
 
# GREȘEALA CU CARE TREBUIA SĂ ÎNCEP 

 
ANXIETATE & SUPRASTIMULARE 

 
„E îngrozitor! Bine, dar ce fel de viață duci dumneata, dacă 
nici măcar Ursa Mare n-ai avut timp s-o privești. E de mii 

de ani, de sute de mii de ani, pe cer, aici, și dumneata  
n-ai văzut-o?” 

 Mihail Sebastian, Steaua fără nume (1965) 
 
#CE AM FĂCUT EU 
 

„I-ați explicat 
instrucțiunile pentru candidați?”, 
mi-au șuierat pe la urechi 
cuvintele președintelui comisiei de examen, la care am 
răspuns cu un „Da” de confruntare. Moment în care 
președintele iese val-vârtej din sala de examen și mă lasă 
în fața ochilor cu candidatul: o femeie în jur de 40 de ani 
căreia îi țâșnesc lacrimile, mâinile îi tremură, respirația îi 
este bolovănoasă. Cuvintele care îi ies din gâtlej zgârie 
liniștea spațiului cultivată de ceilalți 14 candidați care 
așteaptă să îi răspund: „Și eu acum ce fac?” 

Văzându-o cum se zbate între viață și moarte 
pentru că îndoise greșit colțul de secretizare a datelor 
personale de pe foaia de examen, am ieșit și eu văluț-
vârtejuț în vârfurile picioarelor să primesc răspunsul 
salvator de la președintele comisiei care între timp  
intrase în pământ. Nu îl găseam și nici nu puteam să mă 
întorc la acea femeie fără un răspuns. Nu puteam să o 
privesc în ochii care jeleau deja piederea examenului. 

Președintele a trimis un membru al comisiei cu 
indicația salvatoare: să transcrie lucrarea. Și de aici începe 
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urcatul Golgotei: candidata s-a blocat în fața colii albe. 
Repeta întruna cu mâinile și vocea tremurânde ceea ce era 
vizibil că ea credea: „Completați dumneavoastră, vă rog, 
mie mi-e frică că o să greșesc.” Îmi era atât de milă de ea 
încât aș fi înșfăcat stiloul acela și aș fi scris îndesat, cu 
litere mari, datele de pe prima pagină. Și pentru că nu 
puteam să fac asta pentru ea, grija mea cea mai mare era 
să o conving să scrie. O responsabilitate care cântărește în 
memoria mea cât toată predarea de la catedră. Atât de 
inutilă și de neputincioasă nu mă simțisem în fața vreunui 
elev, dar acum aveam în față un adult, blocat într-un trecut 
despre care nu știam nimic.  

Întotdeauna am avut grijă să am o grijă. Sunt omul 
care s-a culcat și s-a trezit cu griji. Simt grijile după pielea 
care mă strânge și gâtul care se-nfundă. Când mai scap de 
câte o grijă, umerii își amintesc că există spațiu de sprijin 
pentru spate.  

La școală grijile mele sunt ale mele, iar grijile 
celorlalți sunt tot ale mele. De aceea, multă vreme am fost 
văzută în școală ca doamna cu liste: peste tot unde 
mergeam eram cu lista în față, în cazul în care mai apare 
ceva să notez ca să nu uit.  

În plan conștient, listele erau oaza mea de control, 
iar în subconștient, în somn, îmi măcinam dinții și 
dezvoltasem ticuri puțin observabile: așezatul ochelarilor 
pe nas, atingerea bărbiei, verificatul urechilor. 

Am crescut o alergie față de colegii care stăteau: nu 
suportam să îi văd lâncezind la discuții superficiale sau la 
fumoar. Oamenii aceștia nu păreau să aibă griji, deci nu 
munceau, așadar nu existau. 

Nu terminam un proiect că deja mă gândeam la 
următorul, încât devenisem dependentă, fără să știu, de 
făcutul a ceva, ajungând să pun cât mai multe pe listă, ca să 
fiu văzută și ca să îmi justific pâinea. 
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„Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce.” 
Biblia, Epistola a doua către Tesaloniceni a  

Sfântului Apostol Pavel 
 
În timp am devenit expertă în rezolvarea 

problemelor altora, maestră a sfaturilor nesolicitate (o 
formă de agresivitate la adresa celorlalți) și m-am epuizat 
preluând responsabilități care nu erau ale mele pentru că 
vedeam toată lumea ca fiind sprijinită pe umerii mei: Dacă 
nu le fac eu, atunci cine? 
 
#PASTILA DE PSIHO-EDUCAȚIE  
 

„Este mai ușor să faci decât să simți.” 
Brene Brown 

 
Problema cu care ne confruntăm mulți dintre noi 
este senzația că „viața trece pe lângă noi”, ca  
rata m experient a viet ii atunci ca nd ne trezim concentrat i 
pe sarcini și nu pe procesul care duce la realizarea lor. 
Suntem ata t de absorbit i de rezultatul  inal   nca t uita m 
experient a drumului pa na  la el. Cum altfel se poate explica 
ritmul rapid la care am ajuns noi, ca societate? A face o 
mult ime de lucruri odata  (multitasking) a devenit o forma  
de arta  necesara . Exista    nsa  consecint e, printre care, 
problemele de atent ie s i memorie, relat iile ra cite, 
deconectarea de munca  s i de cei dragi, confuzia s i 
disperarea. Stilul multitasking alimenteaza , de asemenea, 
anxietatea. 

Anxietatea  ca  trăsătură  descrie  o  caracteristică  
de personalitate,  nu  doar  o  stare  temporară, de 
deconectare de la Sine, de evitare a Sinelui.  Persoanele  
care  prezintă  anxietate  ca  trăsătură  trăiesc stările de 
anxietate la un nivel mai intens, pe durate mai lungi de 
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timp și într-o arie largă de situații, nu doar în contexte 
specifice. 

Weger și Sandi (2018) au constatat că indivizii 
care au anxietate ridicată prezintă (selectează ce ai 
observat că îți frînează ție reușitele): 

▢ performanță  mai  scăzută  la  sarcinile  de  învățare  
decât  indivizii  mai  puțin  anxioși,  în condiții de 
noutate sau solicitante; 

▢ competitivitate socială mai scăzută decât indivizii mai 
puțin anxioși;  

▢ hiper-responsivitate la stimuli amenințători, ambigui;  
▢ distorsiuni atenționale care facilitează detectarea 

amenințărilor și adversităților;  
▢ consolidare sporită a  memoriei  pentru  experiențe  

negative  și  gânduri  negative  care  pot  conduce  la 
utilizarea  strategiilor  de  coping  dezadaptative,  atunci  
când  sunt  supuși  unor  factori majori de stres. 

Anxietatea  ridicată  ca trăsătură  este  un  fenotip  
care  se  constituie  într-un  factor  de  vulnerabilitate  
pentru psihopatologie, atunci  când  condițiile de  mediu  
sunt  adverse. Pe  de altă  parte,  condițiile  de mediu 
favorabile (interacțiuni sociale pozitive) pot diminua din 
efectul acestei vulnerabilități atunci când individul se 
confruntă cu evenimente de viață stresante. 

Dată  fiind incertitudinea  viitorului  și  lipsa  
noastră  de control asupra lui, căutăm adesea să depistăm 
posibilele  pericole  și  să  construim  anticipativ soluții:  ne  
imaginăm  tot  felul  de  scenarii catastrofice cu privire la 
sănătate, relații, carieră, bani sau alte aspecte mai banale 
ale vieții noastre - adică ne îngrijorăm - și ne străduim să 
prevenim „răul”. Îngrijorarea ne fură liniștea și prezentul. 
Nu mai apucăm să trăim ziua de astăzi pentru că suntem 
preocupați să ne păzim de ziua de mâine. Este starea de 
supraviețuire. 
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Îngrijorarea  moderată  ne  motivează  să  
acționăm  preventiv,  să  planificăm  activități viitoare și ne 
îmbunătățește experiențele emoționale. Îngrijorarea 
excesivă, în schimb, este fără  îndoială  dăunătoare  
sănătății  și  stării  de  bine  și,  uneori,  consecințele  
negative depășesc beneficiile acesteia. 
 Există numeroși autori care au adus în prim plan 
importanța tehnicilor de mindfulness, printre care l-aș 
evidenția pe dr.  Jon Kabat-Zinn, unul dintre cei mai de 
seamă dintre ei, cel care a creat un program de succes 
bazat pe tehnici de mindfulness (MBSR - Mindfulness 
based stress reduction) și a scris numeroase cărți despre 
acest subiect. De asemenea, una dintre cele mai recente 
tehnici în terapia cognitiv comportamentală, ACT - 
Acceptance and Commitment Therapy, are și ea ca strategie 
de bază mindfulness-ul. 
 Practica mindfulness nu este noua . Ea este ancorata  
ferm   n vechea religie s i filosofie a budismului, dar, de fapt, 
cele mai multe religii   ncorporeaza  în practica lor câte un 
tip de mindfulness. Printre exemple se numa ra  ruga ciunea, 
meditat ia, incantat iile, cititul s i recitarea de scripturi s i 
numeroase alte practici ritualice. Mindfulness a devenit 
curentul principal   n domeniul psihologiei s i bene iciaza  
de un volum mare de cerceta ri, care   i sust in utilitatea. 
 Psihoterapia care utilizează mindfulness-ul 
propune oamenilor să-și orienteze în mod deliberat 
atenția asupra experiențelor interne precum și asupra a 
ceea ce se petrece în jurul lor, cu o curiozitate plină de 
bunăvoință și compasiune ce se alătură unei abordări a 
realității dintr-o nouă perspectivă - non evaluativă, de 
acceptare a ceea ce nu poate fi modificat, în locul luptei 
continue de a ține totul sub control pe care mulți oameni o 
pun în practică.  
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Gitta Jacob structurează cartea cu titlul Sparge 
tiparele. Cum să-ți recapeți libertatea de a fi tu însuți în 
două părți:  prima parte are ca titlu Identificarea tiparelor 
interioare, iar partea a doua este prezentată sub titlul 
Schimbarea tiparelor interioare.  Gitta Jacob asociază 
universul nostru interior cu un dulap de haine si ne invită 
să ne imaginăm cum, de-a lungul anilor, în acest dulap am 
adunat o multitudine de haine. Unele dintre acestea încă ni 
se potrivesc și le purtăm cu plăcere, altele nu ni se mai 
potrivesc și ne simțim inconfortabil cu ele, iar unele ar 
trebui duse la croitor pentru a le ajusta. De asemenea, mai 
sunt și acele haine pe care nu am avut curajul să le purtăm 
din teama de judecata celorlalți. De unele haine suntem 
mai atașați decât de altele și o curățenie în dulap poate să 
ne creeze un oarecare disconfort. Același lucru este valabil 
și cu tiparele noastre interioare, însă spre deosebire de 
modul mult mai rapid în care putem evalua hainele și 
putem renunța la ele, pentru „hainele sufletului” este 
nevoie de un proces mai îndelungat uneori.  

Primul pas pentru a face curățenie și a ne elibera 
de ceea ce nu ni se mai potrivește, este să deschidem 
dulapul și să vedem ce se găsește în interiorul lui. Odată 
deschis dulapul, vom inspecta fiecare articol în parte. Vom 
ști astfel de unde este, când ne folosește și dacă ne simțim 
cu adevărat bine cu el.  

Continuând această metaforă, partea a doua a 
cărții debutează cu următorul pas, cu următorul obiectiv, 
și anume acela de a „îmbogăți colecția de haine preferate și 
de a le purta mai des”, de a arunca la coșul de gunoi 
hainele „urâte” și incomode, dar și de a le salva pe acelea 
care merită a fi salvate. 

Fiecare dintre noi are internalizat diferite moduri 
de copil, de la copilul vulnerabil, la copilul impulsiv până 
la copilul fericit, însă acesta din urmă își face mai greu 
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simțită prezența în viețile noastre de adult, printre atâtea 
griji și îndatoriri. De aceea, autoarea ne propune să 
învățăm să îi facem loc, să ne luăm singuri pauze pentru 
degajare și joacă, pentru spontaneitate deoarece astfel 
copilul nostru interior fericit ne va aduce bucurie și 
împlinire. Pentru mulți oameni poate fi foarte dificil să își 
activeze copilul fericit din cauza unui volum prea mare de 
muncă sau de sarcini zilnice. Astfel, se pierde contactul cu 
acest copil și este nevoie de puțin efort pentru a reface 
contactul cu el și pentru a-l consolida. Cel mai ușor mod 
prin care putem accesa copilul fericit este prin activitățile 
specifice acestuia, prin distracție și jucăușenie. Din păcate, 
foarte mulți dintre noi se pot simți frustrați sau 
neputincioși deoarece nu mai știu ce îi face să se distreze, 
să se simtă bucuroși, relaxați, iar modul copil fericit nu 
poate fi forțat. Unii oameni au un mod intern de părinte 
punitiv atât de puternic încât nu își permit să se distreze 
din cauza vinovăției sau pentru că simt că ar trebui 
pedepsiți.  

 
„Drumul spre copilul nostru fericit poate fi destul 

de lung și presărat cu obstacole și ocolișuri.”  
Jacob, Gitta, Sparge tiparele. Cum să-ți recapeți 

libertatea de a fi tu însuți 
 
Totuși, acest mod este cel care oferă savoare vieții, 

care ne aduce cele mai multe satisfacții și împliniri. Pentru 
a întări modul nostru de copil fericit, autoarea a descris 
acest proces în trei pași. Primul pas îl reprezintă 
Stabilirea contactului. Deoarece foarte puțini oameni pot 
accesa spontan starea de copil fericit în orice situație s-ar 
afla, Gitta Jacob ne propune un exercițiu de realizare a 
unei punți afective, adică să ne folosim de emoții pentru a 
stabili o legătură între trecut și prezent, pentru a recrea 
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accesul direct la partea noastră jucăușă. Acest lucru poate 
fi realizat cel mai ușor printr-un exercițiu de vizualizare, în 
care încercăm să ne amintim ultima situație sau ultimul 
context în care ne-am simțit bucuroși, relaxați, fericiți și să 
accesăm în acest mod și emoțiile pe care le-am trăit atunci, 
senzațiile fizice, contextul integral în care s-a desfășurat 
acest eveniment. Scopul acestul exercițiu este de a elibera 
emoțiile, sentimentele copilului fericit deoarece în primă 
fază ele par a fi amorțite sau foarte bine ascunse, însă abia 
așteaptă să iasă la suprafață. Mai mult decât atât, aceste 
emoții creează o punte către prezent, dându-ne câteva idei 
despre acele lucruri pe care le putem face în viața de zi cu 
zi și car pot avea un efect similar. Dacă, însă, avem nevoie 
în continuare de inspirație, autoarea ne propune o listă de 
activități care ne pot activa modul de copil fericit, deși 
acesta este individual și diferit la fiecare dintre noi. În 
această listă regăsim (selectează-le pe cele pe care te vezi 
făcându-le):  
▢ Cânt cât mă țin plămânii un șlagăr de la radio. 
▢ Luatul la întrecere cu copiii. 
▢ Plimbatul desculț/ă prin ploaie. 
▢ Aruncarea într-un morman cu frunze. 
▢ Săritul în pat. 
▢ Dans cu partenerul în bucătărie pe muzica lui Frank 

Sinatra. 
▢ Bătaie cu pernele. 
▢ Petrecere în pijamale. 
▢ Badminton. 

Pasul al doilea pentru întărirea acestui mod de 
copilul fericit ar fi Mai mult loc pentru copilul fericit. 
Pentru că este ușor să uităm de acest copil, este important 
să ne planificăm și să notăm în calendar momente dedicate 
activităților care ne pot accesa copilul fericit. Acest pas 
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este important deoarece mereu poate interveni altceva 
„mai important”. 

Ultimul pas se numește Integrarea modului copil 
fericit în viața de zi cu zi. Gitta Jacob folosește o altă 
metaforă pentru a evidenția acest pas. Ea consideră că 
acest mod nu ar trebui să fie o stare excepțională, pe care 
„o scoatem de la naftalină doar o dată pe an, asemenea 
puloverului de Crăciun”, ci, pe cât posibil, ar trebui să facă 
parte din viața noastră în fiecare zi.  

Autoarea ne dă câteva sugestii care ne pot fi de 
folos în integrarea modului copil fericit în viața de zi cu zi 
și anume (alege o sugestie pe care o poți aplica începând 
de astăzi):  
▢ Să ne acordăm timp suficient și să nu îngrămădim 

acest mod între două programări; 
▢ Să facem pași mărunți fără să ne punem sub presiunea 

ca lucrurile să se schimbe peste noapte; 
▢ Să fim realiști, pragmatici și flexibili și să nu contruim 

castele de nisip (mai bine mergem la bazin o dată sau 
de două ori pe lună decât deloc); 

▢ Să împărtășim activitățile acestea cu oamenii dragi; 
▢ Să accesăm acest mod atunci când avem dispoziția 

necesară și să nu ne forțăm atunci când există situații 
în care este de preferat să aducem în prim plan un 
mod de adult sănătos. 

În cartea Inteligența pozitivă, Shirzad Chamine  
folosește termenul de sabotori mentali pentru schemele 
cognitive dezadaptative. Sabotorii mentali sunt  tipare de 
gândire nocivă, pe care le-am creat de-a lungul vieții și cu 
care ne identificăm atât de mult, încât nici nu ne mai dăm 
seama că suntem conduși de ele. Proiectul Mental Fitness 
care are la bază programul Positive Intelligence dezvoltat 
de Shirzad Chamine detaliază fiecare sabotor.   
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În situațiile descrise la începutul capitolului, 
sabotorul care a preluat controlul lumii mele interioare 
este neliniștitul care te ține constant în căutarea de noi 
lucruri care să-ți stârnească un entuziasm și mai mare 
decât precedentele. Foarte rar găsește bucurie în 
activitatea prezentă și se caracterizează prin (observă ce 
te reprezintă pe tine): 

▢ Atenție distrasă foarte ușor. 
▢ Rămân constant ocupați și trec rapid de la o 

activitate la alta. 
▢ Caută varietate și entuziasm, nu stabilitate sau 

siguranță. 
▢ Scapă rapid de sentimentele neplăcute. 
▢ Caută mereu lucruri noi care să îi stimuleze. 

 
Gândurile automate ale acestui sabotor sunt 

(bifează acolo unde surprinzi gândurile tale): 
▢ Treaba asta nu-mi aduce nici o bucurie. Următorul 

lucru pe care îl am de făcut este mult mai 
interesant. 

▢ Nu-mi plac deloc emoțiile astea negative. Trebuie 
să mă orientez repede către ceva care să-mi placă 
mai mult. 

▢ De ce nu poate ține nimeni pasul cu mine? 
Sentimentele cu care trăiește neliniștitul sunt 

(bifează ceea ce rezonează cu tine) :  
▢ Nerăbdare pentru lucrurile prezente. Entuziasm 

crescut pentru lucrurile care urmează. 
▢ Teama de a nu rata experiențe mai valoroase. 
▢ O neliniște constantă și o nevoie acută pentru cât 

mai multe opțiuni. 
▢ Teama că focusul pe oricare emoție negativă o va 

crește până va deveni insuportabilă. 
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Impactul pe termen lung al acestui stil de a gândi și 
de a simți sunt (bifează aspectele pe care le experimentezi 
în viața ta): 

▢ Sub masca entuziasmului se așază o stare anxioasă 
bazată pe fuga de a nu fi prezent, în ideea în care 
prezentul poate veni la pachet cu emoții negative. 

▢ Evită o atenție reală și de durată asupra 
problemelor și relațiilor care sunt cu adevărat 
importante. 

▢ Pentru cei din jur, devine o povară tentativa de a 
ține pasul iar asta împiedică clădirea unor relații 
profunde. 
 
Justificările pe care și le oferă un neliniștit pentru a 

își explica stările sunt (bifează argumentele care îți sună 
familiar): 

 
▢ Viața e prea scurtă. Merită trăită la maximum. 
▢ Nu merită să ratăm ceva. 

 
Așadar modul în care un neliniștit se minte este 

prin integrarea programelor:  
 

▢ „Viața e prea scurtă. Trebuie trăită din plin. Nu 
vreau să ratez ceva.” 

▢ „Timpul petrecut cu emoțiile neplăcute este o 
risipă. Trebuie să mă orientez spre altceva.” 

 
 
#CE AȘ FACE ȘTIIND CEEA CE AM SCRIS MAI SUS 
 
#1 Aș conștientiza modurile în care fug de contactul cu 
Sinele  alături de un psihoterapeut acreditat de Colegiul 
Psihologilor din România. 
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#2 Aș crea pentru momentul de 
trezire dis de dimineață programul 
Eu cu mine în care aș aplica metoda 
SAVERS întâlnită la Raluca Ene. 
SAVERS este un acronim și 
decodificat înseamnă: S este de la 
silence (liniște), A este de la 
affirmations (afirmații), V vine de la 

visualizations (vizualizare), E vine de la exercițiu,  R este 
de la reading (citit), iar S este de la scribing (scris). 
#3 Aș include în programul Eu cu mine mișcări lente și 
posturi din yin yoga și Qiqong  
#4 Mi-aș instala aplicația Insight timer pentru a medita și 
pentru a exersa diferite tehnici de relaxare și de 
detensionare a coloanei, umerilor și gâtului alături de 
milioane de meditatori din toată lumea. 
#3 M-aș înscrie la o zi de tăcere numită Ziua liniștii 
găzduită și ghidată de Valérie Cioloș în studioul din 
București sau la căsuța din satul Peștera, Brașov. 
#4 M-aș documenta în ceea ce privește conceptul slow 
living pentru a înțelege modul în care alți oameni și 
comunitățile lor au ales să încetinească ritmul vieții în a 
găti și a mânca (slow food), a călători, a învăța, a trăi la sat 
sau într-un oraș italian cittaslow.  
#5 Aș testa postul intermitent și postul negru sub 
supraveghere medicală.  
#6 Aș urma următoarele sugestii de practică a 
mindfulness-ului zilnic:  
- Dimineața, în loc să săriți din pat, acordați-vă un scurt 
răgaz pentru a conștientiza starea în care va aflați. 
- În timp ce vă spălați, marcați faptul că mentalul vostru 

începe să deruleze diverse gânduri referitoare la ceea ce 
aveți de făcut. Când observați acest lucru, aduceți înapoi 
atenția la momentul prezent și conștientizați apa care 
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curge pe corpul vostru, mirosul săpunului, zgomotul 
jetului de apă. 

- Dacă locuiți cu alte persoane, acordați-vă un scurt răgaz 
pentru a deveni conștient de prezența acestora. 

- Apropiindu-vă de autoturisme, îndreptați-vă atenția 
asupra corpului, relaxați musculatura și încetiniți ușor 
mișcările înainte de a vă urca la volan. 

- Când semaforul arată culoarea roșie amintiți-vă de 
faptul că trebuie să respirați mai calm. 

- Atunci când mergeți pe jos, de regulă faceți acest lucru în 
mod automat. Încercați să vă plimbați în mod diferit, 
ceva mai încet, realizând câte o respirație la fiecare 3-4 
pași observând senzațiile din corp. 

- La locul de muncă, acordați toată atenția sarcinii 
prezente și evitați să vă gândiți la alte lucruri pe care le 
aveți de făcut . 

- Dacă aveți posibilitatea, luați masa singur, măcar odată 
pe săptămână, mâncați încet, mestecând mai mult și 
simțind savoarea alimentelor. 

- În timpul zilei scanați din când în când corpul.  
- Nu este indicat să vă grăbiți să ajungeți acasă pentru a vă 

relaxa. De preferat șofați încet și conștientizați ceea ce 
faceți. Relaxați ușor corpul, calmați respirația, simțiți 
atingerea palmelor pe volan. Uneori puteți opri radioul 
și treceți în revistă ceea ce ați făcut în ziua respectivă: ce 
a fost pozitiv, ce ați dori să faceți mai bine. 

 
 
#CE AM ÎNVĂȚAT DE LA ELEVII MEI 

 

„V-am mințit. Nu sunt  perfecta pe care v-am arătat-o.” 

Așa le-am spus liceenilor după ce m-am întors de 
la cursul de Mentalitate Deschisă din București. Am 



14 
 

recunoscut că am momente în care nu îmi ies lucuri și mă 
enervez, iar în ultima perioadă rezonam cu starea lor de 
plictiseală și de lehamite. Cu același nod în gât cu care am 
început, am terminat de vorbit  într-o liniște mormântală.  

„În sfârșit, credeam că nu sunteți om!”, mi-a spus 
eleva silitoare a clasei. „Chiar ne întrebam când aveți timp 
să alergați, să pregătiți lecțiile, să citiți atâtea cărți de care 
ne vorbiți, să ne urmăriți în social media. Dacă și dvs. 
recunoașteți asta, mă simt mai normală.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#CE AI MAI PUTEA FACE TU  
 
#1 Ai putea parcurge o evaluare a nivelului de anxietate la 
invitația unui psihoterapeut pe platforma Paxonline creată 
de echipa de la Cognitrom coordonată de prof. Mircea 
Miclea. Pe această platformă se regăsesc module de 
învățare însoțite de exerciții și tehnici specifice 
persoanelor anxioase pe care le puteți parcurge în ritmul 
propriu. 
#2 Dacă ești un împătimit al organizării și al listelor, poate 
te ajută agenda creată pentru profesorul care inspiră 
generații de Lady Cozac pe care ea a numit-o Wonder 
Teacher. 
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#3 Ai putea să asculți interviul 
pe care i l-am luat Renatei Tiron, 
psihoterapeut psihanalist 
contemporan, care a lucrat cu 
profesori din Republica Moldova 
în diverse programe 
educaționale. Ea susține că prin 
exerciții de meditație ghidată 
clienții sunt îndemnați să 
conștientizeze modul în care 
mintea lor lucrează, cum analizează, planifică, evaluează, 
clasifică și are tendința de a catastrofiza, compara, blama. 
Sunt învățați să devină observatori cu atitudine de 
neutralitate, să identifice capcanele minții și să le observe 
cu detașare, să conștientizeze că gândurile și stările 
afective sunt efemere, se modifică în permanență, vin și 
pleacă. Sunt învățați să accepte cu detașare stările astfel 
reducându-le sau chiar făcându-le să dispară. Interviul îl 
găsiți pe site-ul meu AICI și pe pagina mea de youtube 
AICI. 
#4 Fă-ți testul sabotorilor mintali AICI pentru a afla cu 
cine vorbești cel mai mult în capul tău.    
#5 Pe website-ul deprehub.ro, la pagina Obține suport, 
găsești patru teste de evaluare gratuită printre care și un 
test de evaluare a anxietății pe care îl poți accesa AICI. 
Echipa Deprehub pune la dispoziție și un helpline anti-
anxietate pe care îl poți accesa gratuit și nonstop în situații 
de criză (atac de panică, anxietate generalizată, fobii, 
obsesii, depresie).  
#6 Practică conștientizarea corporală care presupune un 
fel de scanare cu ajutorul atenției a  întregului corp. Se 
face cu ajutorul unui instructaj specific pe care îl regăsești 
în jurnalul de practică Îmblânzirea anxietății. Ghid 

https://carmen-neagu.ro/produs/colectie-de-interviuri-cu-psihologi-video-gratuit/
https://youtube.com/playlist?list=PLLKB9XGLaabqjuc0ffW9YsDmK9RCBwczK
https://www.positiveintelligence.com/saboteurs/
https://deprehub.ro/
https://deprehub.ro/evaluare-anxietate/
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terapeutic pentru profesori. Poți accesa o mostră din acest 
jurnal AICI și îl poți precomanda AICI.  
#7 Creează-ți o practică de mindfulness plecând de la 
următoarele sugestii pentru practicarea exercițiilor de 
meditație bazată pe conștientizare: 
- Alege un anumit moment al zilei pentru a practica 

exercițiile, astfel ele vor deveni o rutină zilnică. 
- Exercițiile trebuie realizate într-un spațiu special, unde 

ești liniștit/ă și nu riști să fie deranjat/ă. Spațiul poate fi 
personalizat după preferința ta. 

- La începutul practicării exercițiilor, poți utiliza un ceas 
care să semnalizeze expirarea perioadei acordate 
exercițiilor. Este de preferat ca durata acestor exerciții 
să se situeze la început între 5 și 10 minute și apoi 
intervalul de timp să fie extins până la 40-45 de minute. 

- Exercițiile trebuie realizate cu regularitate, chiar dacă 
intervalul de timp pe care ți-l acorzi este mai scurt. 

- Observă gândurile care îți vin în minte, emoțiile și 
obstacolele care apar în calea practicii tale și exersează 
chiar și atunci când simți că nu ar trebui să o faci. 

- Acceptă faptul că exercițiul nu va fi întotdeauna agreabil, 
obiectivul fiind aducerea atenției înapoi la momentul 
prezent, ori de câte ori acesta are tendința să fluctueze. 

- Cheia succesului constă în atitudinea ta îngăduitoare 
față de propriile gânduri, deoarece schimbarea unui 
comportament și formarea unei noi deprinderi nu sunt 
procese liniare, ce mai degrabă unele sinuoase, cu multe 
suișuri și coborâșuri. 

#8 Reflectează la acest pasaj din cartea Dezrădăcinare de 
Sașa Zare: Scrisul, în toate formele sale, e mama mea bună 
care-mi leagănă durerile de dinți, de stomac și anxietatea 
deopotrivă, e tata pe genunchii căruia stau în poza aceea de 
la șapte ani, am un halat roșu pufos cu mulți Donald Duck 
mititei și mâna lui tata în jurul meu, mă sprijin de el, scrisul 

https://carmen-neagu.ro/produs/imblanzirea-anxietatii-ghid-terapeutic-pentru-profesori-mostra-gratuita/
https://view.flodesk.com/pages/636607ad7b8c273c860d506d
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pentru mine e mâna aceea de care mă sprijin, care-mi ține 
spatele drept. E salvatoarea, iubita, iubitul, drogul, 
balsamul, întoarcerea acasă. 

 
 
 
 

OPREȘTE-TE. 
  

RESPIRĂ CONȘTIENT.  
 

OBSERVĂ-ȚI POZIȚIA ȘI SENZAȚIILE CORPULUI.  
 

CONTINUĂ. 
 
 

 
#PRACTICA PERSONALĂ 
 

 
 

Exercițiul oglinzii: un exercițiu care poate fi de 
folos în a adopta o altă perspectivă asupra propriului corp, 
a propriei înfățișări. 
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Așezați-vă în fața unei oglinzi în care vă puteți 
vedea întregul corp. Apoi închideți ochii. Concentrați-vă de 
câteva ori asupra aerului care intră și iese din corpul 
dumneavoastră. 

Adoptați o atitudine bunăvoitoare, prietenoasă și 
empatică față de omul a cărui prezență apare în oglindă. 
Dacă vă este greu, încercați să vă puneți în locul altei 
persoane și să pretindeți că omul din oglindă este copilul 
sau prietenul dumneavoastră apropiat, cineva foarte drag, 
pentru care aveți multă afecțiune și căruia îi doriți doar 
binele. 

Rămâneți cu ochii închiși. Ce sentimente își fac 
apariția? Simțiți afecțiune sau respingere, mândrie sau 
rușine, grijă sau apropiere față de imaginea din 
oglindă?Încercați să nu etichetați gândurile. Faceți-i un 
compliment imaginii din oglindă. Faceți o observație cu 
privire la părul dumneavoastră, la nasul fin...Ce simte corpul 
aveți aceste gânduri prietenoase? Cum vă simțiți? 

Acum imaginați-vă că în câteva clipe veți deschide 
ochii și veți vedea imaginea din oglindă. Ce gânduri vă vin în 
minte? Dacă apar gânduri negative, căutați unele pozitive 
cu care să le contracarați. Păstrați, însă, o poziție justă atât 
față de punctee slabe, cât și față de cele forte. 

Deschideți ochii. Ce declanșează imaginea pe care o 
vedeți acum? Puteți înlocui mesajele megative cu unele 
pozitive? Încercați să păstrați atitudinea unui observator 
binevoitor, care vă acceptă. Vă puteți accepta pentru o clipă 
așa cum sunteți? Nu trebuie să căutați temeiuri sau 
justificări. Acceptați-vă așa cum ați accepta persoana 
iubită. 

Inchideți din nou ochii și reflectați asupra acestor 
sentimente și gânduri. Acum puteți deschide din nou ochii și 
încheia exercițiul. 
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Scrie o poveste din perspectiva corpului. Invită 
corpul să fie personajul principal, dă-i o voce care să 
vorbească la persoana I, dă-i voie să vorbească fără 
privirea externă care îl judecă sau se poziționează în 
opoziție cu el. Începe cu întrebările: Pentru ce continui să 
te chinui? Cum te ajută suferința? 
 
#REFLECTEAZĂ 

 
 

POVESTEA CELOR DOI LUPI 
 

A fost odată demult în ținutul Cherokee, un înțelept pe 
nume Onacona (Bufniță Albă) care avea un nepot viteaz pe 
nume Atohi (Pădure). Atohi pescuia și vână cu mare drag 
în fiecare dimineață. 
 
Însă într-o zi Moytoy (Aducătorul de ploaie), un tovarăș de 
joacă din trib, i-a făcut o nedreptate. Furios și umilit, Atohi 
s-a dus să se plângă bunicului său. 
 
Onacona îl învită pe nepot în jurul focului și îi povesti 
legenda celor doi lupi. 
– Nepoate, am trăit în viața mea, vremuri când am fost tare 
mânios pe cei care mi-au răpit multe lucruri, fără ca ei să 
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sufere vreun pic pentru ce îmi făcuseră. Însă dușmănia  
mi-a otrăvit sufletul, le doream lucruri teribile dușmanilor 
mei. Cu toate acestea, dușmănia nu m-a ajutat să îi înving 
sau să scap de durerea ce o simțeam. 
– De multe ori simțeam cum ura mă copleșeste, continuă 
Onacona. Era ca și cum aveam doi lupi care trăiau în 
interiorul meu. Unul alb, este bun și nu face rău nimănui. 
Trăiește în armonie cu tot ce există. Este liniștea, bucuria, 
compasiunea, adevărul, speranța, curajul, bunătatea și 
încrederea. El știe când să lupte, e cumpătat și înțelept. 
– Dar celălalt lup, este negru și plin de furie și răutate. Se 
lupta din orice motiv, se înfuria din cele mai mici lucruri. 
Otrăvește cu mândrie, aroganță și mânie tot ce îl 
înconjoară. În zadar căci furia lui nu schimba nimic. 
– De multe ori era tare obositor să trăiesc cu acești doi lupi 
în mine. Amândoi se luptau ca să îmi domine spiritul… 
 
Pentru o clipă Atohi se uită adânc în ochii bunicului său și 
îl întrebă: 
– Și care dintre ei câștiga lupta, bunicule? 
Bunicul înțelept, zâmbi și îi răspunse pe un ton cald: 
– Dacă îi hrănești cum trebuie, ambii câștigă. Vezi tu, dacă 
îl hrănesc doar pe cel alb, cel negru mă va pândi neîncetat 
pentru atenție. O să fie mereu furios și în luptă cu lupul 
alb. Însă dacă îi dau voie să existe, atunci ambii lupi pot fi 
în echilibru. Lupul negru are multe calități folositoare, el 
este puternic, neînfricat, tenace, curajos. Lupul alb are 
compasiunea și puterea de a recunoaște ce este bine 
pentru întreaga haită. 
– Nepoate, lupul alb are nevoie de lupul negru alături de el. 
Dacă îl hrănești doar pe unul dintre ei, atunci cei doi ar 
deveni rapid incontrolabili. Hrănindu-i cu compasiune pe 
amândoi, ei vor fi în armonie cu tine și întreaga lume. 
Oferindu-le atenție, lupta din interiorul tău dispare și 
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apare calmul. Odată calm poți să auzi și să simți drumul cel 
mai potrivit pentru tine. 
 
Pacea interioară, Atohi, este scopul vieții celor din tribul 
Cherokee. Dacă ai pace interioară ai totul! 
 
Poveste din cultura autohtonă repovestită după o legendă 

Cherokee. 
 

 
Notează ceea ce a trezit în tine această poveste. 

 
 

Ce legătură creezi între anxietate și povestea de mai 
sus? 

 
Cum hrănești fiecare lup? 

 
Cine ești tu fără îngrijorare? 
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Poate vă întrebați cum s-a încheiat povestea cu 
doamna candidat descrisă la începutul capitolului. I-am 
repetat de nu știu câte ori, ca o bandă stricată, „Foooarte 
bine!” Am mîngâiat-o pe umeri și m-am apropiat de ea ca 
de un om speriat și hăituit căruia nu voiam să îi fac rău. 
Tocmai mă întorsesem dintr-un retreat unde practicasem 
meditația ghidată de Codruța Răbăgel și încă îi mai 
auzeam vocea calmă și liniștitoare.  

Ziua mi-a fost puternic marcată de ceea ce trăisem, 

eram sleită, descumpănită, asta până când am deschis 

Messenger-ul a doua zi și am citit acest mesaj: 

Bună ziua! Am stat mult să mă gândesc dacă să vă 

dau mesaj sau nu!  Și am ales să vă scriu începând printr-

un singur cuvânt: Mulțumesc! Când ne-ați asistat la 

definitivat, ne-ați întrebat cu ce gând ne-am trezit de 

dimineață. Sincer, nu știu dacă m-am trezit cu vreun gând 

anume... Dar am avut parte de puțin stres în acea dimineață 

până am intrat în sală, pentru că eu știam că examenul este 

la Moisil. Am aflat de la un coleg că este, de fapt, la Arte, așa 

că am intrat în panică ce-i drept, dar am reușit să ajung pe 

jos la timp. Pornisem oarecum spre sală cu ideea că mi s-a 

întâmplat asta de dimineață, sigur am să mă pierd, am să 

greșesc ceva, am să fiu praf... Dar nu a fost așa cum am 

gândit eu, pentru că, dumneavoastră ați reușit să creați o 

atmosferă relaxantă înainte de examen și asta mi-a prins 

bine. Uitasem de faptul că am greșit liceul la care se 

susținea examenul, uitasem de teama că nu voi ajunge la 

timp. Acea atmosferă și discuțiile care s-au purtat în sala 

noastră au avut un efect pozitiv asupra mea. Mă simțeam de 

parcă nu mai eram acolo să dau un examen, ci pur și simplu 
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mă simțeam ca la liceu. Vă mulțumesc pentru atmosfera 

creată și pentru că ați fost alaturi de noi timp de 4 ore, ne-

ați asistat, ne-ați ajutat, ne-ați răspuns întrebărilor, ne-ați 

suportat  și ne-ați creat climatul favorabil pentru 

desfășurarea examenului! Vă mulțumesc din suflet! 

Nu vă cunosc, nu ne-am văzut decât la acest examen 

de definitivat, dar simt că s-a creat ceva...ceva ce nu știu 

dacă pot explica în cuvinte...s-a creat o legătură între noi 

două, sau cel puțin eu așa simt... Vă mulțumesc încă o dată 

pentru tot! 
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