. Dacă nu dorește să răspundă 
la acea întrebare, poate amesteca încă o dată. 

20-45 
minute

Activita-
tea „În-
trebări 
de cla-
rificare 
a valo-
rilor” în 
aplicația 
mobilă 

* ALERTĂ: Această activitate are un potențial ridicat de a produce răspuns emoțional la participanți. Te 
rog să fii sigur de faptul că poți să oferi spațiu pentru participanți, înainte de a alege să implementezi 
această activitate. Informează participanții în prealabil despre această activitate referitor la faptul că 
poate produce răspuns emoțional și că este complet normal. Informează participanții că pot renunța 
la activitate în orice moment, dacă doresc. Te rugăm să folosești activități mai puțin intense, dacă nu ai 
pregătirea necesară sau dacă nu ai la dispoziție un psiholog disponibil la care participanții ar putea apela.
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Activități principale/centrale

Scopul activității 
(rezultatul / 
rezultatele care 
trebuie atins/e)

Descrierea activității (activităților) Durata
Materi-
ale de 

instruire

Scurtă prelegere 
teoretică despre 
valori

- familiarizarea 
participanților 
cu conceptul 
de valori și 
importanța 
acestora

 „Cel care are pentru ce să trăiască, poate suporta orice.” 
(Friedrich Nietzsche)

Formatorul explică importanța valorilor, împărtășind o 
scurtă teorie despre valori - ce sunt valorile și de ce sunt im-
portante.
Imaginați-vă două nave identice din toate punctele de vede-
re, construite la fel de bine și cu un echipaj de înaltă calitate, 
iar singura diferență dintre ele este că pe prima navă există 
un căpitan care știe încotro să meargă, iar pe a doua navă nu 
există niciun căpitan.
Ambele nave trebuie să ajungă pe o insulă aflată la 500 de 
mile distanță. Care este probabilitatea ca prima navă să 
ajungă la destinație? Foarte mare; cu excepția cazului în care 
are loc un naufragiu sau un alt accident, o navă condusă de 
un căpitan care știe încotro se îndreaptă va ajunge foarte 
probabil la destinație. Și care este probabilitatea ca o altă 
navă, identică din toate punctele de vedere, cu excepția fap-
tului că nu are căpitan pe ea, să ajungă la destinație? Proba-
bilitatea este extrem de mică. Și anume, echipajul navei nu 
va fi capabil să evalueze dacă a ajuns sau nu la destinație; pe 
fiecare insulă pe care se va opri se va întreba dacă aceasta 
este sau nu destinația dorită, așa că va pierde mult timp pe 
insule care nu reprezintă destinația dorită. Așa cum spune pi-
sica din Alice în Țara Minunilor: Dacă nu știi unde vrei să mer-
gi, nu contează pe unde mergi. Valorile, asemenea farurilor, 
ne luminează direcția în care ne mișcăm pentru a trăi viața 
pe care ne-o dorim.
Formatorul folosește fișa „Valori” pentru a pregăti prelege-
rea și le oferă participanților această fișă la sfârșitul sesiunii.

20-45 
min

Fișă de 
lucru: 
„Valori”

Meditația 
Mindfulness 
„Pacea interioară” 
(adaptare după  
dr. Sarah Cassidy)

- contactul cu 
propriile valori 
fundamentale

Formatorul conduce o meditație bazată pe scenariul 
„Pacea interioară” sau folosește înregistrarea meditației din 
aplicația mobilă pentru a-i ajuta pe participanți să intre în 
contact cu valorile lor fundamentale.

20-60 
min

Sce-
nariu: 
„Pacea 
interioa-
ră” 

* ALERTĂ: Această activitate are un potențial ridicat de a produce răspuns emoțional la participanți. Te rog să fii sigur 
de faptul că poți să oferi spațiu pentru participanți, înainte de a alege să implementezi această activitate. Informează 
participanții în prealabil despre această activitate referitor la faptul că poate produce răspuns emoțional și că este 
complet normal. Informează participanții că pot renunța la activitate în orice moment, dacă doresc. Te rugăm 
să folosești activități mai puțin intense, dacă nu ai pregătirea necesară sau dacă nu ai la dispoziție un psiholog 
disponibil la care participanții ar putea apela.
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Activitate finală/concluzie

Scopul activității 
(rezultatul / 
rezultatele care 
trebuie atins/e)

Descrierea activității Durata
Materi-
ale de 

instruire

„Punct ochit, 
punct lovit” 
(adaptare după 
Tobias Lundgren)
- clarificarea 
valorilor în 
patru domenii 
importante ale 
vieții: muncă/
studii, timp liber, 
relații și dezvoltare 
personală/sănătate
- estimarea 
gradului de aliniere 
a vieții la valorile 
fundamentale 
proprii

Acum ne vom acorda un anumit timp pentru a ne identifica 
propriile valori și pentru a estima în ce măsură viața noastră 
este în prezent aliniată cu valorile noastre.

Te vom ruga să folosești fișa „Punct ochit, punct lovit” pen-
tru această activitate, dar poți folosi și activitatea din apli-
cație. 

După activitate, formatorul le cere participanților să-și îm-
părtășească experiențele trăite în această activitate. 

20-60  
minute 

Fișă de 
lucru și 
activi-
tate în 
aplicația 
mobilă: 
„Punct 
ochit, 
punct 
lovit”

EXERCIȚII ȘI FIȘE DE LUCRU SUPLIMENTARE

Obiectivul ex. Descrierea ex. Durata Anexe
„Compasul vieții” 
(adaptare după 
Beyond Your Pain de 
J. Dahl și T. Lundren).
- identificarea 
propriilor valori, 
având în vedere 
domeniile vieții

Există mai multe domenii în cadrul cărora ne pu-
tem descoperi și cultiva valorile: familia, relația, 
educația parentală, prietenia sau viața socială, 
cariera, dezvoltarea personală, divertismentul, 
spiritualitatea, mediul înconjurător, sănătatea 
și bunăstarea. 
Participanții își vor verbaliza valorile răspun-
zând la întrebările din tabel.

20-60  
min

Activitate 
suplimentară: 
„Compasul 
vieții”

80 de ani de la 
naștere
- Vizualizarea 
clarificării valorilor

Imaginează-ți  că împlinești 80 de ani. Unde și 
cum ai sărbători? Cum ar fi decorat spațiul? Care 
ar fi playlistul muzical? Imaginează-ți 3 persoa-
ne importante din viața ta care iau cuvântul și 
explică ce ai însemnat pentru ele. Alege o per-
soană din familie, una dintre prieteni și una din 
viața profesională. Ce ar spune acestea despre 
tine? Încercă să scrii asta pe o hârtie.
Reflecție în grup

20-40  
min

Poți folosi fișa 
„Punct ochit, 
punct lovit” 
sau „Busola 
vieții” pentru 
a nota valorile 
identificate.

* ALERTĂ: Această activitate are un potențial ridicat de a produce răspuns emoțional la participanți. Te rog să fii 
sigur de faptul că poți să oferi spațiu pentru participanți, înainte de a alege să implementezi această activitate. 
Informează participanții în prealabil despre această activitate referitor la faptul că poate produce răspuns emoțional 
și că este complet normal. Informează participanții că pot renunța la activitate în orice moment, dacă doresc. Te 
rugăm să folosești activități mai puțin intense, dacă nu ai pregătirea necesară sau dacă nu ai la dispoziție un psiholog 
disponibil la care participanții ar putea apela.
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Te îndrepți spre valorile tale sau te 
îndepărtezi de durerea ta?

MODULUL 3

OBIECTIVE  • Explică faptul că valoarea poate fi căutată și urmărită chiar și în 
prezența dificultăților

 • Realizarea de exerciții cu scopul de a identifica valorile și 
dificultățile / barierele legate de acestea

 • Efectuarea de exerciții pentru a-i face pe participanți să se îndrepte 
spre obiectivele lor

CONȚINUT Dansând prin matricea ACT:
 • Metafora autobuzului
 • Identificarea valorilor prin intermediul listei de valori
 • Identificarea experiențelor mentale nedorite
 • Alătură-te la DOTS
 • Activare

TIMP 45-120 de minute

GRUPUL ȚINTĂ AL 
CURSANȚILOR

Tinerii

NUMĂR DE PARTICIPANȚI Maxim 20 de participanți

RESURSE NECESARE Flipchart sau tablă albă, hârtii albe și pixuri, copii tipărite ale 
documentelor și materialelor de instruire, laptop sau computer, 
proiector, acces la internet, aplicație mobilă.

METODOLOGII DE 
ÎNVĂȚARE

Munca individuală, activități de lucru în grup, discuții în grupe mici, 
brainstorming, prezentări multimedia

RESURSE SUPLIMENTARE Wilson, K. G. (2014). The ACT matrix: A new approach to building 
psychological flexibility across settings and populations. New Harbinger 
Publications.
Harris, R. (2011). The happiness trap. Stop struggling, start living. 
ReadHowYouWant.com.

MATERIALE SUPORT 
PENTRU PREDARE

Fișă de lucru: „Matricea ACT”
Fișă de lucru: „Carduri de valori” 
Fișă de lucru: „Alătură-te la DOTS”
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PLANIFICAREA MODULULUI

Activitate introductivă

Scopul activității 
(rezultatul / 
rezultatele care 
trebuie atins/e)

Descrierea activității Durata Materiale de 
instruire

Metafora 
autobuzului

- ilustrarea faptul 
ui că putem alege 
să ne trăim viața 
motivați de valorile 
noastre chiar și 
atunci când apar 
dificultăți

A trăi viața este ca și cum ai conduce un 
microbuz care din când în când trebuie să facă 
opriri pentru a lua pasageri, uneori urcă gânduri 
negative, alteori sentimente foarte intense, 
alteori amintirile trecutului la care ne-am întors 
a încerca să le ștergem. Fiecare dintre ele ocupă 
locurile din spatele microbuzului, nu sunt calme, 
ci se agită, fac zgomot și îi deranjează pe ceilalți 
pasageri. În timp ce conduc microbuzul pot 
alege, pot să mă opresc pentru a discuta cu ei, în 
zadar, de ce se comportă astfel și să încerc să îi 
descurajez sau să continui să conduc microbuzul 
până la destinație.

Prin această metaforă dorim să explicăm că, ori 
de câte ori în mintea noastră trăim circumstanțe 
nu tocmai plăcute, avem adesea tendința de a 
le discuta, de a le controla, de a le evita.

În acest fel, însă, singurul rezultat pe care îl 
vom obține va fi oprirea vehiculului, adică 
renunțarea la a mai acționa în mod eficient în 
direcția obiectivelor noastre.

Valorile și durerea sunt cele două fețe ale 
aceleiași monede.

Alegerile dificile din viața noastră se fac adesea 
lăsându-ne ghidați de valorile noastre.

Valoarea în ACT este o operațiune stabilizatoare 
(în sensul de a asigura un echilibru) și trebuie 
căutată și urmărită tocmai în prezența 
dificultăților și a durerii, pentru a alege ceea 
ce este important pentru noi și nu pentru a 
ne îndepărta de ceea ce ne este frică sau de 
durerea însăși.

Valorile sunt cele care îi motivează pe oameni 
să se schimbe, să înfrunte momentele dificile.
Ne-am putea gândi: „Acest lucru este important 
pentru mine și îl voi duce la îndeplinire în ciuda 
emoțiilor dificile pe care le trăiesc.”

10 
minute

/
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Activități principale/centrale

Scopul activității 
(rezultatul / 
rezultatele care 
trebuie atins/e)

Descrierea activității (activităților) Durata Materiale de 
instruire

Introducerea 
matricei ACT

- separă ceea ce ai 
face în mod normal 
pentru a scăpa de 
suferința psihică 
de ceea ce decizi 
cu adevărat să faci 
pentru a trăi în 
conformitate cu 
valorile tale

Te rugăm să folosești fișa „Matricea ACT” pen-
tru acest exercițiu (participanții își pot face pro-
pria matrice pe o hârtie mai mare sau chiar pe 
flipchart, dacă doresc).

Matricea ne ajută să ne plasăm experiențele, 
comportamentele și poveștile noastre în cele 
patru cadrane formate de linii perpendiculare.

Linia verticală este linia experienței. Aceasta 
definește diferența dintre aspectele experienței 
noastre care apar prin intermediul celor cinci 
simțuri și partea din experiența noastră care 
rezultă din activitatea noastră mentală sau din 
abilitățile noastre introspective.

Linia orizontală este linia de comportament. 
Aceasta definește diferența dintre acțiunile 
care au rolul de a ne îndepărta de experiențele 
nedorite (de exemplu, îndepărtarea de frică) și 
acțiunile care au rolul de a ne apropia de cine și 
de ceea ce este important (de exemplu, de a ne 
îndrepta spre ceea ce iubim).

Întreabă-te:
Cât timp petrec în cele 5 simțuri, conectat activ 
la ceea ce pot vedea, auzi, mirosi, gusta și simți, 
în prezent, față de cât timp petrec călătorind în 
trecut sau în viitor în mintea mea? Cât de mult 
din acțiunile mele sunt motivate în primul rând 
de încercarea de a mă apropia de cine și unde 
vreau să fiu versus încercarea de a mă îndepărta 
de ceea ce nu-mi doresc?

În etapele următoare, vom completa încet-încet 
matricea ACT pentru noi înșine.

20 de 
minute

Fișă de lucru: 
„Matricea ACT” 
(participanții își 
pot face propria 
matrice pe o hârtie 
mai mare sau chiar 
pe flipchart, dacă 
doresc)
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Identifică-ți 
valorile prin 
intermediul 
cărților

- identificarea celor 
mai importante 
valori cu ajutorul 
cardurilor de valori.

Se va începe completarea matricei ACT înce-
pând din colțul din dreapta jos: valori.
Amintește-ți de valorile pe care le-ai identificat 
în cadrul Modulului 2, prin intermediul exercițiu-
lui „Punct ochit, punct lovit”. Acum le vom abor-
da dintr-o perspectivă diferită, alegând cele mai 
importante valori din cele oferite prin interme-
diul cardurilor de valori.
Formatorul oferă participanților fișele cu valori. 
În primul rând, estimează în ce măsură fiecare 
dintre valorile enumerate este semnificativă pen-
tru tine. Alege una dintre cele 3 categorii pentru 
fiecare valoare: 1. Foarte semnificativă; 2. Oare-
cum semnificativă; 3. Nu este semnificativă.
După ce ai făcut acest lucru, alege cele mai im-
portante 5 valori pentru tine din categoria 1. 
Scrie-le în colțul din dreapta jos al matricei ACT.
Alături, în același cadran, scrie numele persoa-
nelor care înseamnă cel mai mult pentru tine.

15 
minute

Fișă de lucru: 
„Matricea ACT” - 
colțul din dreapta 
jos

Fișă de lucru: 
„Carduri de 
valori” 

Identificarea 
experiențelor 
mentale nedorite

- identificarea 
primelor trei 
gânduri, emoții și 
senzații corporale 
nedorite

Acum se trece la completarea colțului din 
stânga jos al matricei - cel legat de identificarea 
experiențelor mentale neașteptate.
Gândurile sunt adesea șiruri de cuvinte care 
implică, în general, o judecată, o evaluare sau 
o comparație cu noi înșine, cu ceilalți sau cu 
lumea. Mințile noastre sunt rareori corecte politic 
și ne pot face adesea zile negre. Pe cât posibil, 
notează-ți gândurile exact așa cum ar apărea 
în mintea ta. Printre gândurile comune cu care 
se luptă oamenii se numără: „Nu sunt suficient 
de bun”, „Nu are rost să încerc” și „Lucrurile nu-
mi ies bine”. Scrie-ți și emoțiile. Emoțiile sunt în 
general un cuvânt care poate rezuma modul în 
care ne simțim în general și nu sunt legate de o 
anumită parte a corpului. Exemple ar fi „trist” 
sau „anxios”.  Notează-ți și senzațiile corporale. 
Senzațiile corporale sunt un sentiment 
sentimente nedorite legate de o anumită parte 
a corpului, cum ar fi palmele transpirate, inima 
care bate repede sau tensiunea.

15 
minute

Fișă de lucru: 
„Matricea ACT” - 
colțul din stânga 
jos

Alătură-te la DOTS

- identificarea 
strategiilor utilizate 
în vederea evitării 
durerii

În continuare, trebuie să identificăm strategiile pe 
care le folosim pentru a evita durerea - le vom scrie 
în colțul din stânga sus. Vom folosi fișa de lucru 
DOTS pentru a ne ajuta să identificăm strategiile 
pe care le folosim pentru a evita durerea. 
Distracția este orice activitate în care ne angajăm 
pentru a încerca să scăpăm de o experiență men-
tală nedorită, de exemplu, internetul, menținerea 
ocupației, curățenia etc. 

15 
minute

Fișă de lucru: 
„Matricea ACT” - 
colțul din stânga 
sus

Fișă de lucru: 
„Alătură-te la 
DOTS”
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Excluderea este evitarea persoanelor, activități-
lor sau situațiilor pentru a minimiza sau a evita să 
simțim durerea, de exemplu, evitarea apelurilor, 
a mesajelor, a e-mailurilor sau a asertivității etc. 
Gândirea - În timp ce gândurile sunt, în general, și-
ruri de cuvinte care apar în mintea noastră și asu-
pra cărora avem puțin sau deloc control, cum ar 
fi gândul „Nu sunt suficient de bun”, gândirea este 
modul în care răspundem la astfel de gânduri, de 
exemplu, rumegându-le, contestându-le, supri-
mându-le sau angajându-ne în gândire pozitivă. 
Substanțe, automutilare și alte strategii - Privim 
acest lucru dintr-un punct de vedere funcțional. 
Prin urmare, alimentele, cofeina și medicamente-
le eliberate pe bază de rețetă pot fi incluse ca sub-
stanțe dacă sunt folosite în încercarea de a evita 
o anumită experiență internă. În mod similar, 
autoagresiunea include orice activitate care pro-
voacă persoanei daune sau prejudicii pe termen 
lung; prin urmare, poate include comportamente 
precum ignorarea oamenilor sau atacul.

Activitate finală/concluzie

Scopul activității 
(rezultatul / 
rezultatele care 
trebuie atins/e)

Descrierea activității Durata Materiale de 
instruire

Activare

- verificarea 
fezabilității cu 
ajutorul a trei 
întrebări și găsirea 
unor acțiuni fezabile

1) A reușit vreuna dintre strategiile din cadranul 
din stânga sus să scape definitiv de experiențele 
nedorite din cadranul din stânga jos? Răspunsul 
este, inevitabil, nu. 
2) În general, atunci când folosești aceste 
strategii în mod rigid sau excesiv, îți îmbunătățesc 
sau înrăutățesc experiențele mentale nedorite? 
Răspunsul este, de obicei, mai rău. 
3) În general, atunci când folosești aceste 
strategii în mod rigid sau excesiv, te apropii sau 
te îndepărtezi de țintă? 
Dacă ai descoperit că ceea ce ai făcut până 
acum nu a funcționat, ești  dispus să faci ceva 
radical diferit?
Teme pentru acasă:
Ce ai putea face pentru a te apropia de valorile 
pe care le-ai identificat în colțul din dreapta 
jos? Te rugăm să indici cel puțin 3 activități 
pentru fiecare valoare pe care ai identificat-o. 
Activitățile se pot suprapune (aceeași activitate 
poate fi înscrisă la mai mult de o valoare). 

15 
minute

Fișă de lucru: 
„Matricea ACT” - 
colțul din dreapta 
sus
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Lupta cu domnul 
minte

MODULUL 4

OBIECTIVE  • Înțelegerea conceptului de defuziune
 • Perceperea importanței dezvoltării abilității de a-ți privi gândurile 

din afară/ obiectiv
 • învățarea unor metode pentru a reduce tendința de a reifica 

gândurile, imaginile, emoțiile și amintirile
 • înțelegerea impactului utilizării defuziunii asupra vieții de zi cu zi

CONȚINUT Defuziunea – teorie  și exerciții:
 • Mâinile ca metaforă a gândurilor
 • Scurtă prelegere teoretică despre defuziune
 • Sfaturi practice legate de defuziune
 • Numește povestea

TIMP 45-120 de minute

GRUPUL ȚINTĂ AL 
CURSANȚILOR

Tinerii

NUMĂR DE PARTICIPANȚI Maxim 20 de participanți

RESURSE NECESARE Flipchart sau tablă albă, hârtii albe și pixuri, copii tipărite ale 
documentelor și materialelor de instruire, laptop sau computer, 
proiector, acces la internet, aplicație mobilă.

METODOLOGII DE 
ÎNVĂȚARE

Munca individuală, activități de lucru în grup, discuții în grupe mici, 
brainstorming, prezentări multimedia
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RESURSE SUPLIMENTARE • Leonard-Curtin, A., Leonard-Curtin, T. (2020). The Power of Small: 
Making Tiny Changes When Everything Feels Too Much. Macmillan 
Publishers. 

• Harris, R. (2019). ACT made simple: An easy-to-read primer on 
acceptance and commitment therapy. New Harbinger Publications.

• Katie, B., & Mitchell, S. (2008). Loving What Is: How Four Questions 
Can Change Your Life. Random House.

 • Defuziune: https://thepsychologygroup.com/defusion/

 • Video despre Defuziune: https://www.youtube.com/watch?v=Cpd-
VMs818AE&ab_channel=Self-HelpToons  

MATERIALE SUPORT 
PENTRU PREDARE

Scenariu: „Mâinile ca metaforă a gândurilor”
Fișă de lucru: „Defuziunea” 
Activitate aplicație mobilă: „Jurnal de gânduri + tehnici de defuziune”
Fișă de lucru: „Numește povestea”
Exercițiu suplimentar: Scenariul „Frunze pe pârâu”

PLANIFICAREA MODULULUI

Activitate introductivă

Scopul activității 
(rezultatul / 

rezultatele care 
trebuie atins/e)

Descrierea activității Durata Materiale de 
instruire

Mâinile ca metaforă 
a gândurilor

- introducerea 
defuziei; relevarea 
modului în care ne 
pot orbi propriile 
gânduri
 

Vom introduce defuziunea prin exercițiul „Mâi-
nile ca metaforă a gândurilor”. Te rog să con-
sulți scenariul „Mâinile ca metaforă a gânduri-
lor” pentru acest exercițiu.

După exercițiu, urmează o scurtă discuție: Ce 
putem concluziona despre mintea noastră 
după acest exercițiu?

 15-30 
min

Scenariu: „Mâinile 
ca metaforă a 
gândurilor”
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Activități principale/centrale

Scopul activității 
(rezultatul / 
rezultatele care 
trebuie atins/e)

Descrierea activității (activităților) Durata Materiale de 
instruire

Scurtă prelegere 
teoretică despre 
defuziune

- înțelegerea 
elementelor 
de bază despre 
mintea umană 
și familiarizarea 
cu conceptul de 
fuziune cognitivă

Formatorul prezintă teoria despre mintea 
umană și defuziune pe baza fișei „Defuziunea”. 
Se poate face ca un amestec de prelegere și 
discuție (dacă este cazul).

20-40 
min

Fișă de lucru: 
„Defuziunea”

Ce ar trebui să fac 
dacă mintea mea 
mă hărțuiește? 
(adaptare după 
Dr. Russ Harris 
- Tehnici de 
defuziune și Byron 
Katie - Loving what 
is)

- practica defuziunii

Totul sună minunat, dar cum ajungi acolo? Mulți 
vor crede că este mai ușor de spus decât de făcut. 
Și acest lucru este adevărat. Dobândirea abilită-
ților de gestionare a minții necesită o anumită 
cantitate de timp și efort. Dar atunci când îți dai 
seama cât de importantă este mintea și cât de 
cruciale sunt gândurile tale în crearea vieții tale, 
îți va deveni clar că este o abilitate căreia meri-
tă să te dedici. Cei mai mulți oameni investesc 
cel puțin 50 de ore pentru a învăța să conducă o 
mașină – deoarece consideră că abilitatea de a 
conduce o mașină este suficient de utilă pentru 
a justifica efortul depus. Este și mai important să 
învățăm să conducem mașina noastră interioa-
ră. Rezultatul investiției în această abilitate nu 
va fi că gândurile dificile nu vor mai apărea, ci 
că vei ști cum să le gestionezi mai bine, ceea ce 
înseamnă că vor avea un impact mai mic asupra 
calității vieții tale.

Formatorul prezintă activitatea din aplicația 
mobilă pentru a face față gândurilor negative. 
Participanții identifică mai întâi un gând pe 
care ar dori să îl defuzeze și apoi lucrează cu 
acel gând prin diferite exerciții oferite în activi-
tatea din aplicația mobilă. 

Ideea tuturor acestor metode este de a realiza că 
mintea ta nu ești tu; că îți poți observa mintea, 
poți observa că o parte din conținutul ei este inu-
til pentru tine și îți poți alege comportamentul în 
loc să te comporți conform unor tipare învățate.

20-40 
min

Activitatea 
„Anchetă de 
gânduri + Tehnici 
de defuziune” în 
aplicația mobilă: 
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Activitate finală/concluzie

Scopul activității 
(rezultatul / 
rezultatele care 
trebuie atins/e)

Descrierea activității Durata Materiale de 
instruire

Numește povestea 
(adaptare după 
Aisling Leonard-
Curtin)

- defuziunea unei 
povești repetate pe 
care minții tale îi 
place să ți-o spună 

Formatorul explică o tehnică puternică de 
defuziune: „Numește povestea”. 

Dacă observi că o poveste se repetă în mintea 
ta, cum ar fi „Nu pot să o fac, nu sunt capabil de 
asta, nu sunt suficient de bun”- dă-i un nume, 
cum ar fi „Povestea eșecului în viață”. Astfel, îți 
va fi mai ușor să observi aceste gânduri atunci 
când apar și să nu le permiteți să îți afecteze 
comportamentul.

Formatorul oferă fișa „Numește povestea” 
participanților pentru a o încerca în practică.
Formatorul încheie această lecție cu o propunere 
de temă pentru acasă: utilizarea aplicației 
mobile pentru a observa propriile gânduri prin 
intermediul „Jurnalului de gânduri”, folosit 
în exercițiul anterior. Participanții ar trebui să 
noteze în fiecare zi cel puțin un gând care nu 
le este util și să exerseze defuzarea de la aceste 
gânduri.

 20-45 
min

Fișă de lucru: 
„Numește 
povestea”
Temă pentru 
acasă: Activitatea 
„Cercetarea 
gândirii” în 
aplicația mobilă 

EXERCIȚII ȘI FIȘE DE LUCRU SUPLIMENTARE

Obiectivul ex. Descrierea ex. Durata Fișe de lucru
Frunze pe pârâu 

- privirea gândurilor 
dintr-o altă 
perspectivă

O meditație ghidată care poate fi folosită în 
cadrul muncii de grup și individuale pentru a 
ilustra procesul de defuziune față de gândurile 
noastre.

20-45  
min

Exercițiu 
suplimentar 
Scenariu: „Frunze 
pe pârâu”
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Tratează-ți sentimentele 
cu blândețe

MODULUL 5

OBIECTIVE  • Înțelegerea a ceea ce înseamnă  acceptare și de ce este importantă
 • Înțelegerea asupra a ce avem și asupra a ce nu avem putere
 • Dobândirea flexibilității psihologice prin exerciții de acceptare 
 • Dezvoltarea abilităților de a înfrunta emoțiile dorite și nedorite în 

loc de a le evita
 • Facilitarea procesului de recunoaștere a propriilor gânduri și 

emoții la participanți și încurajarea acceptării și acționarea pe baza 
valorilor noastre

 • Învățarea unor metode rapide și practice pentru a face față 
emoțiilor dificile

CONȚINUT Acceptarea – teorie și exerciții
 • Scurtă prelegere teoretică despre acceptare
 • Lupta pentru putere 
 • Modalități de acceptare
 • Jurnal de emoții
 • 3 pași pentru un sentiment conștient

TIMP 45-120 de minute

GRUPUL ȚINTĂ AL 
CURSANȚILOR

Tinerii

NUMĂR DE PARTICIPANȚI Maxim 20 de participanți

RESURSE NECESARE Flipchart sau tablă albă, hârtii albe și pixuri, copii tipărite ale 
documentelor și materialelor de instruire, laptop sau computer, 
proiector, acces la internet, aplicație mobilă.

METODOLOGII DE 
ÎNVĂȚARE

Munca individuală, activități de lucru în grup, discuții în grupe mici, 
brainstorming, prezentări multimedia
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RESURSE SUPLIMENTARE • Leonard-Curtin, A., Leonard-Curtin, T. (2020). The Power of Small: 
Making Tiny Changes When Everything Feels Too Much. Macmillan 
Publishers. 

• Harris, R. (2019). ACT made simple: An easy-to-read primer on 
acceptance and commitment therapy. New Harbinger Publications.

• Rumi, J. (1995). The guest house. C. Barks with J. Moyne, AJ Arberry 
& R. Nicholson (Trans., p. 109). The essential Rumi. San Francisco: 
Harper.

 • Acceptarea - un proces de bază în modelul hexagonal ACT:  
https://psychotherapyacademy.org/acceptance-and-commitment-
therapy-the-essentials/acceptance-a-core-process-in-the-act-
hexagon-model/ 

MATERIALE SUPORT 
PENTRU PREDARE

Fișă de lucru: „Acceptarea”
Fișă de lucru: „Lupta pentru putere”
Activitate în aplicația mobilă: „Modalități de acceptare”
Activitate în aplicația mobilă: „Jurnal de emoții”
Fișă de lucru: „3 pași pentru o simțire conștientă”
Exercițiu suplimentar: Fișa Poemul „Casa de oaspeți” de Rumi
Exercițiu suplimentar: Scenariul „Lupta cu odgonul”
Exercițiu suplimentar: Fișa de exerciții „Sistemul AIR”

PLANIFICAREA MODULULUI

Activitate introductivă

Scopul activității 
(rezultatul / 
rezultatele care 
trebuie atins/e)

Descrierea activității Durata Materiale de instruire

Scurtă prelegere 
teoretică despre 
acceptare

- familiarizarea 
cu conceptul de 
acceptare 
 

„Practicăm acceptarea și angajamentul, nu 
perfecțiunea și angajamentul.”(Aisling Le-
ornard-Curtin)
Formatorul invită participanții la o discuție 
în grup.
Formatorul scrie cuvântul „acceptare” pe 
flipchart, apoi invită fiecare participant 
să își împărtășească părerea despre acest 
subiect și îi roagă să descrie acceptarea 
printr-un cuvânt sau o expresie, ce le vine 
prima oară în minte.
Formatorul notează cuvintele cheie pe flip-
chart.
Încheind discuția de grup, formatorul pre-
zintă participanților conceptul de accep-
tare și teoria care stă la baza acestuia, pe 
baza fișei de lucru „Acceptarea”.

 20-45 
min

Fișă de lucru: 
„Acceptarea”
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Activități principale/centrale

Scopul activității 
(rezultatul / 
rezultatele care 
trebuie atins/e)

Descrierea activității (activităților) Durata Materiale de instruire

Lupta pentru 
putere (adaptare 
după Aisling 
Leonard-Curtin)

- Pentru a înțelege 
asupra a ceea ce ai 
putere (alegere) și 
asupra a ceea ce nu 
ai putere (nu ai de 
ales)

Evitarea experiențelor nedorite este, în 
cele din urmă, inutilă și, adesea, este chiar 
ceea ce te reține. Cu toate acestea, deși s-ar 
putea să nu fii capabil să controlezi toate 
aspectele vieții tale, ai în tine posibilitatea 
de a schimba domeniile în care îți consumi 
puterea inutil. De asemenea, poți învăța 
cum și unde să te plasezi strategic în viața 
ta, în orice moment, pentru a face ca situația 
să lucreze în favoarea ta. 
În esență, viața ta este împărțită în două 
tabere - părțile asupra cărora ai putere 
și părțile pe care nu poți să le schimbi. 
Această distincție este foarte important de 
făcut. Cauza principală a multor afecțiuni 
psihice poate fi găsită în tendința noastră 
de a investi timp și energie în încercarea 
de a controla acele zone din viața noastră 
asupra cărora nu avem putere. 
Face parte din natura noastră umană 
să încercăm să ne exercităm puterea 
asupra acelor zone din viața noastră care 
ne provoacă cel mai mare disconfort și, 
adesea, facem acest lucru prin implicarea 
în mișcări de îndepărtare.
Formatorul desenează primul rând al 
tabelului (Anexa: „Lupta pentru putere”) pe 
flipchart și împarte participanții în grupe 
mici. Fiecare grup primește hârtii post-it pe 
care sunt scrise posibile răspunsuri (poți 
găsi răspunsurile posibile în Anexa: „Lupta 
pentru putere”). Participanții ar trebui 
să discute în cadrul grupelor mici care 
răspuns se potrivește la fiecare coloană. 
După ce termină, formatorul invită 
grupele să își împărtășească gândurile și 
să-și comenteze răspunsurile (distribuția 
corectă este prezentată în Anexa: „Lupta 
pentru putere”). După aceea, formatorul 
trage concluzia, afirmând: „Nu este nevoie 
de o concluzie”.

20-45 
min

Fișă de lucru: „Lupta 
pentru putere”
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Atunci când le arătăm acest tabel, oamenii 
identifică rapid faptul că, dacă își dedică 
timpul și energia pentru a încerca să 
schimbe trecutul, își consumă puterea. 
Cu toate acestea, uneori oamenii au mai 
multă dificultate în a identifica modul în 
care sunt lipsiți de putere asupra viitorului. 
Poate fi greu să ne dăm seama că suntem 
neputincioși asupra gândurilor și emoțiilor 
noastre în momentul prezent. Nimeni nu 
alege să se gândească la gânduri anxioase, 
depresive sau angoasante sau să simtă 
sentimente nedorite în primul rând. Cu 
toate acestea, odată ce observăm că 
avem gânduri și sentimente nedorite sau 
angoasante, avem posibilitatea de a alege 
și puterea de a răspunde la ele. Atunci când 
răspundem la experiențele noastre interne 
nedorite într-un mod care încearcă să le 
controleze sau să le minimizeze, deseori 
le facem mai mari și mai supărătoare 
pe termen lung. În schimb, atunci când 
observăm experiențele noastre interne 
nedorite într-un mod care este conectat la 
momentul prezent și la valorile noastre și 
decidem să ne redirecționăm atenția către 
acțiuni care contează pentru noi, putem 
reduce sau minimiza în mare măsură 
impactul nedorit pe care aceste gânduri îl 
au asupra noastră și asupra vieții noastre.

Modalități 
de acceptare 
(adaptare după  
dr. Russ Harris)

- prezentarea unor 
modalități practice 
de acceptare a 
emoțiilor dificile 

Prezentarea tehnicilor Dr. Russ Harris de 
acceptare a sentimentelor dificile, pe baza 
activității „Modalități de acceptare” din 
aplicația mobilă. 

20-45 
min

Activitate „Modalități 
de acceptare” în 
aplicația mobilă: 
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Jurnal de emoții 
(adaptare după 
Aisling Leonard-
Curtin)

- facilitarea 
procesului de 
recunoaștere 
a propriilor 
gânduri și emoții 
la participanți 
și încurajarea 
acceptării și 
acționarea pe baza 
valorilor noastre

Formatorul conduce o scurtă meditație 
la începutul acestui exercițiu: Amintește-
ți  ultima situație care ți-a fost neplăcută. 
Încearcă să o evoci cât mai bine posibil. 
Ce s-a întâmplat mai exact? Cum te-
ai simțit? Ce emoții au apărut? Îți poți 
aminti ce gânduri ți-au trecut prin cap în 
acel moment? Care au fost opțiunile tale 
în această situație - posibile mișcări de 
apropiere și de îndepărtare? Ce acțiune 
ai ales - cea care te apropie de valorile 
tale (mișcarea de apropiere) sau cea care 
te îndepărtează de emoțiile neplăcute 
(mișcarea de îndepărtare)?

După aceea, formatorul desenează tabelul 
în flipchart pe baza activității „Jurnal de 
emoții” din aplicația mobilă și le explică 
participanților cum să completeze rândurile 
acestui jurnal folosind un exemplu (a fi 
hărțuit la locul de muncă). După aceea, 
participanții utilizează activitatea „Jurnal 
de emoții” din aplicația mobilă  pentru 
a-și analiza propriul exemplu în aceeași 
manieră. Tema pentru acasă propusă este 
de a continua să completeze tabelul cu mai 
multe exemple - în fiecare zi, participanții 
ar trebui să aleagă o situație și să o pună 
în tabel. 

 20-45 
min 

Activitate „Jurnal de 
emoții” în aplicația 
mobilă 

Activitate finală/concluzie

Scopul activității 
(rezultatul / 
rezultatele care 
trebuie atins/e)

Descrierea activității Durata Materiale de instruire

3 pași pentru 
un sentiment 
conștient 

- învățarea unei 
metode rapide de a 
face față emoțiilor 
dificile

Emoțiile neplăcute nu sunt negative în 
esența lor - ele servesc drept indicatoare, 
direcționând munca noastră ulterioară 
asupra noastră. Ele nu trebuie ascunse sub 
preș - așa cum nu ar avea sens să ignorăm 
o durere de dinți și să amânăm o vizită la 
dentist, nu are sens să ignorăm suferința 
psihologică, experiențele interioare de frică, 
furie și tristețe. Trebuie să ne confruntăm cu 
aceste sentimente în mod conștient și să 
descoperim ce ne spun ele.

Formatorul explică participanților cei 3 
pași pentru a face față emoțiilor dificile, 
pe baza fișei „3 pași pentru un sentiment 
conștient”.

 20-45 
min

Fișă de lucru: „3 pași 
pentru un sentiment 
conștient”
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EXERCIȚII ȘI FIȘE DE LUCRU SUPLIMENTARE

Obiectivul ex. Descrierea ex. Durata Anexă pentru acest ex.
Poemul „Casa 
de oaspeți” de 
Jalaluddin Rumi, 
traducere de 
Coleman Barks

Formatorul poate prezenta conceptul de 
acceptare prin intermediul celebrului poem 
al lui Rumi.

10 min Exercițiu suplimentar 
Fișă de lucru: Poemul 
„Casa de oaspeți” de 
Rumi

Lupta cu odgonul - 
adaptare după  
Dr. Sarah Cassidy

Formatorul poate prezenta conceptul de 
acceptare prin metafora „Lupta cu odgo-
nul”.

10 min Exercițiu suplimentar 
Scenariu: „Lupta cu 
odgonul”

Sistemul AIR - 
adaptare după 
Aisling Leonard-
Curtin 

Formatorul explică faptul că sistemul AIR 
poate fi folosit pentru a-i conecta pe parti-
cipanți cu corpul lor, atunci când aceștia se 
simt prinși în emoțiile lor. 

20 min Exercițiu suplimentar 
Fișă de lucru: 
„Sistemul AIR”
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Cine observă?
MODULUL 6

OBIECTIVE  • Încurajarea participanților să se auto-investigheze și să încerce să 
perceapă cine sunt

 • Înțelegerea faptului că eu nu sunt gândurile, emoțiile, 
comportamentele și senzațiile mele corporale

 • Evidențierea  diferenței dintre Sine ca și conținut și Sine ca și context
 • Accesul la un sentiment transcendent al sinelui, o continuitate a 

conștiinței care este neschimbătoare
 • Ilustrarea implicațiilor practice ale fiecăreia dintre aceste 

perspective ale Sinelui
 • Inspirarea participanților de a se percepe ca context și de a se elibera
 • Dezvoltarea unei practici proprii de reamintire a acestui adevăr în 

fiecare zi

CONȚINUT Sinele ca context - teorie și exerciții:
 • Rolurile pe care le joc
 • Mintea ascultă
 • Scurtă prelegere teoretică despre Observarea Sinelui
 • Sinele călător în timp 

TIMP 45-120 de minute

GRUPUL ȚINTĂ AL 
CURSANȚILOR

Tinerii

NUMĂR DE PARTICIPANȚI Maxim 20 de participanți

RESURSE NECESARE Flipchart sau tablă albă, hârtii albe și pixuri, copii tipărite ale 
documentelor și materialelor de instruire, laptop sau computer, 
proiector, acces la internet, aplicație mobilă.

METODOLOGII DE 
ÎNVĂȚARE

Munca individuală, activități de lucru în grup, discuții în grupe mici, 
brainstorming, prezentări multimedia
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RESURSE SUPLIMENTARE  • Sinele ca și context - un proces de bază în modelul hexagonal ACT: 
https://psychotherapyacademy.org/acceptance-and-commitment-
therapy-the-essentials/self-as-context-a-core-process-in-the-act-
hexagon-model/ 

MATERIALE SUPORT 
PENTRU PREDARE

Fișa de lucru: „Observarea Sinelui”

Aplicație mobilă: Scenariu „Sinele călător în timp” 

PLANIFICAREA MODULULUI

Activitate introductivă

Scopul activității 
(rezultatul / 
rezultatele care 
trebuie atins/e)

Descrierea activității Durata Materiale de 
instruire

Rolurile pe care le 
joc

- introducere în sine 
ca și concept

Fiecare participant primește o hârtie și un pix. 
Formatorul explică faptul că aceștia trebuie să 
își scrie numele în mijlocul hârtiei, iar în jurul 
acestuia trebuie să scrie 10 cele mai importante 
roluri/caracteristici care ilustrează cel mai bine 
persoana lor. Cum s-ar prezenta ei în scurt timp 
altora? Ce ar fi cel mai important de spus?

După ce au scris acest lucru în 5 minute, ei tre-
buie să meargă în jurul sălii și să facă pereche 
cu o persoană la întâmplare cu care își încruci-
șează privirile. Ei ar trebui să se prezinte acestei 
persoane pe baza a ceea ce au scris și apoi să 
asculte prezentarea persoanei respective. După 
aceea, ar trebui să continue să se întâlnească 
cu ceilalți pentru următoarele 10 minute.

Ultimele 10 minute sunt folosite pentru o dis-
cuție de grup despre cum ne percepem pe noi 
înșine. Care este cea mai importantă dintre 
caracteristicile noastre? Dacă am putea păstra 
doar 3 din 10, pe care le-am păstra? Ce s-ar în-
tâmpla dacă am putea renunța la toate? Chiar 
și la numele nostru? Cine am fi atunci?

20-45 
minute

/
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Mintea ascultă

- accesarea viziunii 
transcendentale 
asupra propriei 
persoane 

Formatorul introduce subiectul Observarea 
minții/ Sinele ca context prin intermediul exer-
cițiului: „Mintea ascultă”.
În următoarele treizeci de secunde, ascultă în tă-
cere ceea ce spune mintea ta. 
Și dacă gândurile se opresc, continuă să asculți 
până când ele încep din nou. 
(Pauză de 30 de secunde.) 
Deci, iată: există o parte a minții tale care vor-
bește - partea care gândește - și o parte a minții 
tale care ascultă - partea care observă.
Participanții își împărtășesc experiențele legate 
de acest exercițiu în perechi și fac o monitoriza-
re în grup. 

10-30 
minute

/ 

Activități principale/centrale

Scopul activității 
(rezultatul / 
rezultatele care 
trebuie atins/e)

Descrierea activității (activităților) Durata Materiale de 
instruire

Scurtă prelegere 
teoretică despre 
Observarea Sinelui
- familiarizarea cu 
diferite moduri de a 
se privi pe sine însuși

Formatorul prezintă teoria despre Observarea 
Sinelui pe baza fișei de lucru „Observarea 
Sinelui”. Se poate realiza ca un amestec de 
prelegere și discuție (dacă este cazul).

 20-45 
minute

Fișă de lucru: 
„Observarea 
Sinelui”

Activitate finală/concluzie

Scopul activității (re-
zultatul / rezultatele 
care trebuie atins/e)

Descrierea activității Durata Materiale de in-
struire

Sinele călător în 
timp (adaptare după 
dr. Sarah Cassidy)
- accesul la 
un sentiment 
transcendent al 
sinelui, o continuitate 
a conștiinței care este 
neschimbătoare

Formatorul conduce o meditație folosind sce-
nariul „Sinele călător în timp” sau folosește în-
registrarea meditației din aplicația mobilă.

După meditație, participanții își împărtășesc 
gândurile despre aceasta în grupe mici (3-4 per-
soane), după care continuă într-un grup mare.

 20-60 
minute

Scenariul 
„Sinele călător 
în timp” din 
aplicația mobilă

* ALERTĂ: Această activitate are un potențial ridicat de a produce răspuns emoțional la participanți. Te rog să fii sigur 
de faptul că poți să oferi spațiu pentru participanți, înainte de a alege să implementezi această activitate. Informează 
participanții în prealabil despre această activitate referitor la faptul că poate produce răspuns emoțional și că este 
complet normal. Informează participanții că pot renunța la activitate în orice moment, dacă doresc. Te rugăm 
să folosești activități mai puțin intense, dacă nu ai pregătirea necesară sau dacă nu ai la dispoziție un psiholog 
disponibil la care participanții ar putea apela.
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Crearea propriei 
vieți

MODULE 7

OBIECTIVE  • Inspirarea participanților în vederea asumării responsabilității de 
a-și crea viața

 • Învățarea modului în care să ne conectăm valorile cu obiectivele 
noastre

 • Înțelegerea faptului că valorile și temerile pe care le avem în 
legătură cu urmărirea lor sunt cele două fețe ale aceleiași monede.

 • Învățarea a ce sunt acțiunile angajate și cum să identifice posibilele 
obstacole în calea implementării acțiunilor angajate

 • Învățarea modului în care să definească obiective SMART pe termen 
scurt, mediu și lung

 • Învățarea modului în care să creeze un plan de acțiune pentru ating-
erea unui obiectiv specific

 • Învățarea prin exerciții a modului în care să identifice și să planifice 
acțiuni legate de valori

 • Motivarea participanților să își urmărească obiectivele

CONȚINUT Legătura dintre valori și acțiunile angajate – teorie și exerciții
 • Scurtă prelegere teoretică despre acțiunea utilă
 • Conectarea valorilor noastre cu obiectivele noastre
 • 2 fețe ale aceleiași monede
 • Formular pentru definirea obiectivelor
 • Formular pentru definirea unui plan detaliat în vederea atingerii 

unui anumit obiectiv
 • Viitorul eu

TIMP 45-120 de minute

GRUPUL ȚINTĂ AL 
CURSANȚILOR

Tinerii

NUMĂR DE PARTICIPANȚI Maxim 20 de participanți

RESURSE NECESARE Flipchart sau tablă albă, hârtii albe și pixuri, copii tipărite ale 
documentelor și materialelor de instruire, laptop sau computer, 
proiector, acces la internet, aplicație mobilă.
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RESURSE SUPLIMENTARE • Harris, R. (2011). The happiness trap. Stop struggling, start living. 
ReadHowYouWant. com.

• Szondy M. (2020). Tudatos változás (Conscious Change). Kulcslyuk 
Publisher.

• Puterea mea de site mic: https://mypowerofsmall.com
• Obiective SMART - Cum să vă faceți obiectivele realizabile:  

https://www.mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm

MATERIALE SUPORT 
PENTRU PREDARE

Fișă de lucru: „Acțiune utilă”
Activitatea în aplicația mobilă: „Formular pentru definirea obiectivelor”
Activitatea în aplicația mobilă: „Plan de acțiune”
Activitate suplimentară:  Fișa de lucru „Obiective SMART”  
Activitate suplimentară: Fișa de lucru „Viața activă”  

PLANIFICAREA MODULULUI

Activitate introductivă

Scopul activității 
(rezultatul / 
rezultatele care 
trebuie atins/e)

Descrierea activității Durata Materiale de 
instruire

Scurtă prelegere 
teoretică despre 
acțiunea utilă

- familiarizarea 
cu conceptul 
de asumare a 
responsabilității 
pentru crearea vieții 
tale

Formatorul prezintă teoria despre acțiunea 
utilă pe baza fișei „Acțiunea utilă”. Se poate 
face ca un amestec de prelegere și discuții 
(dacă este cazul).

20-45 
min

Fișă de lucru: 
„Acțiune utilă”

Activități principale/centrale

Scopul activității 
(rezultatul / 
rezultatele care 
trebuie atins/e)

Descrierea activității (activităților) Durata Materiale de 
instruire

Conectarea 
valorilor noastre cu 
obiectivele noastre

- identificarea 
obiectivelor și 
barierelor legate de 
valorile noastre

Formatorul face legătura între obiectivele 
participanților și valorile pe care le-au stabilit 
în modulul 2. 

Formatorul prezintă participanților întrebările 
de reflecție.

Ia exemplul exercițiului „Punct ochit, punct 
lovit” pe care l-am făcut în modulul 2. Revino la 
valorile tale: Care sunt principalele tale priorități 
în următoarele 12 luni în 4 domenii legate de 
exercițiul „Punct ochit, punct lovit”?

20-45 
min
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Care sunt valorile la care dorești să te angajezi?

Ce ai dori să faci mai mult în lunile următoare?

Care sunt cele mai importante OBIECTIVE pentru 
tine în aceste domenii?

Care sunt principalele BARIERE, adică dificul-
tățile pe care le întâmpini în urmărirea acestor 
valori (obiective)?

După o scurtă reflecție (5 minute), participanții 
își împărtășesc gândurile în grupe mici.

/

2 fețe ale aceleași 
monede

- înțelegerea 
faptului că valorile 
și temerile pe care 
le avem cu privire la 
urmărirea lor sunt 
cele două fețe ale 
aceleiași monede

Compară legătura strânsă dintre problema ta și 
valoare, întrebând:

- „Ce ai face dacă valorile tale și problemele 
tale ar fi două fețe ale aceleiași monede: 
dacă renunțarea la una ar însemna automat 
pierderea celeilalte?

- Dacă ar trebui să alegi dacă să le ai pe 
amândouă sau niciuna, ce ai alege (valoare 
+ problemă / suferință sau niciuna)?

- Ai fi dispus să te deschizi și să te faci dispo-
nibil să simți durere și suferință dacă acest 
lucru te-ar ajuta să te apropii de valorile 
tale?”

15 min /

Formular 
pentru definirea 
obiectivelor

- definirea 
obiectivelor SMART 
pe termen scurt, 
mediu și lung 

Prin intermediul acestei activități vom învăța 
pașii practici de definire a obiectivelor noastre.

Poți folosi, de exemplu, acronimul SMART, care 
indică o serie de obiective. Obiectivul poate fi: 
Specific, Măsurabil, Actual sau Aplicabil (Reali-
zabil), Relevant, Trainic (Durabil).

Când vine vorba de stabilirea obiectivelor, gân-
dește-te la:

Acțiune / acțiuni specifice / specific: Precizează 
acțiunile pe care le vei întreprinde, când, unde și 
pe cine sau ce vor implica acestea. Un exemplu 
de obiectiv vag sau nespecific: „Voi petrece mai 
mult timp cu copiii mei”; obiectiv specific: „Sâm-
bătă îmi voi duce copiii în parc pentru a juca vo-
lei”. Obiectiv nespecific: „Voi fi mai afectuos cu 
soția mea”; obiectiv specific: „La prânz îmi sun 
soția și îi spun că o iubesc”.

Măsurabil: Un obiectiv trebuie să fie definit și 
tangibil, deci măsurabil, de exemplu: „creșterea 
producției cu 10%” sau „reducerea cheltuielilor 
cu 5%”.

20-45 
min

Activitatea 
„Formular 
pentru definirea 
obiectivelor” în 
aplicația mobilă 
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Realizabil: obiectivul trebuie să fie realizabil în 
mod realist. Ia în considerare condiția ta fizică, 
timpul disponibil, resursele financiare și dacă ai 
sau nu competențele necesare.

Relevant sau Orientarea obiectivului către va-
lori: obiectivul trebuie să aibă o semnificație 
personală pentru tine. Trebuie să vezi dacă este 
cu adevărat ghidat de valorile tale sau e  mai 
degrabă o urmare a unei reguli stricte sau o 
încercare de a face pe plac altor persoane sau 
o încercare de a evita durerea. Dacă îi lipsește 
sensul sau scopul, verifică dacă este cu adevă-
rat ghidat de valorile tale. Obiectivul te ajută să 
îți conduci viața într-o direcție care, în măsura în 
care se poate prevedea, va îmbunătăți probabil 
calitatea acestei vieți?

Trainic: pentru a da o mai mare specificitate 
obiectivului tău, stabilește o dată și o oră. Dacă 
acest lucru nu este posibil, acordă-ți cel mai pro-
babil termen limită posibil. Identifică obiectivele 
pe termen scurt, mediu și lung: lucruri pe care le 
pot face în următoarele zile/săptămâni (obiecti-
ve pe termen scurt); lucruri pe care le pot face 
în următoarele săptămâni/luni (obiective pe ter-
men mediu); lucruri pe care le pot face în urmă-
toarele luni/ani (obiective pe termen lung).
Formatorul îi îndrumă pe participanți cum să 
utilizeze activitatea „Formular pentru definirea 
obiectivelor” din aplicația mobilă și îi ajută să 
își creeze propriile obiective SMART.

Formular pentru 
definirea unui plan 
detaliat în vederea 
atingerii unui 
anumit obiectiv

- crearea unui plan 
de acțiune pentru 
atingerea unui 
obiectiv specific

Pentru această activitate, te rugăm să utilizezi 
activitatea „Plan de acțiune” din aplicația mo-
bilă.

20-45 
min

Activitatea „Plan 
de acțiune” în 
aplicația mobilă 
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Activitate finală/concluzie

Scopul activității 
(rezultatul / 
rezultatele care 
trebuie atins/e)

Descrierea activității Durata Materiale de 
instruire

Viitorul eu
- Imaginează-ți viața 
peste 10 ani, în 
funcție de ceea ce 
alegi să faci acum

Formatorul îi conduce pe participanți printr-o 
scurtă vizualizare bazată pe următoarele între-
bări:
• Ce comportament mă poate aduce cel mai 

aproape de obiectiv?
• Cum îți imaginezi viața atunci când ești pe 

deplin aliniat cu obiectivul tău?
• Cum va arăta viața ta peste 10 ani dacă alegi 

să nu ai acest comportament?
• Cum va arăta viața ta peste 10 ani dacă alegi 

să ai acest comportament?
• Ce vei face AZI?

 Î Subliniază importanța de a face 
mici acțiuni zilnice!

20-45 
min

/

* ALERTĂ: Această activitate are un potențial ridicat de a produce răspuns emoțional la participanți. Te rog să fii 
sigur de faptul că poți să oferi spațiu pentru participanți, înainte de a alege să implementezi această activitate. 
Informează participanții în prealabil despre această activitate referitor la faptul că poate produce răspuns 
emoțional și că este complet normal. Informează participanții că pot renunța la activitate în orice moment, 
dacă doresc. Te rugăm să folosești activități mai puțin intense, dacă nu ai pregătirea necesară sau dacă nu ai la 
dispoziție un psiholog disponibil la care participanții ar putea apela.

EXERCIȚII ȘI FIȘE DE LUCRU SUPLIMENTARE

Obiectivul ex. Descrierea ex. Durata Anexă pentru 
acest ex.

Fișă de lucru pentru 
obiective SMART

- fișă de lucru care ne 
ajută să ne formăm 
obiective SMART

Exercițiul „Obiective SMART” urmărește să se 
asigure că persoana care îl realizează poate sta-
bili obiective SMART pentru ca planurile sale să 
fie specifice, măsurabile, realizabile, relevante 
și cu limite de timp.
Prin acest exercițiu, vei descoperi că motivul 
real pentru care nu le-ai realizat este că pla-
nurile tale au fost prea vagi sau nerealiste. Vei 
putea să te adaptezi viziunii și să o reformulezi 
sub forma unui obiectiv SMART, astfel încât să 
îți poți realiza visul.

20-45  
min

Activitate 
suplimentară
Fișă de lucru:  
„Obiective 
SMART”

Viața activă 
(adaptare după  
Dr. Szondy Máté)

- depășirea 
barierelor care 
ne împiedică să 
devenim mai activi

Gândește-te cât de activă este mișcarea în viața 
ta în acest moment! Ce fel de familie, tipare și 
obiceiuri din copilărie aduci cu tine în legătură 
cu mișcarea? Cât de multă atenție acorzi unui 
stil de viață activ? Dacă duci un stil de viață 
pasiv, sedentar, vezi vreun dezavantaj în acest 
sens? Care ar fi beneficiile unei vieți mai active 
din punct de vedere fizic?

20-45  
min

Activitate 
suplimentară 
Fișă de lucru:  
„Viața activă”
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Somnul (adaptare 
după Dr. Szondy 
Máté):

- concentrarea  pe 
somn, ceea ce 
duce la relaxare, 
la o mai bună 
sănătate fizică 
și mentală, la o 
mai bună reglare 
a emoțiilor și 
la niveluri mai 
scăzute de 
anxietate

Am pus somnul în centrul atenției. Acest lucru 
se datorează faptului că relaxarea duce, de obi-
cei, la o mai bună sănătate fizică și mentală, la 
o reglare mai eficientă a emoțiilor și la niveluri 
mai scăzute de anxietate. În schimb, insomnia 
cronică –  dacă aveți probleme cu somnul cel 
puțin trei seri pe săptămână timp de trei luni 
–  poate avea o serie de efecte fizice și mentale 
negative. Cât de mulțumit ești în acest moment 
de cantitatea și calitatea somnului tău? Dacă ai 
probleme de insomnie, care este tipul acesteia? 
Îți este greu să dormi, te trezești des noaptea 
sau te trezești foarte devreme în zori?

20-45  
min

Activitate 
suplimentară 
Fișă de lucru: 
„Somnul”

Relații conștiente 
(adaptare după  
Dr. Szondy Máté):

- înțelegerea 
faptului că 
fericirea noastră 
(dar și sănătatea 
noastră) este 
determinată în 
mare măsură de 
faptul că avem 
relații sociale în 
care ne simțim 
apropiați de 
ceilalți și ne 
putem deschide 
în siguranță.

Pentru că ne putem schimba comportamentul 
social dacă devenim conștienți de reacțiile tipi-
ce, care se repetă în mod automat, la care sun-
tem predispuși, gândește-te care sunt acestea 
în relațiile tale de astăzi. Ar putea fi vreuna din-
tre aceste reacții cea care cauzează problema și 
pe care dorești să o schimbi? De exemplu, este 
posibil să fii reticent sau prea dominant în situ-
ațiile sociale.

20-45  
min

Activitate 
suplimentară 
Fișă de lucru: 
Relația conștientă
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Iubirea de sine 
MODULUL 8

OBIECTIVE  • Înțelegerea și familiarizarea participanților cu conceptul de auto-
compasiune

 • Înțelegerea modului în care funcționează mintea, de unde provin 
gândurile și sentimentele și de ce aceste gânduri sunt așa cum sunt

 • Familiarizarea participanților cu importanța autocompasiunii 
 • Motivarea participanților să fie grijulii cu ei înșiși și cu ceilalți 
 • Motivarea participanților să își identifice zona de confort, zona de 

autoîngrijire și zona dominată de sentimentul de copleșire
 • Obținerea unei flexibilități psihologice prin exerciții de autocompa-

siune 

CONȚINUT Autocompasiunea - teorie și exerciții:
 • Scurtă prelegere teoretică despre autocompasiune
 • Identificarea celor 3 zone
 • Meditația Metta
 • Scrie-ți o scrisoare
 • O mică acțiune de autoîngrijire 
 • Evaluarea finală a flexibilității psihologice

TIMP 45-120 de minute

GRUPUL ȚINTĂ AL 
CURSANȚILOR

Tineret 

NUMĂR DE PARTICIPANȚI Maxim 20 de participanți

RESURSE NECESARE  • Flipchart sau tablă albă, hârtii albe și pixuri, copii tipărite ale docu-
mentelor și materialelor de instruire, laptop sau computer, proiec-
tor, acces la internet, aplicație mobilă.
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METODOLOGII DE 
ÎNVĂȚARE

Munca individuală, activități de lucru în grup, discuții în grupe mici, 
brainstorming, prezentări multimedia

RESURSE SUPLIMENTARE • Leonard-Curtin, A., Leonard-Curtin, T. (2020). The Power of Small: 
Making Tiny Changes When Everything Feels Too Much. Macmillan 
Publishers.

 • Cum se face meditația Metta: 
https://www.healthline.com/health/metta-meditation#how-to

 • Explorarea autocompasiunii prin scris: 
https://self-compassion.org/exercise-3-exploring-self-compas-
sion-writing/# 

 • Cum să scrii o scrisoare de autocompasiune: 
https://ggia.berkeley.edu/practice/self_compassionate_letter  

 • Nu confundați compasiunea cu supra-identificarea:  
https://www.karenrkoenig.com/blog/don-t-confuse-compas-
sion-with-over-identification  

 • Autocompasiune și atenție: https://pdf4pro.com/view/self-compas-
sion-and-mindfulness-56a584.html 

MATERIALE SUPORT 
PENTRU PREDARE

Fișă de lucru: Introducere în autocompasiune

Fișă de lucru: Identificarea celor 3 zone: zona de confort, zona de 
autoîngrijire și zona dominată de sentimentul de copleșire

Fișă de lucru și aplicație mobilă: Pași mici pentru a vă extinde zona de 
confort

Activitate în aplicația mobilă și scenariul: Meditația Metta

Fișă de lucru: Scrieți-ți o scrisoare

Activitate în aplicația mobilă: Depășirea blocajelor de compasiune

Fișă de lucru: Chestionarul AAQI-II sau activitatea în aplicația mobilă 
Evaluarea flexibilității psihologice

Activitate suplimentară: Compasiune vs. supra-identificare

Scenariu de activitate suplimentară: Mâna vindecătoare
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PLANIFICAREA MODULULUI

Activitate introductivă

Scopul activității 
(rezultatul / 
rezultatele care 
trebuie atins/e)

Descrierea activității Durata Materiale de 
instruire

Scurtă prelegere 
teoretică despre 
autocompasiune
- Familiarizați-vă 
cu conceptul de 
autocompasiune 

Formatorul le prezintă participanților concep-
tul teoriei autocompasiunii, pe baza fișei de lu-
cru „Introducere în autocompasiune”. Se poate 
face ca o combinație de prelegere și discuție 
(dacă este cazul).

 20-45 
min

Fișă de lucru: 
„Introducere în 
autocompasiune”

Activități principale/centrale

Scopul activității 
(rezultatul / 
rezultatele care 
trebuie atins/e)

Descrierea activității (activităților) Durata Materiale de 
instruire

Identificarea celor 
3 zone (adaptare 
după Aisling și 
Trish Leonard-
Curtin)
- familiarizarea 
participanților cu 
conceptul de zonă 
de confort, zonă 
de autoîngrijire și 
zonă dominată de 
sentimentul  de 
copleșire și ajutarea 
acestora să își 
identifice cele 3 zone

Formatorul descrie pe scurt cele 3 zone: zona 
de confort, zona de autoîngrijire și zona do-
minată de sentimentul de copleșire, pe baza 
documentului „Identificarea celor 3 zone”, pre-
cum și importanța ieșirii din zona de confort 
pentru a duce o viață plină și mulțumitoare.

Formatorul le cere apoi participanților să se 
gândească la propriile 3 zone prin completarea 
secțiunilor din activitatea „Pași mici spre extin-
derea zonei de confort” din aplicația mobilă.  

Participanții vor avea la dispoziție 10 minute 
pentru a-și scrie gândurile. După ce toată lu-
mea a terminat, formatorul îi va invita pe parti-
cipanți să își împărtășească notițele.

20-45 
min 

Fișă de lucru: 
Identificarea celor 
3 zone: zona de 
confort, zona de 
autoîngrijire și 
zona dominată de 
sentimentul de 
copleșire
Fișă de lucru și 
activitatea din 
aplicația mobilă: 
„Pași mici pentru 
a vă extinde zona 
de confort”

Meditația Metta - 
(adaptare după  
dr. Sarah Casidy)
 - exercițiu de grup 
de autocompasiune

Formatorul conduce o meditație bazată pe un 
scenariu, „Meditația Metta”, sau folosește înre-
gistrarea meditației din aplicația mobilă. 
După activitate, formatorul le cere participan-
ților să-și împărtășească experiențele trăite în 
această activitate. 

Formatorul poate, de asemenea, să le dea par-
ticipanților documente în care meditația Metta 
este explicată mai în detaliu.

20-45 
min

Fișă de lucru: 
„Meditația Metta”
Activitatea din 
aplicația mobilă 
și scenariul: 
„Meditația Metta”

* ALERTĂ: Această activitate are un potențial ridicat de a produce răspuns emoțional la participanți. Te rog să fii 
sigur de faptul că poți să oferi spațiu pentru participanți, înainte de a alege să implementezi această activitate. 
Informează participanții în prealabil despre această activitate referitor la faptul că poate produce răspuns 
emoțional și că este complet normal. Informează participanții că pot renunța la activitate în orice moment, 
dacă doresc. Te rugăm să folosești activități mai puțin intense, dacă nu ai pregătirea necesară sau dacă nu ai la 
dispoziție un psiholog disponibil la care participanții ar putea apela.
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Scrie-ți o scrisoare 
(adaptare după 
Kristin Neff Phd.)

- exercițiu individual 
de autocompasiune

Mai degrabă decât o autocritică dură, un răs-
puns mai sănătos este să ne tratăm pe noi înși-
ne cu compasiune și înțelegere. Potrivit psiho-
logului Kristin Neff, această „autocompasiune” 
are trei componente principale: atenția, un sen-
timent de umanitate comună și bunăvoința de 
sine. Cercetările sugerează că persoanele care 
răspund cu compasiune la propriile defecte și 
eșecuri – mai degrabă decât să se bată pe ei în-
șiși – au o sănătate fizică și mentală mai bună.

Acest exercițiu le cere participanților să scrie o 
scrisoare către ei înșiși, exprimându-și compasi-
unea pentru un aspect care nu le place la ei înșiși.      

15 min Fișă de lucru: 
„Scrieți-ți o 
scrisoare”

* ALERTĂ: Această activitate are un potențial ridicat de a produce răspuns emoțional la participanți. Te rog să fii 
sigur de faptul că poți să oferi spațiu pentru participanți, înainte de a alege să implementezi această activitate. 
Informează participanții în prealabil despre această activitate referitor la faptul că poate produce răspuns 
emoțional și că este complet normal. Informează participanții că pot renunța la activitate în orice moment, 
dacă doresc. Te rugăm să folosești activități mai puțin intense, dacă nu ai pregătirea necesară sau dacă nu ai la 
dispoziție un psiholog disponibil la care participanții ar putea apela.

Activitate finală/concluzie

Scopul activității 
(rezultatul / 
rezultatele care 
trebuie atins/e)

Descrierea activității Durata Materiale de 
instruire

O mică acțiune 
de autoîngrijire și 
evaluarea finală 
a flexibilității 
psihologice 

- încheierea 
programului cu 
autoevaluarea 
repetată pentru 
a vedea dacă 
programul a 
produs schimbări 
în scorurile de 
flexibilitate 
psihologică ale 
participanților

Formatorul le cere participanților să se gân-
dească în grupe mici la diferite tipuri de acțiuni 
de autoîngrijire pe care le pot face oamenii. Fi-
ecare grup ar trebui să enumere cât mai multe 
acțiuni pe care și le poate aminti în 5 minute, 
iar apoi ar trebui să le prezinte în grupul mare. 
Urmează o scurtă discuție, după care fiecare 
participant alege o mică acțiune pe care se va 
angaja să o facă pentru a-și îmbunătăți poziția 
de autocompasiune.

După aceasta, formatorul anunță evaluarea fi-
nală a flexibilității psihologice:

Vă amintiți de evaluarea propriei noastre flexibi-
lități psihologice pe care am făcut-o la începutul 
formării noastre? Haideți să o facem din nou, 
pentru a vedea dacă programul a produs unele 
schimbări în perspectiva noastră asupra gându-
rilor și emoțiilor noastre.

Formatorul oferă participanților fișa de lucru 
„Chestionarul AAQI-II” sau îi îndrumă către ac-
tivitatea „Evaluarea flexibilității psihologice” 
din aplicația mobilă. Apoi se compară rezulta-
tele de la prima măsurătoare și cele finale și se 
comentează acest lucru. 

20-45 
min

Fișă de lucru: 
„Chestionarul 
AAQI-II” sau 
activitatea 
„Evaluarea 
flexibilității 
psihologice” în 
aplicația mobilă 
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EXERCIȚII ȘI FIȘE DE LUCRU SUPLIMENTARE

Obiectivul ex. Descrierea ex. Durata
Anexă pentru acest 
ex.

Nu confunda 
compasiunea cu 
supra-identificarea

Sursa: https://www.
karenrkoenig.com/
blog/don-t-con-
fuse-compas-
sion-with-over-iden-
tification  

Mulți oameni sunt confuzi în ceea ce privește 
diferența dintre a simți compasiune pentru ci-
neva și a se identifica excesiv cu acesta. Este o 
distincție critică, mai ales dacă ești înclinat să îți 
fie milă de oameni și apoi ajungi să te pierzi în 
relația respectivă și/sau să ai mai multă grijă de 
ei decât de tine însuți.

Compasiunea înseamnă a întâmpina suferința 
cu bunătate – o parte empatie, o parte tratarea 
cuiva așa cum am dori să fim tratați. Există o li-
nie fină între a simți compasiune față de cineva 
și a te identifica excesiv cu emoția cuiva, până 
la punctul în care nu putem separa perspectiva 
noastră de cea a altcuiva.  Atunci când simțim 
compasiune, avem un sentiment de înțelegere 
și de compătimire față de suferințele și nenoro-
cirile cuiva.

20-45  
min

Activitate 
suplimentară 
Fișă de lucru: 
„Compasiune 
vs. supra-
identificare”

Mâna vindecătoare

Sursa: Self-Compas-
sion and Mindful-
ness, The Centre for 
Mindfulness Studies 
Toronto, by Patricia 
Rockman, MD CCFP 
FCFP & Amy Hurley 
Psy.D. C Psych 2015, 
Session I Discovering 
Self-Compassion 
https://pdf4pro.
com/view/self-com-
passion-and-mind-
fulness-56a584.html  

Cercetările indică faptul că atingerea fizică eli-
berează oxitocină, oferă un sentiment de sigu-
ranță, calmează emoțiile stresante și calmează 
stresul cardiovascular. 

Formatorul prezintă activitatea „Mâna vinde-
cătoare” și invită participanții la un exercițiu 
de autocompasiune. În cadrul acestei activități, 
participanții își vor pune mâinile pe inimă, iar 
formatorul le cere să înceapă să observe cum se 
simt.  

După activitate, formatorul le cere participanți-
lor să împărtășească experiența lor din timpul 
acestei activități. 

20-45  
min

Scenariu de 
activitate 
suplimentară: 
„Mâna 
vindecătoare”
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Modulul 1 - Anexe

FIȘĂ DE LUCRU – Mindfulness 

Mindfulness este definit ca...

„...abilitatea de a intra pe deplin în contact cu momentul prezent și cu gândurile și sentimentele pe 
care le conține, fără a se apăra inutil și, în funcție de ceea ce permite situația, de a persista sau de a 
schimba comportamentul în urmărirea obiectivelor și valorilor.”

- Hayes, et. Al., 2006

„Prezența conștientă – adică mindfulness – nu este altceva decât un mod special de direcționare a 
atenției: care se aplică momentului prezent; cât mai liber de reactivitate și judecată și cât mai deschis 
posibil.” 

- Szondy Máté: Live the moment – Mindfulness;  
The Psychology of Conscious Present, page 25, Kulcslyuk Publisher

Mindfulness este o viziune diferită asupra vieții, o metodă pe care oricine o poate practica, care ne pune 
în contact cu noi înșine – cu o viață care este întotdeauna aici, în momentul prezent. Chiar și atunci când 
gândurile noastre sunt la kilometri distanță, în trecut sau în viitor, ne putem întoarce aici și acum – să de-
venim conștient și să alegem cum reacționăm. Mindfulness înseamnă dezvoltarea unor stări sănătoase de 
conștiință: în același mod în care exercițiile corporale ne fac corpul sănătos și puternic, exercițiile pentru 
minte mindfulness ne fac mintea sănătoasă și pregătită să răspundă cu flexibilitate la provocările vieții.

Practicarea atenției te ajută:1

 • să fii pe deplin prezent, aici și acum
 • să devii mai conectat cu tine însuți, cu ceilalți și cu lumea din jurul tău
 • să devii mai puțin deranjat și mai puțin reactiv la experiențele neplăcute
 • să experimentezi gânduri și sentimente neplăcute în siguranță
 • să devii conștient de ceea ce eviți
 • să devii mai puțin critic
 • să crești nivelul conștiinței de sine
 • să înveți distincția dintre tine și gândurile tale
 • să ai un contact mai direct cu lumea, să trăiești mai puțin prin intermediul gândurilor tale
 • să înveți că totul se schimbă; că gândurile și sentimentele vin și pleacă precum vremea
 • să ai mai mult echilibru, mai puțină volatilitate emoțională
 • să experimentezi mai mult calm și liniște
 • să dezvolți acceptarea de sine și autocompasiunea

1 Sursa: https://www.actmindfully.com.au/about-mindfulness/

"
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Cinci mici abilități zilnice de mindfulness pe care le poți aplica astăzi:2

1. În timpul unei conversații, observă tendința minții tale de a sări înainte în timp și de a planifica în 
avans. Revino în mod deliberat la a asculta cu atenție ceea ce îți spune cealaltă persoană. Observă 
cuvintele pe care le folosește, tonul vocii și expresia facială. Când îți vine rândul să vorbești, observă 
ceea ce simți cu adevărat și vorbește într-un mod ghidat de acest lucru, mai degrabă decât într-un mod 
automat și inconștient.

2. Când mănânci, ia-ți un moment pentru a observa mâncarea înainte de a o pune în gură. Pur și simplu ob-
servă, cât mai detaliat posibil, calitățile și texturile, ca și cum ar fi prima dată când vezi acest aliment anume.

3. Când ești afară, acordă-ți în mod deliberat simțurile văzului, auzului și tactilului. Observă cinci lucruri 
pe care le vezi – acordând o atenție deosebită culorilor, texturilor și formelor. Observă patru lucruri pe 
care le poți auzi, cum ar fi traficul, păsările sau un zumzet îndepărtat. Observă trei lucruri pe care le 
poți simți, cum ar fi aerul pe pielea ta, o tensiune sau o încordare a corpului tău sau senzația hainelor 
pe piele.

4. Alege la un traseu obișnuit pe care îl parcurgi, cum ar fi spre sau de la locul de muncă – fie cu mașina, 
fie cu transportul public sau pe jos – și decide în mod conștient să îl parcurgi fără căști sau fără să dai 
telefoane, apoi conectează-te în mod deliberat la cele cinci simțuri și încercă să observi trei lucruri pe 
care nu le-ai observat până acum.

5. Ascultă o piesă de muzică. Închide ochii și fii atent doar la muzică. Observă ce simți în timp ce asculți. 
Observă ce gânduri apar în interiorul tău, dar revino mereu la muzică. Observă sunetele și spațiul din-
tre sunete. Observă dacă această experiență este diferită față de momentul în care această muzică se 
află pe fundal în timp ce îți desfășori viața de zi cu zi.  

FIȘĂ DE LUCRU – „Flexibilitatea psihologică”3

Flexibilitatea psihologică înseamnă „a lua contact cu momentul prezent pe deplin ca ființă umană conști-
entă și, în funcție de ceea ce permite situația, a schimba sau a persista în comportament în slujba valorilor 
alese”.
În limbajul de zi cu zi, acest lucru înseamnă să ne păstrăm gândurile și emoțiile cu mai multă ușurință și să 
acționăm în funcție de valorile și obiectivele pe termen lung, mai degrabă decât în funcție de impulsurile, 
gândurile și sentimentele pe termen scurt.
Flexibilitatea psihologică este măsurată în prezent prin intermediul Chestionarului de acceptare și acțiune 
(AAQ 2). Într-un număr larg de studii s-a constatat că scorurile la AAQ, care indică o flexibilitate psihologică 
ridicată, prezic următoarele:

 • Scăderea anxietății
 • Depresie mai scăzută
 • Patologie generală mai scăzută
 • Performanță mai bună la locul de muncă
 • Mai bună abilitate de a învăța
 • Risc mai mic de abuz de substanțe
 • Calitate mai ridicată a vieții
 • Sensibilitate scăzută la anxietate
 • Mai puține îngrijorări

Cu alte cuvinte, aproape TOTUL!

2 Leonard-Curtin, A., Leonard-Curtin, T. (2020). The Power of Small: Making Tiny Changes When Everything Feels Too Much. Macmillan Publishers.
3 Sursa: https://theweekenduniversity.com/psychological-flexibility/,  https://workingwithact.com/what-is-act/what-is-psychological-flexibility/  
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Flexibilitatea psihologică îți permite să rămâi ancorat în momentul prezent atunci când apar gânduri, sen-
timente și senzații dificile și îți permite să ai o viziune mai largă, mai holistică asupra situației. În loc să te 
bazezi pe deciziile și acțiunile, pe gândurile și emoțiile fluctuante ale momentului, îți poți alege răspunsul 
în funcție de valorile tale profunde și de viziunea pe termen lung pentru viața ta. 

Persoanele flexibile din punct de vedere psihologic sunt capabile să accepte feedback-ul și perspective-
le celorlalți și să recunoască momentul în care abordarea lor în rezolvarea unei probleme trebuie să fie 
schimbată. Aceștia știu că, schimbându-și acțiunile, este posibil să obțină rezultate diferite, astfel încât 
sunt flexibili în abordarea lor pentru a obține ceea ce își doresc în viață. Ei nu aderă la o gândire rigidă, la 
dogme sau la a face lucrurile într-un anumit fel doar pentru că „așa s-a făcut întotdeauna”. Se caracteri-
zează, de asemenea, prin faptul că sunt capabili să își schimbe perspectiva în mod fluid între momentul 
prezent și viitor.

ACT implică șase procese terapeutice de bază, care sunt concepute pentru a reduce rigiditatea psihologică 
și pentru a ajuta oamenii să dezvolte abilități de flexibilitate psihologică. Dezvoltatorii și practicienii ACT, 
cum ar fi Dr. Russ Harris, PhD, subliniază faptul că cele șase procese sunt interdependente și se bazează 
unele pe altele. 

1. Contactul cu momentul prezent
2. Defuziunea (Ai grijă cum gândești)
3. Acceptarea (Deschidere)
4. Sinele ca context (Conștiința pură)
5. Valorile (Să știm ce contează)
6. Acțiunea angajată (Fă tot ce este necesar)

Deși cele șase procese de bază au fost discutate aici separat, este important de reținut că acestea nu există 
în mod izolat. 

După cum afirmă Dr. Harriss, cel mai util este să ne gândim la ele ca la șase fațete ale unui „diamant al fle-
xibilității psihologice”, care sunt interdependente și care trebuie practicate în tandem una cu cealaltă. De 
exemplu, nu poți întreprinde acțiuni angajate (6), dacă nu-ți cunoști clar valorile (5) și este dificil să practici 
defuziunea (2), dacă nu ești capabil să intri în contact cu momentul prezent (1). 

Contact cu 
momentul prezent

Acțiune 
angajată

Valori

Sine ca context

Defuzie 
cognitivă

Acceptare

Flexibilitate 
psihologică
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FIȘĂ DE LUCRU: „Chestionarul AAQ-II”4

AAQ-II

Mai jos vei găsi o listă de declarații. Te rugăm să apreciezi cât de adevărată este fiecare afirmație pentru 
tine, utilizând scala de mai jos pentru a completa opțiunea ta.

1 2 3 4 5 6 7
niciodată 
adevărat

foarte rar 
adevărat

rareori 
adevărat

uneori 
adevărat

frecvent 
adevărat

aproape 
întotdeauna 

adevărat

întotdeauna 
adevărat

1. Experiențele și amintirile mele dureroase mă împiedică să 
trăiesc o viață pe care o apreciez. 1 2 3 4 5 6 7

2. Mi-e frică de sentimentele mele. 1 2 3 4 5 6 7

3. Îmi fac griji că nu-mi pot controla grijile și sentimentele. 1 2 3 4 5 6 7

4. Amintirile mele dureroase mă împiedică să am o viață îm-
plinită. 1 2 3 4 5 6 7

5. Emoțiile cauzează probleme în viața mea. 1 2 3 4 5 6 7

6. Se pare că cei mai mulți oameni își duc viața mai bine decât 
mine. 1 2 3 4 5 6 7

7. Grijile îmi stau în calea succesului. 1 2 3 4 5 6 7

TOTAL:

4  Bond, F. W., Hayes, S. C., Baer, R. A., Carpenter, K. M., Guenole, N., Orcutt, H. K., Waltz, T., & Zettle, R. D. (în curs de publicare). Proprietățile 
psihometrice preliminare ale Chestionarului de acceptare și acțiune - II: O măsură revizuită a inflexibilității psihologice și a evitării experiențiale. 
Terapie comportamentală
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Activitatea „Evaluarea flexibilității psihologice” în  aplicația 
mobilă5

1. Conștientizarea momentului prezent

Poți învăța cum să te reconectezi la momentul prezent, prin care vei deveni un gânditor mai flexibil, mai 
înțelept și mai plin de compasiune. 

Ești complet pierdut în gândurile tale despre lucruri care s-au întâmplat sau lucruri care s-ar putea întâm-
pla? Lucruri pe care le-ai făcut sau lucruri pe care trebuie sau vrei să le faci? 

Te rugăm să scrii aici notele și reflecțiile tale. 

2. Deschiderea către experiențe noi

Poți învăța cum să ieși din capcanele gândirii și ale emoțiilor și, în schimb, să îți observi gândurile și emoți-
ile în moduri utile și eficiente. 

Ești atât de orbit de gândurile și sentimentele tale încât acestea devin copleșitoare? 

Te rugăm să scrii aici notele și reflecțiile tale.

3. Implicarea în ceea ce contează

Poți învăța cum să te conectezi la ceea ce contează cu adevărat pentru tine și la ceea ce îți dorești în viața ta, 
permițând ca aceste valori fundamentale să ghideze o secvență de acțiuni mici care se acumulează în timp 
pentru a schimba radical cursul vieții tale. 

Alergi de la un lucru la altul, sau te gândești mereu să faci ceva diferit și semnificativ, dar nu reușești nicio-
dată să o faci? 

Te rugăm să scrii aici notele și reflecțiile tale. 

5  Leonard-Curtin, A., Leonard-Curtin, T. (2020). The Power of Small: Making Tiny Changes When Everything Feels Too Much. Macmillan Publishers.
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FIȘĂ DE LUCRU: „Aruncarea ancorei”6

Cum „să arunci ancora” 

Ce este „Aruncarea ancorei” și cum ajută? 

Aruncarea ancorei este o abilitate foarte utilă. O poți folosi pentru a gestiona mai eficient gândurile, senti-
mentele, emoțiile, amintirile, impulsurile și senzațiile dificile; pentru a opri pilotul automat și a te implica 
în viață; pentru a te conecta și a te stabiliza în situații dificile; pentru a întrerupe ruminațiile, obsesiile și 
îngrijorările; pentru a-ți concentra atenția asupra sarcinii sau activității pe care o desfășori; pentru a dez-
volta mai mult autocontrol; și ca „întrerupător de circuit” pentru comportamentele impulsive, compulsive, 
agresive, de dependență sau alte comportamente problematice. 

Ce implică acest lucru? 

Aruncarea ancorei presupune să te joci cu o formulă simplă: ACE 

A: Admite-ți gândurile și sentimentele 

C: Cotește și întoarce-te în corpul tău 

E: Elimină pasivitatea 

A: Admite-ți gândurile și sentimentele 

Recunoaște în liniște și cu bunăvoință tot ceea ce „apare” în interiorul tău: gânduri, sentimente, emoții, 
amintiri, senzații, impulsuri. Adoptă poziția unui om de știință curios, observând ce se întâmplă în lumea ta 
interioară. Și, în timp ce continui să îți recunoști gândurile și sentimentele…

C: Întoarce-te în corpul tău 

Întoarce-te și conectează-te la corpul tău fizic. Găsește-ți propriul mod de a face acest lucru. 

Poți încerca unele dintre metodele de mai jos sau toate, sau își poți găsi propriile metode: 

- Împinge încet picioarele cu putere în podea. 

- Îndreptă-ți lent spatele și coloana vertebrală; dacă stai jos, stai drept și în față pe scaun. 

- Apasă încet vârfurile degetelor împreună. 

- Întinde lent brațele sau gâtul, ridicând din umeri. 

- Respiră lent. 

Notă: nu încerca să te îndepărtezi, să scapi, să eviți sau să își distragi atenția de la ceea ce se întâmplă în 
lumea ta interioară. Scopul este de a rămâne conștient de gândurile și sentimentele tale, de a continua să 
le recunoști prezența .... și, în același timp, de a reveni în corpul tău și de a te conecta cu el. Cu alte cuvin-
te, îți extinzi concentrarea: conștientizează-ți gândurile și sentimentele și, de asemenea, conștientizează-ți 
corpul în timp ce îl miști în mod activ. Și, în timp ce îți recunoști gândurile și sentimentele și te conectezi cu 
corpul, de asemenea, .... 

6 Harris, R. (2011). The happiness trap: Stop struggling, start living. ReadHowYouWant. com.
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E: Elimină pasivitatea

Reține unde te afli și concentrează-ți atenția asupra activității pe care o desfășori. 

Găsește-ți propriul mod de a face acest lucru. Poți încerca unele sau toate sugestiile de mai jos, sau îți poți 
găsi propriile metode: 

- Privește în jurul camerei și observă 5 lucruri pe care le poți vedea. 

- Observă 3 sau 4 lucruri pe care le poți auzi. 

- Observă ce poți mirosi, gusta sau simți în nas și în gură.

- Observă ce faci.

Încheie exercițiul acordând întreaga ta atenție sarcinii sau activității pe care o ai de îndeplinit. În mod ideal, 
parcurgi încet ciclul ACE de 3 sau 4 ori, pentru a-l transforma într-un exercițiu de 2 - 3 minute. 

NOTĂ: te rugăm să nu sari peste A-ul din ACE; este atât de important să continui să recunoști gândurile și 
sentimentele prezente, mai ales dacă sunt dificile sau incomode. Dacă sari peste A, acest exercițiu se va 
transforma într-o tehnică de distragere a atenției – ceea ce nu ar trebui să fie. 

CARE ESTE ROSTUL ACESTEI PRACTICI? 

Există multe scopuri posibile pentru a exersa această abilitate. Cele mai multe dintre ele sunt enumerate în 
primul paragraf de pe pagina precedentă, dar, în plus, această abilitate este adesea folosită ca un prim pas 
în gestionarea flashback-urilor, a atacurilor de panică, a durerii cronice și a multor alte probleme. Așadar, 
dacă nu ești sigur de ce ți-a recomandat consilierul sau practicianul tău de sănătate să practici această abi-
litate și cum te poate ajuta cu problema ta, te rugăm să îi ceri să îți clarifice scopul acesteia. 

MODIFICĂ ACEST LUCRU ÎN FUNCȚIE DE NECESITĂȚI 

Dacă ești presat de timp, fă doar o versiune de 30 de secunde: parcurge ciclul ACE o dată. Dacă ești gata 
pentru o provocare, parcurge ciclul ACE extrem de încet, din nou și din nou, timp de 5 până la 10 minute. 
Există literalmente sute de moduri de a modifica acest exercițiu, pentru a-l adapta nevoilor tale (de exem-
plu, dureri fizice) sau pentru a depăși orice dificultăți pe care le poți avea cu el. Te rugăm să îți întrebi con-
silierul sau practicianul de sănătate cum să procedezi. 

PRACTICĂ FRECVENT 

De asemenea, nu uita că poți exersa aceste tipuri de exerciții oricând, în orice loc, în orice activitate. Și este 
o idee bună să le exersezi adesea în situații mai puțin dificile, când gândurile și sentimentele sunt mai puțin 
dificile, astfel încât să îți poți crește nivelul de îndemânare. În timp, ideea este să le folosești în situații mai 
provocatoare, când gândurile și sentimentele tale sunt mai dificile. 
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SCENARIUL ȘI ACTIVITATEA APLICAȚIEI MOBILE: „Aruncarea 
ancorei”7

Să mai aruncăm o dată ancora

Dacă te simți confortabil, închide ochii și așeză-te pe scaun.

Observă unde te ține scaunul și unde te sprijină.

Observă că pământul se află sub tine, că este ferm și că ai putea sta în picioare dacă ai dori.

Pământul ar putea să te susțină și să te sprijine.

Aceasta este baza ta și este întotdeauna aici.

Observă că respirația ta este aici, că respirația ta este mereu aici.

Niciodată nu a trebuit să-ți spui cum să respiri, pentru că organismul tău a știut întotdeauna cum să 
facă acest lucru.

Așa că ia-ți câteva momente pentru a inspira și expira, știind că ești susținut.

S-ar putea să ai torente de gânduri sau emoții legate de unele dintre lucrurile care ți s-au întâmplat.

Poate că ești inundat de emoție sau copleșit de noi învățături sau, într-adevăr, poate că ești deranjat 
de unele lucruri care se întâmplă în viața ta privată.

Orice se întâmplă în tine este în regulă.

Doar observă că este acolo, dă din cap în semn de recunoaștere a faptului că aceasta este experiența 
ta și că are permisiunea de a se afla aici.

Concentrează-te din nou asupra a ceea ce se întâmplă în respirația și în corpul tău.

Dacă cineva ar turna o întreagă cutie de vopsea pe tine chiar acum, unde sunt toate locurile în care 
corpul tău ar lăsa o urmă? 

Observă toate locurile în care corpul tău intră în contact cu scaunul și cu podeaua.

În tot acest timp, fără a uita să respiri.

Lasă experiențele să te cuprindă și continuă să respiri.

Conectează-te la tine. Din nou și din nou și din nou și din nou, conectează-te la voi.

Dacă mintea ta începe să se rătăcească, nu-i nimic, mintea ta își face doar treaba.

Dar, din nou și din nou, revii la experiența de a sta în acest loc precis, în acest moment precis în timp.

Respirând în tine.

Dacă simți că unele părți din tine au nevoie de o rostogolire sau de o mișcare, doar rostogolește-le sau 
mișcă-le.

Și când ești gata, poți începe încet să observi orice altceva care se află aici, trecând dincolo de corpul și 
respirația ta și extinzându-ți conștiința pentru a observa orice sunet sau miros din camera din jurul tău.

Poate auzi un ceas ticăind sau chiar mai mult decât atât, motorul unei mașini sau alte zgomote de afară.

Deschide încet ochii, revino complet în cameră și, dacă te simți în largul tău, cască și întinde-te.

7   Harris, R. (2011). The happiness trap: Stop struggling, start living. ReadHowYouWant. com.
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SCENARIU  ȘI ACTIVITATE ÎN  APLICAȚIA MOBILĂ:  
„Cele 5 simțuri”
Scopul acestui program este să te ajute să te antrenezi în a fi mai atent la stimulii din jurul tău și mai puțin 
la propriul tău comportament verbal legat de trecut sau viitor.

Așa că mai întâi, respiră adânc. Fii confortabil oriunde te-ai afla, fie că ești așezat, în picioare sau întins. În 
continuare, invită-i să acorde atenție împrejurimilor pe baza celor cinci simțuri. 

Identifică cinci lucruri pe care le poți vedea, patru lucruri pe care le poți auzi, trei lucruri pe care le poți 
simți, două lucruri pe care le poți mirosi și, în sfârșit, un lucru pe care îl poți gusta.

Exersează în mai multe exemple și contexte, în special imediat înainte de a îndeplini sarcini dificile sau care 
provoacă anxietate.

 

Este ușor pentru mintea noastră să se rătăcească și să fie distrasă de alte lucruri din corpul nostru 
sau de ceea ce se întâmplă în lumea din jurul nostru. 

Când au loc multe schimbări, este ușor să te simți copleșit. O modalitate de a reseta este să etiche-
tezi lucrurile din jurul vostru, folosind cele 5 simțuri.

Este important să te concentrezi asupra  
MOMENTULUI PREZENT.

A fi prezent înseamnă a-ți redirecționa atenția ÎNAPOI LA ceea ce se întâmplă  
CHIAR ACUM.

5 SimţuriP.M.
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5 lucruri pe care le VEZI:

4 lucruri pe care le AUZI:

3 lucruri pe care le MIROȘI:

2 lucruri pe care le SIMȚI

1 lucru pe care îl poți GUSTA
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FIȘĂ DE LUCRU: „Alimentația conștientă”8

Mâncatul conștient înseamnă să faci alimentația mai conștientă. Mâncatul are loc adesea în modul pilot au-
tomat: nu observi niciun semn de foame sau de sațietate. Astfel, în loc de nevoi interne, reale, alimentația 
devine dependentă de factori externi (timp, loc, comportamentul celorlalți).

Săptămâna aceasta, te rugăm să observi cât de conștient ești  în ceea ce privește alimentația. Sau poți con-
știentiza ce te hrănește în afară de mâncare. La ce influențe te expui – de exemplu, atunci când consumi știri 
sau folosești rețelele de socializare? Cât de mult poți controla ceea ce merită / este util să incluzi și ceea ce 
nu este?

Ai grijă la foame. Observă când îți este cu adevărat foame și când „foamea emoțională” este amestecată 
cu foamea fizică. Dacă o anumită stare emoțională puternică ți-a declanșat pofta de mâncare, privește cu 
atenție: ce fel de emoție este aceasta? Frică, anxietate, plictiseală, furie, frustrare, bucurie, mulțumire?

Principiile alimentației conștiente. Încearcă să le aplici în timpul zilei și seara, notează-ți experiențele.

 ▶ Creează o ocazie potrivită: a mânca în mod conștient este aproape imposibil în timp ce te grăbești, 
lucrezi, stai în fața monitorului. Dacă este posibil, modelează-ți zilele astfel încât să poți cel puțin să 
stai jos la masă.

 ▶ Câte un lucru pe rând: doar mănâncă în timp ce mănânci!
 ▶ Ține ecranul la distanță!
 ▶ Observă gusturile, mirosurile și aromele!
 ▶ Mănâncă mai încet!
 ▶ Observă cum te afectează alimentația: ce îți place când o faci, ce nu și când trăiești bine!

Te rugăm să îți notezi în fiecare zi, timp de o săptămână, notele și reflecțiile despre obiceiurile ali-
mentare. 

Ai grijă la foame! Observă când îți este cu adevărat foame și când „foamea emoțională” este amestecată 
cu foamea fizică. Dacă o anumită stare emoțională puternică ți-a declanșat pofta de mâncare, privește 
cu atenție: ce fel de emoție este aceasta? Frică, anxietate, plictiseală, furie, frustrare, bucurie, mulțumire? 
Principiile alimentației conștiente. Încearcă să le aplici în timpul zilei și seara, notează-ți experiențele trăite

După o săptămână, te rugăm să te gândești la modul în care poți încorpora alimentația conștientă în 
viața ta pe termen lung! Cum ai putea să îți schimbi agenda, obiceiurile, astfel încât să ai mai multe ocazii 
de a face acest lucru?

8   Szondy M. (2020). Tudatos változás (Conscious Change). Kulcslyuk Publisher.

Alimentația 
conștientă
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SCENARIU DE ACTIVITATE SUPLIMENTARĂ:  
Plimbare conștientă9

Astăzi vom petrece ceva timp experimentându-ne mersul.

Stai foarte nemișcat și pune-ți ambele picioare bine pe pământ.

Poți să-ți simți picioarele pe pământ?

Îți poți mișca degetele de la picioare în pantofi?

Cum se simt în interiorul pantofilor tăi?

Se mișcă liber sau trebuie să le strângi?

Poți să-ți simți picioarele și gleznele?

Poți să-ți simți corpul și cum te apasă pe glezne și pe picioare?

Pune mâna pe picior și ridică piciorul în sus, ținând piciorul în aer.

Poți simți cum se mișcă mușchii din picior?

Poți face același lucru cu celălalt picior?

Pune ambele picioare pe podea.

Acum pregătește-te, vom merge foarte încet și vei simți cum e să mergi.

Începe să mergi încet, observă cum te simți când piciorul atinge pământul.

Pășești tare sau moale?

Ce parte a piciorului tău a atins prima pământul?

Călcâiul sau degetul de la picior?

Poți să te uiți cum mergi câțiva pași?

Cum te-ai simți dacă ți-ai ridica piciorul în sus?

Cum se simte asta?

Piciorul tău este foarte răsucit?

Ce se întâmplă dacă începi să mergi foarte repede?

Se schimbă ceva?

Pui picioarele în jos tare sau ușor?

Picioarele tale sunt foarte obosite?

Acum oprește-te și pune ambele picioare pe podea.

Observă cum e să stai pe loc.

Poți să-ți simți picioarele?

Să-ți miști degetele de la picioare?

Nu-i așa că e frumos să simți cum e să mergi?

9   Adaptat după Dr. Sarah Cassidy
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ACTIVITATEA „Întrebări de clarificare a valorii”  
ÎN APLICAȚIA MOBILĂ10

Evaluarea Sinelui 

1. Care crezi că este principalul tău scop în viață? 

2. Care este cea mai înțeleaptă persoană pe care o cunoști? 

3. Ce înseamnă libertatea pentru tine? 

4. Ce speri? 

5. Ce preferi, să te integrezi sau să ieși în evidență? 

6. Ce ți-ar plăcea cel mai mult să realizezi? 

7. Care este cel mai important lucru pentru tine în acest moment? 

8. Imaginează-ți că ai putea realiza orice – ce ai vrea să fie? 

9. Ai visat să faci ceva extraordinar? 

10. Cum vrei să fii ținut minte de ceilalți?

11. Ce cuvinte ai dori să folosească cei dragi când te descriu?

12. Care au fost visele tale în copilărie?

13. Care sunt cele trei calități care sunt cele mai importante pentru tine? (de exemplu, bunătatea, deschi-
derea, compasiunea).

14. Ce îți aduce cea mai mare bucurie din lume?

Evaluarea relațiilor 

15. În ce fel diferă valorile tale de cele ale familiei tale? 

16. Ce speri ca oamenii să-și amintească despre tine? 

17. Ce înseamnă să iubești? 

18. Ce înseamnă iertarea pentru tine? 

19. Care este cea mai miloasă persoană pe care o cunoști? 

20. Cum ar fi să ai încredere? 

21. Ce înseamnă să fii văzut sau auzit? 

22. Cui ai dori cel mai mult să îi mulțumești? 

23. Ce face un prieten? 

10 Adapted from Harris, R. (2011). The happiness trap: Stop struggling, start living. ReadHowYouWant. com. (https://thehappinesstrap.com/
upimages/Complete_Worksheets_2014.pdf)
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Evaluarea traiului 

24. Ce făurește o viață bună? 

25. Ce înseamnă independența pentru tine? 

26. Ce te face puternic?

27. Ți-ai dorit vreodată să creezi? 

28. Cum este să înveți? 

29. Ce ai face dacă ai fi bogat? 

30. Cine te-a învățat cel mai mult în viață? 

31. Ce înseamnă să găsești pacea?

32. Ai tânjit după ceva?  

Evaluarea în prezența dificultăților 

33. Ai învățat ceva din luptă? 

34. Ați simțit disperare? 

35. Care este cel mai greu lucru pe care îl accepți la tine însuți? 

36. Ai fost vreodată dezamăgit(ă)? 

37. Ai fost vreodată agresat(ă)? 

38. Te-ai simțit vreodată în nesiguranță? 

39. Te-ai gândit vreodată să mori? 

40. Ai fost vreodată rătăcit(ă)? 

41. Ai fost vreodată însoțit(ă) de frică?
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FIȘĂ DE LUCRU: „Valori”

„Cel care are pentru ce să trăiască, poate suporta orice.” (Friedrich Nietzsche)

Ce sunt valorile?

Valorile sunt descrieri verbale a ceea ce este important pentru noi și a ceea ce urmărim în viața noastră. 
Acestea sunt orientări relativ stabile pe care le alegem în mod deliberat și nu sunt determinate de senti-
mente care se schimbă de la un moment la altul. Valorile sunt importante pentru că ne ghidează compor-
tamentul pe perioade lungi de timp; prin conștientizarea valorilor, ne devine clar ce comportamente sunt 
utile și dezirabile pentru viața noastră, adică ce tipare de comportament ne oferă un sens și un scop. A trăi 
în conformitate cu valorile atrage după sine un efect secundar frumos: un sentiment de armonie, fericire și 
mulțumire interioară.

De ce este important să fii conștient de propriile valori

Chiar și atunci când circumstanțele vieții sunt dificile, ești împovărat sau te simți copleșit, dacă trăiești în 
conformitate cu ceea ce este cu adevărat important pentru tine, îți va fi mai ușor să depășești dificultățile 
și să le găsești un sens. Viktor Frankl, părintele logoterapiei, care și-a pierdut familia în cel de-al Doilea 
Război Mondial și a fost închis într-un lagăr de concentrare, a rezumat cel mai bine acest lucru într-un citat: 
„Viața nu este niciodată insuportabilă din cauza circumstanțelor, ci doar din cauza lipsei de sens și de scop”.  
Frankl a considerat că căutarea sensului este principala forță motivatoare a omului. Cea mai faimoasă carte 
a sa se numește Man’s Search for Meaning (Căutarea sensului de către om), iar în ea descrie experiențele pe 
care le-a avut în lagăr și vorbește despre propria sa căutare a sensului și oferă motive pentru viață, în ciuda 
circumstanțelor dificile. Frankl vede cauza principală a multor boli în lipsa unui scop și a unui sens al vieții, 
care provoacă neliniștea lipsei de scop, a lipsei de sens și a goliciunii. Clarificarea valorilor te ajută să de-
termini spre ce vrei să te îndrepți, în loc să te gândești la ceea ce vrei să îndrepți. Prin apropierea de valorile 
tale, îți va fi mai ușor să respingi comportamentele care te îndepărtează de momentul prezent, cum ar fi 
comportamentele de dependență, de evitare și alte comportamente inutile. Astfel, te concentrezi asupra a 
ceea ce ai control – asupra schimbării propriului tău comportament astfel încât să reflecte valorile pentru 
care te străduiești.

Care este diferența dintre valori și obiective

Valorile ne dau direcția generală în care dorim să mergem, iar obiectivele sunt puncte concrete pe parcurs. 
Nu realizăm niciodată pe deplin valorile, ele pot fi întotdeauna un ghid pentru acțiunile noastre viitoare, în 
timp ce poți atinge și „traversa” obiectivele, le poți finaliza. De exemplu, „A fi un prieten bun” este o valoare, 
iar obiectivele care duc la această valoare sunt „Vizitează un prieten la spital”, „Cumpără un cadou frumos 
pentru un prieten de ziua lui” și altele asemenea.
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SCENARIU: „Pacea interioară”11

Așa că, mai întâi, pune-te într-o poziție confortabilă, fie stând în poziție verticală, cu spatele drept și umerii 
relaxați.

Acum începe prin a respira foarte încet și foarte adânc.

Golește-ți complet plămânii prin eliminarea până și a ultimului strop de aer, expirând până când simți că 
plămânii s-au golit complet.

Acum lasă-i să se umple singuri, nu este nevoie să încerci să respiri adânc, deoarece plămânii se vor umple 
singuri în mod natural, fără să fii nevoit  să te forțezi, așa că nu încerca, se va întâmpla de la sine.

Observă că stomacul tău se aplatizează ușor când expiri, iar când începi să îți umpli burta se rotunjește ușor 
în sus.

Acum concentrează-ți atenția asupra respirației, observând aerul care intră pe nări, coboară pe gânduri și 
ajunge în partea de jos a plămânilor, iar acum urmărește-l cum iese înapoi, până la capăt, înăuntru și până 

la capăt.

Plămânii tăi vor găsi un ritm natural, nu mai trebuie să îți controlați respirația.

Pur și simplu permite-ți să respiri în orice mod ți se pare natural și confortabil.

Într-un mod relaxat și curios, fă o călătorie pe calea amintirilor.

Recuperează o amintire, care poate fi una recentă sau din trecutul îndepărtat.

O amintire care îți aduce o formă de pace, liniște.

Pentru că, deși în viață există atât de multă tristețe și durere, viața oferă și multe lucruri bogate și frumoase.

Această amintire nu trebuie să fie dramatică.

Poate fi ceva important, cum ar fi o drumeție prin Alpii elvețieni sau ținerea în brațe a unui nou-născut.

Ar putea fi ceva la fel de simplu ca și cum cina într-o cafenea și citirea ziarului în timp ce îți savurezi băutura 
preferată proaspăt preparată.

Sau o plăcere simplă, cum ar fi mersul cu bicicleta în parc într-o după-amiază caldă și însorită.

Să joci tenis cu un prieten, să citești o carte pe plajă, să te îmbrățișezi cu o persoană dragă sau pur și simplu 
să asculți muzica preferată.

Literalmente, orice amintire care surprinde o parte din bogăția vieții tale.

Orice moment sau amintire plăcută care îți vine în minte și pe care o poți face cât mai vie.

Dacă apar o grămadă de amintiri, uită-te la una dintre ele, mărește imaginea și intensifică amintirea ca și 
cum s-ar întâmpla chiar aici și acum.

Vezi dacă poți privi din spatele ochilor în memorie.

Ce vezi, ce auzi, ce miroși, aerul este proaspăt sau viciat?

Ce fel de lumină este prezentă, poți vedea de unde provine această lumină?

Ce faci cu brațele și picioarele tale?

Ce sunete auzi în jurul tău, voci ale altora sau obiecte?

Poți să percepi sentimentul acestei amintiri și să o absorbi.

11   Meditația de mindfulness „Pacea interioară” adaptat după Dr. Sarah Cassidy
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Lasă dulceața acestui moment să curgă prin tine.

Apreciază plenitudinea vieții așa cum a fost în momentul în care această amintire a fost înregistrată.

S-ar putea să descoperi că dulceața acestei amintiri este amestecată cu durere și poate cu dor sau chiar 
regret.

Acest lucru este perfect firesc și, dacă îți dai seama că se întâmplă acest lucru, asigură-te că te deschizi și că 
faci loc tuturor emoțiilor care apar.

Dulceață și tristețe, plăcere și durere.

Făcând această amintire cât mai vie posibil.

Dacă o persoană iubită este cu tine, cum arată, cum este sunetul vocii ei și ce haine poartă?

Dacă ești afară, în natură, ce sunete poți auzi?

Cum este vremea?

Simți mirosul brizei, este dulce sau proaspăt?

Ce poți vedea în jurul tău?

Dacă ești implicat într-un fel de activitate, ce simți în corpul tău?

Vezi dacă poți să te racordezi la dulceața acestui moment, dacă poți să o sorbi, să o lași să 
bolborosească în interiorul tău și să te umple.

Captează toate nuanțele și fațetele frumoase ale amintirii.

Ia-ți un moment pentru a te gândi la următoarele întrebări.

Privește în jurul tău și privește în interiorul acelei amintiri și observă ce faci.

Observă cum te comporți în interiorul memoriei.

Care sunt calitățile personale pe care le afișezi în memorie?

Care este natura relației tale cu orice activitate pe care o desfășori?

Ești conectat sau deconectat?

Ești angajat sau dezangajat?

În interiorul memoriei, cum te tratezi pe tine însuți, pe ceilalți și lumea din jurul tău.

Gândește-te la ceea ce îți dezvăluie acest exercițiu despre calitățile personale pe care ai dori să le 
întruchipezi ca ființă umană.

Ce îți dezvăluie acest lucru despre cum dorești să te comporți în mod constant?

Ce sugerează acest lucru despre calitatea pe care vrei să o aduci în acțiunile tale pentru scurtul tău 
timp pe această planetă?

Ar putea sugera că ai vrea să faci mai mult în viața ta astăzi?

Acum, pentru a încheia acest exercițiu, concentrează-te un moment asupra respirației și relaxează-te 
în corpul tău.

Întinde-te puțin, deschide ochii și urechile și privește în jurul camerei și în lumea care te înconjoară 
chiar acum, în momentul prezent.

Ai putea să îți acorzi câteva momente acum pentru a reflecta în continuare asupra acestui exercițiu 
și să vezi ce îți dezvăluie el despre calitățile sau valorile pe care dorești să le îmbrățișezi, acțiunile 

pe care dorești să le întreprinzi și modul în care dorești să te comporți în timpul petrecut pe această 
planetă.
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ANEXĂ: „Punct ochit, punct lovit”12

Obiectivul este împărțit în patru domenii importante ale vieții: muncă/studii, timp liber, relații și dezvoltare 
personală/sănătate. Pentru început, te rugăm să îți notezi valorile proprii în aceste patru domenii ale vieții. 
Nu avem cu toții aceleași valori și acesta nu este un test pentru a vedea dacă ai valorile „corecte”. Gândeș-
te-te în termeni de direcții generale de viață, mai degrabă decât în termeni de obiective specifice. Ar putea 
exista valori care se suprapun; de exemplu, dacă studiul psihologiei este important pentru tine, acest lucru 
ar putea face parte atât din studiu, cât și din dezvoltarea personală. Scrie ce ai aprecia dacă nu ar exista 
obstacole în calea ta, dacă nu te-ar opri nimic. Ce este important pentru tine? De ce îți pasă? La ce ai dori să 
te angajezi? Valoarea ta nu ar trebui să fie un obiectiv specific, ci un mod de a-ți trăi viața de-a lungul tim-
pului. De exemplu, a face exerciții fizice de 3 ori pe săptămână ar putea fi un obiectiv; a avea grijă de corpul 
tău ar putea fi valoarea de bază. 

Avertisment: Asigură-te că acestea sunt valorile tale, nu valorile altcuiva. Valorile personale sunt cele im-
portante!
1. Muncă/studii: se referă la muncă și carieră, studiu și cultură sau la dezvoltarea de noi competențe. (Poa-
te include, de asemenea, voluntariatul și alte forme de muncă neremunerată.) Cum dorești să te comporți 
față de colegii / angajații / utilizatorii / clienții tăi? Ce calități personale dorești să aduci la locul de muncă? 
Ce competențe dorești să dezvolți?

2. Relațiile: se referă la intimitate, apropiere, prietenie și legături din viața ta; include relațiile cu partene-
rul, copiii, părinții, rudele, prietenii, colegii și alte contacte sociale. Ce fel de relații dorești să construiești? 
Cum dorești să te comporți în aceste relații? Ce calități personale dorești să dezvolți?

3. Creștere personală / Sănătate: Se referă la activitățile care favorizează dezvoltarea continuă a ființei 
umane. Acestea pot include activități religioase organizate, exprimarea personală a spiritualității, psihote-
rapia, creativitatea, dezvoltarea abilităților de viață, meditația, yoga, contactul cu natura; activitatea fizică, 
nutriția și eliminarea factorilor de risc pentru sănătate, cum ar fi fumatul.

4. Timpul liber: se referă la modalitățile tale de a te juca, de a te relaxa, de a căuta stimulare sau de a te 
distra; la hobby-uri sau alte activități pentru a te odihni, a te recrea și a fi creativi.

12   Tobias Lundgren’s Bull’s Eye (Lundgren, T., Luoma, J. B., Dahl, J., Strosahl, K., & Melin, L. (2012). The bull’s-eye values survey: a psycho-
metric evaluation. Cognitive and Behavioral Practice, 19(4), 518-526.) and  Russ Harris (2009) (www.actmadesimple.com)
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Recitește-ți valorile și apoi pune un X în fiecare zonă a obiectivului pentru a indica unde te afli astăzi.

Un X în centrul țintei înseamnă că trăiești pe deplin, în conformitate cu valorile tale în acea zonă a vieții tale. 
Un X departe de centru înseamnă că ești departe de țintă în ceea ce privește trăirea conform valorilor tale.

Deoarece există patru scopuri de viață, ar trebui să înscrii patru X-uri pe țintă.

Viața mea este 
departe de cum vreau să fie

Relații Creștere personală/
Sănătate

Timp liberMuncă/Educație

Viața mea este așa 
cum vreau să fie
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ACTIVITATE SUPLIMENTARĂ: „Compasul vieții”13

Încearcă să îți exprimi pe deplin valorile, răspunzând la întrebările din tabel. Am enumerat 10 domenii 
importante în viața unei persoane – sarcina ta este să evaluezi de la 0 la 10 cât de important este fiecare 
domeniu pentru tine în acest moment. Apoi, scrie, pentru fiecare dintre ele, o scurtă descriere a ceea ce 
reprezintă valorile tale în acel domeniu. Întrebările te vor ajuta să faci acest lucru. Dacă o căsuță ți se pare 
irelevantă, este în regulă – las-o goală. Dacă te blochezi într-o căsuță, treci peste ea și revino la ea mai târ-
ziu. Și este în regulă dacă aceleași cuvinte apar în mai multe căsuțe sau în toate.

1. Familia (familia de origine, alta decât căsătoria sau copiii). Ce fel de frate / soră, fiu / 
fiică, unchi / mătușă vrei să fii? Ce calități personale ai dori să aduci în aceste relații? Ce fel 
de relații ai dori să construiești? Cum ai interacționa cu aceste persoane dacă ai fi „idealul 
tu” în aceste relații?

Importanță:

Aliniere:

2. Căsătorie / cuplu / relații intime. Ce fel de partener ți-ar plăcea să ai într-o relație 
intimă? Ce calități personale ai dori să îți dezvolți? Ce fel de relație ai dori să construiești? 
Cum ai interacționa cu partenerul tău dacă ai fi „idealul tu” în aceste relații?

Importanță:

Aliniere:

3. Părinte. Ce fel de părinte ai dori să fii? Ce calități personale ai dori să ai? Ce fel de relații 
ai dori să construiești cu copiii tăi? Cum te-ai comporta dacă ai fi „idealul tu” în aceste 
relații?

Importanță:

Aliniere:

4. Prieteni / viață socială. Ce fel de calități personale ai dori să aduci în prieteniile tale? 
Dacă ai putea fi cel mai bun prieten din toate timpurile, cum te-ai comporta cu prietenii 
tăi? Ce fel de prietenii ai dori să construiești?

Importanță:

Aliniere:

5. Munca. Ce prețuiești în munca ta? Ce ar putea să o facă mai semnificativă? Ce fel de 
lucrător ți-ar plăcea să fii? Dacă ai putea trăi în conformitate cu standardele tale ideale, 
ce calități personale ai aduce la locul de muncă? Ce fel de relații profesionale ai dori să 
construiești?

Importanță:

Aliniere:

13 Exercițiu adaptat după Dahl, J., & Lundgren, T. (2006). Living beyond your pain: Using acceptance and commitment therapy to ease chronic 
pain. New Harbinger Publications.



Modulul 2 - Anexe68

6. Creștere personală / Educație / formare. Ce apreciezi în învățare, educație și formare? 
Ce noi competențe ai dori să înveți? Ce cunoștințe ai dori să dobândești? Ce fel de formare 
continuă ți-ar plăcea? Ce fel de student ți-ar plăcea să fii? Ce calități personale ai dori să 
pui în practică?

Importanță:

Aliniere:

7. Timp liber / divertisment. Ce fel de hobby-uri, sporturi sau activități de agrement îți 
plac? Cum te relaxezi și cum îți eliberezi tensiunea? Cum te distrezi? Ce fel de activități ți-
ar plăcea să faci?

Importanță:

Aliniere:

8. Spiritualitate. Orice semnificație îi dai spiritualității, e bună. Poate fi la fel de simplu ca 
și faptul de a fi în contact cu natura sau la fel de formal ca și aderarea la un grup religios 
organizat. Ce este important pentru tine în acest domeniu al vieții?

Importanță:

Aliniere:

9. Angajament civic / viață comunitară. Cum ai dori să contribui la viața comunității sau 
a mediului înconjurător, de exemplu, prin voluntariat, reciclare, susținerea unui grup / 
organizație caritabilă / partid politic? Ce fel de mediu ai dori să creezi acasă și la locul de 
muncă? În ce medii ai dori să petreci mai mult timp?

Importanță:

Aliniere:

10. Îngrijirea de sine / bunăstarea fizică. Care sunt valorile tale în ceea ce privește 
menținerea bunăstării fizice? Cum dorești să ai grijă de sănătatea ta, cu referire la somn, 
alimentație, activitate fizică, fumat, alcool etc.? Pentru că este important?

Importanță:

Aliniere:

În acest moment atribuie un punctaj (de la 0 la 10) în funcție de cât de importantă este o anumită valoare 
pentru tine (Importanță) și în funcție de cât timp ți-ai trăit viața, în ultima lună, în conformitate cu valorile 
scrise (Aliniere). Acest lucru îți va servi drept ghid pentru alegerea acțiunilor pe care le vei întreprinde luna 
viitoare și pentru a decide ce comportamente să întrerupi.
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FIȘĂ DE LUCRU: „Matricea ACT”

Substanțe/Auto-vătămare/Altele:

Experiențe mentale nedorite

Gânduri supărătoare:

Emoții di�cile:

Senzații corporale incomode:

Lumea

Distragere:

Alătură-te la DOTS Experimentarea 
celor 5 simțuri

Spre (apropiere)Depărtare

Experiența 
mentală

Renunțare:

Gândire:
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FIȘĂ DE LUCRU: „Carduri de valori”

Bifează căsuța corespunzătoare de lângă fiecare dintre aceste valori pentru a marca cât de importantă este 
acea valoare pentru tine. Alege una dintre cele 3 categorii pentru fiecare valoare: 

1. Nu este semnificativă; 2. Oarecum semnificativă; 3. Foarte semnificativă.

  Nu este 
semnificativă

Oarecum 
semnificativă

Foarte 
semnificativă

Evaluarea 
Sinelui

Identificarea posibilităților    

Contactul fizic    

Senzația de plăcere    

A mulțumi cuiva    

Găsirea păcii    

Solicitarea ajutorului    

Înțelegerea    

Acceptarea sinelui    

Evaluarea 
relațiilor

A fi compătimitor    

Încrederea    

Apartenența    

Sinceritatea    

A iubi și a fi iubit    

Conectarea    

Aprecierea    

Evaluarea  
traiului

Crearea    

A dansa cu bucurie    

Realizarea    

Îndrăznește să visezi    

Căutarea cunoștințelor    

Îmbrățișarea momentului    

Imaginația    

Evaluarea 
în prezența 

dificultăților

Lăsând să fie    

Căutarea înțelepciunii    

Ancorarea în incertitudine    

Iertarea    

A spune la revedere    

Sentimentul de siguranță    

Sentimentul de a fi diferit    
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FIȘĂ DE LUCRU: „Alătură-te la DOTS”14

D- DISTRAGEREA ATENȚIEI

Distracția este orice activitate în care ne angajăm pentru a încerca să scăpăm de o experiență mentală ne-
dorită. Pe termen scurt, strategiile de distragere a atenției pot fi foarte eficiente, motiv pentru care mulți 
oameni sunt atrași de ele. Pe termen lung, însă, distragerea nu face nimic pentru a aborda problema de 
bază, mai ales atunci când este folosită în mod rigid sau excesiv. De asemenea, necesită mult efort conști-
ent, ceea ce face imposibilă menținerea ei pe perioade lungi de timp fără consecințe dezastruoase. 

 ▶ Rețelele sociale

 ▶ Vizionarea televizorului 

 ▶ Curățarea și organizarea casei 

 ▶ Voluntariatul

 ▶ Consumul de dulciuri și ciocolată

 ▶ Ascultarea de muzică 

 ▶ Jocurile pe calculator 

 ▶ Verificarea e-mailurilor 

 ▶ Țigările

 ▶ Visând cu ochii deschiși 

 ▶ Vizionarea Netflix 

 ▶ Drogurile și alcoolul

 ▶ Navigarea pe Internet

 ▶ Cumpărăturile on-line 

 ▶ Petrecerile 

 ▶ Sala de sport 

 ▶ Luarea lucrului acasă 

 ▶ Realizarea de liste 

 ▶ Aplicațiile de întâlniri on-line 

14    Harris, R. (2011). The happiness trap. Stop struggling, start living. ReadHowYouWant.com.
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O-OPRIRE (RENUNȚARE)

Atunci când evităm persoanele, activitățile sau situațiile pentru a minimiza sau nega sentimentele de dis-
confort. Excluderea este foarte tentantă, deoarece aproape întotdeauna aduce cel puțin o ușurare tempo-
rară. Nu îți poți recăpăta cu adevărat puterea decât atunci când identifici micile acțiuni și inacțiuni pe care 
le întreprinzi zilnic.

 ▶ Nu mănânci sănătos 

 ▶ Nu plătești facturile la timp 

 ▶ Evitarea evenimentelor care crezi că vă îți provocă anxietate 

 ▶ Evitarea de a lucra la un proiect creativ 

 ▶ Amânarea programărilor / testelor medicale 

 ▶ Nu pleci în concediu sau nu îți ia pauze 

 ▶ Evitarea căutării de locuri de muncă 

 ▶ Evitarea avioanelor 

 ▶ Evitarea de a cere ceva care ar putea să afecteze pe altcineva 

 ▶ Evitarea intimității 

 ▶ Evitarea exercițiilor fizice 

 ▶ Amânarea practicilor de îngrijire de sine și a rutinei 

 ▶ Evitarea părăsirii unei relații care nu funcționează 

 ▶ Evitarea călătoriei efectuate singur

 ▶ Evitarea persoanelor care reprezintă o provocare 

 ▶ Nu cere ajutor atunci când ai probleme 

 ▶ Amânarea prietenilor de a se întâlni atunci când aceștia inițiază contactul 

 ▶ Evitarea de a spune oamenilor ce simți 

 ▶ Evitarea confruntării 

 ▶ Nu le spune altora despre depresie sau anxietate 
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T-TRAPĂ (CAPCANE DE GÂNDIRE)  

În timp ce gândurile sunt, în general, șiruri de cuvinte care apar în mintea noastră, asupra cărora avem pu-
țin sau deloc control (cum ar fi gândul că nu sunt suficient de bun), capcanele gândirii sunt modul în care 
răspundem la astfel de idei. Deseori ne lăsăm prinși într-una dintre aceste capcane ale gândirii, ceea ce ne 
face adesea mai mult rău decât bine pe termen lung. 

           15

15  Ilustrații ale mătușii Act - https://www.facebook.com/ACTAuntie 

A deveni copleșit de cele mai rele 
rezultate posibile

Încearcă din greu să nu te gândești  
la gânduri

Trecând peste aceleași gânduri din nou 
și din nou

CapCana orbitoare 
Devenind complet copleșit  

de gândurile tale

CopleșiT

CAPCANA DE LA CAPĂTUL ADÂNC CAPCANA ELEFANTULUI ROZ

CAPCANA MAȘINII DE SPĂLAT
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S-SINELE ÎNVINS 

Orice acțiune care ne provoacă mai multă durere pe termen lung. Unele acțiuni autodistructive sunt deter-
minate în primul rând de dorința noastră de a evita o anumită emoție sau un comportament specific. Dorim 
să acordăm o atenție deosebită oricărui lucru pe care îl facem și care are un impact deosebit de nefavorabil 
asupra vieții noastre. 

 ▶ Excesul de alimente zaharoase și de alimente nesănătoase 

 ▶ Nerespectarea termenelor limită 

 ▶ Stai treaz prea târziu 

 ▶ Procrastinarea 

 ▶ Suprasolicitarea

 ▶ Atacarea celor dragi 

 ▶ Nu ceri ajutor 

 ▶ Rămâi în pat prea mult timp 

 ▶ Nu îți afirmi nevoile în mod constant 

 ▶ Rămâi la un loc de muncă care îți consumă energia 

 ▶ Insomnie (mai puțin de șase ore) 

 ▶ Minciuna față de cei dragi în mod constant 

 ▶ Anularea în ultima clipă a vizitelor prietenilor și celor dragi 

 ▶ Abuzul de droguri și/sau alcool 

 ▶ Automutilarea

 ▶ Ruperea părului 

 ▶ Realizarea de liste 

 ▶ Izolarea

 ▶ Încheierea relațiilor pentru a evita vulnerabilitatea
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SCENARIU: „Mâinile ca metaforă a gândurilor”

Dacă ești dispus, imaginează-ți pentru un moment că mâinile tale sunt gândurile tale.

Ține mâinile împreună, cu palmele deschise, ca paginile unei cărți.

Ridică încet și constant mâinile spre față.

Continuă până când îți acoperi ochii.

Ia-ți câteva secunde pentru a privi lumea din jurul tău prin spațiile dintre degete.

Cum îți afectează acest lucru viziunea asupra lumii?

Ce s-ar întâmpla dacă ar trebui să umbli toată ziua cu mâinile în fața chipului?  Cât de mult ai 
pierde?

Poate toată lumea să se ridice în picioare și pentru câteva secunde să se plimbe cu mâinile în 
fața chipului, așa?

Fuziunea este așa.

Ești atât de prins în gândurile tale încât pierzi contactul cu multe aspecte ale prezentului.

Acum începe să cobori mâinile de pe față foarte, foarte încet.

Pe măsură ce distanța dintre mâini și față crește, observă cât de ușor îți este să te conectezi cu 
lumea din jurul tău.

Acesta este un exemplu de defuziune.

Cât de ușor este să acționezi eficient dacă mâinile nu-ți acoperă ochii?

Câte informații mai poți asimila?

Cu cât ești mai conectat cu lumea din jurul tău?
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FIȘĂ DE LUCRU: Defuzie
Mintea umană este un dar evolutiv minunat care ne-a permis să dezvoltăm civilizația, tehnologia avansată, 
dar și capacitatea de a ne bucura de opere de artă, de a înțelege principii filosofice, de a învăța despre civi-
lizațiile antice și de a dezvolta relații interpersonale complexe.

Fără îndoială, mintea noastră umană dezvoltată ne oferă un mare avantaj față de toate celelalte ființe vii de 
pe Pământ – datorită capacității noastre de a gândi, de a planifica, de a concluziona, am făcut această lume 
mult mai diferită decât a fost inițial – am construit diverse structuri care ne protejează de condițiile externe, 
drumuri și mijloace de transport care ne permit să ne deplasăm pe întreaga planetă, canale de comunicare 
care ne permit să vorbim instantaneu cu o persoană aflată la sute de mii de kilometri distanță... dar, cu 
siguranță, vei fi de acord, mintea noastră ne cauzează adesea mari probleme. 

De exemplu, atunci când, după școală sau la serviciu, în timpul liber, continuăm să ne gândim la toate 
lucrurile pe care le avem de făcut... sau când ne facem griji cu privire la toate lucrurile care ar putea merge 
prost într-un discurs public pe care îl pregătim, sau când ne gândim la trecut, la cum ar fi trebuit să facem 
ceva diferit... Dacă am putea măcar ocazional să ne oprim mintea, mulți ar fi de acord, viața ar fi mai ușoară.

O perspectivă evoluționistă

Mintea umană este rezultatul dezvoltării umane de-a lungul a milioane de ani de evoluție. Principala sarci-
nă a minții umane, în sens evolutiv, a fost aceea de a ne avertiza cu privire la potențialul pericol din mediul 
înconjurător – emoții precum frica și furia erau utile pentru a ne motiva să ne mișcăm și să ne protejăm. Pur 
și simplu, un om preistoric care s-a speriat când a văzut un leu și a fugit a avut mai multe șanse de supra-
viețuire decât un om preistoric care nu a reacționat cu frică la o potențială amenințare. Frica face parte din 
natura umană, deoarece a fost crucială pentru supraviețuirea noastră. Cu toate acestea, în zilele noastre, 
lumea este semnificativ diferită de cea în care trăiau strămoșii noștri – există mult mai multe semne poten-
țiale de amenințare și o persoană poate cădea într-o spirală a fricii și a anxietății care încetează să îi mai fie 
utilă, ci, dimpotrivă, îi afectează calitatea vieții. Există o diferență între reacția la o amenințare între om și 
animale – atunci când amenințarea din mediul înconjurător trece, animalul se va relaxa și va continua să se 
hrănească, iar omul, tocmai datorită minții umane, va continua să se gândească la amenințare, să analize-
ze dacă ar putea face ceva diferit pentru a anticipa o nouă amenințare și altele asemenea.

În acest sens, mintea umană ne creează probleme specifice cu care animalele nu se confruntă. O altă tră-
sătură a minții umane este aceea că ne pune sub semnul întrebării propriile caracteristici, experiențe și 
reacții, ceea ce ne poate face să ne simțim mai puțin valoroși, nu suficient de buni, ceea ce duce la rândul 
nostru la probleme în relații, în relațiile sociale, dar și în afaceri, în care din cauza fricii nu reușim să facem 
ceea ce ar fi cel mai util.

De ce este mintea atât de importantă?

Mintea este importantă, deoarece gândurile noastre ne modelează viața. Vom explora acest lucru printr-un 
exemplu. Imaginează-ți doi elevi din aceeași clasă – le vom spune Mark și Jan. Într-o zi, profesorul, fără să 
anunțe, le-a dat un test rapid la matematică. Deoarece nu se așteptau la un test, amândoi au luat nota 4. 
Să observi acum diferența pe care o face mintea în viața noastră. Mark, după ce a primit un 4, s-a gândit: 
„Vai, ce oroare. Va trebui să fac ceva acum... ei bine, cred că va trebui să învăț în acest weekend, chiar dacă 
aveam alte planuri”. Pe de altă parte, Jan s-a gândit: „Ah, matematica aia. Nu mă descurc deloc bine. Sunt 
doar un anti-talent la matematică”.  În weekend, Mark a fost motivat să învețe pentru a-și corecta nota; Jan, 
pe de altă parte, descurajat, nici măcar nu s-a atins de carte pentru că a ajuns la concluzia că „oricum nu e 
bun la matematică”. Este clar cine a reușit să corecteze nota în săptămâna următoare: Mark, deoarece gân-
durile sale au ghidat comportamentul util. Gândurile noastre sunt legate de emoțiile și comportamentul 
nostru.



Modulul 4 - Anexe 77

De unde vin gândurile?

Vei observa că, de obicei, gândurile „îți vin în minte” – ele apar automat. Cum a luat naștere mintea? De ce 
Mark și Jan au perceput aceeași situație în moduri atât de diferite, ceea ce i-a condus la consecințe sem-
nificativ diferite? Am putea spune că Mark are o stimă de sine ridicată și o imagine bună despre el însuși 
– crede că depunând efort va reuși să treacă testul, în timp ce Jan are o stimă de sine scăzută – crede că nu 
este capabil să învețe matematică, deci nu merită efortul. Cum s-a întâmplat acest lucru – de ce Mark are o 
stimă de sine ridicată, iar Jan o stimă de sine scăzută? Ce factori influențează tipul de gânduri care  „ne vor 
veni în minte”? Cercetările au arătat că acest lucru este cel mai mult influențat de experiențele noastre de 
viață și, în special, de experiențele din prima copilărie. Pe baza acestor experiențe, ne-am creat convingeri 
de bază despre cine ești, despre cum sunt ceilalți oameni și despre cum este lumea din jurul nostru – pe 
baza cărora ne creăm așteptări cu privire la ceea ce se va întâmpla, atitudini și reguli. Aceste convingeri de 
bază sunt puternic influențate de mass-media și de cultură – toate acestea creând fundația de la care „ne 
vin în minte” gândurile noastre.

Fuziunea cu gândurile

Toate acestea sunt în regulă atâta timp cât există o anumită distanță față de gândurile tale, atâta timp cât 
ești conștient de ele – dar cum nimeni nu te-a învățat acest lucru, ești în mare parte fuzionat cu gândurile 
tale – nu le pui deloc la îndoială, ci le experimentezi ca pe un adevăr incontestabil. De fapt, de cele mai 
multe ori, nici măcar nu le observi – gândurile tale „periferice” îți controlează viața, și nici măcar nu ești 
conștient de acest lucru. Unul dintre principalele obiective terapeutice ale terapiei de acceptare și angaja-
ment (ACT) este de a învăța să te observi și să îți defuzionezi gândurile – să observi că sunt doar gânduri, că 
au apărut în urma experiențelor tale anterioare și că nu trebuie neapărat să ai încredere în ele – și nici nu 
trebuie să te comporți așa cum te încurajează ele să o faci. Atunci când devii conștient de gândurile tale, ai 
capacitatea de a-ți alege comportamentul, în loc să reacționezi automat. Este o abilitate foarte valoroasă, 
care îți permite, încetul cu încetul, să îți creezi viața pe care dorești să o trăiești, indiferent de experiențele 
pe care le-ai avut în trecut. Încetezi să mai fii victimă a circumstanțelor, victimă a minții tale, și începi să fii 
stăpân pe mintea ta, să o folosești ca pe un instrument.

Ce ar trebui să fac dacă mintea mea mă hărțuiește?

Totul sună minunat, dar cum ajungi acolo? Mulți vor crede că este mai ușor de spus decât de făcut. Și acest 
lucru este adevărat. Dobândirea abilităților de gestionare a minții necesită o anumită cantitate de timp 
și efort. Dar atunci când îți dai seama cât de importantă este mintea și cât de cruciale sunt gândurile tale 
în crearea vieții tale, îți va deveni clar că este o abilitate căreia merită să te dedici. Cei mai mulți oameni 
investesc cel puțin 50 de ore pentru a învăța să conducă o mașină – deoarece consideră că abilitatea de a 
conduce o mașină este suficient de utilă pentru a justifica efortul depus. Este și mai important să învățăm 
să conducem mașina noastră interioară. Rezultatul investiției în această abilitate nu va fi că gândurile difi-
cile nu vor mai apărea, ci că vei ști cum să le gestionezi mai bine, ceea ce înseamnă că vor avea un impact 
mai mic asupra calității vieții tale.
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Sfaturi practice pentru a face față gândurilor inutile

Observă-le! Simpla observare a gândurilor negative creează o anumită distanță față de ele și îți oferă 
posibilitatea de a le privi critic. Nu uita, acestea sunt doar gânduri – nu neapărat adevăruri. Acestea 
sunt gânduri care „îți vin în minte” în conformitate cu modul în care ai fost crescut. Deoarece sunt 
inutile, merită să reanalizezi consecințele unor astfel de gânduri. Te conduc aceste gânduri în direcția 
vieții pe care dorești să o trăiești sau invers? Dacă gândurile te conduc în direcția opusă modului în 
care ai dori să trăiești, adică din cauza lor îți vine impulsul de a avea comportamente care îți sunt 
dăunătoare pe termen lung, ai identificat gânduri pe care ar fi bine să le defuzionezi.

Numește-ți mintea! Dând un nume amuzant minții tale, te îndepărtezi cu un pas de conținutul ei. Îți 
dai seama că nu ești mintea ta, că o poți observa și o poți privi critic.

Cântă-ți gândurile inutile! Cântă-le pe melodia unui cântec celebru, cum ar fi „La mulți ani!”. Vei 
obține automat o anumită distanță față de ele și vei putea acționa în consecință, așa cum îți dorești 
cu adevărat.

Ideea tuturor acestor metode este de a realiza că mintea ta nu ești tu; că îți poți observa mintea, poți obser-
va că o parte din conținutul ei este inutil pentru tine și îți poți alege comportamentul în loc să te comporți 
conform unor tipare învățate.
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ACTIVITATEA „Tehnici de dezamorsare” ÎN APLICAȚIA MOBILĂ16

Poți folosi aceste instrumente atunci când observi că îți vine în minte un gând nefolositor. Ideea tuturor 
acestor metode este să îți dați seama că mintea nu te reprezintă; că îți poți observa mintea, să observi că o 
parte din conținutul ei este inutil pentru tine și să îți alegi comportamentul în loc să te comporți conform 
unor tipare învățate.

16 Harris, R. (2019). ACT făcut simplu: Un îndrumar ușor de citit despre terapia de acceptare și angajament. New Harbinger Publica-
tions.

GÂNDURI  
Tehnici de  
defuziune:

PRAGMATISM:  
Dacă ești de acord cu acest gând, 
acceptă-l și lasă-l să te controleze, 
unde te lasă asta? Ce primești pentru a 
cumpăra în el? Unde pleci de aici? Poți 
să încerci oricum, chiar dacă mintea ta 
spune că nu va funcționa?

INTERESANT:  
E un gând interesant.

MEDITATIV:  
Lasă-ți gândurile să vină și să plece 
ca: nori trecători; mașini care trec pe 
lângă casa dvs.: etc.

MINTEA ÎȚI ESTE CA ....  
• o mașinărie „nu fiți ucisi”  
• o mașinărie de cuvinte  
• radio „doom and gloom”  
• un vânzător magistral  
• cel mai mare povestitor din lume  
• un dictator fascist  
• o fabrică de judecată

REÎNCADRARE HĂRȚUIRE 
Cum e să fii împins de acea idee-gând-
credință? Vrei să-ți conducă viața, să-ți 
spună ce să faci tot timpul?

SOLUȚIONAREA 
PROBLEMELOR:  
Aceasta este doar rezolvarea 
problemelor minții tale. Te doare, așa 
că mintea ta încearcă pentru a găsi o 
modalitate de a opri durerea. Mintea ta 
a evoluat pentru a rezolva probleme. 
Aceasta este treaba lui. Nu este defect; 
este făcând ceea ce a evoluat să facă. 
Dar unele dintre aceste soluții nu 
sunt foarte efectiv. Treaba ta este să 
evaluezi dacă soluțiile minții tale sunt 
eficiente: îți oferă o viață bogată și 
plină în pe termen lung?

WORKABILITY  
Dacă lași acel gând să-ți dicteze ce să 
faci, cum funcționează pe termen lung) 
Cumpărarea acestuia te ajută să îți creezi 
o viață bogată, plină de sens?

CLASICILE:  
Mă gândesc că... Spune-o cu o voce 
prostească. Cântă-l. Spune-o foarte încet. 
Repetați-o repede iar și iar. Scrieți gân-
duri pe cartonașe. Pasagerii din autobuz 
Metafora. Mulțumește-ți minții pentru 
acest gând. Cine vorbește aici: tu sau 
mintea ta? Exercițiu pentru frunzele pe un 
flux. Câți ani are povestea aceea?

CÂŞTIGURI SECUNDARE: 
Când apare acest gând, dacă îl iei la 
valoarea nominală/l-ai de acord/l laşi 
să-ţi spună ce să faci, ce sentimente, 
gânduri sau situaţii te-ar putea aju-
ta să eviţi sau din care să scapi (pe 
termen scurt) ?

FORMA SI LOCALIZARE: Cum 
arată acest gând? Cât de mare este? 
Cum sună? Vocea ta sau a altcuiva? 
Închide ochii și spune-mi, unde se află 
în spațiu? Se mișcă sau este încă? Dacă 
se deplasează, în ce direcție și cu ce 
viteză?

ECRANUL CALCULATORULUI: 
Imaginează acest gând pe ecranul unui 
computer. Schimbă fontul, culoarea și 
formatul. Animă cuvintele. Adaugă o 
minge care sări.

PERSPECTIVA:  Când înțelegi acest 
gând, sau îi acorzi toată atenția, cum 
se schimbă comportamentul tău? Ce 
începi sau încetezi să faci când apare?

DENUMIREA POVESTEI: Dacă 
toate aceste gânduri și sentimente ar 
fi puse într-o carte sau într-un film, 
intitulat „Povestea cu ceva,” ce ai face 
totul? De fiecare dată când apare 
această poveste, numiți-o: „Ma, iată 
povestea )02 din nou!”

OBSERVAȚI: Observă ce îți spune 
mintea ta chiar acum. Observați la ce 
vă gândiți.

SINELE OBSERVATOR: Fă un 
pas înapoi și privește acest gând din 
sinele tău observator.
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FIȘĂ DE LUCRU: Numește povestea17

17 Adaptat după Aisling Leonard-Curtin

AHA! 

Aici este povestea

VALORI
Conectează-te cu ceea ce este important atunci când 

apare această poveste:
1. Ce vreau să reprezint?

2. Pentru ce vreau să fiu amintit?
3. Ce calități sunt cele mai importante pentru mine?

ACȚIUNE ANGAJATĂ
Ce acțiune pot întreprinde acum pentru a mă ajuta 

să mă apropii de ceea ce contează cel mai mult?

Experiențe interne nedorite le observ 
când apare această poveste

GâNDURI
EMOȚII

SENZAȚII CORPORALE

Lucruri pe care le fac atunci când mă las 
copleșit de aceste experiențe interne 
nedorite
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EXERCIȚIU SUPLIMENTAR SCRIPT: Frunze pe un pârâu

Harris (2009) oferă un excelent exercițiu de defuziune cognitivă utilizat în Terapia de Acceptare și Angaja-
ment: Exercițiul „Frunze pe un pârâu”

1. Stai într-o poziție confortabilă și fie închide ochii, fie sprijininunde-te ușor pe un punct fix din 
cameră. 

2. Vizualizează-te stând lângă un pârâu care curge ușor, cu frunze plutind la suprafața apei. Fă o 
pauză de 10 secunde. 

3. În următoarele câteva minute, ia fiecare gând care îți intră în minte și pune-l pe o frunză... lasă-l 
să plutească. Fă acest lucru cu fiecare gând - plăcut, dureros sau neutru. Chiar dacă ai gânduri 
vesele sau entuziaste, pune-le pe o frunză și lasă-le să plutească. 

4. Dacă gândurile tale se opresc momentan, continuă să privești fluxul. Mai devreme sau mai târ-
ziu, gândurile tale vor reîncepe să curgă din nou. Fă o pauză de 20 de secunde. 

5. Lasă pârâul să curgă în ritmul său propriu. Nu încearcă să îl accelerați și să vă grăbiți gândurile. 
Nu încerci să grăbești frunzele sau să „scapi” de gândurile tale. Le permiți să vină și să plece în 
propriul lor ritm. 

6. Dacă mintea ta spune „E o prostie”, „Mă plictisesc” sau „Nu fac asta cum trebuie”, pune și aceste 
gânduri pe frunze și lasă-le să treacă. Fă o pauză de 20 de secunde. 

7. Dacă o frunză se blochează, lasă-o să stea pe loc până când este gata să plutească. Dacă gândul 
apare din nou, privește-o cum plutește pe lângă ea altă dată. Fă o pauză de 20 de secunde. 

8. Dacă apare un sentiment dificil sau dureros, recunoști-l pur și simplu. Spune-vă: „Observ că am 
un sentiment de plictiseală/impaciență/frustrare”. Pune aceste gânduri pe frunze și lasă-le să 
plutească. 

9. Din când în când, gândurile pot agăța și îți poate pot distrage atenția de la a fi pe deplin prezent 
în acest exercițiu. Acest lucru este normal. De îndată ce îți dai seama că ai fost deturnat, readuci 
ușor atenția la exercițiul de vizualizare.
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FIȘĂ DE LUCRU: Acceptarea - Cum evitarea experiențelor 
neplăcute ne conduce la o suferință și mai mare

În natura umană, există o tendință de a fi atras de experiențele plăcute și de a le evita pe cele neplăcute. Cu 
siguranță poți recunoaște adevărul acestei afirmații în experiența ta de zi cu zi: ești atras de activități plăcu-
te, cum ar fi vizionarea de filme interesante, petrecerea timpului cu persoanele pe care le iubim, mâncarea 
bună, poate plimbarea în parc, și avem tendința de a evita experiențele neplăcute, chiar dacă acestea sunt 
de fapt bune. pentru noi (cum ar fi exercițiile fizice). Atunci când experimentezi ceva ce trebuie să facem ca 
pe o experiență neplăcută, avem tendința de a o nega, de a amâna, de a o „împinge sub preș”... pe cât de 
mult poți.

Dar ce s-ar întâmpla dacă, de exemplu, am evita să mergem la dentist pentru prea mult timp? Am suferi de 
durere, în timp, aceasta ar deveni parte din experiența noastră, dinții noștri ar putrezi încet, iar problema 
care la început putea fi rezolvată pur și simplu ar deveni mai mare. Când vine vorba de probleme fizice, ne 
este relativ ușor să vedem că evitarea unei experiențe neplăcute nu este o soluție, ci duce la o problemă și 
mai mare. Același principiu se aplică și în cazul experiențelor neplăcute din punct de vedere mental - evi-
tând să le facem față, poți simți o ușurare pe termen scurt, dar problema nu este rezolvată, ci rămâne în noi.

Frica 
Să analizăm această teză prin exemplul clasic al creării și menținerii emoției fricii. O persoană care, de 
exemplu, a suferit un atac sau o mușcătură din partea unui câine în copilărie va generaliza cel mai adesea 
acea frică și se va teme de toți câinii chiar și la vârsta adultă. Prin urmare, ea va avea tendința de a evi-
ta câinii, va traversa pe partea cealaltă a străzii atunci când observă un câine și altele asemenea. Aceste 
așa-numite comportamente de asigurare aduc un sentiment de ușurare pe termen scurt, deoarece evită să 
se confrunte direct cu o situație stânjenitoare. Cu toate acestea, în acest fel, persoana nu-și dă posibilitatea 
de a intra în contact cu câinele și de a se liniști potențial - înțelegând că majoritatea câinilor nu sunt pericu-
loși. Fobia față de câini este un exemplu tipic de creare și menținere a emoției fricii, dar, de obicei, nu este 
o problemă suficient de mare pentru ca oamenii să răspundă la un tratament psihologic. Cu toate acestea, 
aceleași principii de creare și menținere a fricii se aplică în contextul fricii de apariții publice, fricii de trans-
portul public, anxietății sociale - probleme în care oamenii vor fi mai înclinați să caute ajutor, deoarece 
acestea le afectează foarte mult libertatea de exprimare și calitatea vieții. În orice fobie, metoda de bază a 
tratamentului este expunerea treptată la un stimul înspăimântător, ceea ce duce la obișnuirea sistemului 
neuronal și, în consecință, la reasigurarea faptului că obiectul fricii este periculos. Trecând printr-o experi-
ență înspăimântătoare, persoana se eliberează de frica sa și își permite să treacă prin viață fără asigurări, 
știind că poate trece printr-o experiență neplăcută, indiferent cât de neplăcută ar fi aceasta.

Furia
Suprimarea furiei este un alt exemplu de evitare a experiențelor neplăcute care, pe termen lung, duce la o 
suferință și mai mare. Din nefericire, deoarece încă nu există o modalitate sistematică de a-i învăța pe tineri 
asertivitatea în școli - abilitatea de a avea grijă de sine, respectându-se pe sine și pe ceilalți, la vârsta adultă 
mulți oameni adoptă o abordare pasivă în situații de conflict. Dorind să evite o ceartă, ei nu spun când ceva 
îi deranjează, își „înghit” furia, o împing sub preș, acumulând resentimente față de cealaltă persoană. Este 
clar că această furie nu pleacă nicăieri - se acumulează în organism, până când, încetul cu încetul, duce la 
o „explozie” - o reacție de furie excesivă la un eveniment cotidian sau, în alte cazuri, probleme fizice (cum 



Modulul 5 - Anexe 83

ar fi ulcerul gastric) din cauza lipsei de exprimare a dorințelor și nevoilor lor, a lipsei de respect față de ei 
înșiși. Abilitatea de a comunica asertiv este extrem de importantă pentru a preveni astfel de consecințe. 
Prin exprimarea dezacordului într-un mod adecvat, cu respect pentru noi înșine și pentru ceilalți, ieșim din 
lanțurile nemulțumirii pe care ni le impunem singuri prin lipsa de reacție la evenimentele care ne deranjea-
ză. Dacă dorești să aflați mai multe despre asertivitate, studiați cartea Comunicarea nonviolentă: Limbajul 
vieții, de psihologul și activistul american Marshall B. Rosenberg.

Tristețea
Cel mai greu lucru cu care trebuie să te confrunți este poate tristețea interioară - un sentiment adânc înră-
dăcinat de inadecvare, incompetență sau antipatie pe care mulți oameni îl poartă în ei înșiși. Aceste sen-
timente apar în prima copilărie și, de-a lungul timpului, le-am îngropat atât de adânc în centrul propriei 
noastre ființe, dorind să ne „protejăm” de disconfortul intens pe care îl aduc cu ele, încât nici măcar nu ești 
conștient de ele. Am creat straturi de înșelăciuni prin care căutăm să le ascundem: de exemplu, o persoană 
care în adâncul ființei crede că este incompetentă se va strădui cu perfecționism să fie excelentă în orice; o 
persoană care crede că nu este iubită va fi foarte fermecătoare pentru a fi pe placul tuturor. Aceste apărări 
vor funcționa o vreme, dar prețul pe care îl vom plăti va fi mare, deoarece vom cheltui multă energie pentru 
a acoperi convingerile negative de bază. În fața unui eveniment-cheie „declanșator”, apărarea se destramă 
și intrăm în contact cu tristețea interioară. De cele mai multe ori, nu este o experiență plăcută și oamenii 
tind să o reprime mai mult sau mai puțin sau să o combată. Soluția este de fapt contraintuitivă - atunci 
când ne deschidem, ne permitem să simțim emoția, oricât de neplăcută ar fi, o desfacem din miezul ei, 
permițându-ne să ne cunoști în mod conștient pe noi înșine și slăbiciunile noastre, viața în momentul pre-
zent. Disponibilitatea de a cunoaște propria tristețe interioară este un pas mare în dezvoltarea personală a 
individului, care duce la o mai mare acceptare de sine și, în consecință, la o mai bună relaționare cu ceilalți 
și la o mai bună gestionare a stresului cotidian.

Metafora Nisipului Mișcător
Nisipul mișcător este o porțiune de nisip umed și liber, care nu poate susține greutatea așa cum o poate 
face nisipul uscat. Când pășești în nisipuri mișcătoare, începi să te scufunzi în loc să găsești o bază solidă. 
Este cunoscut faptul că lupta împotriva nisipurilor mișcătoare nu face decât să crească viteza cu care aces-
tea te absorb în adâncurile lor. Atunci când pui mai multă greutate pe un picior pentru a încerca să-l ridici 
pe celălalt, acesta nu face decât să se scufunde și mai adânc în groapă. Cu cât te zbați mai mult, cu atât te 
scufunzi mai adânc. Înspăimântător!

Soluția pentru a supraviețui în nisipurile mișcătoare este să îți distribuiești greutatea corpului pe o suprafa-
ță mare și să te deplasezi încet. În loc să încerci să stai să stați în picioare și să te lupți cu nisipurile mișcătoa-
re, ignorează instinctele de a te zbate și întinde-te în schimb pe spate. Este contraintuitiv, dar cu cât te zbați 
mai puțin și cu cât îți accepți mai mult situația actuală și îmbrățișezi vulnerabilitatea, cu atât mai ușor este 
să scapi. Același principiu se aplică durerii, suferinței și faptului de a ști când să ceri ajutor. Cu cât ne luptăm 
mai mult și ne împotrivim mai mult, în loc să ne acceptăm situația, cu atât ne tragem mai mult în jos.

Atunci când acceptăm că suferința este inevitabilă, avem mai multe șanse să supraviețuim și să ieșim mai 
repede și mai eficient de partea cealaltă.



Modulul 5 - Anexe84

FIȘĂ DE LUCRU: Lupta pentru putere18

Ceea ce nu poți face - nu ai de ales Ceea ce ai putere asupra - alegerea

Gândurile, sentimentele, atitudinile și acțiunile 
altor persoane în trecut

Gândurile, sentimentele, atitudinile și acțiunile 
altor persoane în prezent

Gândurile, sentimentele, atitudinile și acțiunile 
altor persoane în viitor

Propriile tale gânduri și sentimente din trecut

Propriile gânduri și sentimente în prezent 

Propriile gânduri și sentimente în viitor

Valorile, atitudinile și acțiunile tale în trecut 

Valorile, atitudinile și acțiunile tale în viitor

Valorile, atitudinile și acțiunile tale chiar în acest 
moment

18 Leonard-Curtin, A., Leonard-Curtin, T. (2020). The Power of Small: Making Tiny Changes When Everything Feels Too Much (Puterea celor mici: 
Efectuarea de mici schimbări atunci când totul pare prea mult). Editura Macmillan Publishers. 
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ACTIVITATEA ÎN APLICAȚIA MOBILĂ: Modalități de acceptare19

Poți folosi aceste instrumente atunci când te lupți cu o emoție dificilă. Ideea tuturor acestor metode este să 
te deschizi față de acea emoție, să primești informațiile pe care aceasta vrea să ți le oferă și să accepți ceea 
ce nu poți schimba.

19   Harris, R. (2019). ACT made simple: An easy-to-read primer on acceptance and commitment therapy. New Harbinger Publications.

MÂNĂ VINDECĂTOARE: 
Așează o mână pe partea corpului în 
care simți acest lucru cel mai intens. 
Imaginează că aceasta este o mână 
vindecătoare - mâna unei asistente sau a 
unui părinte sau partener iubitor. Trimite 
puțină căldură în această zonă - nu pentru 
a scăpa de senzație, ci pentru a te de-
schide în jurul ei, pentru a-i face loc, ține-l 
ușor.

ALEGEREA DE A SIMȚI: 
Să presupunem că aș putea să-ți dau de 
ales: (a) nu trebuie să mai ai niciodată 
acest sentiment, dar înseamnă că îți 
pierzi orice capacitate de a iubi și de a-ți 
păsa, sau (b) ajungi să iubești și să-ți 
pese, dar când există un decalaj între 
ceea ce vrei și ceea ce ai, sentimente ca 
acesta apar. Pe care o alegi?

COMPASIUNE:  
Ține acest sentiment cu blândețe, ca și 
cum ar fi un bebeluș care plânge sau un 
cățel care plânge.

COMUTATORUL DE LUPTĂ:  
Este pornit, oprit sau la jumătatea dru-
mului pe care îl numim „tolerarea”? Dacă 
comutatorul a fost ca un cadran cu o 
scară de la 0 la 10, iar 10 este plin de luptă 
și 0 nu se luptă deloc, atunci chiar acum, 
la ce nivel ești? Ești dispus să vezi dacă o 
putem reduce cu un pas sau două?

NORMALIZARE:  
Acest sentiment îți spune că ești o ființă 
umană normală căreia are o inimă și 
căreia îi pasă. Aceasta este ceea ce simt 
oamenii atunci când există un decalaj 
între ceea ce ne dorim și ceea ce avem.

METAFORE:  
Nisipuri mișcătoare Pasagerii din 
autobuz Demonii de pe barcă trec prin 
mlaștină împingând împotriva unui 
clipboard

INSPIRAȚI ÎN ACEST 
SENTIMENT:  
Este ca și cum respirația ta curge în și în 
jurul ei.

RELAXARE:  
Vezi dacă poți să te relaxezi.

A PERMITE:   
Vezi dacă poți permite acestui sen-
timent să fie acolo. Nu trebuie să-ți 
placă sau să-ți dorești, doar permiteți.

EXPANSIUNE:  
Vezi dacă te poți deschide și extinde în 
jurul sentimentului. E ca și cum, într-un 
fel magic, tot acest spațiu se deschide 
în interiorul tău.

EUL OBSERVATOR:  
Fă un pas înapoi și privește acest sen-
timent din sinele tău observator.

OMUL DE ȘTIINȚĂ CURIOS: 
Observă unde este acest sentiment în 
corpul tău. Mărește-l. Observă ca și cum 
ai fi un om de știință curios care nu a 
întâlnit niciodată așa ceva. Unde sunt 
marginile? Unde începe și se oprește? 
Se mișcă sau este încă? Este la supra-
față sau în interiorul tău? Cald sau rece? 
Ușoare sau grele?

FIZICALIZARE:  
Imaginează că acest sentiment este un 
obiect. Este lichid, solid sau gazos? Cât 
de mare este? Este ușoară sau grea? Ce 
temperatură are? Este la suprafață sau 
în interiorul tău? Ce forma are? Ce cu-
loare? Este transparent sau opac? Cum 
se simte suprafața - fierbinte sau rece, 
aspră sau netedă, umedă sau uscată?

EMOȚII 

OBSERVAȚI:  
Observă unde este acest sentiment. 
Observă unde este cel mai intens. Ob-
servă punctele fierbinți și reci. Observă 
diferitele senzații din sentiment.
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ACTIVITATEA „Jurnal de emoții” în aplicația mobilă20

Situația Emoție Gânduri Deplasare Spre mișcare

A fi hărțuit de 
colegii tăi

Tristețe, furie „Eu sunt doar sacul 
lor de box”

„Viața e nedreaptă”

„Nu merit nimic 
mai bun”

Respingerea 
sentimentelor, 
retragerea în sine

Protejează-te pe 
tine însuți, căutând 
sprijin de la cei 
dragi

20 Leonard-Curtin, A., Leonard-Curtin, T. (2020). The Power of Small: Making Tiny Changes When Everything Feels Too Much. Macmillan Pub-
lishers.
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FIȘĂ DE LUCRU: 3 pași pentru un sentiment conștient

Emoțiile neplăcute nu sunt negative în esența lor – ele servesc drept indicatoare, direcționând munca ulte-
rioară asupra ta. Ele nu trebuie ascunse sub preș – așa cum nu ar avea sens să ignori o durere de dinți și să 
amâni o vizită la dentist, nu are sens să ignori suferința psihologică, experiențele interioare de frică, furie și 
tristețe. Trebuie să te confrunți cu aceste sentimente în mod conștient, să descoperi ce îți spun ele.

Primul pas este să observi – ce nu vrei să înfrunți, ce experiențe neplăcute eviți și cum îți afectează viața pe 
termen lung.

Al doilea pas este să decizi – că vrei să te deschizi față de experiență, oricare ar fi ea, și să o experimentezi 
și explorezi în mod conștient.

Al treilea pas este cel mai lung – încetul cu încetul începi să te deschizi față de experiențele neplăcute, să 
treci „prin” ele... uneori vei reuși, alteori nu. Este important să fii conștient de ceea ce te poți confrunta la 
un moment dat și de ceea ce nu. Nu este necesar să ne confrunți cu totul dintr-o dată – expunerea treptată, 
continuă, este metoda care s-a dovedit a avea cel mai bun efect. Venind încetul cu încetul tot mai mult în 
contact cu experiențele neplăcute, simțindu-le în corp, împământenindu-le, vei învăța să fii cu ele, să fii în 
momentul prezent așa cum este. Atunci când este vorba de experiențe neplăcute pe care le eviți mult timp 
sau în care disconfortul este foarte intens, nu trebuie să eziți să apelezi la ajutorul unor experți – psihotera-
peuți, care te vor ghida în procesul de cunoaștere și acceptare a sinelui.
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EXERCIȚIU SUPLIMENTAR: Poemul „Casa de oaspeți” de Rumi21

Aceasta ființă umana este o casa de oaspeți:
În fiecare dimineață, un nou-venit.
O bucurie, o întristare, o josnicie,
O priză de conștiință trecătoare, toate apar
Precum un oaspete neașteptat.

Întâmpină-i și bucură-i pe toți!
Chiar daca sunt un grup de regrete,
Ce-ți zguduie violent casa golită de mobilă.
Totuși, tratează onorabil fiecare oaspete.
El te poate conduce spre o noua încântare.
Gândul întunecat, rușinea, răutatea,
Întâmpină-le la ușă râzând,
Și invită-le înăuntru. 
Fii recunoscător oricărui oaspete ce vine,
Căci fiecare a fost trimis.

(Sursa: https://www.psihooncologie.ro/rumi-casa-de-oaspeti/ )

       22

21 Rumi, J. (1995). The guest house. C. Barks with J. Moyne, AJ Arberry & R. Nicholson (Trans., p. 109). The essential Rumi. San Francisco: Harper.
22  Illustration by the Act Auntie - https://www.facebook.com/ACTAuntie
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EXERCIȚIU SUPLIMENTAR: „Lupta cu odgonul”

Să presupunem că te joci de-a lupta cu odgonul cu un monstru. Monstrul este o metaforă pentru faptul că 
există probleme în viața ta. El poate reprezenta depresia, sentimentele de rușine, durerea fizică sau orice 
altceva.

Între tine și monstru se află o groapă imensă, aparent fără fund. De multe ori poți avea impresia că proble-
mele tale sunt copleșitoare. În acele momente, s-ar putea să simți că monstrul te va trage în groapă și va fi 
„game over”. De asemenea, s-ar putea să crezi că dacă ai putea trage de frânghie, exact în modul potrivit, 
atunci ai putea trage monstrul în groapă. Atunci nu vei mai avea nicio problemă! Nu ar fi minunat?

De ce nu funcționează? Pentru că, așa cum am discutat, poate că nu există o viață care să nu implice pro-
bleme.

Și între timp, în altă direcție se află lucrurile care sunt importante pentru tine – valorile tale. Simți dorința 
profundă de a te îndrepta spre ceea ce este important pentru tine, dar dacă faci asta, te temi că monstrul 
va veni după tine. Groapa este adâncă, dar nu atât de largă încât monstrul să nu poată sări peste ea și să 
te deranjeze. Așadar, atâta timp cât simți nevoia să tragi de frânghie, nu te poți îndrepta spre lucrurile care 
contează pentru tine.

Deci, ce faci?

Așa e, arunci frânghia.

Ce înseamnă asta cu adevărat? Dacă dai drumul la frânghie, monstrul poate acum să se plimbe liber. Pro-
blemele cu care te confrunți, în special lucruri precum grijile, gândurile negative și alte emoții negative, ți 
se par înfricoșătoare, dar îți pot face rău de fapt? Nu.

Așadar, a da drumul la frânghie înseamnă să lași lucrurile, cum ar fi grijile, gândurile negative și alte emoții 
negative să apară și să facă tot ceea ce fac, în timp ce tu te îndrepți spre ceea ce este important pentru tine.

Photo by Anna Samoylova on Unsplash
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EXERCIȚIU SUPLIMENTAR: „Sistemul AIR”23

A – aderă (participă)

1. Fă o pauză și conectează-te la emoția sau senzația provocatoare care îți apare în acel moment.

2. Observă orice etichete sau judecăți ale minții tale cu privire la emoție, de exemplu „este prea mult”, 
„trebuie să scap de asta”, „este rău”.

3. Observă, de asemenea, orice impuls pe care îl simți de a respinge sau de a scăpa de emoție prin 
orice mișcare de îndepărtare, de exemplu, să mănânci biscuiți, să trimiți un e-mail cu cuvinte dure 
sau să deschizi o sticlă de vin. 

I - investigație

1. Descrie emoția cât mai bine posibil, în special modul în care se manifestă în corpul tău, de exem-
plu, greutate în piept, o senzație de apăsare în umeri, o senzație de greață în stomac etc.

2. Apropie-te puțin mai mult de ceea ce emoția sau senzația încearcă să-ți comunice. Ce încearcă să îți 
spună despre ceea ce este important pentru tine în acest moment?

3. Cum poți folosi aceste informații pentru a te angaja într-o acțiune care te va aduce mai aproape de 
ceea ce este important?

R – remitere (eliberare) 

1. Odată ce îți poți recunoaște emoțiile și senzațiile și asculta ce îți semnalează, mulțumește-le că te-
au alertat în legătură cu nevoile tale și te-au îndrumat spre ceea ce trebuia să faci. 

2. Acum vezi dacă poți să te extinzi în interior pentru a face cât mai mult loc posibil pentru această 
emoție. Concentrează-ți respirația pentru a respira în interiorul și în jurul acelei părți a corpului în 
care simți aceste senzații cel mai intens – poate, pieptul, sau stomacul – și vezi dacă poți elibera 
zona un pic mai mult cu fiecare respirație. 

3. Deschide-ți mintea, înmoaie-ți inima și stabilește-ți intenția de a elibera emoția sau senzația din 
corpul tău. 

Acceptarea nu este ceva ce poți activa pe moment. Este ceva ce trebuie să exersezi continuu în timp, la fel 
cum o dietă sănătoasă și un plan de exerciții fizice trebuie să fie consecvente pentru a-ți menține forma 
fizică și silueta. Cu cât exersezi mai mult atenția îndreptată asupra emoțiilor, cu atât își vor pierde puterea 
în timp de a te copleși sau de a-ți dicta, conduce acțiunile. Emoțiile pot deveni ceva ce ai, care vin și pleacă, 
mai degrabă decât ceva ce ești.  

23 Leonard-Curtin, A., Leonard-Curtin, T. (2020). The Power of Small: Making Tiny Changes When Everything Feels Too Much. Macmillan Pub-
lishers.
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Modulul 6 - Anexe
FIȘĂ DE LUCRU: „Observarea Sinelui”

Cine sunt eu?/ Eu ca observator

Ți-ai pus vreodată întrebarea „Cine sunt eu”? Poate părea o prostie, inutilă, poate te gândești: „De ce m-aș 
întreba asta? Știu cine sunt”. Cu toate acestea, în această întrebare se află o schimbare de perspectivă care 
te poate elibera, te poate face conștient și îți poate ușura viața. Cum? - vom explora în acest text.

Sinele-conținut
Răspunzând la întrebarea - Cine sunt eu? - pentru început, ajungi să te cunoști mai bine. Răspunsul la 
această întrebare se numește Noțiunea de Sine. Cu toții avem o anumită noțiune de sine, chiar tu crezi că 
ai avea. Ea are un impact foarte mare asupra vieții tale – influențează ceea ce te va supăra și ceea ce nu, ce 
obiective îți vei stabili, ce calități vei aprecia la alte persoane, te ajută să îți explici de ce te-ai comportat 
într-un anumit fel în trecut sau în prezent, adică să determini cum te vei comporta în viitor. Atunci când ai o 
imagine sau un concept clar despre tine însuți, știi foarte bine care sunt punctele tale forte, la ce te pricepi, 
cu ce te poți mândri și la ce mai ai de lucrat.  

Un mic exercițiu pentru a intra în contact cu propria noțiune de sine este să îți scrii numele în mijloc 
pe o bucată de hârtie, iar în jurul numelui să scrii toate acele lucruri care te definesc ca persoană. De 
exemplu: Sunt femeie, mamă, fiică, profesoară, atletă, iubitoare de natură, predispusă la cercetare. 
Poți să enumeri ce îți place și ce nu îți place și să pui trăsăturile tale – atât cele pozitive, cât și cele la 
care ai vrea să lucrezi. Cât se poate de sincer, pentru tine însuți, enumeră tot ceea ce te caracterizează 
în acest moment.

Prin acest exercițiu ți-ai descris Sinele-conținut. Sinele-conținut include fapte obiective despre tine, cum ar 
fi numele, vârsta, sexul, cultura, locul de muncă, statutul relației, punctele forte și punctele slabe, ceea ce îți 
place și ceea ce nu îți place, speranțele, visele, aspirațiile, talentele, grupurile din care faci parte etc. În plus, 
aceasta include așteptările pe care le ai de la tine însuți, precum și modul în care te prețuiești. Cunoscân-
du-te pe tine însuți în acest fel te poate ajuta să te concentrezi și să definești ce îți dorești de la viață, ce este 
important pentru tine și asupra a ceea ce dorești să îți concentrezi energia și atenția. Cu toate acestea, dacă 
te identifici prea mult cu Sinele-conținut și începi să crezi că tu ești acel Conținut, acest lucru devine proble-
matic. Mulți oameni se identifică aproape în întregime prin intermediul persoanelor care sunt importante 
pentru ei în viață, prin rolurile lor („Sunt mamă, fiică”), prin cariera lor sau prin statutul social. Dacă oricare 
dintre aceste lucruri este compromis, apare o criză: pierderea Conținutului este similară cu pierderea de 
sine. Un bun exemplu în acest sens este criza care apare după ce o persoană care s-a identificat puternic 
prin intermediul jobului său se pensionează, după care poate deveni depresivă pentru că nu mai știe cine 
este sau nu mai poate găsi un sens în viață fără jobul său. Un lucru similar se poate întâmpla după divorț, 
pierderea statutului social etc. Chiar și identificarea cu ceea ce considerăm a fi trăsăturile noastre cele mai 
pozitive, dacă este rigidă, devine o problemă. De exemplu, dacă ne identificăm cu gândul „Sunt puternic și 
independent”, acest lucru ne poate ajuta să avem o stimă de sine ridicată, dar poate fi incomod atunci când 
ne aflăm într-o situație în care avem nevoie de ajutorul altora. O altă formă de identificare cu Sinele-conți-
nut este atunci când ne identificăm cu propriile emoții sau convingeri negative; de exemplu, „Sunt depri-
mat”, „Sunt lipsit de valoare, urât și nimeni nu mă poate iubi”, „Nu pot face asta” etc. Pur și simplu, Sinele 
Conținut include toată istoria noastră de învățare. Este tot ceea ce am experimentat vreodată, tot ceea ce 
am făcut vreodată, tot ceea ce ni s-a întâmplat, dar și tot ceea ce sperăm, ceea ce visăm, ceea ce contează 
pentru noi. Toate grijile, planurile, dorințele noastre sunt cuprinse în Sinele nostru de conținut, în care ne 
identificăm cu persoana noastră.
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Sinele transcendental
Te-ai uitat vreodată la televizor și ți-ai dat seama brusc că ești atât de preocupat de gândurile tale, încât 
habar nu ai ce tocmai s-a întâmplat în emisiunea respectivă? Probabil că da. De aici poți trage concluzia că 
există o parte din tine care poate observa când ți-ai pierdut atenția și te poate aduce înapoi: te ajută să te 
concentrezi din nou asupra a ceea ce se întâmplă, asupra a ceea ce trebuie să faci. În limbajul de zi cu zi, 
nu există un cuvânt care să descrie această „parte” din noi. În acest text, vom defini această parte din noi 
înșine ca fiind Sinele nostru Transcendental, care poate fi numit și Sinele Observator sau Sinele ca obser-
vator. Acesta este aspectul ființei umane care alcătuiește întreaga percepție a lumii noastre interioare și 
exterioare. Poți numi acest aspect și „metaconștiință”, „conștiința pură”: este conștiința propriei conștiințe, 
percepția propriilor observări. Metafora pe care o găsim în budism compară Sinele Observator cu cerul:

Sinele tău observator este ca cerul. Gândurile și sentimentele sunt ca timpul. Vremea se schimbă 
constant, dar oricât de rea ar fi, nu poate afecta cerul în niciun fel. Cel mai puternic tunet, cel mai 
turbulent uragan, cel mai aspru viscol din timpul iernii – nu pot afecta cerul. Și indiferent de vremea 
rea, cerul are întotdeauna un loc pentru ea – și mai devreme sau mai târziu vremea se schimbă întot-
deauna. Uneori uităm că cerul este aici, că este întotdeauna aici. Și uneori nu poți vedea cerul – este 
întunecat de nori. Dar dacă ne ridicăm suficient de sus, deasupra acestor nori – chiar și a celor mai 
groși, mai întunecați nori de furtună – mai devreme sau mai târziu vom ajunge la un cer senin, care 
se întinde în toate direcțiile, nemărginit și senin.

Această metaforă îți arată utilitatea conștientizării acestui mod de a te privi pe tine însuți: este un loc în 
care ești liber. Liber de propriile gânduri, idei, condiționări; liniștit în propria ta neliniște, tristețe și teamă. 
Lumea ta interioară și lumea ta exterioară se influențează reciproc în mod continuu. Iar Sinele -conținut se 
schimbă în mod constant și integrează în istoria ta fiecare experiență care este semnificativă pentru tine. 
În același timp, în centrul fiecărei experiențe se află un loc consecvent din care observi tot ce se întâmplă. 
Acest centru stabil există din momentul în care te-ai născut (dacă nu în pântecul mamei) și continuă să 
existe până în momentul prezent, când citești acest text.  

Această mică schimbare de perspectivă în modul de a se trăi pe sine – trecerea de la Sinele-conținut la Sinele 
transcendent, îți oferă o multitudine de consecințe pozitive:
• descoperi locul care îți oferă siguranță – un centru liniștit în tine însuți (ca un punct în centrul unei furtuni)
• îți permite să te îndepărtezi de toate acele etichetele și judecățile pe care le ai despre tine însuți, pe care 

le-ai dobândit prin educație și creștere, și să înțelegi că ești liber să îți schimbi Sinele Conținut așa cum 
dorești, indiferent de ceea ce ai trăit în trecut

• te ajută să faci față gândurilor și sentimentelor dificile, să trăiești clipa și să îți construiești viața în mod 
conștient

• îți permite să experimentezi un sentiment de sine mai puternic, mai înalt, transcendental. 

Să luăm în considerare un exemplu despre modul în care o abordare a acestei poziții poate fi practică pen-
tru a face față provocărilor de zi cu zi. Imaginează-ți că comportamentul cuiva te înfurie - Sinele tău conținut 
este complet copleșit de furie, iar tu vei reacționa la aceasta conform unor tipare vechi, învățate – unii vor 
fi înclinați să se certe, în timp ce alții se vor retrage și vor „fierbe” în ei înșiși. Dacă înveți să intri în poziția 
Sinelui tău Transcendental, poți observa, ca și cum am urmări un film: „Da, observ că mă enervez – îmi 
tremură maxilarul, brațele mi se strâng, simt presiune în piept” - cine este cel care privește furia și este și 
el separat de ea? Din această poziție ești liber să alegi cum vei reacționa, în loc să reacționezi automat la 
tipare vechi, învățate.

Dacă dorești, poți învăța să te apropii din ce în ce mai des de acest centru liniștit din interiorul tău: un spațiu 
sigur din care te poți deschide și crea spațiu pentru gândurile și sentimentele grele; un punct de vedere si-
gur în care te poți retrage și observa ceea ce se întâmplă. În Terapia de Acceptare și Angajament, exact asta 
faci: reduci presiunea asupra ta însuți prin păstrarea mai ușoară a poveștilor care te descriu și să începi să 
te observi pe tine însuți din centrul Sinelui Transcendental.
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SCENARIUL „Sinele călător în timp” DIN APLICAȚIA MOBILĂ 24

Acum îți voi cere din nou să îți folosești imaginația.

Vreau să te gândești și să îți amintești cele mai vechi amintiri.

Vreau să îți imaginezi că urmărești o pânză de păianjen înapoi în timp, până la acel „tu” care avea 3 ani 
și care poate că își planifica prima zi la grădiniță.

Cum arătai? Îți poți aminti? Cum era părul tău?  Poate că nu îți amintești, dar probabil că există pe 
undeva prin casă fotografii care ți-ar putea reaminti.  Aveai un ghiozdan? O cutie de prânz?  Erai înalt 
sau scund? Ce culoare aveau ochii tăi? Ai purtat ochelari?  Ce părere aveai despre mersul la școală? 

Îți era frică? Erai entuziasmat? Îți mai amintești ceva despre acea perioadă? Poate că aveai frați și 
surori care mergeau deja la școală și voiai să fii la fel ca ei.  Sau poate că ai fost primul.  Îți poți aminti 

ce se întâmpla în casa ta? Îți poți aminti ce ți-au spus părinții tăi despre școală?  Poate că și ei erau 
foarte entuziasmați sau speriați.  Poate că și ei o așteptau cu la fel de multă nerăbdare ca și tine.  Sau 
poate că, dacă ai fost ultimul copil, poate că nu s-au gândit nici pe jumătate la fel de mult ca tine.  Te 

poți vedea în acele momente?  Ia-ți  un moment pentru a simți cum era să fii acel tu.  Inspiră asta.  
Soarbe-o cu toată ființa voastră.

PAUZĂ

Acum vreau ca tu să găsești din nou acea pânză de păianjen în timp și vreau să-ți împletești drumul 
de la eul tău în vârstă de 3 ani înainte.  Vreau să te regăsești la școala primară, să zicem că ai 10 

sau 11 ani și sunt ultimele zile de vară.  Poți să te regăsești?  Îți poți aminti cum arătai? Cine erau 
prietenii tăi?  Dacă îți plăcea sau nu pianul, fotbalul sau cititul?  Îți amintești dacă aveai o formație 

preferată sau un hobby preferat?  Dacă erai îndrăgostit? Îți era teamă de dragoste, dar în secret aveai 
speranțe? Ce altceva îți mai poți aminti?  Cine a fost important în viața ta? Aveai 1.000 de prieteni sau 

te-ai luptat să păstrezi un singur prieten?  Îți poți aminti cum era înainte de a te întoarce la școală? 
Ce fel de sentimente ai avut? A fost emoție sau teamă? Sau a fost un amestec complicat din ambele 
și multe altele?  Mai erau și alte persoane în casa ta care se întorceau la școală sau erai doar tu?  Îți 

amintești cum erau părinții tăi atunci?  Sau poate că ai fost crescut de bunicii tăi? Este diferit pentru 
fiecare persoană.  Cine au fost adulții importanți din viața ta?  Îți poți aminti cum erau ei în timp ce 

te pregăteai să te întorci la școală? Erau entuziasmați? Ați vorbit mult despre asta? Sau poate că erai 
genul de copil care nu era prea dornic să vorbească despre gândurile și sentimentele sale cu părinții?  

Ia-ți un moment pentru a intraacea versiune a ta.  Cum era să fii acea persoană, cu toate acele 
gânduri, emoții, comportamente, hormoni și orice alte lucruri care păreau importante pentru tine la 

acea vreme.  Respiră cu adevărat în acea versiune a ta.

Fă o pauză de câteva clipe sau orice ți se pare potrivit.

Acum vreau să găsești din nou acea pânză de păianjen în timp și vreau să îți imaginezi că poți să îți 
croiești drumul în acest moment.  Tu, care stai aici, în acest moment, urmând acest curs, chiar acum.  

Ce este important pentru tine acum?  Care sunt gândurile și sentimentele tale și care sunt toate 
lucrurile zilnice care îți ocupă timpul și energia? Cum arăți? Părul tău are aceeași culoare ca atunci 

când erai mai mic? Este la fel ca atunci când aveai 3 ani? 

24   Adaptat după Dr.Sarah Cassidy
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Poate că ai mult mai mult sau mult mai puțin păr? Poate că acum ai ochelari.  Poate că ești mai înalt 
și mai greu sau poate că ești mult mai deschis decâtversiunea mai tânără a ta.  Probabil că tu ești 

singurul care cunoaște aceste detalii granulare ale persoanei care ai devenit.  Acum, ceea ce vreau 
este ca tu să observi lucrurile și oamenii care sunt importanți pentru tine acum.  Sunt aceiași oameni 
din viața ta de acum care erau atât de importanți când erai o versiune mai tânără a ta? Sau sunt mult 

mai diferiți acum? Poate că sunt mai mulți oameni care au alcătuit cândva universul tău și care nu mai 
sunt aici.  Ia-ți un moment pentru a intra cu adevărat în tine și în toate lucrurile care sunt importante 

pentru tine acum.  Respiră cu adevărat în momentul prezent tu.

Pauză de câteva momente

În cele din urmă, vreau să găsești din nou pânza de păianjen și vreau să călătorești cu 15 sau 20 de ani 
înainte către o versiune viitoare a ta.  Care sunt lucrurile care ar putea fi importante pentru tine în viitor? 
Crezi că aceiași oameni vor fi importanți pentru tine? Sau crezi că vor fi complet diferiți în acel moment?

Ce vei face cu viața ta?  Singur? Ai idee unde vei locui? Dacă ai putea proiecta aceste lucruri, cum ar 
arăta?  Cum va fi în viața ta atunci?  Îți poți imagina și toate detaliile care ar putea conta?  Inspiră cu 

adevărat toate lucrurile care ar putea conta pentru tine în viitor.

Pauză de câteva momente

Acum, în timp ce ne gândim la toți cei care ai fost și la toți cei care ai putea fi în viitor, vreau să observi 
că în tot acest timp, te-ai observat pe tine însuți din aceeași perspectivă, a ta.  Tu ești observatorul 

tuturor celor care ești tu.  S-ar putea să existe lucruri și oameni și experiențe și gânduri și sentimente 
care sunt și au fost extrem de importante pentru toate versiunile tale diferite.  Ele nu sunt nici mai mult, 
nici mai puțin importante din cauza trecerii timpului și nu sunt nici mai mult, nici mai puțin tu din cauza 
trecerii timpului.  S-ar putea să te fi schimbat fizic într-un milion de moduri diferite. S-ar putea să arătați 
extrem de diferit față de versiunile anterioare ale tale.  S-ar putea să existe o mulțime de oameni foarte 
importanți care nu mai sunt cu tine și oameni cu totul noi care ar putea ocupa tot spațiul din mintea și 
inima ta.  Nimic din toate acestea nu este mai puțin important pentru că sunt diferite și am putea pune 

pariu că toate aceste lucruri, oameni și experiențe s-au simțit ca totul atunci când le trăiai.

Acesta este timpul care călătorește cu tine și continuă să se schimbe pe măsură ce tu crești și pe 
măsură ce vremurile avansează.  Tu, călătorul în timp, ești tu însuți.  Nu ești limitat la o singură 

experiență, la un singur gând, sentiment, persoană sau eveniment important.  Toate sunt importante 
și toate sunt tu.  Tu ești observatorul tuturor acestor lucruri.  În tine respiră un călător în timp.  Acesta 
este acel tu care se află aici pentru toată eternitatea, care a fost întotdeauna și va fi întotdeauna tu, fie 
că este vorba de o amintire, de o experiență actuală sau de o aspirație pentru viitor, chiar dacă toate 
aceste detalii s-au schimbat de foarte multe ori și se vor mai schimba de foarte multe ori.  Acesta este 
observatorul tu.  Acesta ești tu însuți ca context din care apar gândurile și sentimentele tale.  Acesta 

ești voi toți.  Acesta este sinele tău ca context.
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FIȘĂ DE LUCRU: „Acțiune utilă”

Odată ce ți-ai identificat propriile valori, este util să îți stabilești mai multe obiective în fiecare dintre dome-
niile vieții care, încetul cu încetul, te conduc spre o viață în conformitate cu valorile. Obiectivele sunt rezul-
tate specifice și realizabile pe care o persoană le poate stabili cu scopul de a-și direcționa comportamentul 
în conformitate cu valorile. Acțiunile sunt pași mai mici pe care îi poți face pentru a atinge aceste obiective. 
Este important să ții cont de obstacolele care pot apărea în realizarea acțiunilor planificate.

Stabilirea unor obiective mici are mult sens: prin plantarea semințelor de acțiune dedicată, este posibil să 
vezi o mică apropiere treptată de a-ți trăi valorile. Este posibil ca roadele acestor acțiuni să nu fie vizibile 
imediat, dar, la fel ca în cazul grădinii, munca grea de dedicare și de cultivare a micii semințe va da roade 
după un timp. Se pot stabili mai multe obiective pentru fiecare zonă de viață și mai multe acțiuni utile 
pentru fiecare obiectiv. Identificarea obstacolelor este foarte utilă, deoarece te va ajuta să le depășești cu 
succes atunci când le întâmpini.

EXEMPLU DE IDENTIFICARE A VALORILOR, OBIECTIVELOR, ACȚIUNILOR ȘI OBSTACOLELOR

Zona de zi: Sănătate
Valoare: Este important pentru mine să am grijă de sănătatea mea, să fiu activ, flexibil, puternic.
obiectivul 1: Voi introduce activitatea fizică în viața mea de zi cu zi, astfel încât corpul meu să aibă mai 
multă energie și putere pentru provocările vieții.
Acțiunea 1: În fiecare dimineață, când mă trezesc, voi petrece 15 minute pentru a-mi pregăti corpul pentru 
ziua următoare.
Acțiunea 2: De două ori pe săptămână (lunea și joia) voi merge la un curs de dans.
După ce ai stabilit obiectivele și acțiunile dorite, încearcă să anticipezi potențialele obstacole. Acestea sunt 
practic acele lucruri care te-au împiedicat în trecut să îți atingi obiectivele. Obstacolele pot fi externe și 
interne. Obstacolele externe necesită identificarea unor acțiuni suplimentare pe care companiile le pot 
întreprinde pentru a atinge cu succes obiectivul dorit. De exemplu, pentru acțiunea 1, am identificat ca po-
tențial obstacol lipsa de timp dimineața, înainte de serviciu, pentru a ajunge la bar. Prin urmare, o acțiune 
suplimentară va consta în setarea alarmei cu 15 minute mai devreme, astfel încât să poți fii mai precis. Un 
obstacol intern ar putea fi reticența de a te trezi în ciuda soneriei ceasului deșteptător, urmată de gânduri 
de genul: „Mai sunt doar 5 minute. Am exersat ieri și alaltăieri, așa că ce se întâmplă dacă ratez astăzi?”. 
Pentru a depăși obstacolele interne, este important să fii conștient de ele, să aplici valorile pe care le-ai 
identificat, să observi gândurile care te sabotează atunci când apar și să decizi, în ciuda gândurilor care te 
„conving” să renunți, să faci antrenamentul așa cum ai planificat. Există multe tehnici de defuzare, adică 
de depășire a gândurilor care te sabotează.

Fii flexibil

Dacă ai identificat acțiuni foarte specifice care te conduc spre un anumit obiectiv, este important să rămâi 
flexibil, astfel încât să le poți ajusta fără a te condamna dacă apar schimbări în circumstanțe la care nu te 
aștepți. Deși uneori poate părea că nu progresezi, ia în considerare metafora mersului cu bicicleta pe un 
munte: dacă parcurgi un traseu deosebit de dificil, uneori trebuie să te întorci la poalele muntelui pentru a 
găsi o nouă potecă, în loc să continui insistent pe un traseu care este nesigur sau impracticabil. Eficacitatea 
oricărei acțiuni nu se măsoară doar la un moment dat, ci se ia în considerare dacă aceasta te apropie pe 
termen lung sau se abate de la valorile selectate.
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ACTIVITATEA „Formular pentru definirea obiectivelor”  
ÎN APLICAȚIA MOBILĂ 

Pasul 1. Un element central în ACT este definirea obiectivelor în lumina valorilor tale. Așadar, primul pas, 
înainte de a defini orice obiectiv, este să clarifici care sunt valorile care stau la baza acestuia.

Valorile mele care stau la baza acestor obiective sunt:

Când vine vorba de stabilirea obiectivelor, gândește-te la:

Acțiune / acțiuni specifice / specific: Precizează acțiunile pe care le vei întreprinde, când, unde și pe cine 
sau ce vor implica acestea. Un exemplu de obiectiv vag sau nespecific: „Voi petrece mai mult timp cu copiii 
mei”; obiectiv specific: „Sâmbătă îmi voi duce copiii în parc pentru a juca volei”. Obiectiv nespecific: „Voi fi 
mai afectuos cu soția mea”; obiectiv specific: „La prânz îmi sun soția și îi spun că o iubesc”.

Măsurabil: Un obiectiv trebuie să fie definit și tangibil, deci măsurabil, de exemplu: „creșterea producției cu 
10%” sau „reducerea cheltuielilor cu 5%”.

Realizabil: obiectivul trebuie să fie realizabil în mod realist. Ia în considerare condiția ta fizică, timpul dis-
ponibil, resursele financiare și dacă ai sau nu competențele necesare.

Relevant sau Orientarea obiectivului către valori: obiectivul trebuie să aibă o semnificație personală pentru 
tine. Trebuie să vezi dacă este cu adevărat ghidat de valorile tale sau e  mai degrabă o urmare a unei reguli 
stricte sau o încercare de a face pe plac altor persoane sau o încercare de a evita durerea. Dacă îi lipsește 
sensul sau scopul, verifică dacă este cu adevărat ghidat de valorile tale. Obiectivul te ajută să îți conduci 
viața într-o direcție care, în măsura în care se poate prevedea, va îmbunătăți probabil calitatea acestei vieți?

Trainic: pentru a da o mai mare specificitate obiectivului tău, stabilește o dată și o oră. Dacă acest lucru nu 
este posibil, acordă-ți cel mai probabil termen limită posibil. Identifică obiectivele pe termen scurt, mediu 
și lung: lucruri pe care le pot face în următoarele zile/săptămâni (obiective pe termen scurt); lucruri pe care 
le pot face în următoarele săptămâni/luni (obiective pe termen mediu); lucruri pe care le pot face în urmă-
toarele luni/ani (obiective pe termen lung).
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Pasul 2: scrie o serie ordonată de obiective începând cu cele mai simple și minime, pe care le poți atinge 
imediat, pentru a ajunge la cele pe termen lung, care vor necesita luni sau ani pentru a fi realizate.

Unele dintre obiectivele mele sunt:

- Un obiectiv imediat (ceva mic, simplu și ușor pe care îl pot face în următoarele 24 de ore)

 

- Obiective pe termen scurt (lucruri pe care le pot face în următoarele zile/săptămâni)

- Obiective pe termen mediu (lucruri pe care le pot face în următoarele săptămâni/luni)

- Obiective pe termen lung (lucruri pe care le pot face în următoarele luni / ani)
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ACTIVITATEA „Plan de acțiune” ÎN APLICAȚIA MOBILĂ 

Obiectivul meu este (fii specific):

Valorile care stau la baza obiectivului meu sunt:

Acțiunile pe care le voi întreprinde pentru a atinge acest obiectiv sunt (fii specific):

Gândurile / amintirile, emoțiile, senzațiile și impulsurile cărora sunt dispus să le fac loc (pentru a atinge 
acest obiectiv) sunt:

- gânduri / amintiri

- emoții

- senzații
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•	 impulsuri

Ar fi util să-mi reamintesc acest lucru:

Dacă este necesar, pot împărți acest obiectiv în pași mai mici, cum ar fi:

Cel mai mic și mai simplu pas cu care pot începe este:

Ora și ziua în care voi face acest prim pas sunt:



Modulul 7 - Anexe100

ACTIVITATE SUPLIMENTARĂ 
FIȘĂ DE LUCRU: „Obiective SMART”

Exercițiul OBIECTIVE SMART urmărește să se asigure că persoana care îl realizează poate stabili obiective 
SMART pentru ca planurile sale să fie specifice, măsurabile, realizabile, relevante și cu limite de timp.

Prin acest exercițiu, vei descoperi că motivul real pentru care nu le-ai realizat este că planurile tale au fost 
prea vagi sau nerealiste. Vei putea să îți adaptezi viziunea și să o reformulezi sub forma unui obiectiv SMART, 
astfel încât să îți poți realiza visul.

1. Identifici un obiectiv specific

În timp ce îți scrii obiectivul, încearcă să răspunzi la cele cinci întrebări:

 • Ce vreau să realizez?
 • De ce este important acest obiectiv?
 • Cine este implicat?
 • Unde este?
 • Ce resurse sau limite sunt implicate?

2. Identifici un obiectiv măsurabil, răspunzând la următoarele întrebări:

 • Este obiectivul meu concret? (evită obiectivele vagi, cum ar fi „vreau să fiu fericit”)
 • Cum voi ști când va fi atins?
 • Ce vor realiza ceilalți?

3. Identifici un obiectiv realizabil:

 • Cum pot realiza acest lucru?
 • Cât de realist este obiectivul, în funcție de alte constrângeri, cum ar fi factorii financiari?

4. Identifici un obiectiv relevant

 • Ți se pare util?
 • Este acesta momentul potrivit?
 • Se potrivește cu nevoile mele?
 • Sunt eu persoana potrivită pentru a realiza acest lucru?
 • Este aplicabil în contextul socio-economic actual?

5. Identifici un obiectiv limitat în timp

 • Când o voi face?
 • Ce pot face în șase luni?
 • Ce pot face în șase săptămâni?
 • Ce pot face astăzi?
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ACTIVITATE SUPLIMENTARĂ 
FIȘĂ DE LUCRU:  „Viața activă” (adaptare după Dr. Szondy 
Máté)25

Săptămâna aceasta gândește-te la obstacolele pe care trebuie să le depășești pentru a duce o viață mai 
activă. Unele dintre obstacole sunt dificultăți externe, obiective, altele țin mai mult de convingeri interne. 
Cele mai frecvente dintre acestea sunt:

    „Nu am suficient timp.” „În cele mai multe cazuri, acest gând se referă la modul cum îmi petrec timpul.” 
De exemplu, gândește-te cât timp din timpul petrecut în fața unui ecran (nu la serviciu) pe zi ai putea să 
dedici mișcării.

    „Sunt prea obosit să mă antrenez.” - Exercițiile fizice moderate ajută la depășirea oboselii. Dacă te con-
vingi să te miști în ciuda oboselii inițiale, atunci aproape sigur te vei simți  încărcat de energie.

    „Antrenamentul este plictisitor și nu este distractiv.” - Experimentează! Găsește forma de mișcare care îți 
place cel mai mult. Alternează diferitele forme de mișcare! Găsește un partener, tovarăși de mișcare!

    „Sunt prea bătrân ca să încep.” - Există o mulțime de oameni care încep să se miște la vârsta de 40-50 de 
ani. Asigură-te doar că alegi forma de exerciții fizice potrivită pentru vârsta și condiția ta fizică!

    „Dacă mă forțez, o să fac un atac de cord.” - Dacă ai cu adevărat o problemă de sănătate de care trebuie să 
ai grijă, vorbește cu medicul tău. Activitatea fizică activă și persistentă este benefică și importantă pentru 
toată lumea.

Gândește-te cât de activă este mișcarea în viața ta în acest moment! Ce fel de familie, tipare și obiceiuri din 
copilărie aduci cu tine în legătură cu mișcarea? Cât de multă atenție acorzi unui stil de viață activ? Dacă 
duci un stil de viață pasiv, sedentar, vezi vreun dezavantaj în acest sens? Care ar fi beneficiile unei vieți mai 
active din punct de vedere fizic?

De asemenea, gândește-te care ar fi obiectivele tale care ar avea ca urmare creșterea mișcării? Dorești să 
slăbești? Dorești să îți îmbunătățești starea de spirit? Sau pur și simplu vrei să trăiești mai sănătos?

25   Szondy M. (2020). Tudatos változás (Conscious Change). Editura Kulcslyuk.
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Și, în cele din urmă, gândește-te la ce fel de activități active dorești să faci. Ce ți-ar aduce bucurie? Care sunt 
opțiunile tale?

Iată câteva sfaturi pentru a te ajuta să începi:

Începe să te miști treptat!

Acordă-ți o lună de probă. Angajează-te să îți respectați planul de antrenament timp de o lună, indiferent 
de rezistența internă care apare în tine. La sfârșitul primei luni, s-ar putea să simți deja efectele pozitive ale 
mișcării și acest lucru îți va întări motivația.

Așteptă-te la faptul că antrenamentul s-ar putea să nu fie plăcută la început.

Recompensează-te pentru angajamentul tău.

Nu uita să te încălzești.

Urmărește-ți corpul, căutând semne, nu te suprasolicita și nu te antrena până te îmbolnăvești!
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ACTIVITATE SUPLIMENTARĂ 
FIȘĂ DE LUCRU: „Somnul” (adaptare după Dr. Szondy Máté)26

Săptămâna aceasta, te concentrezi asupra somnului. Acest lucru se datorează faptului că relaxarea duce, 
de obicei, la o mai bună sănătate fizică și mentală, la o reglare mai eficientă a emoțiilor și la niveluri mai 
scăzute de anxietate. În schimb, insomnia cronică – dacă ai probleme cu somnul cel puțin trei seri pe 
săptămână timp de trei luni – poate avea o serie de efecte fizice și mentale negative.
Cât de mulțumit ești în acest moment de cantitatea și calitatea somnului tău? Dacă suferi de insomnie, de 
ce tip? Îți este greu să dormi, te trezești des noaptea sau te trezești foarte devreme în zori?

Câteva sfaturi utile pentru a îmbunătăți igiena somnului:
- Stil de viață regulat: întinde-te și scoală-te la aceeași oră în fiecare zi (indiferent de cantitatea de 

somn)!
- Exercițiile fizice regulate sunt, de asemenea, bune pentru somn, dar evită efortul fizic cu câteva ore 

înainte de a adormi!
- Evită mâncărurile grase, picante seara!
- Nu fuma și nu bea alcool înainte de a merge la culcare!
- Nu bea cafea (nu bea cacao, ceai, cola) după-amiaza și seara!
- Creează un mediu de somn adecvat:

o tăcere
o întuneric
o aer curat
o temperatură plăcută, răcoroasă (temperatura scăzută a corpului este unul dintre stimulii 

cheie ai somnului)
o pat confortabil-confortabil

- Dezvoltă-ți obiceiuri de culcare!
- Folosește patul doar pentru a dormi și a face dragoste (nu pentru a mânca, a lucra, a te uita la te-

levizor)!
- Înainte de a adormi, fă un exercițiu de relaxare, ascultă muzică, citește!
- Evită somnul în timpul zilei!
- Dacă nu adormi în 15 minute, părăsește patul, lucrează în altă parte până adormi (între timp, nu 

mânca și fă doar activități de relaxare) - abia apoi întinde-te din nou!
- Noaptea, dacă te trezești, nu te uita la ceas!

26   Szondy M. (2020). Tudatos változás (Conscious Change). Editura Kulcslyuk.
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ACTIVITATE SUPLIMENTARĂ 
FIȘĂ DE LUCRU:  „Relația conștientă”  
(adaptare după Dr. Szondy Máté)27 

Sună ca un clișeu, dar noi suntem cu adevărat „ființe sociale”. Fericirea noastră (și, de asemenea, sănăta-
tea noastră) este determinată în mare măsură de faptul că avem sau nu relații sociale în care ne simțim 
apropiați de ceilalți și ne putem deschide în siguranță. Săptămâna aceasta, ne vom concentra pe conști-
entizarea relațiilor noastre.

Pentru că îți poți schimba comportamentul social dacă devii conștient de reacțiile tipice, care se repetă 
în mod automat, la care ești predispus, gândește-te care sunt acestea în relațiile tale de astăzi. Poate fi 
vreuna dintre aceste reacții care cauzează problema și ai dori să le schimbi? De exemplu, este posibil să fii 
reticent sau prea dominant în situațiile sociale.

De asemenea, fii conștient că faci suficient pentru a-ți alimenta relațiile. Există ceva ce poți face pentru 
a-ți face relațiile mai active sau mai profunde?

Comunicarea conștientă:

Ce înseamnă comunicarea conștientă în practică?

1. Vorbirea conștientă

 • Înainte de a vorbi, să îți clarifici că intenționezi să faci acest lucru. Dacă vrei să îl rănești pe celă-
lalt, gândește-te din nou la consecințe.

 • Nu vorbi din obișnuință, în modul pilot automat, ci fii atent la celălalt și la mediul înconjurător

 • Rămâi sincer, autentic.

2. Ascultarea conștientă

 • Observă când atenția ta se abate de la celălalt.

 • Observă când începi să dai calificative, etichetând ceea ce spune celălalt.

 • Observă că atunci când te gândești la ce să răspunzi – înseamnă că nu mai acorzi atenție celui-
lalt.

În acest fel, fiecare dintre conversațiile și interacțiunile tale poate deveni practica unei prezențe conștiente.

27   Szondy M. (2020). Tudatos változás (Conscious Change). Editura Kulcslyuk.
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Modulul 8 Anexe
FIȘĂ DE LUCRU:  Introducere în teoria autocompasiunii

Ca o introducere la acest subiect, să începem cu o poveste. 

 Imaginează-ți că trebuie să îți petreci întreaga viață cu o persoană care îți critică fiecare mișcare. Atunci 
când faci ceva greșit, acea persoană spune: „Bineînțeles că nu ai reușit, ești inutil, nu are rost să te strădu-
iești atât de mult”. Când ești trist, îți spune: „Nu mai fi leneș, ridică-te, nu ai niciun motiv să te plângi de pro-
blemele tale”. Când faci ceva bun, el spune: „Oh, toată lumea poate face asta, nu e meritul tău.” Cum crezi 
că ar fi viața cu o astfel de persoană? Ți-ar plăcea să-ți petreci timpul cu cineva care este atât de „otrăvitor”, 
insensibil și rece? Și acum, imaginează-ți situația opusă – că trebuie să îți petreci întreaga viață cu cineva 
care te iubește, te înțelege și te sprijină. Când faci ceva greșit, el îți va spune: „Bine, nu ți-a ieșit chiar așa 
de bine, dar nu s-a întâmplat nimic teribil. Poți oricând să încerci din nou!” Când ești trist, el îți va spune: 
„Înțeleg că ești trist. Acordă-ți timp – mâine este o nouă zi”. Când faci ceva bun, acea persoană te laudă, se 
bucură împreună cu tine. Cum crezi că ar fi viața ta dacă ți-ai petrece-o alături de o astfel de persoană? Mult 
mai bună, nu-i așa? Incomparabil! Ar fi o viață liniștită, în care ai ști că ai pe cine te baza, în orice situație 
te-ai afla.

Întrebare: Deci acum – care este persoana cu care petrecem cel mai mult timp – literalmente 24 de ore pe 
zi? Bineînțeles, cu noi înșine. În funcție de modul în care ne tratăm pe noi înșine, poți fi cel mai bun prie-
ten sau cel mai rău dușman al tău – ca în povestea de mai sus. Din păcate, majoritatea oamenilor sunt cei 
mai mari dușmani ai lor. Ei fac exact ceea ce este descris în poveste – se critică pe ei înșiși pentru eșecuri 
și greșeli, își minimalizează succesele, nu știu cum să se descurce cu propria tristețe... Ei sunt capabili să-și 
spună singuri astfel de critici și insulte pe care nu le-ar spune nimănui altcuiva. Nu se plac pe ei înșiși și nu 
au respect de sine – cred că nu sunt suficient de deștepți, suficient de frumoși, suficient de buni, că trebuie 
să dea ceva mai mult pentru a merita iubire și respect. Este clar că o astfel de atitudine față de noi înșine 
duce la probleme suplimentare, la anxietate și depresie.

Noi, oamenii, suntem ființe sociale. Ne concentrăm pe construirea de relații cu ceilalți, deoarece a fost 
important din punct de vedere evolutiv pentru noi pentru a supraviețui. Prin urmare, avem capacitatea de 
a-i înțelege pe ceilalți oameni, mințile și motivele lor, și ne folosim de această capacitate pentru a ne găsi 
propriul loc în lumea socială. Putem folosi aceleași abilități pentru a dezvolta o relație diferită cu noi înșine: 
să ne cunoaștem și să ne înțelegem propria minte, emoțiile, reacțiile și motivațiile pentru a naviga mai bine 
în lumea noastră interioară.

Iubirea de sine

Iubirea de sine este adesea înțeleasă greșit ca fiind un comportament egoist, narcisist – ca ceva ce nu tre-
buie cultivat. Dacă se spune că cineva este plin de compasiune față de sine însuși, se poate crede că este 
prea sensibil, tandru, ascultător, slab, dar acest lucru este departe de adevăr. Iubirea de sine, o stimă de 
sine sănătoasă, înseamnă că ne simțim valorizați la fel de mult ca și ceilalți oameni și că merităm să fim 
iubiți și respectați. De regulă, persoanele cu o stimă de sine sănătoasă au mai mult succes la școală și la 
serviciu și au relații mai sănătoase și mai puternice cu ceilalți. Aceștia cedează mai rar la presiuni, sunt mai 
înclinați să accepte provocări, mai perseverenți în rezolvarea problemelor și pur și simplu mai fericiți. Este 
important de subliniat că stima de sine sănătoasă sau iubirea de sine nu trebuie confundată cu un senti-
ment de superioritate, îngâmfare sau egocentrism care sunt de fapt o acoperire pentru a ascunde emoțiile 
negative față de sine. Cei care nu se iubesc pe ei înșiși, care au o stimă de sine scăzută, sunt mai înclinați 
să fie influențați de alte persoane, sunt nemulțumești de ei înșiși, se subestimează și au o părere negativă 
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despre ei înșiși, atribuie eșecurile propriei incompetențe. Stima de sine se poate manifesta prin competiția 
constantă cu ceilalți sau prin căutarea constantă a confirmării din partea altor persoane că ești suficient de 
bun, frumos sau deștept.

Kristen Neff, specialista în autocompasiune, a afirmat că compasiunea înseamnă a întâmpina suferința cu 
bunătate – o parte empatie, o parte tratarea cuiva așa cum am dori să fim tratați. Există o linie fină între a 
simți compasiune pentru cineva și a te identifica excesiv cu emoția cuiva, până la punctul în care nu poți 
separa perspectiva ta de cea a altcuiva.  Atunci când simțim compasiune, o simțim pentru cineva. 

De ce este importantă compasiunea?

Compasiunea este în general definită ca fiind o sensibilitate la suferință și un angajament de a o reduce și 
de a o preveni. Persoanele pline de compasiune sunt capabile să observe și să se conecteze cu propriile 
experiențe dificile și cu cele ale altora și intenționează să ajute prin utilizarea cunoștințelor, abilităților, 
forței și înțelepciunii.

Compasiunea este importantă pentru că viața este grea. Viețile noastre sunt pline de schimbări și pierderi. 
Am fost creați să îmbătrânim și să murim, iar noi suferim adesea din cauza bolilor și a tragediilor care ni 
se întâmplă. Creierul nostru a evoluat pentru a se concentra pe semnele unei amenințări din mediul în-
conjurător – pentru că detectarea la timp a unei amenințări pentru strămoșii noștri era crucială pentru 
supraviețuire. Acesta este motivul pentru care astăzi mințile noastre sunt în mod inerent problematice și 
dificil de gestionat. De exemplu, mulți oameni suferă de anxietate și îngrijorare excesivă, deoarece mintea 
lor „învârte” diverse moduri în care ceva poate merge prost. Reacțiile emoționale pot fi confuze și contra-
dictorii. Creierul uman are o capacitate uimitoare de a comenta, judeca, evalua experiențele, emoțiile și 
reacțiile noastre personale. Avem o conștiință de sine care ne poate determina să judecăm modul în care 
gândim și simțim. Dar când ne uităm mai atent – suntem cu adevărat vinovați pentru ceea ce gândim și cum 
ne simțim?

Ai ales tu dacă să te naști și unde să te naști? Ce fel de gene vei avea? Ai ales tu cum a evoluat creierul uman? 
Ai ales tu temperamentul tău de bază și emoțiile pe care le trăiești? Ți-ai ales corpul, dorințele, poftele și 
nevoile umane de bază? Ai ales tu experiențele pe care le-ai avut în copilărie? Pur și simplu „te-am regăsit 
aici, în cursul vieții tale”; simți, dorești și ai nevoie de lucruri pe care nu ai ales să le simți, să le dorești și 
de care să ai nevoie. Viața ta este determinată de loteria geneticii tale și de situațiile care ți se întâmplă. 
Educația și cultura îți modelează valorile, temerile și dorințele. Evenimentele din copilăria timpurie, asupra 
cărora nu ai  avut niciun control, ți-au modelat modul în care te percepi pe tine însuți, pe ceilalți oameni și 
lumea. Multe părți ale vieții tale nu sunt alegerea ta. Concluzia tuturor acestor reflecții este următoarea: Nu 
este vina ta că viața este grea și că este dificil să îți gestionezi mintea și emoțiile.

Autocompasiunea este abilitatea de a-ți observa propria suferință, circumstanțele dificile și de a reacționa 
cu dragoste și înțelegere față de tine însuți. Nu ești vinovat pentru cărțile care ți-au fost împărțite, dar ești 
responsabili pentru modul în care le joci. O atitudine plină de compasiune este o atitudine sănătoasă care 
te ajută să faci față provocărilor vieții și să răspunzi la cerințele mediului înconjurător. Terapia centrată pe 
compasiune (CFT) este o abordare terapeutică bazată pe construirea unei astfel de viziuni sănătoase des-
pre noi înșine, iar cercetările îi dovedesc succesul în tratamentul diferitelor dificultăți psihologice.

Autocompasiunea este pur și simplu compasiunea îndreptată spre interior. La fel cum poți simți compasi-
une pentru suferința altora, poți extinde compasiunea față de tine însuți atunci când tu ești cel care suferă, 
indiferent dacă suferința este rezultatul propriilor tale greșeli, eșecuri sau imperfecțiuni personale. 

Prin urmare, autocompasiunea presupune să accepți să fii afectat de propria ta suferință și să fii deschis în 
legătură cu ea, fără a o evita sau a te deconecta de ea, întinzând mâna pentru a-ți ușura propria suferință 
și pentru a te vindeca cu bunătate. Autocompasiunea implică, de asemenea, întâlnirea cu durerea, imper-
fecțiunile și eșecurile tale fără a judeca, astfel încât experiența ta să fie văzută ca parte a experienței umane 
mai largi. (Neff & Germer 2017)
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Cum să dezvolți autocompasiunea?

Începe să îți dezvolți autocompasiunea printr-o autocunoașterea mai bună. Realizând modul în care anu-
mite gene și experiențe de viață ți-au modelat gândurile și emoțiile, dobândești o nouă perspectivă asupra 
ta și a experiențelor tale interioare. Începi să înțelegi din ce în ce mai profund că nu ești vinovat pentru 
modul în care ești condiționat. Ne poți întreba: ce versiune a mea aș vrea să dezvolt acum? Vreau să conti-
nui să mă critic și să mă subminez sau vreau să învăț să îmi răspund cu iubire și înțelegere? După această 
înțelegere teoretică și decizia că dorim să dezvoltăm o relație sănătoasă cu noi înșine, urmează practica în 
viața de zi cu zi.

Atunci când ești copleșit de gânduri și sentimente grele, aplici regula celor 3 pași:

1. Observă ce se întâmplă – acesta este un pas care pare evident, dar este tocmai cel mai important pas care 
duce la modalități mai sănătoase de a face față situației. Este important să observi că ești trist, furios sau 
speriat, astfel încât să poți reacționa bine. Poate fi de mare ajutor dacă îți pui mâna pe inimă în acest pas. 
Observă cum se manifestă acest sentiment în corpul tău, ce gânduri ți se învârt în cap. În acest fel faci un 
pas înapoi și îți încetinești propria reacție automată (de obicei inutilă).

2. Amintește-ți că este un accident uman – în acest moment, sute de mii de oameni de pe Pământ se simt 
astfel. Viața umană este așa, plină de suișuri și coborâșuri. Gândurile și sentimentele grele nu reprezintă 
nimic greșit; sunt experiențe umane normale.

3. Reacționează cu iubire și oferă-ți ceea ce ai nevoie – specificul acestui pas depinde de situația în care te 
afli și de ceea ce ai nevoie. Este important să existe o conștientizare în răspunsul tău la situație, mai degrabă 
decât să reacționezi în mod automat.

Încetul cu încetul, aplicând acești 3 pași, vei dezvolta o relație sănătoasă cu tine însuți și cu propriile gân-
duri și sentimente. Dezvoltând dragostea și înțelegerea față de tine însuți, îi vei înțelege mai bine pe ceilalți 
oameni, vei fi mai dispus să ierți și să oferi și mai multă dragoste celorlalți. Imaginează-ți cum ar fi lumea 
dacă toți oamenii și-ar lua 10 minute pe zi pentru a se cunoaște și a se înțelege mai bine pe ei înșiși. Așa cum 
spunea Pierre Corneille: „Iubirea de sine este fundația tuturor celorlalte iubiri”.

Beneficiile folosirii autocompasiunii:

 ✓ reduce emoțiile negative față de sine, inclusiv:

 • sentimentul nevredniciei

 • îndoiala de sine

 •  prejudecata

 • furia

 • autocritica
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FIȘĂ DE LUCRU: „Identificarea celor 3 zone: zona de confort, 
zona de autoîngrijire și zona dominată de sentimentul de 
copleșire”28

Sentimentul de copleșire este foarte diferit pentru fiecare dintre noi. Modul în care ne afectează depinde 
foarte mult de ceea ce avem în viață, dar și de experiențele noastre anterioare. De exemplu, dacă am avut 
multe traume în viață, acest lucru poate afecta foarte mult modul în care răspundem la sentimentul de 
copleșire. Interesant este că unele persoane cu un istoric de evenimente traumatice cred despre sine că se 
descurcă grozav în situații de criză. Ei intră în modul „do-do go-go”, făcând cam orice altceva decât să se 
oprească de fapt și să recunoască ceea ce simt. Alți oameni intră în blocaj complet, când totul pare absolut 
imposibil, de la spălatul pe dinți și hrănirea nutritivă, până la trimiterea de mesaje și apelarea familiei și 
prietenilor. 

Zona de confort

În general, ai tendința de a fi copleșit atunci când te confrunți cu probleme care par prea puternice sau 
care depășesc capacitatea ta de a le face față sau când trăiești o emoție intensă pe care nu crezi că o poți 
gestiona. Este important să recunoști că emoțiile nedorite, cum ar fi stresul, pot avea influențe extrem de 
pozitive asupra vieții tale. E neapărat nevoie să te confrunți cu situații și sarcini care cel puțin par a fi în 
afara zonei noastre de confort. Aici are loc creșterea, evoluția. Fără stres, viața ar fi foarte plictisitoare și 
fără evenimente. 

A sta confortabil înseamnă a rămâne static. Dacă nu ieși din ceea ce faci de obicei, eviți posibilitatea unei 
schimbări semnificative în viața ta. Pentru o schimbare ușor de gestionat, trebuie să înveți să depășești cu 
blândețe limitele zonei tale de confort, folosind abordarea Mică. Prin natura lui, omul e o creatură de tipul 
„totul sau nimic”. Cei mai mulți dintre noi avem tendința fie de a ne amâna viața, fie de a ne duce viața cu o 
viteză care este imposibil de gestionat și nesustenabilă pe termen lung. 

Zona de autoîngrijire

La fel cum nu se poate experimenta o creștere pozitivă fără a te aventura în afara zonei de confort, este 
adevărat că, dacă te îndepărtezi prea mult de ea, prea repede, poți ieși și din zona de autoîngrijire, pierzând 
astfel potențialul de schimbare durabilă. Cu toate acestea, dacă rămâi în interiorul zonei de autoîngrijire, 
îți poți transforma viața în moduri incredibil de pozitive. Începi să răspunzi diferit în relații. Și descoperi că 
ești capabil de mai mult decât ai crezut vreodată că este posibil.

Zona de autoîngrijire implică două componente esențiale: a) operarea cu niște pași suficient de mici care 
să fie gestionabili pentru tine pe termen lung și b) construirea unor momente în ziua ta care să te alimente-
ze. Fiecare acțiune în care te angajezi sau pe care o eviți are un impact. Unele acțiuni pot alimenta, iar altele 
pot epuiza. Ceea ce te alimentează va depinde de personalitatea ta și de cât de introvertit sau extrovertit 
ești. 

Cu toții avem nevoie de o anumită cantitate de activități de alimentare care îi implică pe alții, cum ar fi 
întâlnirile cu prietenii sau implicarea în hobby-uri interactive. Cu toate acestea, avem nevoie, în egală mă-
sură, de unele activități hrănitoare în viețile noastre care ne aduc un sentiment de pace și singurătate. Prin 
urmare, este de o importanță critică să echilibrezi atât activitățile de autoîngrijire introvertite, cât și cele 
extrovertite. 

28 Leonard-Curtin, A., Leonard-Curtin, T. (2020). The Power of Small: Making Tiny Changes When Everything Feels Too Much. Macmillan Pub-
lishers.
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Zona dominată de sentimentul de copleșire

Atunci când caută schimbarea, mulți oameni au probleme pentru că încearcă să iasă prea mult din zona lor 
de confort, astfel încât ies și din zona lor de autoîngrijire. 

Dacă ai probleme în a-ți afirma nevoile, cel mai probabil va fi în afara zonei tale de autoîngrijire să începi să 
le spui tuturor de fiecare dată când te deranjează. 

Dacă afirmarea nevoilor tale este o problemă pentru tine, zona ta de confort implică o mulțime de mici 
acțiuni de respingere a sentimentelor și nevoilor tale și de punere a celorlalți înaintea ta. Valorile tale te 
conectează cu ceea ce contează în viața ta. Valorile tale ar trebui să fie întotdeauna ghidurile tale. Valorile 
sunt, în esență, micile blocuri care, atunci când sunt transformate, se construiesc în timp pentru a crea o 
viață pe care o vrei și o dorești cu adevărat. Atunci când fie te deconectezi de la valorile tale, fie nu trăiești 
în concordanță cu ele, aceste mici blocuri se acumulează în timp pentru a crea o viață care este neîmplinită 
și lipsită de un sens al scopului și al direcției. 

Uneori, valorile tale pot fi foarte asemănătoare cu cele ale familiei și prietenilor tăi, iar alteori pot fi radical 
diferite. Poate fi mai util să îți pui câteva întrebări practice cu privire la domenii valoroase din viața ta, cum 
ar fi relațiile, sănătatea și dezvoltarea personală, scopul și contribuția și recreerea.   
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FIȘĂ DE LUCRU ȘI ACTIVITATE  
ÎN APLICAȚIA MOBILĂ  
Pași mici pentru a-ți extinde  
zona de confort29

Identifică-ți zona de confort

Scrie trei acțiuni pe care le întreprinzi pentru a te menține în zona ta de confort. Acestea ar pu-
tea fi lucruri cum ar fi să stai în casă în loc să ieși sau să eviți o anumită sarcină pe care știi că 

trebuie să o faci, dar pe care nu reușești să o faci.

Identifică-ți acțiunile de autoîngrijire

Scrie trei acțiuni care te-ar scoate din zona de confort, dar care ar fi suficient de mici și ușor de 
gestionat pentru a fi în zona ta de autoîngrijire.

Identifică punctul în care te simți copleșit.

Scrie comportamentele pe care le adoptați, gândurile dificile și provocările emoționale ale ex-
perienței tale atunci când observi că te simți prea mult copleșit.

29 Leonard-Curtin, A., Leonard-Curtin, T. (2020). The Power of Small: Making Tiny Changes When Everything Feels Too Much. Macmillan Pub-
lishers. Ilustrație realizată de Mătușa Act - https://www.facebook.com/ACTAuntie
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FIȘĂ DE LUCRU: „Meditația Metta”30

Meditația Metta este un tip de meditație budistă. În limba pali – o limbă strâns legată de sanscrită și vorbită 
în nordul Indiei - „metta” înseamnă energie pozitivă și bunătate față de ceilalți.

Această practică este cunoscută și sub numele de meditația iubirii.

Scopul meditației metta este de a cultiva bunătatea față de toate ființele, inclusiv față de tine însuți și față 
de:

 • familie,
 • prieteni,
 • vecini,
 • cunoștințe,
 • persoanele dificile din viața ta,
 • animale.

Tehnica principală a meditației metta implică recitarea unor fraze pozitive față de tine și față de aceste 
ființe.
Ca și alte tipuri de meditație, această practică este benefică pentru sănătatea mentală, emoțională și fizică. 
Este deosebit de utilă pentru reducerea emoțiilor negative față de tine însuți și față de alte persoane.

Ce trebuie să știi despre meditația metta

Meditația Metta este o practică budistă tradițională. Este folosită de mii de ani.

Diferite tradiții abordează practica în moduri diferite. Cu toate acestea, toate formele de meditație metta au 
ca scop comun dezvoltarea unor emoții pozitive necondiționate față de toate ființele.

Aceasta include sentimente de:

 • bucurie,
 • încredere,
 • dragoste,
 • recunoștință,
 • fericire,
 • apreciere,
 • compasiune.

Pentru a cultiva aceste emoții, reciți în tăcere fraze pentru tine și pentru ceilalți. Aceste fraze sunt menite 
să exprime intenții bune.

Câteva exemple de fraze de meditație metta includ:

 • „Fie ca eu să fiu în siguranță, pașnic și lipsit de suferință.”
 • „Fie ca eu să fiu fericit. Fie ca eu să fiu sănătos.”
 • „Fie ca eu să fiu puternic și încrezător.”

Este important să repeți fiecare frază cu atenție. Acest lucru te ajută să te concentrezi asupra frazei și a 
emoțiilor asociate.
30   Kirsten Nuenz: https://www.healthline.com/health/metta-meditation 
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Care sunt beneficiile?

O practică regulată a meditației metta poate fi benefică atât pentru minte, cât și pentru corp. Să analizăm 
mai îndeaproape unele dintre aceste beneficii.

1. Promovează autocompasiunea
Deoarece meditația metta implică recitarea unor fraze amabile față de tine însuți, ea poate stimula un sen-
timent de autocompasiune.
Autocompasiunea poate reduce, de asemenea, emoțiile negative față de tine însuți, inclusiv:

 • nevrednicie,
 • îndoială de sine,
 • hotărâre,
 • furie,
 • autocritică.

Aceste beneficii au fost observate într-un mic studiu din 2014. Participanții care au practicat meditația met-
ta au devenit mai puțin critici față de ei înșiși decât cei care nu au folosit această practică. Un alt studiu din 
2013 a constatat că meditația metta de rutină a avut capacitatea de a crește autocompasiunea și atenția la 
persoanele cu tulburare de stres post-traumatic (PTSD). Aceste efecte au ajutat la scăderea simptomelor 
PTSD.

2. Scade stresul și anxietatea
Potrivit unei cercetări din 2013, meditația mindfulness poate reduce semnificativ simptomele de anxietate.
În plus, dovezile clinice au arătat că meditația de conștientizare, atunci când este practicată în mod regulat, 
poate reduce, de asemenea, răspunsul inflamator cauzat de stres.
Meditația Metta poate duce acest lucru chiar mai departe, potrivit practicanților de meditație. Pe măsură ce 
dezvolți autocompasiunea, te percepi într-o lumină mai pozitivă. Acest lucru promovează emoții precum 
dragostea și recunoștința.
Aceste emoții îți pot crește nivelul de satisfacție în viață, reducând astfel stresul și anxietatea.

3. Reduce durerea fizică
Există unele dovezi că meditația metta poate diminua unele tipuri de durere fizică.

Într-un studiu mai vechi din 2005, practica a redus durerile lombare persistente.

Un studiu din 2014 a constatat un efect similar la persoanele cu atacuri frecvente de migrenă. Cercetătorii 
din ambele studii au atribuit scăderea nivelului de durere efectului de ameliorare a stresului pe care îl are 
meditația metta. Stresul emoțional, la urma urmei, poate agrava durerea fizică.

4. Îmbunătățește longevitatea

Telomerii sunt structuri de ADN aflate la capetele fiecărui cromozom. Aceștia au rolul de a proteja informa-
țiile genetice.

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, telomerii noștri se scurtează în mod natural. Stresul cronic poate accelera 
acest proces, provocând o îmbătrânire biologică mai rapidă.

Activitățile de ameliorare a stresului, cum ar fi meditația metta, pot atenua acest efect. Un mic studiu din 
2013 a constatat că meditația metta este asociată cu o lungime mai mare a telomerilor. Cercetătorii au spe-
culat că această practică ar putea contribui la îmbunătățirea longevității. 

5. Îmbunătățește conexiunile sociale
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Meditația Metta poate, de asemenea, să hrănească relații sociale mai puternice.

După ce reciți fraze amabile față de tine însuți, vei extinde această amabilitate și asupra altor persoane. 
Acest lucru îți permite să manifeștii compasiune și empatie față de ei.

De asemenea, te încurajează să te gândești la ceilalți și să recunoști cum te fac să te simți.

În plus, pe măsură ce îți dezvoltați iubirea de sine, este posibil să fii mai puțin predispus să te vezi negativ. 
Acest lucru face mai ușor să păstrezi spațiu pentru ceilalți, ceea ce poate cultiva mai multe conexiuni pozi-
tive.

Cum se face acest lucru

Nu ai nevoie de niciun echipament special pentru a începe meditația metta.

Un alt bonus este că o poți face oriunde dorești – într-un colț liniștit al casei tale, în aer liber, în curte, sau 
chiar la birou. Încearcă să alegi un loc în care este puțin probabil să fii distras, apoi urmează acești pași:

1. Stai într-o poziție confortabilă. Închide ochii. Inspiră încet și adânc pe nas și continuă să respiri 
adânc.

2. Concentrează-te pe respirație. Imaginează-ți că respirația ta călătorește prin corpul tău. Concen-
trează-te pe inima ta.

3. Alege o frază amabilă, pozitivă. Recită în tăcere fraza, îndreptând-o spre tine. Poți spune: „Fie ca eu 
să fiu fericit. Fie ca eu să fiu în siguranță. Fie ca eu să găsesc pacea”.

4. Repetă încet fraza. Recunoaște semnificația ei și cum te face să te simți. Dacă îți distrage atenția, 
evită să te judeci. Doar revino la frază și continuă să o repeți.

5. Acum, gândește-te la prietenii și familia ta. Te poți gândi la o anumită persoană sau la un grup de 
persoane. Recită fraza pentru ei: „Fie ca voi să fiți fericiți. Fie ca voi să fiți în siguranță. Fie ca voi să 
găsiți pacea”. Din nou, recunoaște semnificația și ceea ce simți.

6. Continuă să reciți fraza față de ceilalți, inclusiv față de vecini, cunoștințe și persoane dificile. Recu-
noaște-ți emoțiile, chiar dacă sunt negative. Repetă fraza până când experimentezi sentimente de 
compasiune.

Unele persoane folosesc imagini vizuale în timp ce recită fiecare frază. De exemplu, îți poți imagina lumina 
care iese din inima ta sau din persoana la care te gândești.

De asemenea, poți schimba fraza pe parcursul antrenamentului.

Sfaturi pentru începători
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Dacă ești nou în meditație, aceasta poate părea intimidantă. De asemenea, primele câteva sesiuni ar putea 
să ți se pară neproductive. Reține, totuși, că este nevoie de timp pentru a obține efectele dorite.

Ia în considerare aceste sfaturi pentru începători:

 • Ai răbdare. Nu te aștepta la rezultate imediate. Meditația este o practică menită să evolueze.

 • Renunță la perfecțiune. Mintea ta va fi probabil în derivă, așa că nu-ți face griji că te vei lăsa dis-
tras. Recunoaște că acest lucru este normal. Încearcă să te concentrezi asupra momentului pre-
zent în loc de rezultatele potențiale.

 • Evită să te judeci. Atunci când devii distras, evită să te critici. Recunoaște distragerea atenției și 
revino ușor la practică.

 • Experiment. Meditația poate fi făcută în orice loc sau postură și în orice moment care funcționea-
ză cel mai bine pentru tine. Încearcă să meditezi în diferite locuri și poziții și în diferite momente 
ale zilei pentru a găsi ceea ce funcționează cel mai bine pentru tine.

Linia de jos

În timpul meditației metta, recită fraze pozitive față de tine și față de alte persoane. Practica are ca scop 
promovarea unei stări mentale de bunătate, iubire și compasiune.

Atunci când este practicată cu regularitate, meditația metta poate ajuta la minimizarea emoțiilor negative 
față de tine și față de ceilalți. La fel ca alte forme de meditație mindfulness, aceasta poate reduce, de ase-
menea, stresul și durerea fizică.

Dacă vrei să încerci meditația metta, ai răbdare și fii deschis la această experiență. Practicarea câtorva mi-
nute în fiecare zi ar putea face diferența în timp.
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SCENARIUL ȘI ACTIVITATEA ÎN APLICAȚIA MOBILĂ „Meditația 
Metta” - Exercițiu de respirație de autocompasiune31

Ca și înainte, și dacă ești dispus, aș dori să te invit să faci un exercițiu de respirație de 
autocompasiune.

Poți să închizi ochii sau să-ți fixezi privirea în jos.

Ia-ți câteva momente pentru a te acomoda în ritmul propriei tale respirații.....

Pentru un moment, poți să te gândești la cineva important pentru tine (poate fi clientul tău sau 
orice persoană importantă pentru tine).

Imaginează-ți pe deplin toate lucrurile bune, dar și cele mai puțin bune, cele enervante...

Așa cum ți le imaginezi acum, trimite-le bunăvoință și bunătate. În mintea ta, în timp ce îți 
imaginezi această persoană, spune aceste cuvinte sau ceva similar care să ți se pară potrivit pentru 

tine...

Să fii în siguranță. Să fii liniștit. Să fii sănătos.

Fie ca tu să fii bun cu tine însuți. Fie ca tu să te accepți așa cum ești (repetă).

Și dacă această persoană trece printr-o perioadă dificilă, poți adăuga ceva de genul „cât mai mult 
posibil” la sfârșitul fiecărei laude - adică, să fii cât mai în siguranță și cât mai liniștit posibil, să fii cât 

mai sănătos posibil...

Să intri în contact cu sentimentele tale de grijă, îngrijorare și bunătate pentru această persoană...

Acum imaginează-te în prezența acestei persoane.

Repetă aceste fraze pe măsură ce te vezi acolo cu el/ea...

Fie ca noi să fim în siguranță. Fie ca noi să fim pașnici. Să fim buni cu noi înșine.

Să ne acceptăm așa cum suntem.

Observă cât de sigur te simți cu această persoană, cât de mult ții la ea - cât de mult ține ea la tine.

Acum concentrează-ți atenția asupra ta. Amintește-ți că și tu meriți grijă, bunătate, iubire.

În timp ce te gândești la aceste lucruri, permite-ți să îți aduci aminte de un aspect al tău, de o 
greșeală pe care ai făcut-o, care te deranjează.

Ceva pentru care poate te critici sau care te face să te simți inadecvat într-un fel sau altul. Încearcă 
să intri în contact cu sentimentele pe care le ai în legătură cu acest lucru – trist, speriat, izolat, 

inadecvat – cum te-ai simțit când te-ai gândit la acest lucru?

Unde simți asta în corpul tău?

31 Adaptat după dr. Sarah Cassidy
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Strângere în gât? Greutate în inimă? Tensiune în umeri?

Vezi dacă le poți permite să fie acolo, ca sentimente naturale care apar atunci când ne judecăm 
pe noi înșine. Intră în contact cu cât de multă suferință este cauzată de autojudecare sau de 

sentimentul că nu ești suficient de bun.

Uneori, cea mai mare suferință este cauzată de propriile tale mâini, prin lupta cu convingerile că 
trebuie să fii perfect.

Vezi dacă poți lua legătura cu persoana care simte aceste lucruri dificile chiar acum.

Și apoi repetă această frază în liniște pentru tine însuți sau în gând.... Fie ca eu să fiu în siguranță. 
Fie ca eu să fiu liniștit. Fie ca eu să fiu bun cu mine însumi. Fie ca eu să mă accept așa cum sunt.

Dacă îți este greu să faci acest lucru, încearcă să îți puni ușor mâna pe inimă și să simți căldura de 
acolo, poți să observi creșterea și scăderea ritmului respirației.

Dacă te simți distras, nu-i nimic – fă-ți loc și pentru asta - și când ești pregătit, revino la fraze, la 
dorința de bunăvoință care stă la baza lor și la intenția din spatele cuvintelor.

Nu uita că toată lumea se află în aceeași barcă.

Toată lumea se simte nepotrivită într-un anumit fel sau că a eșuat.

Aceasta este condiția umană.

În cele din urmă, renunță la această experiență și, încet, când ești pregătit, revino ușor în cameră.



Modulul 8 - Anexe 117

FIȘĂ DE LUCRU: „Scrie-ți o scrisoare”32

Prima parte: Ce imperfecțiuni te fac să te simți nepotrivit?

Toată lumea are ceva la ea însăși care nu-i place; ceva care îi face să se simtă rușinați, să se simtă nesiguri 
sau că nu sunt „suficient de buni”. Este condiția umană să fii imperfect, iar sentimentele de eșec și inadec-
vare fac parte din experiența de a trăi o viață umană. Încearcă să scrii despre o problemă pe care o ai și care 
tinde să te facă să te simți inadecvat sau rău în legătură cu tine însuți (aspectul fizic, probleme de serviciu 
sau de relații...) Ce emoții îți vin în minte când te gândești la acest aspect al tău? Încearcă să îți simți pur și 
simplu emoțiile exact așa cum sunt – nici mai mult, nici mai puțin – și apoi scrie despre ele.

Partea a doua: Scrie-ți o scrisoare din perspectiva unui prieten imaginar care te iubește necondiționat

Acum gândește-te la un prieten imaginar care este necondiționat iubitor, acceptabil, bun și plin de compa-
siune. Imaginează-ți că acest prieten îți poate vedea toate punctele forte și toate punctele slabe, inclusiv 
aspectul din tine însuți despre care tocmai ai scris. Reflectă asupra a ceea ce simte acest prieten față de tine 
și asupra faptului că ești iubit și acceptat exact așa cum ești, cu toate imperfecțiunile tale foarte umane. 
Acest prieten recunoaște limitele naturii umane și este bun și iertător față de tine. În marea sa înțelepciune, 
acest prieten înțelege istoria vieții tale și milioanele de lucruri care s-au întâmplat în viața ta pentru a te 
crea așa cum ești în acest moment. Inadecvarea ta particulară este legată de atât de multe lucruri pe care 
nu le-ai ales neapărat: genele tale, istoria familiei tale, circumstanțele vieții – lucruri care au fost în afara 
controlului tău.

Scrie-ți o scrisoare din perspectiva acestui prieten imaginar – concentrându-te pe inadecvarea percepută 
pentru care ai tendința de a te judeca. Ce ți-ar spune acest prieten despre „defectul” tău, din perspectiva 
unei compasiuni nelimitate? Cum ar transmite acest prieten compasiunea profundă pe care o simte pentru 
tine, în special pentru durerea pe care o simți atunci când te judeci atât de aspru? Ce ar scrie acest prieten 
pentru a-ți reaminti că ești doar un om, că toți oamenii au atât puncte forte, cât și puncte slabe? Și dacă 
crezi că acest prieten ți-ar sugera posibile schimbări pe care ar trebui să le faci, cum ar întruchipa aceste 
sugestii sentimentele de înțelegere și compasiune necondiționată? În timp ce îți scrii din perspectiva aces-
tui prieten imaginar, încearcă să insufli scrisorii tale un sentiment puternic de acceptare, bunătate, grijă și 
dorință pentru sănătatea și fericirea ta din partea acestuia.

Partea a treia: Simte compasiunea în timp ce te liniștește și te alină

După ce ai scris scrisoarea, lasă-o jos pentru o vreme. Apoi revino și citești-o din nou, lăsând cuvintele să 
se întipărească. Simți cum compasiunea se revarsă în tine, liniștindu-te și alinându-te ca o briză răcoroasă 
într-o zi călduroasă. Iubirea, conexiunea și acceptarea sunt dreptul tău din naștere. Pentru a le revendica, 
trebuie doar să te uiți în interiorul tău.

32   Adaptat după dr. Kristin Neff: https://self-compassion.org/exercise-3-exploring-self-compassion-writing/#  
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FIȘĂ DE LUCRU: „Chestionarul AAQ-II”33

AAQ-II

Mai jos vei găsi o listă de declarații. Te rugăm să apreciezi cât de adevărată este fiecare afirmație pentru 
tine, utilizând scala de mai jos pentru a completa opțiunea ta.

1 2 3 4 5 6 7
niciodată 
adevărat

foarte rar 
adevărat

rareori 
adevărat

uneori 
adevărat

frecvent 
adevărat

aproape 
întotdeauna 

adevărat

întotdeauna 
adevărat

1. Experiențele și amintirile mele dureroase mă împiedică să 
trăiesc o viață pe care o apreciez. 1 2 3 4 5 6 7

2. Mi-e frică de sentimentele mele. 1 2 3 4 5 6 7

3. Îmi fac griji că nu-mi pot controla grijile și sentimentele. 1 2 3 4 5 6 7

4. Amintirile mele dureroase mă împiedică să am o viață îm-
plinită. 1 2 3 4 5 6 7

5. Emoțiile cauzează probleme în viața mea. 1 2 3 4 5 6 7

6. Se pare că cei mai mulți oameni își duc viața mai bine 
decât mine. 1 2 3 4 5 6 7

7. Grijile îmi stau în calea succesului. 1 2 3 4 5 6 7

TOTAL:

33 Bond, F. W., Hayes, S. C., Baer, R. A., Carpenter, K. M., Guenole, N., Orcutt, H. K., Waltz, T., & Zettle, R. D. (in press). Preliminary psychometric 
properties of the Acceptance and Action Questionnaire – II: A revised measure of psychological inflexibility and experiential avoidance. Behavior 
Therapy
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ACTIVITATE APLICAȚIE MOBILĂ: Evaluarea flexibilității 
psihologice34

1. Conștientizarea momentului prezent

Poți învăța cum să te reconectezi cu momentul prezent, prin care vei deveni un gânditor mai flexibil, mai 
înțelept și mai plin de compasiune. 

Ești complet pierdut în gândurile tale despre lucruri care s-au întâmplat sau lucruri care s-ar putea întâm-
pla? Lucruri pe care le-ai făcut sau lucruri pe care trebuie sau vrei să le faci? 

Te rugăm să scrii aici notele și reflecțiile tale. 

2. Deschiderea către experiențe noi

Poți învăța cum să ieși din capcanele gândirii și ale emoțiilor și, în schimb, să îți observi gândurile și emoți-
ile în moduri utile și eficiente. 

Ești atât de orbit de gândurile și sentimentele tale încât acestea devin copleșitoare? 

Te rugăm să scrii aici notele și reflecțiile tale.

3. Implicarea în ceea ce contează

Poți învăța cum să te conectezi la ceea ce contează cu adevărat pentru tine și la ceea ce îți dorești în viața ta, 
permițând ca aceste valori fundamentale să ghideze o secvență de acțiuni mici care se acumulează în timp 
pentru a schimba radical cursul vieții tale. 

Alergi de la un lucru la altul, sau te gândești mereu să faci ceva diferit și semnificativ, dar nu reușești nicio-
dată să o faci? 

Te rugăm să scrii aici notele și reflecțiile tale. 

34   Leonard-Curtin, A., Leonard-Curtin, T. (2020). The Power of Small: Making Tiny Changes When Everything Feels Too Much. Macmillan Publishers. 
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EXERCIȚIU SUPLIMENTAR 
FIȘĂ DE LUCRU: „Compasiune vs. supra-identificare”35

Atunci când ne supra-identificăm, simțim emoțiile cuiva până la punctul în care ne pierdem propria per-
spectivă, estompând granițele și asigurându-ne că nu poți separa cine suntem noi de cine este altcineva.

Iată câteva scenarii:

 - Prietena ta, Myra, tocmai s-a despărțit de prietena ei. O inviți pe Myra să petreacă mai mult timp 
la tine. Myra petrece mult timp cu tine și, după un timp, începe să se confrunte cu obligațiile tale școlare. 
Myra continuă să-și prelungească șederea și își mută tot mai multe lucruri în apartamentul tău micuț, deja 
înghesuit. Te plângi și te plângi prietenilor tăi de această impunere, dar nu-i spui nimic Myrei, imaginân-
du-ți că ar fi la fel de distrusă ca și tine dacă ați schimba rolurile. Prietenii îți sugerează să vorbești cu Myra, 
dar tu refuzi pentru că ești atât de preocupat de sentimentele ei încât le ignori pe ale tale.

 - Tocmai ai aflat că mama prietenei tale de școală, Lucy, are probleme de sănătate și că prietena ta 
nu știe cum să-și ajute mama. Mama ta a avut și ea probleme de sănătate și tu ai fost singura ei îngrijitoare, 
pentru că surorile și frații tăi nu au făcut nimic pentru a o ajuta. Începi să petreci din ce în ce mai mult timp 
ajutând-o pe Lucy şi având grijă de mama ei decât să petreci timp cu propria ta familie. Nu mai ai timp de 
învățat, așa că notele tale încep să se înrăutățească, ceea ce îi deranjează pe părinții tăi pentru că își fac griji 
că nu te vei putea înscrie la o universitate bună. Se pare că nu te poți abține să-ți pui toată energia pentru a 
o ajuta pe Lucy să aibă grijă de mama ei, chiar dacă te simți prost din cauza notelor tale și că părinții tăi vor 
primi partea scurt bățului.

În ambele situații, ți-ai pierdut simțul de sine și propriile nevoi. În ambele cazuri, nu știi cu adevărat ce sim-
te cealaltă persoană. Vorbind cu Myra, s-ar putea să o găsești spunând că a crezut că este bine să rămână 
pentru că nu ai spus niciodată contrariul. Vorbind cu Sue, ai putea descoperi că s-a simțit teribil de vinovată 
pentru că te-a lăsat să faci atât de multe, dar nu a vrut să spună nimic pentru că ar părea că nu apreciază 
generozitatea ta. 

Atunci când ne identificăm excesiv cu oamenii, pierdem orice simț al raționalității, al proporțiilor și al per-
spectivei. Ne punem în pericol pentru că nu avem o voce de sine distinctă care să ne ghideze. Dacă ești 
înclinat să te identifici în exces și de obicei plătești un preț prin faptul că oamenii te rănesc sau profită de 
tine, fii atent la cât de des și de puternic te pui în locul cuiva și te pierzi pe tine însuți în acest proces. 

Poți simți empatie, simpatie și compasiune profundă pentru ceilalți fără să te lași maltratat și fără să re-
nunți la capacitatea ta de a stabili limite. Atunci când simți nevoia de a ajuta oamenii, ia un moment pentru 
a examina dacă simți o supra-identificare nesănătoasă sau o compasiune sănătoasă pentru ei.

35   Karen R. Koeging: https://www.karenrkoenig.com/blog/don-t-confuse-compassion-with-over-identification
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EXERCIȚIU SUPLIMENTAR: Mâna vindecătoare36

O modalitate ușoară de a te liniști și de a te consola atunci când te simți rău este să te îmbrățișezi sau să 
te mângâi ușor, sau pur și simplu să îți pui mâna pe inimă și să simți căldura mâinii tale. S-ar putea să ți 
se pară ciudat sau jenant la început, dar corpul tău nu știe asta. Pur și simplu răspunde la gestul fizic de 
căldură și îngrijire, așa cum un bebeluș răspunde la faptul că este îmbrățișat în brațele mamei sale. Pielea 
noastră este un organ incredibil de sensibil. Cercetările indică faptul că atingerea fizică eliberează oxitoci-
nă, oferă un sentiment de siguranță, calmează emoțiile stresante și calmează stresul cardiovascular. Așa că 
de ce să nu încerci? 

Dacă observi că te simți încordat, supărat, trist sau autocritic, încearcă să își mângâi brațul sau fața, sau să 
îți legeni ușor corpul. Important este să faci un gest clar, care să transmită sentimente de iubire, grijă și tan-
drețe. Dacă sunt și alte persoane în preajmă, poți adesea să îți încrucișezi brațele într-un mod neobservat, 
strângându-te ușor într-un mod reconfortant. De asemenea, îți poți imagina pur și simplu că te îmbrățișezi 
sau te mângâi dacă nu poți face gestul fizic propriu-zis. 

Încearcă să îți mângâiați pielea sau să îți pui mâna pe inimă în timpul perioadelor dificile, de mai multe ori 
pe zi, pentru o perioadă de cel puțin o săptămână. 

Mâna pe inimă 

•	 Când observi că ești stresat, respiră adânc și satisfăcător de 2-3 ori. 

•	 Pune ușor mâna pe inimă, simțind presiunea și căldura blândă a mâinii. Dacă dorești, pune ambele mâi-
ni pe piept, observând diferența dintre una și două mâini. 

•	 Simți atingerea mâinii pe piept. Dacă dorești, poți face mici cercuri cu mâna pe piept. 

•	 Simți ridicarea și coborârea naturală a pieptului pe măsură ce inspiri și expiri. 

•	 Rămâi cu această senzație cât de mult timp dorești. 

Să sperăm că vei începe să dezvolți obiceiul de a te consola fizic atunci când este nevoie, profitând din plin 
de acest mod surprinzător de simplu și direct de a fi bun cu tine însuți.

36 Self-Compassion and Mindfulness, The Centre for Mindfulness Studies Toronto, by Patricia Rockman, MD CCFP FCFP & Amy Hurley Psy.D. C 
Psych 2015, Session I Discovering Self-Compassion https://pdf4pro.com/view/self-compassion-and-mindfulness-56a584.html
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