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Cercul Femeilor 2022
24 - 28 martie, online
Trăiește-ți visul! Transformă-ți viața!
Împărtășește și primește susținere și inspirație 
de la comunitatea femeilor .  

Cauți o cale sigură și plină de bucurie către o viață 
trăită în echilibru?

Îți dorești să fii în sfârșit femeia asumată, puternică și 
independentă care știi că poți fi?

Vrei să-ți îmbunătățești calitatea vieții, sănătatea, 
vitalitatea, tonusul fizic și mental și starea de spirit?

Ești pregătită să aduci mai multă armonie și 
inspirație în relația de cuplu ori în relațiile cu copiii  
și cu părinții tăi?

Ești gata să afli cum se pot schimba convingerile 
limitative cu privire la abundență și prosperitate, 
creativitate și libertate interioară? 

Răspunsul tău este DA, dar nu ai îndrăznit  
să pornești pe cale sau ai amânat de fiecare dată  
să faci primul pas? 
 

Atunci, hai...

wwww.psychologies.ro/cercul-femeilor
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Î i propun un exerci iu de 
vizualizare. Imaginează‑ i că 
ești un vlăstar. Din tălpile tale 
cresc rădăcini tot mai lungi și 
puternice, care te ancorează 
adânc și sigur în pământ. Corpul 

tău este tulpina, în timp ce bra ele tale 
sunt crengile. Respiri prin rădăcini, î i 
tragi sevă din adâncuri și‑ i crești for a 
pe măsură ce inspiri tot mai profund. 
Tulpina se transformă‑n trunchi cu 
fiecare respira ie. xpiri și sim i cum 
frunzuli ele cresc și mugurii plesnesc. 
Pomul care ești crește tot mai viguros cu 
fiecare inspir și cu fiecare expir, în orește, 
se înfrumuse ează... dă în pârg. și crește 
fructe, apoi și le lasă ofrandă. i fructele 
poartă sămân a ta și din ea va putea crește 
odată alt vlăstar, care va bucura ochiul 
cu orile sale și gurile cu rodul său. i 
așa mai departe. Ed

ito
ri

alRedactor-șef

Fii 
copacul 
vieții 
tale!

Delia  
Apostol  
Hanzelik

Așa ești și tu, femeie dragă  un pom roditor, 
frumos, viguros și generos. i indiferent ce 
reprezintă fiecare creangă, ce aspect al vie ii 
tale, sexualitate, feminitate, maternitate, 
creativitate, blânde e, bunătate, să știi că 
toate sunt ale tale, toate sunt importante, pe 
toate le‑ai hrănit cu inten ia ta, cu for a ta 
vitală, cu nădejdea, cu efortul, cu iubirea ta, cu 
abnega ie, cu scrâșnit din din i, cu lacrimi și cu 
sărutări. Cu tot arsenalul tău de femeie ai făcut 
lumea de acum să arate așa cum e. emeie  
iubită, femeie  mamă, femeie  antreprenor, 
femeie  prietenă și soa ă, creativă și creatoare, 
firavă și puternică deopotrivă. 
Această edi ie proaspătă, consistentă și 
dinamică te îndeamnă să plonjezi în valurile 
vie ii cu încrederea că totul are un sens mai 
mare. Că via a cea mare te sus ine pentru că 
tu ești toate femeile din tine. Iar asta înseamnă 
că ai rădăcini puternice, ai resurse să fii cine 
vrei tu să fii. 

Experimenteză un editorial cu conținut digital în doar câteva click-uri:
1. Scanează cu telefonul codul QR alăturat
. Accesează lin ul care apare pe ecranul telefonului
. Permite acces la camera foto

4. ndreaptă camera telefonului spre fotografia Deliei și bucură‑te de emo ii noi.
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A consemnat Delia Apostol-Hanzelik 

Mai întâi am admirat-o în fotografii, apoi i-am urmărit programele și 
iniţiativele și mi s-au părut foarte reușite, ţintite și ancorate în realitatea 
imediată și în nevoile celor cărora le sunt adresate. Apoi am cunoscut-o 
personal. Malvina Roșu este mai mult decât un psihoterapeut în plină 
ascensiune, o profesionistă responsabilă și foarte muncitoare. Este o 

persoană caldă și binevoitoare, atentă, empatică și profundă, care emană 
echilibru și calm și cu care mi-a făcut o reală plăcere să stau de vorbă.

www.malvinarosu.ro
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Psychologies: Dragă Malvina, mi-ar plăcea să 
împărtășim cititorilor revistei măcar o parte 
din conversaţia noastră. E adevărat, nu e loc 
aici de povestit despre istoria teatrului și a 
religiilor, despre literatură, artă sau filosofie. 
Dar cred că e important să le punem în 
context, pentru că sunt subiecte care ţi-au 
amprentat personalitatea și care ne-au relevat 
multe puncte comune, transformând un 
simplu interviu jurnalistic într-un regal. O 
primă întrebare pentru tine, aici, pe canapeaua 
Psychologies ar fi – de unde ţi se trage 
curiozitatea și pasiunea asta pentru oameni? 
Malvina Roșu: Încă din adolescenţă am simţit 
să-mi hrănesc curiozitatea și pasiunea pentru 
istorie, literatură și teatru. Am citit mari autori ruși 
precum Tolstoi, Dostoievski și Cehov și am mers 
săptămânal la teatru (am urmat cursurile Colegiului 
Naţional de Arte Dinu Lipatti), așa că preocupările 
mele erau în mare parte în această sferă. Îmi doream 
să descopăr cât mai multe lucruri despre natura 
umană, să înţeleg mecanismele de funcţionare ale 
minţii, să înţeleg relaţia omului cu divinitatea, 
să-l descopăr pe Dumnezeu. L-am citit pe Mircea 
Eliade și prin el mi s-a deschis o nouă dimensiune 
a curiozităţii, odată cu lectura volumelor sale de 
Istoria credinţelor și ideilor religioase. Am văzut 
lucrurile dintr-o altă perspectivă și am simţit mai 
mult nevoia de a cunoaște omul în complexitatea 
lui. Apoi am vrut să explorez creștinismul ca parte 
din istoria lumii și am înţeles că nu putem avea 
o viziune completă asupra naturii umane fără 
spiritualitate. Așa se face că după liceu am urmat 
cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă. Pentru 
mine a fost cea mai bună alegere pentru că mi-am 
îmbogăţit cunoștinţele și m-am fundamentat ca 
om, ca repere și valori.

Ţi s-au legat informaţiile din mai multe 
perspective și ai descoperit lucrurile într-un 
mod exhaustiv. 
M. R.: Da. Mai mult decât atât, părţile didactică 
și practică din facultate le-am îmbinat cu asistenţa 
socială, astfel încât am descoperit vulnerabilitatea 
și suferinţa cu care se confruntă omul. Toate 
aceste contexte de viaţă m-au făcut să mă implic 
în proiecte de voluntariat, acţiuni specifice pentru 
ONG-uri și centre de îngrijiri paliative. 

Care a fost primul tău contact cu oamenii 
din postura de studentă, exersând asistenţa 
socială, la început?

M. R.: Prima experienţă a fost într-un centru de 
îngrijiri paliative, unde am fost implicată în mai 
multe programe de suport pentru pacienţii oncologici. 
Iar a doua experienţă importantă a fost la un orfelinat, 
ţin minte că eram în perioada sărbătorilor de Crăciun 
și mergeam din centru în centru să colindăm și să 
oferim daruri copiilor. Ulterior m-am implicat într-un 
program de consiliere vocaţională și dezvoltare 
personală pentru acești copii. 

Povestește-mi un pic mai îndeaproape. Dă-mi 
un instrument de dezvoltare personală prin 
teatru. Ce îi învăţaţi pe copii, de exemplu? Să 
își recunoască mai ușor emoţiile, să și le exprime 
cu mai mare diversitate și precizie?
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profesională și să concep programe de dezvoltare 
personală, atât pentru copii și adolescenţi, cât și pentru 
adulţi. Ele sunt rezultatul multor cursuri și demersuri 
pe care eu le-am făcut de-a lungul anilor în ţară și 
în străinătate. În cadrul unui program de dezvoltare 
personală pun foarte mult accentul pe dezvoltarea 
empatiei, asertivităţii și a inteligenţei emoţionale. 

Ce te-a făcut să iei decizia de a face facultatea 
de psihologie? 
M. R.: În cadrul unui program de voluntariat pe care 
îl desfășuram într-un spital de oncologie pediatrică, 
am trăit o experienţă care m-a marcat, iar după aceea 
m-am înscris la Facultatea de Psihologie. Petreceam 
destul de mult timp acolo pentru că mergeam de trei 
ori pe săptămână și m-am atașat de copii. Neavând 
experienţa unui psihoterapeut în cadrul activităţilor 
pe care le desfășuram cu ei, am trecut din empatie 
în identificare. Am înţeles atunci că trebuie să încep 
un demers terapeutic și de formare pentru a ajunge 
un psihoterapeut profesionist. 
Evenimentul care m-a marcat a fost ziua când una 
dintre fetiţele cu care lucram a fost rasă în cap ca 
pregătire și adaptare, pentru că urma să intre în 
operaţie. În ziua respectivă aveam întâlnire pentru 
activităţile de grup, iar ceilalţi copii când au văzut 
această schimbare la ea, au început să o complimenteze, 
să îi spună că este frumoasă. Un băieţel a mers la ea, 
a luat-o în braţe și i-a spus că este cea mai frumoasă 

M. R.: De exemplu, profesoara mea de actorie din 
liceu lucra și la radio Itsy Bitsy. Așa că ne lua să 
o ajutăm ca asistenţi la proiectele ei de dezvoltare 
personală prin teatru. Desfășuram diverse exerciţii 
de improvizaţie, de schimb de roluri, prin care copiii 
își dezvoltau creativitatea, empatia și abilităţiile 
de comunicare. Am observat că astfel învaţă să 
recunoască și să își gestioneze emoţiile mai ușor. 

Foarte adevărat. Odată ce emoţia e în afara ta 
și o poţi privi jucată ca pe un rol, poţi s-o vezi 
mai bine...
M. R.: Desigur. Copiii găsesc distractive și exerciţiile 
de dicţie, de exprimare și expresie, exerciţiile de 
atenţie și de memorie. Cred că actoria ajută foarte 
mult la dezvoltarea personală a copiilor. Majoritatea 
exerciţiilor din psihologia dezvoltării copilului provin 
din sfera actoriei.

Îţi place să le folosești în continuare? O bună 
parte din activitatea ta curentă e dedicată 
copiilor și adolescenţilor. Cred că aceea a fost 
dragostea dintâi și ai continuat și acum, nu?
M. R.: Să știi că n-aș putea să spun că am o dragoste 
dintâi pentru că ele au venit la pachet pe toate cele 
trei planuri. Și nici n-aș putea să fac un singur lucru, 
pentru că sunt o persoană dinamică, implicată în 
diverse activităţi. Îmi place foarte mult și să predau 
și așa am început să susţin cursuri de formare 
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fată pe care a văzut-o vreodată. Evident, că mi-au dat 
lacrimile, iar cei mici au început să mă încurajeze, 
inclusiv respectiva fetiţă care mi-a spus să fiu liniștită 
pentru că ea va fi bine, iar după operaţie ne vom 
întâlni din nou. Am rămas impresionată. După 
acest eveniment, mi-am dorit să învăţ să ajut acești 
copii într-o manieră profesionistă. Și uite așa, m-am 
înscris și la Facultatea de Psihologie, făcând în paralel 
programul de masterat și diverse formări. Așa am 
început această frumoasă călătorie în profesia de 
psihoterapeut.

Știu că faci parte dintr-o asociaţie împreună cu 
care creaţi evenimente caritabile și menite să 
sprijine și să educe opinia publică românească 
în privinţa bolilor din sfera oncologică. Poţi să 
îmi spui mai mult?
M. R.: În timpul facultăţii am cunoscut foarte mulţi 
oameni care m-au susţinut și cu care am reușit să 
dezvolt proiecte caritabile. În cadrul Asociaţiei de 

Psihoterapie Cognitiv-Comportamentală de Grup, 
am susţinut grupuri de suport terapeutic pentru 
copiii bolnavi de cancer, dar și pentru părinţii 
acestora, pentru că și aceștia trăiesc drama vieţii 
lor. Povestea mea și a asociaţiei a început odată 
cu sutele de povești ale copiilor bolnavi de cancer, 
care încearcă să învingă această boală și să meargă 
înainte. În 2017, am făcut primul eveniment caritabil, 
la care au participat foarte multe personalităţi care 
ne-au ajutat și ne-au susţinut în acest demers. 

Există în continuare această activitate?
M. R.: Sigur. Din cauza pandemiei, nu am mai 
putut desfășura în formă fizică, grupurile de suport 
pentru copii sau părinţi, însă programele de terapie 
individuală, atât pentru copii, cât și pentru părinţi 
și cadre medicale din domeniul oncologic continuă 
și le oferim gratuit. 

Cum ajung oamenii la voi?
M. R.: Prin recomandările pe care le fac medicii 
din spitale, pentru că medicii cunosc activitatea 
pe care o desfășurăm, prin intermediul site-ului, 
prin social media și prin vizitele noastre în spitale.

Care este cel mai frumos lucru pe care îl faci 
în cabinet, Malvina? Ce îţi place să faci când 
nu creezi programe, când nu predai cursuri?
M. R.: Atunci când nu susţin cursuri sau programe 
de wellbeing și dezvoltare personală, am terapii. 
Programul meu este bine organizat, astfel încât 
să reușesc să fac ceea ce îmi place. În timpul 
săptămânii am terapii individuale, atât cu copii, 
adolescenţi, cât și cu adulţi, iar în weekend-uri 
susţin cursuri de calificare profesională pentru 
profesiile de trainer, consilier vocaţional, consilier 
dezvoltare personală, specialist în activitatea de 
coaching și pentru o nouă profesie extrem de 

importantă în domeniul oncologic, cea de navigator 
de pacienţi. În timpul verii organizez tabere de 
dezvoltare personală pentru copii și adolescenţi, 
dar și pentru adulţi. 

Care a fost un caz sau o situaţie care ţi-a dat 
cea mai mare satisfacţie de reușită profesională 
în terapie? »

„Prin implicare, dăruire și devotament  
putem ajunge să ne împlinim visele!”
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M. R.: Fiecare caz are particularităţile lui, iar pentru 
mine, fiecare persoană cu care mă întâlnesc este la fel 
de importantă. Dăruirea, dragostea, implicarea mea 
ca terapeut, le-am dobândit pe parcursul dezvoltării 

mele atât personale, cât și profesionale. Valorile pe 
care le am mă ajută foarte mult în munca de terapeut 
pentru că oamenii simt că implicarea mea este acolo 
100%, cu atenţie și disponibilitate pentru fiecare 
persoană cu care lucrez în procesul terapeutic. Fiecare 
om este unic. Ce m-a făcut să evoluez – pentru că și 
noi ca terapeuţi ne dezvoltăm odată cu experienţa și 
împreună cu clienţii noștri – și ceea ce am învăţat 
a fost faptul că oamenii pot fi, în egală măsură, 
neputincioși, fragili, speriaţi, însă ei vin în terapie 
cu deschidere și disponibilitate de a se cunoaște și de 
a face schimbări. Satisfacţia și bucuria vin de aici, 
din reușita de a schimba comportamente și atitudini 
printr-un efort terapeutic comun. 
În ceea ce privește procesul terapeutic cu adulţii, 
cred că este important să învăţăm să comunicăm, 
să învăţăm să ne alegem cuvintele cu grijă. Semnele 
lăsate de ele rămân foarte mult în timp, după ce au 
fost rostite. 

Da, nu avem grijă de felul în 
care aruncăm cuvintele... Ai 
observat cumva o tendinţă, 
o problemă mai frecventă cu 
care se confruntă oamenii 
în ultima vreme și pentru 
care vin să ceară sprijin 
psihoterapeutic?
M. R.: Sigur, pornim de aici, de 
la comunicare. E important să 
înţelegem că prin cuvânt putem 
vindeca sau răni, putem influenţa 
într-un mod pozitiv sau negativ. 
Prin cuvânt putem schimba viaţa 
unui om.
În ultima perioadă, am lucrat 
cu majoritatea clienţilor partea 
de acceptare și de învăţare a 
gândirii pozitive. Este esenţial 
să învăţăm să ne acceptăm unii 
pe alţii, să schimbăm critica 

cu aprecierea, nemulţumirile cu recunoștinţa, 
indiferenţa cu iubirea, pentru că oamenii, cu atât 
mai mult în această perioadă, s-au confruntat cu 
o situaţie grea pandemică, la care a fost nevoie să 

se adapteze. Faptul că au muncit de acasă, au fost 
nevoiţi să se adapteze unor restricţii care le-au afectat 
stilul de viaţă și au trăit sub ameninţarea bolii și a 
fricii de moarte a schimbat mult mentalul colectiv și 
individual. De la felul în care gândim, de la felul în 
care ne așteptăm ca celălalt să facă lucrurile, de la 
felul în care noi vrem să se întâmple lucrurile apar 
micile conflicte și atunci, în terapie, folosim tehnici 
și metode specifice pentru a ne dezvolta capacitatea 
de acceptare. Oamenii greșesc, însă este important 
să înţelegem că oamenii nu sunt suma greșelilor lor. 
Oamenii sunt suma lucrurilor pe care sunt dispuși să 
le facă diferit. Bucuria și satisfacţia, atunci când sunt 
într-un proces terapeutic cu o persoană, este să văd 
că există determinare și dorinţă de schimbare. Pentru 
că atunci omul vine cu o motivaţie și își dorește să 
facă o schimbare care îi aduce un plus de valoare 
pentru propria viaţă. 

Este important să vedem viaţa cu mai multă 
înţelegere, empatie și iertare
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vieţii lui. Cred că este important să privim viaţa cu 
mai multă înţelegere, empatie și iertare atât faţă de 
noi, cât și faţă de ceilalţi, pentru că în acest fel, putem 
să alegem conștient ceea ce este mai bine pentru noi. 
Terapia are ca scop obţinerea unei vieţi echilibrate, 
funcţionale, o viaţă trăită în armonie. 

Ce înseamnă viaţa funcţională? Cum o 
identificăm?
M. R.: Este important să începem un proces de 
autocunoaștere, un proces terapeutic pentru că noi 
toţi avem niște tipare educaţionale, modele parentale, 
experienţe de viaţă care ne-au marcat, iar fără un 
astfel de proces este foarte greu să conștientizăm și 
să facem schimări. Trăim în modul în care am fost 
setaţi prin educaţia pe care am primit-o. Atunci când 
ne confruntăm cu o adevărată problemă începem 
să ne gândim că poate facem noi ceva greșit sau 
maniera în care acţionăm nu este cea potrivită. Atunci 
oamenii încep un demers terapeutic. În acest context 
susţin foarte mult programele de dezvoltare personală 
pentru copii și adolescenţi, pentru că viitorilor adulţi 
le va fi mult mai ușor; copiii pot avea perspective 
diferite, pot învăţa despre inteligenţa emoţională, 
inteligenţa socială, sunt mult mai receptivi, deschiși 
la informaţie, învaţă și aplică ușor lucrurile care au 
sens pentru ei. 
Viaţa funcţională înseamnă să conștientizezi care 
sunt distorsiunile tale cognitive care duc către emoţii 
și comportamente disfuncţionale. Să identifici care 
sunt gândurile tale automate negative, care te fac să 
ai anumite emoţii și comportamente, pentru că prima 
dată avem gândul, apoi emoţia și comportamentul. 
Astfel, igiena gândurilor, identificarea frustrărilor, 
fricilor, nemulţumirilor, reacţiilor emoţiile sunt parte 
din gândirea funcţională. 

Cum ne-ai învăţa să aducem mai multă bucurie, 
mai mult sens și împlinire în viaţa noastră?
M. R.: Asta ţine de noi, de modul în care ne 
îmbunătăţim zi de zi, de ceea ce facem pentru a 
ne dezvolta, este practic și ceea ce descoperim în 
învăţătura creștină. 
Omul care a depășit prin psihoeducaţie și gândire 
funcţională, prin credinţă, prin lecturi, prin practica 
empatiei și a acceptării, nevoia de a-și satisface 
în permanenţă dorinţele lumești. Omul prin 
psihoeducaţie poate ajunge să dobândească cele mai 
frumoase valenţe ale virtuţilor pe care Dumnezeu le-a 
pus în om. Bunătatea, iubirea, iertarea, generozitatea, 
credinţa, dăruirea, recunoștinţa fac ca omul să 
trăiască viaţa cu sens. 

Malvina, cum sunt oamenii care vin către tine? 
Nerăbdători, triști, speriaţi, deprimaţi sau sunt 
oameni curioși, pozitivi, deschiși?
M. R.: Cred că cei din urmă nu ar mai veni la terapie. 
Oamenii care ajung în cabinetul meu sunt persoane 
care se confruntă cu probleme, cu diverse situaţii, 
care nu reușesc să găsească soluţii, sunt oameni 
care poate au ajuns într-o depresie sau sunt într-o 
stare de anxietate sau au început să aibă atacuri de 
panică sau își doresc să înceapă un demers terapeutic 
pentru dezvoltarea lor personală. 

Informaţiile vin de-a valma peste noi, de la știri 
și de la ritmul în care se întâmplă lucrurile în 
jurul nostru, viaţa vine ca un tăvălug și nu îţi 
mai dă răgazul să faci un pas în spate și să nu 
reacţionezi și să îţi analizezi răspunsul pe care 
vrei să îl dai la o situaţie. Și atunci, foarte multe 
probleme de comunicare și relaţionare dintre 
oameni vin din reactivitate și din diferenţele 
de așteptări și temperament. 
M. R.: Așa este, însă așa cum spuneam, le arătăm 
oamenilor alte perspective asupra vieţii, iar în acest 
fel, omul alege cea mai bună soluţie pentru contextul 
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Puterea feminității într-o 
nouă serie de cursuri, la 
Fundația Calea Victoriei
How to be a Lady: Exerciţii de feminitate

În fiecare persoană există un capital de frumuseţe nevalorificat, 
care poate ieşi la suprafaţă odată cu conştientizarea acestei calităţi. 
Frumuseţea, feminitatea, şarmul şi graţia există în fiecare femeie, 
indiferent de vârstă. Când toate acestea sunt puse în valoare, pot 
aduce încredere în sine, bucurie de a fi şi carismă. Cursul este un 
ghid care te ajută să conştientizezi paşii de parcurs pentru a-ţi pune 
în valoare potenţialul de frumuseţe, fără excese sau artificii.

Personaje feminine din mitologia greacă

Poate sunteţi tentaţi să vă întrebaţi „ce relevanţă are pentru mine să 
ştiu cine a fost Circe şi ce vrăji făcea pe insula sa?”. Sau „ce rost are 
să ştiu că Psyche era gata să moară din iubire pentru Eros?” Dar toate 
acestea sunt instanţe foarte actuale, care în spatele poveştii ascund 
arhetipuri, ce cuprind în ele înţelepciunea imaginarului colectiv. 
Fiecare dintre eroinele alese cuprinde instantanee ale femininului 
în care ne putem regăsi sau cu care ne putem confrunta oricând.

Atelier de dans terapie

După doi ani în care interacţiunile electronice au fost predominante, 
vă invităm la o revenire în forţă în spaţiul fizic – să explorăm practic, 
prin mişcare, reflecţie şi împărtăşire, cum simţim spaţiul real din jurul 
nostru, cum ne redescoperim şi ne reprezentăm corpul şi prezenţa 
noastră, a celorlalţi şi interacţiunea dintre noi, cum se repercutează 
mişcarea noastră şi a celorlalţi din grup în conştiinţa noastră.

Detalii și înscrieri pe  
www.fundatiacaleavictoriei.ro.

Caleidoscop
DEZVOLTARE PERSONALĂ
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EDUCAȚIE

Oferă povești bune 
unui copil care are 
nevoie de ele
Dacă i‑am spune că po i fi eroul din poveste? Ajută un copil 
fără posibilită i materiale să citească, oferindu‑i un pachet 
cu cele mai frumoase povești ale copilăriei și astfel îi po i 
schimba via a în mai bine. Copiii înva ă cum func ionează 
lumea din povești. n România, cel pu in unul din patru copii 
nu are acces la căr i, iar în mediul rural nu există librării. Se 
estimează că în contextul pandemiei, rata de analfabetism 
func ional în rândul copiilor va depăși 55 .

Po i schimba aceste cifre, implicându‑te și donând unul 
dintre pachetele pregătite de Asocia ia Curtea eche. i vor 
avea grijă să ajungă acolo unde trebuie. Detalii pe www.
curteaveche.ro/copilaria-la-narativ.

Dezvoltă inteligența  
emoțională a copiilor
Capătă încredere în tine, Descoperă puterea din tine, Găsește iubirea din tine și Stăpânește emoțiile din tine 
sunt cele mai noi titluri din categoria de carte pentru copii, apărute la ditura Niculescu. Copiii vor învă a, 
prin exerci ii practice, cum să‑și dezvolte empatia și să fie stăpâni pe ei în interac iunea cu ceilal i, cum să fie 
empatici și să‑și descopere puterea interioară, cum să se afirme în lume, dar și cum să aibă grijă de ei înșiși și 
să asculte, sau câteodată să nu asculte, poveștile pe care le ese propria lor minte. Detalii pe www.niculescu.ro.
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Îndrăgostește-te de artă  
la cea de-a noua ediție  
ART SAFARI
n , Art Safari, ajuns la edi ia a ‑a, se reinventează și oferă o nouă 

experien ă de vizitare. ntre 1  mai și  august, Art Safari găzduiește 5 
pavilioane expozi ionale în Palatul Dacia‑România pe ipscani:
Pavilionul uzeal Theodor Aman. Primul artist român modern , 
Pavilionul Central Picasso, Dal   alla. Pălăria cu trei col uri , 
Pavilionul Contemporan Irina Dragomir. Roșu, galben și albastru , 
Pavilionul Invitat arcel Iancu. Reconstruind artele din România 
în Israel  și Pavilionul Aniversar arbara lemm. ight and Dar . 
Photographs from Germany .

ilete și detalii pe artsafari.ro.

ARTĂ & ÎNVĂȚARE

Poveste și cântec

uzica lumii, muzică vie și 
acustică, muzică de film și 
muzică de dans, cu sonorită i 
aflate la intersec ia fină între 
clasic și tradi ional, adunate într‑
un stil nou, stilul fel și fel  așa 
sună muzica făcută cu și pentru 
oameni de ădălina Pavăl și 
Alexei urcan alături de al i 11 
muzicieni talenta i, Mădălina 
Pavăl Live Orchestra. Piese de 
pe noul album, Roiesc, vor putea 
fi auzite sâmbătă, pe 5 martie, 
la concertul din ucurești, în 
Control. iletele sunt disponibile 
pe Eventbook.

Creative Practice Workshop 
Învață bazele & începe lucrul
Points of ou® Academy te invită la extinderea capacită ii de observa ie 
și extinderea cunoștin elor, în timpul desfășurării unei călătorii personale 
și profesionale. Acest wor shop cu desfășurare graduală, personalizat cu 
amprenta noastră, include atât cunoștin e experien iale cât și practice, 
care vor fi cu ușurin ă integrate în activitatea ta profesională zilnică.
Pregătește‑te pentru  zile pline de tehnici energice destinate unui 
public divers și de aplica ii creative cu trei dintre instrumentele Points 
of ou® ‑ The Coaching Game, Punctum și aces. Detalii și înscrieri 
pe www.points-of-you.ro.
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FILME ȘI SERIALE

Pământul fiilor
Sfârșitul civilizației e aici. Tatăl și Fiul lui se numără 
printre supraviețuitori. Când Tatăl moare, Fiul decide 
să pornească într-o călătorie de-a lungul unui râu 
misterios, împins de la spate de dorința de a afla ce-i 
era interzis. Disponibil pe HBO GO.

Întreabă doctorul
Fie că este vorba despre alergii sau diete, genetică 
sau somn, trei doctori prietenoși oferă sfaturi 
profesioniste, dărâmă mituri medicale și încearcă 
cele mai noi tratamente. Disponibil pe Netflix.

Miracol
„Miracol” îmbină intensitatea unei 
drame și tensiunea unui thriller 
psihologic cu suspansul și intriga 
atent construită a unui film polițist. 
Împărțit în două capitole, „Miracol” 
o urmărește pe tânăra călugăriță 
novice Cristina Tofan (Ioana 
Bugarin) în timp ce se strecoară afară 
dintr-o mănăstire izolată, pentru a 
merge la spitalul din orașul vecin. 
Nereușind să-și rezolve problemele 
și să-l găsească pe bărbatul pe care 
îl caută, pe drumul de întoarcere 
întâlnește o soartă neașteptată. 
A doua parte a filmului îl are în 
centru pe Marius Preda (Emanuel 
Pârvu), inspectorul de poliție plecat 
pe urmele ei, care-i reface drumul 
pas cu pas – într-o structură perfect 
oglindită. Investigația lui aduce la 
lumină indicii și confesiuni care 
conduc nu numai înspre adevărul 
greu de înțeles din spatele acțiunilor 
Cristinei, ci și la un posibil miracol. 
Disponibil în cinematografe.
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SĂNĂTATE

Re|Connect MindBody Retreat
Ai obosit, te sim i scindat, de parcă mintea și corpul 
ar trage în direc ii diferite? Cu greu mai găsești 
momente în care să te sim i întreg, conectat cu sinele 
tău și cu mediul exterior? i e greu să faci alegeri, 
să iei decizii, nu mai știi exact cine ești?

Te invităm să schimbi povestea asta, într‑o retragere 
de 4 zile, în perioada 1 martie   aprilie , 
pentru reconectarea min ii cu corpul. n aceste zile, 
vom lucra împreună, îmbinând tehnici cognitive 
cu relaxare, practică yoga, cu exerci ii fizice de 

intensitate mică și intermediară. 
Toate activită ile sunt gândite pentru 
a crea un ux continuu de energie 
benefică, ce î i va umple interiorul și 
va da un sens nou vie ii de zi cu zi.

Te vor înso i în această călătorie 
Alina Costache, psiholog, 
psihoterapeut în supervizare, 
specialist în probleme de somn, 
Andreea Ion, instructor de atha 

oga, acreditată oga Alliance și 
Atena ălan, instructor aerobic 
fitness cu specializare Stretching 
PN  și instructor umba fitness.

Caravana de Bine 
a Crucii Roșii 
Române dă startul 
testărilor medicale 
gratuite
Societatea Na ională de Cruce Roșie din România 
demarează pe 1  februarie Caravana de ine, un 
nou proiect umanitar în slujba unui viitorsănătos, 
dedicat persoanelor vulnerabile din mediul rural și 
menit să ofere acces la screening medical pentru 
depistarea unei game variate de afec iuni.

Proiectul, care se desfășoară până în septembrie 
, își propune să promoveze în rândul oamenilor 

importan a preven iei, să îi ajute să conștientizeze 
riscurile la care se expun neglijându‑și sănătatea 
și să le crească încrederea în medicii care le pot 
salva via a. Cei care vor vizita caravana vor avea 
acces gratuit la consulta ii de pediatrie, cardiologie, 
medicină generală, diabetologie, oftalmologie, dar 
pot beneficia și de măsurarea tensiunii arteriale și a 
glicemiei, G și ecografie abdominală, examinări 
care pot depista o serie de afec iuni.
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FRUMUSEȚE

Creează amintiri 
de neuitat!

oto ilm 5 are un portofoliu bogat de clien i 
mul umi i, oferind servicii personalizate pentru 
ședin e tematice de familie, ședin e foto fashion 
sau corporate, pentru prezentări de produse și 
filmări de reclame.

n perioada Paștelui, studioul oto ilm 5 
organizează trei decoruri diferite pentru fotografii 
de familie și, mai ales, pentru cei mici. Programul 
este exibil, studioul fiind disponibil pentru 
ședin ele foto, atât în orele de după program, 
cât și în wee end, iar accesul este facil din mai 
multe zone ale orașului, fiind localizat între zonele 
Pantelimon, ucur Obor și Doamna Ghica.

Detalii și programări pe www.fotofilm365.com.

Parfumul  
O carte 
de vizită
Izabela Corina uncu, fondatoarea 
proiectului Notorious Stories  
un brand 1  românesc  este 
printre pu inii consultan i de 
parfumerie de nișă din România, 
dar și editor la o revistă de lux din 

ran a. Prin intermediul acestui 
card exclusivist comunitatea 
Notorious Stories va acces la peste 
5  de case de parfumuri din Paris, 
dar și pre uri speciale și beneficii 
la o mul ime de produse și servicii 
de lux din mai multe domenii.

Revista Psychologies România împreună cu Izabela Corina 
uncu, organizează un concurs dedicat ilei Interna ionale a 
emeii. rmărește paginile de Instagram psychologies.romania 

și izabelacorinajuncu pentru mai multe detalii
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Somnul și fericirea,  
„sărbătoritele” lunii martie

iua de vineri dinaintea echinoc iului de primăvară 
marchează Ziua Mondială a Somnului – World Sleep 
Day, o ini iativă a Asocia iei ondiale a edicinei 
Somnului, sărbătorită anul acesta pe data de 1  martie. 
Conceptul a fost creat pentru atragerea aten iei asupra 
efectelor negative pe care lipsa somnului le poate 
produce. Tulburările de somn sunt o epidemie globală, 
care amenin ă aproximativ 45  din popula ia planetei 
și pun în pericol sănătatea și calitatea vie ii.

n somn odihnitor reprezintă unul dintre cei trei piloni 
ai stării de sănătate, alături de o nutri ie echilibrată 
și mișcare fizică. n somn bun este definit de trei 
factori: durata suficientă, continuitatea un somn bun 
e lin și nefragmentat  și profunzimea somnul adânc 
ne reîncarcă cu adevărat bateriile . 

Obiceiurile sănătoase de somn sunt asociate cu 
dezvoltarea cerebrală, îmbunătă irea func iilor 
imune, men inerea func iilor emo ionale și sociale, 
memorarea și învă area, dar și creativitatea și 
rezolvarea problemelor.

iua de  martie marchează Ziua Internațională 
a Fericirii. Campania este coordonată de Action for 
Happiness, o mișcare non‑profit formată din oameni 
din 1  de ări, sprijinită de alte organiza ii similare 
din întreaga lume.

Nu degeaba există expresia râsul este cel mai bun 
medicament . Oamenii de știin ă chiar au descoperit 
conexiuni importante între nivelul de fericire și o 
stare bună de sănătate. Numeroase studii afirmă 
că fericirea men ine sănătatea inimii, contribuie la 
întărirea sistemului imunitar, reduce stresul și, nu în 
ultimul rând, sporește longevitatea. 

i nu uita: „Fericirea nu o primești de-a gata. Ea vine 
din acțiunile tale.” Dalai ama

STARE DE BINE

20 PSYCHOLOGIES ROMÂNIA MARTIE 2022

Caleidoscop



M E N O P A U Z A
U LT I M U L  TA B U

Material oferit de

Me-no-pa-u-ză. Me-no-pa-u-ză. Un cuvânt greu de rostit chiar dacă are doar 
sunete pe care le cunoaștem foarte bine și pe care le rostim cu ușurinţă în 

alte cuvinte. Dar, ca orice alt subiect care ţine de treburile femeiești și despre 
menopauză am învăţat să vorbim în șoaptă, generic, fără să îi spunem numele, 

cu apelativul „știi tu, perioada aia...” Nu, nu e un fel de Cap-de-mort din 
Harry Potter. Nu e un lucru de care să ne fie teamă sau jenă, rușine. Este doar 

o perioadă din viaţa noastră, poate chiar cea mai lungă. Și este bine să fim 
informate, să ne asumăm și să trăim frumos și deplin această perioadă, așa cum 

este bine să ne trăim frumos și deplin întreaga viaţă.
Să vedem deci despre ce este vorba.

A  C O N S E M N A T  C L E M E N T I N A  A N G H E L A C H E

enopauza este definită ca întreaga etapă biologică 
din via a unei femei, marcată, în general, de un 
declin al func iilor genitale. lementul definitoriu 
al menopauzei este dat de reducerea dramatică 
a nivelului hormonilor reproductivi, estrogen și 
progesteron. Perioada de menopauză este cunoscută 
drept etapa pe parcursul căreia se trece de la 
reproducere la senescen ă îmbătrânirea esuturilor 
și a organismului . Asta este explica ia știin ifică.

ste o tranzi ie firească, absolut normală și 
fiecare dintre noi va resim i diferit această 
perioadă. mi amintesc de o bună prietenă care 
ajunsă la vârsta menopauzei s‑a plâns soacrei 
sale de neplăcerile pe care le experimenta. 
Soacra ei, o femeie ajunsă la 5 de ani s‑a 
uitat cu surprindere și i‑a spus: „Nu știu, am 
fost atât de ocupată cu nepoții că nu am simțit 
când a trecut”. 
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Simptomele instalării  
menopauzei sunt:

  anxietate
  modificări bruște ale stării de spirit
  sentimentul de pierdere a încrederii și 

stimei de sine
  modificări în aspectul pielii, părului și 

unghiilor
  tulburări de somn
  disconfort în timpul sexului cauzat de 

uscăciune și dureri vaginale
  dureri de cap sau migrene
  bufeuri, senza ii scurte și bruște de căldură
  rigiditate și dureri articulare
  palpita ii, bătăi ale inimii care devin brusc 

mai vizibile
  probleme cu memoria, concentrarea și 

cea a creierului .

Menopauza –  
a doua adolescență

da, dacă ești în segmentul de vârstă care deja 
experimentează menopauza mi‑ai spune you wish a 
doua adolescen ă. Dar asta doar pentru că odată ce 
am trecut de perioadă avem tendin a să ne amintim 
doar partea pozitivă a lucrurilor. i spun că, de 
fapt, este tot o perioadă de readaptare, o perioadă 
în care învă ăm cine suntem, ne reînvă ăm. Da, 
vei avea din nou toane și vei experimenta senza ii 
noi în corp, nu tocmai plăcute. ei sim i nevoia să 
ascunzi simptomele și vei găsi tot felul de pretexte. 

i amintești cum Claire nderwood din House of 
Cards mergea în fiecare seară și se holba în frigider, 
parcă în căutarea a ceva de mâncare, când, de fapt, 
trăgea de timp doar ca să se bucure de răcoarea ce 
venea dinăuntru. 

ai multe pe acest subiect 
po i a a din webcastul 

Psychologies Menopauza, 
ultimul tabu de pe pagina 

noastră de aceboo  

NEOVADIOL PERI-MENOPAUSE 
Cremă de zi cu efect de 

redensificare și reumplere

Am adunat o listă a simptomelor, astfel încât, să 
î i fie ușor să urmărești modificările care apar. 
Cum perioada nu poate fi evitată este bine să o 
petrecem informat, cu răbdare și acceptare fa ă de 
noi înșine. Cunoașterea teoretică și observarea atentă 
a transformărilor ne vor ajuta în această etapă. n 
lucru pe care vreau să îl reamintesc aici, este că nu 
trebuie să trecem prin această perioade singure. Dacă 
nu ești genul care să cau i comunită i online de suport, 
po i să î i faci propriul board of advisors format din 
specialiști care să te înso ească și care să î i fie resursă 
în această nouă călătorie: în primul rând, medicul 
ginecolog  cel care și pune diagnosticul  un medic 
endocrinolog, un medic dermatolog și un psihoterapeut 
pot face parte din echipa de tranziție. i vor ști să te 
ghideze bazat pe simptomele tale personale și î i vor 
putea recomanda dieta și remedii potrivite. 

Material oferit de
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Care sunt etapele menopauzei și la ce 
vârstă apare?
Una dintre cele mai frecvente întrebări referitoare 
la menopauză se referă la vârsta la care se poate 
declanșa acest fenomen. În acest sens, specialiștii 
afirmă că menopauza poate debuta oricând, 
între vârsta de 45 de ani și cea de 55. În medie, 
menopauza se instalează la aproximativ 50 de 
ani, însă poate avea loc și mai devreme. Când 
menopauza apare înainte de 45 de ani, este numită 
menopauză precoce, în timp ce menopauza 
tardivă are loc după vârsta de 55 de ani.
Premenopauza, care are o durată medie de doi 
ani, se caracterizează prin diminuarea și dispariția 
fertilității. Totodată, în această perioadă, ciclurile 
menstruale nu mai sunt regulate, iar producția 
de estrogen scade.
Menopauza, ca perioadă propriu-zisă, 
corespunde dispariției definitive a menstruației.
Postmenopauza care are loc pe o perioadă de 2-5 
ani după oprirea menstruației și până la încetarea 
definitivă a activității funcției ovariene.

de pielea și de corpul tău în momentul în care se 
apropie menopauza. Se întâmplă lucruri pe care nu 
le-ai prevăzut și pentru care poate nu ai fost pregătită.  
Cred că acest lucru îl facem noi acum încercând să 
educăm publicul, să își înțeleagă semnele pielii și 

semnele emoționale ale menopauzei.
Pe scurt, la menopauză, scade 
estrogenul, hormonul feminin, cel care 
ne dă toate caracteristicile cutanate și 
psihologice. În același timp, crește 
cortizolul, hormonul stresului. Dacă ar 
fi să judecăm doar din punctul de vedere 
al pielii, începând din straturile cele mai 
profunde către cele superficiale, pentru 
că așa se și întâmplă, primele semne 
se produc la nivelul hipodermului, 
al stratului „grăsos” al pielii, care se 
topește, se subțiază și pielea începe 
să atârne în jurul contururilor osoase. 
Apoi, pe măsură ce ne apropiem de 
momentul menopauzei, începe să scadă 

producția de colagen și elastină, scade cu aproximativ 
1,5% în fiecare an. Procesul este foarte accelerat în 
perioada de perimenopauză, de aceea este important 
să înțelegem semnele ca să putem să acționăm și 
să le încetinim din timp pentru că, după aceea în 
postmenopauză, acest proces de lăsare, de subțiere 
a grăsimii pielii se reduce, în schimb, se instalează 
uscăciunea pielii, stratul superficial, epidermul începe 
să sufere, să devină intolerant, sensibil.
În funcție de momentul în care femeia ajunge în 
cabinet, aceste fenomene sunt însoțite de diverse 
stări psihologice. Una este confuzia, deruta pe care 
o ai când vin multe lucruri la care nu te-ai așteptat și 
pe care nu mai poți să le gestionezi. Apoi, este un soi 
de frustrare pentru că nu știi cum să acționezi ca să 
păstrezi starea pielii și, în general, starea organismului 
și cea psihică. Ceea ce este uneori descurajant și 
asta încercăm să facem, să susținem femeia, nu 
doar din punctul de vedere al pielii, încercăm să o 
susținem și psihologic pentru că de multe ori avem 
această tendință de a crede că odată cu intrarea la 
menopauză, viața femeii s-a terminat. Și nu este așa! 
Trăim într-o societate în care femeile trăiesc mai mult 
decât bărbații, deci o să ne trăim poate, jumătate din 
viață în perioada de menopauză. Este perioada cea 
mai lungă a vieții noastre, ar trebui să o privim cu 
cunoaștere, cu înțelegere că este perioada în care noi 
avem timp să ne ocupăm doar de noi. Ar trebui să o 
vedem ca un avantaj și dacă nu am făcut-o până atunci 
să ne răsfățăm, să ne implementăm rutine corecte, să 
ne acordăm atenție.”  

DR. DIANA 
PLĂCINTESCU

Medic dermatolog

Sfaturi de la dermatolog pentru 
îngrijirea pielii în toate fazele 
menopauzei
„În momentul în care pielea începe să se lase, în 
perioada de perimenopauză, trebuie să fii mai atentă 
la rutina de îngrijire și să schimbi 
produsele cu unele dedicate, care să 
conțină substanțe hidratante cum este 
acidul hialuronic, antioxidanți, extracte 
naturale care hrănesc fibrele de colagen 
și de elastină.
Pe măsură ce trecem către post-
menopauză, cremele devin mai 
onctuoase, mai grase, îmbogățite în 
lipide, ceramide, identic naturale în 
acizii grași esențiali care hrănesc toate 
straturile pielii. Ingredientele sunt din 
ce în ce mai simple, mai puține, pentru a 
fi hipoalergenice, să nu riscăm să facem 
alte probleme cutanate ale pielii.
În momentul în care o pacientă, fie a 
intrat la menopauză, fie se apropie de menopauză 
și observă semne evidente ale transformărilor pielii 
în oglindă, ea intră în cabinet o dată cu problema 
fizică, a pielii, o dată cu problema emoțională care 
însoțește fenomenul. Te simți, într-un fel, trădată 
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Cât de înţeleaptă poate fi 
inteligenţa artificială?
Matthieu Ricard: Oare inteligenţa artificială 
ne face mai înţelepţi? Și ne sporește conștiinţa? 
Să nu uităm că motorul a ceea ce numim 
„inteligenţă artificială” (IA) îl reprezintă 
algoritmii, pe care îi putem defini drept un 
ansamblu de reguli ce permit determinarea prin 
calcul a lanţului de acţiuni necesare îndeplinirii 
unei sarcini. Evoluţiile recente în domeniul 
cercetării IA permit nu numai îndeplinirea 
unor sarcini complexe, precum a compune 
o muzică ce seamănă cu acordurile lui J.S. 
Bach sau a-l învinge pe Gary Kasparov la 
șah, ci și învăţarea altor jocuri, pornind de la 
reguli furnizate sistemului. De pildă, recent, 
un program bazat pe IA a învăţat în trei zile 
jocul go și a învins 100% un alt computer, 
care-l învinsese la rândul lui pe campionul 
mondial de go. Acest al doilea computer nu 
știa să „înveţe”, ci memorase doar, în prealabil, 
mii de partide de go, dispunând totodată de o 
putere de calcul fenomenală.

Cum s-a născut „abecedarul înțelepciunii”?
Autorii: Cele două cărţi anterioare ale noastre, Libertatea 
interioară și Trei prieteni, în căutarea înţelepciunii, însumează 
aproape o mie de pagini, în care am încercat să găsim câteva 
răspunsuri la întrebările pe care ni le punem în privinţa 
cursului existenţei noastre: ce obiective merită să ne propunem 
în viaţă? Cum să ne ușurăm starea de rău? Cum să ne eliberăm 
de limitele noastre? Putem fi cu adevărat fericiţi? Cum să-i 
ajutăm pe ceilalţi? Scopul noului volum (Înțelepciunea: de la 
Acceptare la Zen), conceput ca un „abecedar” al înţelepciunii, 
este de a extrage esenţa discuţiilor noastre și de a v-o prezenta 
sub forma unor texte concise și accesibile, așezate în ordinea 
alfabetică a termenilor. Această carte este alcătuită, așadar, din 
extrase revăzute și modificate din lucrările noastre anterioare, 
dar și din elemente noi, pe care nu le-am mai abordat și care ni 
s-au părut utile. Am ales astfel să vorbim despre: biofilie (sau 
dragoste de viaţă), eșec, echilibru emoţional, uimire, Isus și 
Buddha, femei înţelepte, ideal, recădere, succes, îmbătrânire 
etc. De asemenea am încercat să definim, sau măcar să vorbim 
despre înţelepciune, într-o manieră nouă, inedită. Și o ultimă 
precizare: niciunul dintre noi trei nu pretinde că este înţelept, 
firește. Fiecare dintre noi se străduiește însă, din răsputeri, 
să devină!

Ce este înţelepciunea? Ce presupune ea în viaţa de zi cu zi? Inteligenţa artificială 
va deveni vreodată înţeleaptă? Răspund în continuare Christophe André, 

Alexandre Jollien și Matthieu Ricard, coautorii volumului ”Înţelepciunea: de 
la Acceptare la Zen” (în curs de apariţie la Ed. Trei), carte din care oferim în 

avanpremieră fragmentele care urmează.
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celor care suferă, să trăiești demn... Biata inteligenţă 
artificială nu știe nimic din toate astea! Ce minunăţie 
este conștiinţa umană, atât de plină de bogăţii, atât 
de profundă. Apoi... o moarte frumoasă încununează 
o viaţă frumoasă!

IA se bazează, printre altele, pe utilizarea unei 
cantităţi imense de informaţii (big data), care nu 
pot fi înmagazinate de un creier uman, în pofida 
extraordinarei sale alcătuiri. Paradoxul constă în 
faptul că a avea instantaneu toate informaţiile pe care 
ni le-am putea dori despre construirea piramidelor 
sau despre bolile de inimă nu ne face totuși mai 
înţelepţi, mai binevoitori și mai echilibraţi. Iată, 
așadar, că apariţia „big data” subliniază mai mult ca 
oricând diferenţa dintre informaţii și înţelepciune. 

Ce este înţelepciunea?
Matthieu Ricard: În esenţă, înţelepciunea are două 
componente: un mod corect de a vedea lucrurile și 
o perfectă libertate interioară. Prima componentă 
este rezultatul unei înţelegeri corecte a lucrurilor. 
Dacă ne cramponăm de o viziune distorsionată a 
realităţii, dacă credem, de exemplu, că lucrurile sunt 
permanente și au o existenţă autonomă și intrinsecă, 

În prezent, IA este capabilă, de pildă, să pună 
diagnostice medicale în cazuri complexe de cancer, 
mai corecte și mai exacte decât reușesc până și cei 
mai buni specialiști. Este foarte probabil, așadar, ca 
într-un viitor apropiat, IA să ne înlocuiască pentru a 
îndeplini sarcini care necesită în prezent intervenţia 
inteligenţei umane. 

În schimb, acest tip de „inteligenţă” nu are nicio 
legătură cu conștiinţa. IA nu „pierde” și nici nu 
„câștigă”, după cum nu este nici tristă, nici veselă, sau 
vrăjită de muzica lui Bach, pe care o cântă fără să-și 
dea seama ce face. Nu are nicio legătură cu o fiinţă 
conștientă, capabilă să observe natura fundamentală 
a minţii sale, să se dezbare de ură și lăcomie, să 
caute libertatea interioară sau să se bucure de un 
sentiment de plenitudine. Altfel spus, IA nu este o 
fiinţă, ci un mod de calcul. Adesea, le amestecăm 
pe cele două. Putem confunda lesne cuvintele 
lui Descartes „gândesc, deci exist”, cu formula 
„calculez, deci exist”, chiar dacă, dintr-un punct de 
vedere fenomenologic, ar fi mai potrivit să spunem 
„sunt conștient, deci exist”. Spre deosebire de natura 
fundamentală a conștiinţei, care înseamnă pură 
trezie lipsită de alte conţinuturi mentale, inteligenţa 
artificială nu este nimic, nu e absolut nimic. Acum, 
mai mult ca oricând, apariţia IA subliniază diferenţa 
fundamentală dintre „inteligenţă” și „conștiinţă”. 
Să te plimbi prin roua dimineţii, să meditezi asupra 
naturii luminoase a minţii, să fii impresionat de un 
peisaj sublim, să devii emoţionat de privirea inocentă 
a unui copil, să plângi cu lacrimi fierbinţi, să iubești, 
să dai, să primești, să împărtășești, să le vii în ajutor 

Putem confunda 
lesne cuvintele 
lui Descartes 
„gândesc, deci 
exist”, cu formula 
„calculez, deci 
exist”.
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vom avea parte numai de frustrare și suferinţă. 
Această viziune ne împiedică să cunoaștem adevărul, 
ne îndepărtează de înţelepciune: ne incită să ne 
menţinem mâna în foc cu speranţa că nu ne vom 
arde și ne întreţine dependenţa de cauzele suferinţei. 
Înţelepciunea, în schimb, este însoţită de o capacitate 
de adaptare la realitate, discernământ și înţelegerea 
mecanismelor fericirii și suferinţei. Altfel spus, 
înţelepciunea ne permite să construim o punte între 
aparenţele înșelătoare și realitate. 

Celălalt aspect al înţelepciunii privește stăpânirea 
de sine. Un înţelept nu va avea niciodată un 
comportament haotic, confuz, impulsiv și incoerent. 
Să fii stăpân pe tine nu înseamnă să fii rigid, să 
respecţi orbește dogme și norme care te constrâng. 
Stăpânirea de sine înseamnă libertate. Un marinar 
care este stăpân pe nava sa ajunge la destinaţie chiar 
dacă trebuie să înfrunte furia oceanelor și furtunile. 
Să fii stăpân pe tine înseamnă să nu te mai lași 
pradă emoţiilor și gândurilor toxice, care nu duc 
decât la suferinţă și deziluzii. Pe scurt, nu te ajută 
în dezvoltarea ta. Să fii stăpân pe tine înseamnă să 
ai echilibru interior, o minte clară și destinsă. 

Înţeleptul va găsi întotdeauna calea de mijloc și va 
lua decizii potrivite, ţinând cont de avantajele și »

inconvenientele unei situaţii, atât pentru el, cât și 
pentru ceilalţi. Nu se lasă influenţat de parti-pris-uri 
sau prejudecăţi și nu-și lasă proiecţiile mentale să 
denatureze realitatea. Este un om lucid, care va ști 
să discearnă cu fineţe între ceea ce face bine și ceea 
ce poate accentua suferinţa pe termen scurt și lung. 

Christophe André: Eu cred în puterea 
reconfortantă a înţelepciunii. Cred în capacitatea 
ei de a ne ajuta să suferim mai puţin, de a-i face 

pe alţii să sufere mai puţin. În principiu, mi se 
pare că, dacă ne vom strădui să avem o atitudine 
înţeleaptă cât mai des posibil, acest lucru va 
vindeca și va obloji rănile, deopotrivă ale noastre 
și ale celorlalţi. În viaţa de zi cu zi, înţelepciunea 
este pentru mine ca o busolă, un GPS, care ne 
ajută să nu ne pierdem prea mult timp lăsându-
ne pradă egoismului, trândăvelii, influenţelor 
nefaste ale mediului nostru materialist. Fiecare om 
trebuie să se străduiască să se apropie de această 
înţelepciune al cărui contor pornește de la zero 
în fiecare dimineaţă: ne trezim și ne spunem că, 
deși în seara precedentă am adormit cu impresia că 
poate suntem mai înţelepţi, știm că astăzi trebuie 
să continuăm sau chiar s-o luăm de la capăt... E 
un fel de „mentenanţă” a înţelepciunii. 
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La întrebarea esenţială „Trebuie să alegem adevărul, 
libertatea sau fericirea?”, putem răspunde spunând că 
înţelepciunea este, în fond, capacitatea de a obţine în 
mod liber fericirea, pornind de la adevăr. Să luăm un 
exemplu: adevărul este că nu sunt sănătos. La ce-mi 
folosește acest adevăr? Îmi pot spune că, în pofida 
acestui lucru, trăiesc totuși. Că am prieteni, că pot 
vorbi, că pot împărtăși tot felul de lucruri și deci, că 
pot obţine fericire din adevăr. De aceea, înclin către 
apropierea de adevăr, pentru a risipi iluziile, dar și 
ca să fim mai fericiţi, dacă rămânem pe această cale.

Alexandre Jollien: Înţelepciunea nu o putem crea, 
prefabrica, ea este o cale, o coborâre în străfunduri, 

în intimitatea sufletului nostru, unde ne așteaptă 
bucuria și pacea. Zi de zi, înfruntând vânturile și 
mareele mentalului, fiecare dintre noi este invitat să-și 
urmeze cursul spre această sursă, să-și urmeze busola 
interioară. Când totul ne îndeamnă să reacţionăm 
automat, când suntem tentaţi să ne lăsăm pradă 
amărăciunii sau răutăţii, trebuie să dăm ascultare 
răbdători, de o mie de ori pe zi, acestei chemări. 
Înţelepciunea ne deschide orizonturi noi. Da, este 
posibil să ne trăim viaţa fără să ne lăsăm înghiţiţi de 
ceaţa deasă a proiecţiilor noastre, fără să funcţionăm 
ca niște simple bile de biliard. 

Să încercăm să ne adâncim în înţelepciune este ca 
și când am încerca să ne strecurăm printre două 
pericole. Mai întâi, trebuie să înfruntăm tirania 
„eului”. Oare în străfundurile fiecăruia dintre noi 
se ascunde un „mini-Trump”, care urlă nu „America 
first”, ci „me first”? Suntem peste șapte miliarde de 
oameni. Cât de rău o poate lua razna vocea mentalului 
încât să nu ţină cont de cele șapte miliarde de oameni? 
Există și pericolul dictaturii impersonalului „se”, ca 
să vorbesc precum Heidegger: citesc această carte 
pentru că „se” citește; iubesc așa cum „se” iubește; 
mă indignez așa cum oamenii „se” indignează; 

altfel spus, le împrumut celorlalţi gusturile mele, 
comportamentul meu, ceea ce se spune, ceea ce se 
face... Marea încercare, provocarea supremă este să 
adoptăm un nou stil de viaţă, care să uite de „eu” și 
de despotismul lui „se”, adică al lui „ce vor spune 
ceilalţi”!

Să îmbrăţișăm o cale spirituală nu înseamnă doar să 
îndrăznim să coborâm în străfunduri, să renunţăm la 
mască, la rolurile pe care le jucăm tot timpul, ca să 
îndrăznim să înaintăm fără armură; ci înseamnă și 
să învăţăm să înotăm, să plutim pe oceanul vieţii, să 
plonjăm. Nu trebuie să fim perfecţi. De ce ar trebui 
să fim perfecţi ca să trecem prin viaţă? 

Să încercăm să ne adâncim în 
înţelepciune este ca și când am încerca să 
ne strecurăm printre două pericole. Mai 
întâi, trebuie să înfruntăm tirania „eului”.
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De ce ne este frică să 
adoptăm tehnologii noi?

ADVERTORIAL

Tehnologia evoluează repede, cu aplica ii 
în toate domeniile profesionale. 
Realitatea virtuală și realitatea 
augmentată, de exemplu, redefinesc 
frontiera din domenii ca mar etingul, 
psihoterapia, educa ia, arhitectura și 

entertainment‑ul. Posibilită ile pe care le deschid 
aceste tehnologii sunt incredibile, iar accesibilitatea 
largă, costurile accesibile și noutatea pe pia ă le 
fac candidatul perfect pentru următorul upgrade al 
practicii din orice companie. Dar răspândirea lor pe 
pia ă se lovește de un obstacol neașteptat: anxietatea 
de tehnologie. n studiu recent1 arată că tehnologiile 
noi trezesc anxietate atunci când oamenii cred că 
acestea le‑ar da peste cap rutinele actuale din practica 
lor, că ar fi dificil să înve e să lucreze cu ele sau că ar 
trebui să renun e complet la metodele tradi ionale, 
de care sunt atașa i emo ional. Dar s‑a dovedit că 
anxietatea de tehnologie nu e întotdeauna o barieră . 

Ca tot ce e nou, tehnologiile de ultimă genera ie produc 
sentimente amestecate de anxietate și speran ă. Chiar 
dacă anxietatea e mare, speran a că noua tehnologie 
ar putea aduce beneficii ne permite să o explorăm și 
să o adoptăm. 

arcom ub a conceput un spa iu de experien e de 
tehnologii noi dedicate companiilor, fie că este vorba 
de sfera mar etingului sau a proiectelor dedicate 
specialiștilor în resurse umane. Contactul cu noile 
genera ii de consumatori, născu i în mediul digital, 
adapta i de la vârste fragede la trecerea rapidă de 
la o platformă la alta, de la o experien ă la un joc 
nou, în general la schimbări rapide. Astăzi, universul 

etaverse îi surprinde chiar și pe cei tineri prin 
schimbările uriașe de interac iune și comunicare pe 
care le aduce. Așa cum știm, anxietatea de tehnologie, 
ca orice anxietate, poate fi controlată prin evitare, dar la 
fel de bine poate fi educată  prin a ne cunoaște temerile 
și a ne reprograma reac iile în fa a schimbărilor.

1 uang, ., Go pinar, ., Tang, C. S.,  oo, O. S. . Selling Innovative Products to Anxious Consumers. In S. Ray,  S. in 
d. : Channel Strategies and ar eting ix in a Connected orld pp. ‑4 . Springer, Cham.

 in, . T., acInnis, D. .,  isingerich, A. . . Strong anxiety boosts new product adoption when hope is also strong. ournal 
of ar eting 4 5 , ‑ .

 Vino la Marcom Hub să explorezi noile tehnologii, într-un mod prietenos și interactiv!
 www.marcomhub.ro email: geek@marcomhub.ro telefon: 0757570101

CONŢINUTINTERACTIV
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Cum îţi trăiești 
feminitatea?

Ca femeie, există multiple modalităţi prin care îţi poţi declina identitatea. Fiecare dintre 
acestea vorbește despre moșteniri de familie sau dorinţe ale subconștientului. Află 
ce anume te reprezintă, cu ajutorul acestui test. Alege varianta care ţi se potrivește!

Test realizat de Flavia Mazelin Salvi și Malvine Zalcberg, psihanalist

Traducere de Ana-Maria Cetăţean

VARIANTA VERDE
• Pentru mine, seducţia este un joc.
• Prefer să-mi folosesc mai degrabă farmecul decât 
autoritatea.
• Mi-ar plăcea mai degrabă să fiu iubită pentru ceea 
ce sunt.
• Știu să mă joc cu imaginea mea și să o modelez în 
funcţie de circumstanţe.
• Femeile sunt mai manipulatoare decât bărbaţii.
• Aș suferi dacă nu aș mai inspira dorinţă.
• Simt adesea gelozie sau invidie din partea altor femei.
• În adâncul meu, există mereu teama de a nu fi 
părăsită, abandonată.
• Există atitudini (agresivitate, umor necizelat) total 
nepotrivite femeilor.
• Trebuie să dai bărbaţilor impresia că ei decid.

Citește cu atenţie cele patru variante asociate culorilor de mai jos și selecteaz-o pe cea care ţi se potrivește cel 
mai bine, apoi vezi care este profilul tău.
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VARIANTA ALBASTRĂ
• Sunt mai degrabă cu gura mare.
• Femeile sunt prea dependente de aprecierea 
bărbaţilor.
• Nu-mi place să fac concesii în dragoste.
• Când eram copil, eram mai degrabă un băieţel.
• Războiul sexelor este departe de a se fi terminat.
• Știu să mă fac respectată de către bărbaţi.
• Nu-mi place să fiu „agăţată”.
• Mi-a luat ceva vreme să-mi accept corpul de femeie.
• Femeile sunt deopotrivă mai subtile și mai puternice 
decât bărbaţii.
• Uneori mă aflu într-o relaţie de forţă cu bărbaţii.

»

VARIANTA ROȘIE
• Pentru mine, feminitatea rimează cu vulnerabilitatea.
• Conflictele sau tensiunile mă fac să-mi pierd toate 
metodele prin care pot acţiona.
• Ghicesc cu ușurinţă nevoile și lipsurile celorlalţi.
• Nu suport strigătele.
• Admir femeile care au autoritate.
• Evit look-urile prea sexy.
• Mi se pare mai ușor să fii bărbat.
• Pentru a merge înainte, am nevoie mă simt sprijinită 
și să-mi fie validate alegerile.
• Când mă simt iubită, mă simt protejată.
• Îmi este adesea teamă să nu fiu agresată.

VARIANTA GALBENĂ
• „Ce este o femeie?”, „Ce este un bărbat?”, aceste 
întrebări mă fascinează.
• Mă simt ca o femeie, dar aș fi putut foarte bine să 
fiu și bărbat.
• Femei, bărbaţi, nu generalizez niciodată.
• Mi se pare mai ușor de când diferenţele dintre cele 
două sexe s-au mai atenuat.
• În general nu mă atrag femeile foarte feminine și 
nici bărbaţii foarte masculini.
• Nu am fost crescută în mod special ca „o fetiţă”.
• Noţiunile de yin și yang îmi spun mai multe decât 
cele de feminin și masculin.
• Înainte de a mă simţi „femeie”, mă simt „individ” .
• Mă simt mult mai bine când folosesc „eu” decât „noi”.
• În viaţa mea, am experimentat deja mai multe feluri 
de „feminitate”.
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PROFILURI
DACĂ AI ALES VERDE: FEMINITATE EGAL SEDUCŢIE 
Să stârnești dorinţa unui bărbat și să te faci iubită 
fac parte dintr-un stil de viaţă la feminin. Dacă 
băieţii au nevoie să se sprijine pe existenţa unei 
persoane, un tutore imaginar, pentru a-și defini 
identitatea și virilitatea, fetele vor avea nevoie de tot 
felul de podoabe, care le vor ajuta să-și construiască 
feminitatea. Mamele știu că, pentru a-și ajuta copilele 
să-și formeze o imagine feminină despre propriului 
lor corp, trebuie să le împodobească (rochii frumoase, 
funde în păr), să le admire („Ce frumoasă ești!”). 
Această privire și aceste cuvinte, care le confirmă că 
au un corp feminin și că asta nu-i ridică nicio problemă 
mamei, le permit să facă primii pași spre feminitate. 
Foarte instructivă va fi și privirea tatălui: fiica va 
învăţa nevoia femeii de a seduce un bărbat, pentru a-l 
face să o iubească. Mai târziu, când va experimenta 
acest lucru, va căuta să citească în ochii unui bărbat 
dorinţa lui pentru ea, să primească cuvintele de 

dragoste și, ca toate femeile, va folosi jocul seducţiei. 
Dar dacă acest joc nu este un mijloc de a stabili o 
relaţie cu un bărbat, ci doar un mod prin care îi face 
să cadă unul după altul, atunci, contrar aparenţelor, 
ne aflăm în faţa unei femei cu o feminitate incertă. 
Ceea ce își dorește ea este să poată stârni dorinţa 
bărbaţilor mai mult decât orice altceva și asta pentru 
a-și atinge cel mai drag scop: să fie singura femeie.

Sfat: în loc să încercaţi să captaţi privirea tuturor 
bărbaţilor, asiguraţi-vă că jocul seducţiei are loc 
în cadrul unei relaţii cu cineva (un partener). Căci 
testarea continuă a puterii de seducţie ajunge să fie 
foarte stresantă și deschide calea către o lipsă de 
maturitate: cum îţi poţi imagina îmbătrânirea dacă îţi 
măsori mereu „valoarea” doar după criteriul aspectului 
tău și al puterii tale de seducţie?

DACĂ AI ALES GALBEN: FEMINITATE SUB SEMNUL ÎNTREBĂRII
În acest caz, existenţa pare a fi trăită ca o întrebare 
continuă la adresa identităţii, a ceea ce înseamnă să 
fii femeie. Fiecărei femei îi este greu să se definească. 
Acest lucru este cu atât mai prezent într-o societate în 
care statutul femeilor s-a schimbat atât de mult și care 
le oferă, în zilele noastre, atât de multe posibilităţi. 
Femeia modernă este asaltată de întrebări din toate 
părţile (să am un singur copil? să-l am singură? să nu 
am niciunul?) în timp ce lucrează și este adesea plătită 
mai puţin decât bărbaţii. Unele persoane se simt mai 
degrabă „indivizi” decât „femei”; acest lucru poate 
reflecta un cvasi refuz al identităţii de gen, care este 
un mod radical de a trece, odată pentru totdeauna, 
peste zonele neclare ale identităţii feminine. Însă, 
majoritatea femeilor care își pun la îndoială identitatea 
sunt asemeni unor acrobaţi care trebuie să jongleze 
cu maternitatea, profesia, dragostea, prietenii, timpul 

liber (sau cu ce a mai rămas din el). Sunt fiinţe flexibile, 
pline de creativitate, care se reinventează puţin câte 
puţin, în fiecare zi, și care știu că trebuie să trăim 
mai multe vieţi într-una singură. De aici și această 
întrebare constantă. În realitate, întrebarea pe care și-o 
pun nu este „Ce este o femeie?”, ci „Ce fel de femeie 
ar trebui să fiu eu în acest moment al vieţii mele?”

Sfat: fiecare trebuie să găsească, să exprime și să-și 
valideze propria feminitate. Și asta ţinând cont de 
faptul că, pe de-o parte, conceptele de masculinitate 
și feminitate sunt interdependente și că, pe de alta, 
dialogul între sexe trebuie să rămână mereu deschis. 
Unele femei adoptă o identitate mai mult masculină 
decât feminină, altele pe cea a unui al treilea gen, 
dar majoritatea jonglează cu mai multe faţete și se 
adaptează în funcţie de nevoile momentului.
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DACĂ AI ALES ALBASTRU: FEMINITATE ÎN SENS OPUS
Identitatea feminină se conturează contra curentului 
și anume „împotriva” și nu „împreună cu” un bărbat. 
Această poziţionare conduce uneori la adoptarea 
unor atitudini virile, la a intra în concurenţă cu 
bărbaţii. Reacţia nu se construiește, însă, împotriva 
a ceea ce este bărbatul în realitate, ci în raport cu 
ceea ce reprezintă el în plan imaginar (cineva întreg, 
căruia nu-i lipsește nimic, care nu are probleme de 
identitate). Această poziţionare se datorează parţial 
unei tendinţe născute din lupta pentru emanciparea 
socială a femeilor. Multe persoane au crezut, și încă 
mai cred, că problemele pe care le au ca femei se 
vor rezolva atunci când vor atinge poziţii sociale 
similare cu cele ale bărbaţilor, într-o lume egalitară. 
Cu toate acestea, construcţia psihică feminină 
este diferită de cea socială feminină (chiar dacă 
depinde oarecum de aceasta). Femeia trebuie să facă 
o călătorie complexă și delicată pentru a-și stabili 

identitatea. Figura feminină a mamei și felul în care 
fiica își percepe tatăl că interacţionează cu lumea 
feminină (o respectă, se lasă sedus, o ignoră?) vor 
influenţa modul în care femeia se va poziţiona în 
faţa bărbatului și importanţa pe care aceasta o va 
acorda prezenţei lui în viaţa ei.

Sfat: creează-ţi o versiune proprie, autentică a 
feminităţii tale; nu deveni femeie, ci „o” femeie. 
Acest demers apare adesea ca urmare a unei lipse 
asumate: „Nu am avut o mamă foarte feminină”, 
„Tatăl meu nu s-a uitat niciodată la mama mea”, „Nu 
mi s-a spus niciodată că sunt drăguţă”. Să-ţi privești 
propria călătorie cu maximum de obiectivitate 
posibilă te ajută să înţelegi cum te-ai construit și, 
de asemenea, îţi permite să schimbi ceea ce este 
incomod sau problematic în ceea ce te privește.

DACĂ AI ALES ROȘU: FEMINITATE ÎN REGIM DE PROTECŢIE 
Fragilitate, nevoie de protecţie. Vorbim despre o 
feminitate de tip „femeie-copil”. Sunt șanse mari ca 
în interiorul acestei femei să existe o fetiţă care nu 
a găsit, alături de mama ei, răspunsul la întrebarea 
care ne chinuie pe toţi: ce înseamnă să fii femeie? În 
dezvoltarea sa „normală”, fiica observă cum mama 
a reușit să rezolve problema feminină în felul ei, 
iar mama o ajută să înţeleagă că trebuie să zboare 
treptat, singură și să-și găsească, departe de ea, 
propriile răspunsuri la această întrebare. Tatăl își 
îndeplinește rolul făcându-și fiica să-l iubească: 
el îi permite astfel să se desprindă de dragostea 
maternă. Când această trecere de la fată la femeie 
nu are loc – fie pentru că mama a ţinut-o prea mult 
legată de ea, fie pentru că nu a reușit să-și găsească 
propriul drum – își va petrece viaţa căutând un 
răspuns care să o mulţumească. Sunt șanse ca ea să 

rămână foarte sau prea aproape de mama ei. Și cu 
bărbaţii va folosi aceeași metodă: face din latura sa 
fragilă un „lipici” și se atașează de un partener în 
ochii căruia speră să poată, în sfârșit, să descopere 
cine este ea ca femeie. Însă și aici o va aștepta încă o 
nemulţumire: privirea bărbatului nu-i va fi de niciun 
ajutor, se va simţi mereu „lipsită de consistenţă”.

Sfat: libertatea este o cucerire. Dacă „mama” nu 
ne-a ajutat să stăm pe picioarele noastre, poate că 
vom găsi acum puterea să o facem, chiar și împotriva 
sfaturilor ei? Nu este ușor și uneori am putea crede 
că nu vom reuși. Cu toate acestea, putem încerca 
să devenim autonome încetul cu încetul, încetând 
să mai căutăm validarea tuturor iniţiativelor și 
deciziilor noastre și asumându-ne momente de 
independenţă.
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Cine este Alina Neacșa?
A. N.: Nu pot să definesc și nici nu pot să 
mă definesc. Eu sunt un personaj aparte în 
lumea florilor, nu sunt nici florist ca la carte, 
sunt de toate. Background-ul pe care îl am nu 

are nicio legătură cu florile. 
Eu sunt în pregătită în viaţa 
aceasta pentru multe alte 
lucruri, domeniul bancar, 
am cochetat și cu resursele 
umane, am foarte multe 
„patalamale”, dar niciuna 
dintre ele nu s-a dovedit 
la fel de eficientă precum 
lucrul cu florile. Pot ajunge 
mult mai ușor la oameni și la 
emoţiilor lor prin flori, dar 
nu neapărat prin produsul în 
sine, ci prin conceptul care 
vine la pachet cu floarea.

Când florile  
îţi schimbă viaţa

„Cursurile și evenimentele pe care le facem sunt unice, cred, în lume.  
Conceptul pe care l-am creat în atâţia ani, învăţând de la an la an, a atins un punct 

maxim de înflorire. Cei care ne solicită nu au ce și de unde să primească mai 
mult. Iar eu am creat aceste proiecte în perfectă cunoștinţă de cauză pentru că, în 
momentul acesta, am viziunea completă asupra industriei de evenimente și flori. 

Nu există ceva despre această industrie de care eu să nu știu, nu există o persoană 
în industria aceasta pe care eu să nu o cunosc sau ea să nu mă cunoască, nu există 
un produs pe care eu să nu pot să îl accesez de oriunde ar fi în lume, din domeniul 
nostru vorbind. Fac evenimente private și corporate, am florărie fizică și online, nu 

mai este ceva ce eu să nu fi făcut sau despre care să nu știu să vorbesc.”

A consemnat Delia Apostol-Hanzelik

Psychologies: Alina Neacșa ești un florist 
distinct în peisajul românesc și internaţional. 
Cum ţi-ai dat seama că aceasta este chemarea 
ta? Cum te-a chemat prima dată o floare să 
faci un aranjament?
Alina Neacșa: Sincer, nu îmi amintesc 
momentul în care am simţit chemarea, 
pur și simplu, așa s-au întâmplat lucrurile. 
Sigur, am evoluat de atunci și până acum 
și am ajuns la un alt nivel, nu doar florile 
sunt în pachetul Alina Neacșa. Florile au 
fost și sunt pentru mine doar o călătorie. 
Una parfumată, evident, care mi-a 
deschis niște uși pe care nu aș fi intrat 
altfel. Datorită florilor mi s-au creat niște 
oportunităţi extraordinare, am cunoscut 
oameni și am ajuns în locuri la care cei 
mai mulţi dintre noi pot doar să viseze. Mă 
simt specială pentru că am beneficiat de 
lucrurile acestea doar prin prisma florilor. 

ALINA NEACȘA
Creatoarea brandului  

Flori cu Fitze
www.floricufitzeacademy.com
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Hai să vedem azi, acum, ce ai făcut tu azi 
și ce stare ţi-a dat ce faci tu în momentul 
actual?
A. N.: Concret, fizic, azi am făcut un număr 
de buchete foarte frumoase pentru niște clienţi 
premium pe care îi am, m-am pregătit pentru 
interviul cu tine și mai am foarte, foarte multe 
lucruri de făcut și după. Am de scris articole 
pentru platforme internaţionale, am interviuri și 
întâlniri cu parteneri din Kenya, din Olanda, din 
Columbia. Nu am nicio zi în care să zic că nu fac 
nimic. Eu și soţul meu lucrăm absolut în fiecare 
zi. Și ne pregătim pentru încă un curs cu floriști.

Ne povestești despre următorul curs pe 
care îl pregătești?
A. N.: Va avea loc pe 9 și 10 aprilie. Avem 
un modul foarte interesant, este nou scos pe 
piaţă, cu trenduri, cu ce se poartă în momentul 
acesta în materie de flori, culori, aranjamente, 
noi tehnici de business pentru că în domeniul 
nostru, deși frumos, sunt foarte puţini care știu 
să facă business. Degeaba ești foarte talentat, 
degeaba știi să faci niște buchete absolut 
spectaculoase, dacă nu știi să le vinzi, dacă nu 
știi să te marketezi, dacă nu știi dedesubtul, dacă 
nu ai habar de ce înseamnă în momentul acesta 
social media. Trebuie să exiști, iar ei se închid 
cumva într-o bulă a lor, în atelierul lor și creează 
niște lucruri care poate nu ajung la oamenii care 
le-ar putea cumpăra. Noi am creat un modul prin 
care să le atragem atenţia, în primul rând, să 
înveţe tehnica, să o pună în aplicare în perfectă 
cunoștinţă de cauză, după care îi învăţăm cum 
să implementeze tot ce știu, cum să targeteze 
publicul, cum să folosească reţelele de socializare 
și să își depășească puţin condiţia. Sunt cursuri 
organizate în hoteluri de cinci stele, este o 
călătorie într-o lume premium, unde ai servicii 
de cinci stele, ai parte de flori excepţionale și 
extrem de scumpe, cu care nu te întâlnești în 
viaţa de zi cu zi, poate nici nu îţi permiţi să le 
cumperi să le ai la vânzare în florărie. Florile pe 
care le folosesc, atât în business-ul meu, cât și la 
cursuri, sunt flori preţioase, foarte scumpe. Toţi 
cei care vin la aceste evenimente, pășesc cumva 
în lumea mea, iar eu le deschid poarta, fac tot 
ce pot să îi ajut să le deschid ochii, după care le 
construiesc aripile. Dacă ei vor să zboare, vor 
zbura. Mulţi dintre ei o fac deja, înţelegând că 
acest proces nu se întâmplă peste noapte. »
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Ce zici, ne inviţi într-o călătorie virtuală în 
industria florilor și a evenimentelor de cinci 
stele ca să putem vedea un pic mai mult prin 
povestea pe care ne-o spui?
A. N.: Explicarea conceptului teoretic, cel puţin în 
cazul meu, este destul de simplă. Eu mi-am creat 
o imagine, nu caut eu evenimentele, ci ele vin la 
mine. Acesta a fost un proces de ani. Eu am avut, 
în București, cinci saloane de evenimente. Vorbesc 
de anii 2011-2012, atunci am început eu călătoria 
aceasta. Organizam câte zece evenimente pe 
weekend, am avut contact cu foarte mulţi oameni, 
iar acest lucru s-a adăugat cumva la portofoliul 
meu din momentul acesta. Sincer, nici nu știu cum 
au ajuns la mine. Probabil, văzând că știu foarte 
bine ce fac, că sunt extrem de dedicată și riguroasă 
în ceea ce privește evenimentele. Acum, am o 
bază de clienţi enormă, care 
dacă au colaborat cu mine în 
vreun moment al vieţii lor, clar 
mă vor recomanda. Dar și eu 
muncesc pentru toate lucrurile 
acestea, nu îmi vin din cer, nu 
plouă cu oferte. Este o muncă 
în spatele lucrurilor pe care ţi le 
povestesc, este o imagine care 
trebuie permanent întreţinută, 
sunt foarte multe lucruri, 
care puse cap la cap, te ajută 
să ajungi într-o poziţie. Un 
eveniment a adus alt eveniment 
și alt eveniment și desigur, 
reţelele de socializare au 
contribuit foarte mult la treaba 
aceasta pentru că, încă o dată, dacă faci ceva, dar 
nu știe nimeni ce ai făcut, nu are cum să ajungă 
la ceilalţi.

Mi-amintesc că îmi povesteai la un moment 
dat și știu că am văzut și fotografii de la un 
eveniment desfășurat pe Coasta de Azur, 
pe un mare iaht, unde totul arăta fabulos, 
cu multe, multe flori cu nuanţe de roz. Ce 
se întâmpla acolo?
A. N.: Acolo este partenerul meu din Franţa, este 
creator de trandafiri parfumaţi franţuzești. Oamenii 
aceia m-au plăcut atât de mult, încât au considerat, 
la un moment dat, că eu sunt cel mai bun ambasador 
al florilor lor. Așa că m-au invitat special să mă 
cunoască și am primit cadou, un trandafir care îmi 
poartă numele, ceea ce este unic în lume – în sensul 
că un florist să aibă așa ceva, nu există. 

...Și tu ai trandafirul tău, care se numește 
Alina Perfumella.
A. N.: Da. Și odată cu trandafirul Alina Perfumella 
mi s-a deschis și acolo o ușă extraordinară. Acum, că 
tot mă întrebai de alte evenimente, pregătim o plecare 
în Dubai. Pe lângă treaba aceasta cu florile, mi-am 
dat seama că îmi place foarte mult să călătoresc, așa 
că nu mai trăiesc ca și când viaţa mi se cuvine și este 
la infinit, eu trăiesc momentul la maximum posibil. 
După episodul „Miracolul: EU”, de unde toată lumea 
știe povestea mea, eu nu am mai luat viaţa de-a gata. 
De-atunci, parcursul meu a decurs altfel și mă bucur 
de viaţă, de oportunităţi și de toate lucrurile acestea 
pe care le pot trăi în fiecare moment. Am descoperit 
că îmi place foarte mult să călătoresc, bine știam că 
îmi place să călătoresc, dar nu în ritmul în care am 
început să călătoresc acum. 

În ciuda pandemiei... 
A. N.: Da, chiar și în ciuda pandemiei. Și acum 
plecăm în Dubai, pentru că dacă nu scoţi omul și 
nu îl duci să vadă, nu are cum să înţeleagă. Orice 
i-aș povesti eu, orice i-aș spune, nu înţelege până nu 
vede. De câţiva ani am început să călătoresc și să iau 
și oameni din domeniu și nu numai, să călătorească 
cu mine. I-am adus în această lume a mea și am 
văzut niște transformări fantastice. Când nu știi, 
ești foarte ușor de manipulat, în orice domeniu. Cu 
cât știi mai mult, cu atât ești mai greu de manipulat, 
cu atât creierul se deschide, cu atât ai altă viziune 
asupra vieţii și e mult mai ușor să reușești dacă îţi 
hrănești mintea. Cum o hrănești? Citind, călătorind, 
asociindu-te cu oameni mai deștepţi decât tine, cu 
un potenţial mai mare decât al tău, cu un business 
mai mare decât al tău, cu orice lucru care poate să 
te ridice, nu să te înfunde. 
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Și punându-te în experienţe, experimentând 
concret niște lucruri pe care cu gândul nu le 
poţi atinge.
A. N.: Absolut. Acesta este mindset‑ul pe care îl 
am. Cu cât experimentez mai mult, cu cât a u mai 
multe lucruri, evoluez la un nivel la care nu aș fi 
ajuns dacă nu aș fi trăit toate lucrurile acestea. n 
momentul acesta sunt un cumul de experienţe pe care 
le‑am trăit, un cumul de cunoștinţe pe care le‑am 
citit, un cumul de oameni cu care am interacţionat. 
Călătoria mea spirituală este la un potenţial fantastic, 
în momentul acesta. Din toate punctele de vedere.

Îmi place foarte mult ce propui. Adică, în loc 
să ţii doar un curs într-o sală, îi iei pe oameni 
cu tine în experienţă, învăţaţi împreună. 
A. N.: xact. i duc la orării în Dubai, pentru că 
acolo există o altă cultură, a frumosului și a orilor 
mult mai rafinată decât la noi în ţară. n general, în 
România, oferim ori de complezenţă. oarte rar, 
oferim ori așa, pur și simplu. n Dubai, pentru că 
le lipsește natura, prezenţa orilor o resimt ca pe 
o nevoie permanentă. i cumpără ori în cantităţi 
enorme. a ultimul eveniment menţionat, din Dubai, 
m‑am întâlnit cu reprezentanţi ai familiei regale de 
acolo. Pentru ei, oriștii sunt foarte importanţi. ‑au 
felicitat și au spus că este incredibil ce am putut să fac 

acolo. e‑am mulţumit, impresionată de reacţia lor, 
mai cu seamă că cineva de nivelul lor nu se coboară 
la oriști să‑i felicite personal. Dar iată că orile au 
dărâmat barierele culturale și de clasă socială. 

Ce ai creat pentru ei?
A. N.: n primul rând, am ţinut cont de culorile care 
le plac, de modul cum asociază culorile, cromatica, 

orile, frunzele, foarte multe detalii. i lucrează 
foarte mult cu trandafiri parfumaţi de grădină, de 
exemplu, cum e și Alina Perfumella. 

Povestește-mi un pic și din România, de la 
evenimentele familiei regale.
A. N.: amilia regală a primit de la mine, la un 
moment dat, un super aranjament când se împlineau 
doi ani de la moartea regelui. i am primit un telefon, 
pur și simplu, de la reprezentantul Casei Regale, 
invitându‑mă la o discuţie. i‑au spus că nu au mai 
primit lucruri așa frumoase și m‑au întrebat dacă 
nu aș vrea să devin urnizor al Casei Regale. Am 
spus da, desigur. i așa long story short, am ajuns 

urnizor al Casei Regale. Pentru Casa Regală, orile, 
buchetele, aranjamentele, atunci când sunt solicitate, 
le fac personal, cu mâna mea, nu las pe nimeni. Când 
lucrez la nivelul acesta, sunt niște așteptări, este o 
relaţie care se construiește și pe încredere. 

Călătoria mea 
spirituală este 
la un potenţial 
fantastic, în 
momentul 
acesta. Din 
toate punctele 
de vedere.
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Alina, te-am mai văzut și pe coperta unei 
reviste din Anglia...
A. N.: Am lucrat un an de zile acolo. n primă fază, 
am colaborat pentru un articol, am acordat un interviu 
despre mine, despre business‑ul meu, despre cum am 
ajuns cunoscută în piaţă, cum fac eu evenimentele. 

e‑a plăcut foarte mult, după care m‑au sunat și 
m‑au întrebat dacă nu vreau să colaborez cu ei, ei 
fiind nișaţi pe nunţi. Revista se numește Number 
One  edding agazine. A fost o colaborare 
care s‑a încheiat pentru că nu mai reușeam să fac 
faţă cu timpul, lucrez în același timp și cu cea mai 
mare platformă internaţională de oricultură, unde 
se întâlnește clientul final cu producătorul, cu 
serele, cu oriștii. ste o platformă cu care lucrez 
de aproximativ trei ani, care îi conectează pe toţi, 
fiind o colaborare fructuoasă de toate părţile. 

Acesta este un punct în care ai putea să ne 
imersezi pe noi, cititorii. Îmi aduc aminte că 
am văzut la tine, pe social media, o filmare în 
care tu alături de alţi oameni mergeaţi prin 
mai multe sere, printre flori... 
A. N.: Conexiunea pe care o facilitez este între 

oriști și sere, pentru că atunci când cunoști povestea 
orii este mai ușor să o vinzi. Atunci când cunoști 

produsul de la început, îl înţelegi altfel, îl explici 
altfel clientului tău, îl mar etezi altfel, îl vinzi altfel. 

l, oristul, orarul, designer‑ul cumpără ori din 
depozit sau de pe o platformă, creează ceva, vinde 
mai departe. u am fost curioasă să a u povestea 

orii: unde crește, cât durează să crească, ce volum de 
muncă e implicat în proces, ce se întâmplă cu oarea 
aceasta până ajunge la mine, pentru că mai trece prin 
nu știu câte lanţuri de manipulare și toate acestea 
costă. De aceea, ajunge oarea să coste cât costă. 
Altfel, când vine clientul și îţi spune că e scump, tu 
nu ai nicio replică la afirmaţia lui.
Am făcut asta de două ori pe an, desigur, exceptând 
situaţia pandemică, dar chiar și așa, anul trecut, am 
plecat în ranţa. De regulă, plecăm în Olanda și 
mergem la bursă, la cel mai frumos parc de primăvară, 
la eu enhof, la sere. 
Am fost și în enya, nu știu dacă a fost cea mai mare 
aventură a vieţii mele, dar acolo am avut un șoc, 
în sensul bun. Așteptările cu care am plecat erau 
fundamental greșite. Am plecat cu două valize, una cu 
haine, iar cealaltă pe jumătate plină cu medicamente, 
pe jumătate cu mâncare. Nu glumesc  Dacă asculţi ce 
spune lumea în piaţă, acolo este junglă. Am găsit un 
univers paralel cu al nostru, am găsit oameni săraci 
lipiţi pământului, dar fericiţi. n fiecare zi, plecam 
de la hotel și mergeam, fie în sere, fie în ferme. n 
drumul nostru, era o școală și la un moment dat copiii 
au învăţat ora la care treceam și ieșeau să ne facă cu 
mâna. Apoi ne‑am împrietenit, iar noi le duceam 
dulciurile de la bufetul hotelului. rau de o fericire și o 
inocenţă pură. orbeau toţi engleza, deși limba lor era 
swahili și nu conteneau să ne spună God bless you . 

i s‑au părut mai evoluaţi ca noi, în sensul în care, ei 
nu folosesc plastic, ci produse biodegradabile. orbim 
despre Africa  Iar mâncarea, sincer, cea din enya 
a fost cea mai bună mâncare pe care am mâncat‑o în 
viaţa mea. Tu știi că eu am o dietă specială, în care nu 
mănânc gluten, nu mănânc nimic cu lapte sau derivate 
din lapte. Pentru mine este un efort să plec, să nu știu 
unde să mă duc, de aceea am avut și atâtea lucruri 
împachetate. Tot ce mâncam, era crescut acolo, la 
ferme, inclusiv carnea, animalele, verdeaţa, legumele. 
Toate erau bio. A fost epic. Am mâncat de toate și nu 
am avut absolut nicio problemă. Am fost într‑un safari, 
a fost dumnezeiesc, știi cum e să vezi leul lângă tine, 
zebrele? Am fost la mormântul ultimului rinocer alb. A 
fost mind blowing, nu pot să descriu în cuvinte ce am 
simţit, a fost o experienţă totală, completă și complexă 
pe toate nivelurile. i sigur, că acum, îi duc pe toţi 
să vadă pentru că vreau să trăiască și ei experienţele 
acestea. Sintagma Nu am bani.  îţi blochează mintea, 
iar când începe creierul să funcţioneze, vei găsi bani. 

ste la fel ca atunci când ești bolnav. Când accepţi că 
ești bolnav și nu mai ai nicio șansă, nici corpul tău nu 
mai luptă pentru tine. Dar dacă spui o , am o boală 
și o să mă fac bine, chiar o să fii bine  
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Vindecă-te  
prin plăcere!

Când mi-am descoperit forţa puterii mele sexuale, când am conștientizat că mă 
pot vindeca prin plăcere sexuală sacră, mi-am luat puterea înapoi și mi-am zis că 
nu mai am de gând să mă fac nevăzută, că nu mă mai împiedic să sclipesc și să 
radiez, că nu mai vreau să fiu drăguţa care-i mulţumește pe ceilalţi, nu mă mai 

îndoiesc de mine și de puterea mea intimă, nu mai aleg parteneri slabi, incompatibili 
energetic cu mine și nu mai am de gând să-mi limitez plăcerea vieţii! În același 

timp mi-am făcut o promisiune: o să vibrez în pielea mea, o să tremur de plăcere în 
corp, o să-mi impun limitele și graniţele atunci când o să am nevoie ca să mă simt 
în siguranţă, o să ies rapid din situaţii care nu-mi servesc și nu o să mă mai lupt ca 
să demonstrez ceva, o să iubesc să mă ating și să fiu atinsă, o să am curaj în vocea 

mea și voi fi blândă cu mine, o să am încredere în profunzimile mele, în intuiţia mea, 
o să-mi expandez capacitatea de a primi plăcere în evenimentele de zi cu zi, o să 

trăiesc orgasme în toate aspectele din viaţa mea: financiare, relaţionale, romantice.

de Andreea Silvia Ioniţă

Adoraţie feminină,
Te invit la ceva nebunesc, te provoc! Oh yeaaah, 
let’s go wild, baby! Hai, fuguţa către poșetă, ia de 
acolo un ruj roșu și o oglindă, rujul 
îl folosim pentru buze, bravo, așa, 
zâmbim seducător… și oglinda… 
mai jos…, încă un pic … mai jos, 
vreau să îţi privești magia dintre 
picioare, diamantul tău feminin, 
supra-puterea ta de femeie, magnetul 
tău de vindecare, plăcere și evoluţie 
spirituală.  Vreau să îţi privești 
Yoni-ul!

Ups… bad hair day, acolo jos? Este 
prima oară când arunci o privire în 
grădina ta interioară? Ce simţi? Ce 
gândești? Cum o cheamă? Draga mea, 
dacă este prima oară când îţi privești 

această magnifică parte a corpului, dacă te sperie, 
dacă te simţi rușinată, dezgustată, speriată, stai 
liniștită, nu ești singura! Însă avem nevoie de punctul 

acesta de plecare pentru vindecarea 
și evoluţia ta sexuală sacră.

Numesc acest exerciţiu yoni talk 
(yoni = vagin). Da. Și Yoni-ul tău 
poate vorbi! Are multe povești despre 
cum se simte, vesel sau trist, despre 
partenerii tăi care l-au respectat sau 
umilit, despre cât se bucură sau nu de 
plăcere, despre afecţiunile aparatului 
tău reproducător, despre cât de iubit 
se simte sau cât de singur! Yoni-ul tău 
are viaţă! Mi-ar plăcea să știu despre 
relaţia ta cu Yoni, călătoria pe care 
ai împărtășit-o și cum te simţi acum 
vorbind despre Yoni-ul tău!

ANDREEA SILVIA 
IONIŢĂ

Terapeut, coach și 
psiholog în formare

www.suntuncopac.com
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Dacă vrem să facem lumea un loc mai bun, atunci 
trebuie să vorbim despre sexualitate. Despre 
sexualitate sacră, divină!

Pune o mână pe pântec și alta pe inimă și întreabă-te:
 � Ai stimă de sine scăzută?
 � Ești lipsită de încredere?
 � Dai vina pe bărbaţi că nu ești satisfăcută?
 � Ești genul care depune multe eforturi și care se 

chinuie să obţină lucruri?
 � Te simţi sau ești singură? 
 � Îţi este „rușine” cu tine?
 � Ești deconectată de corpul tău și de plăcere?
 � Atragi parteneri nebenefici?
 � Ai un blocaj în a fi atinsă sau a atinge?
 � Te confrunţi cu afecţiuni medicale ale aparatului 

reproducător?
 � Ești în incapacitatea de a crea bariere între tine 

și ceilalţi?
 � Ești lipsită de curiozitate, motivaţie, imaginaţie?
 � Trăiești foarte mult în minte?
 � Simţi nevoia să te mulezi după cerinţele celorlalţi?
 � Experienţele sexuale trecute ţi-au impactat relaţia 

ta senzuală cu tine?
 � Nu îţi cunoști sau nu îţi exprimi nevoile intime?

Te invit să-ţi deblochezi energia sacră sexuală 
feminină!
Sexualitatea noastră este singurul aspect al vieţii 
noastre pe care îl lăsăm în beci, sub preș. Putem vorbi 

ore în șir despre bani, cariere, relaţii, hobby-urile 
și rutinele noastre și nu explorăm aspectul cel mai 
important, dătător de viaţă, centrul vieţii noastre. 
Asta pentru că purtăm bagaje vechi în minte, 
corp și suflet, de vinovăţie, rușine, crezând că 
sexul este rău, murdar, păcătos. Dar sexualitatea 
poate fi cea mai sacră parte a experienţei umane. 
Am fost îndepărtaţi de cea mai mare putere din 
Univers, prin constrângeri, limitări, bariere, când 
în realitate energia sexualităţii este cea care ne 
unește cu divinitatea și este cea mai puternică 
formă de manifestare.

Multe culturi și societăţi fac tot posibilul pentru 
a controla, reprima și rușina sexualitatea. Știaţi 
că osul pubian este numit chiar „osul rușinii” în 
mai multe limbi? Din punct de vedere energetic, 
cei mai mulţi dintre noi vibrăm literalmente de 
rușine, iar o persoană plină de frică și rușine este 
o persoană ușor de controlat de alţii.

De azi te invit să cucerești lumea. Nu te-ai născut 
să fii controlată, să pleci capul, să te târăști pe 
jos ca o șopârlă. Te-ai născut să radiezi, să muţi 
munţii, să zburzi în viaţă. Ne putem vindeca, 
putem iubi și transcende prin conexiunile intime 
pe care le facem cu noi înșine, cu Divinitatea 
și cu partenerii noștri. Acceptarea acestei 
sexualităţi sacre drept un dar de la Creaţie 
poate energiza și da viaţă tuturor lucrurilor 
din viaţa ta și mă refer la TOT: încredere și 
iubire de sine, dragoste romantică, sexualitate 
tantrică, conexiune, legături puternice de familie, 
încredere, abundenţă financiară, succes în 
carieră, conexiune spirituală, sănătate fizică 
și strălucire. Viaţă! Sexualitatea ta sacră este 
Putere! Sexualitatea sacră este, de asemenea, 
o forţă imensă, universală, care poate îmbina 
spiritul, esenţa noastră divină cu mintea și corpul 
nostru. Pentru a experimenta ca femeie  sau ca 
bărbat pe deplin sexualitatea, în acest mod divin, 
trebuie să ne angajăm în ea într-o formă divină.

Ce zici, mă însoţești? Calea către adevărata ta 
putere și libertate se află în Yoni al tău! Hai să 
facem lucrurile clare – Yoni este Sursa, este 
magia asta pe care o porţi între picioare, este  
vaginul tău, forţa creatoare și creativă, puterea 
personală pentru a vindeca, a crea și a manifesta 
ceea ce îţi dorești cel mai profund. Atunci când 
această sursă este blocată, îţi blochezi viaţa. Iar 
viaţa ta este preţioasă. »
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Poate ai încercat fel și fel pentru vindecarea și 
descoperirea ta intimă  cărţi, filme hot, jucăriile 
pentru adulţi, parteneri extravaganţi, poziţii noi și 
totuși simţi că mai este ceva. Ai dreptate.

Când râuri de lacrimi au curs pe obrajii mei, eu am 
ales să‑mi vindec suferinţa prin puterea sexualităţii 
mele, redescoperindu‑mă ca femeie. Iar pentru asta, 
în primă fază, nu am avut nevoie de un bărbat, ci 
să lucrez cu energia mea  indecarea sexuală sacră 
oferă o modalitate de a dizolva rușinea și vinovăţia în 
jurul sexualităţii și de a îmbrăţișa corpul și modurile 
sale naturale de a simţi plăcerea și bucuria. ste o 
modalitate de a dezvolta mai multă iubire și stimă de 
sine și oferă tehnici de vindecare a tuturor tipurilor 
de traume și disfuncţii sexuale.

indecarea sexuală sacră constă într‑o combinaţie de 
arte antice de vindecare tantra, psihologie modernă 
și neuroștiinţă, completată cu comunicare conștientă 
și un accent pe integritatea interioară. 

Scopul vindecării sexuale sacre este să aducă relaxare 
în fiinţa ta astfel încât să te centrezi în momentul 
prezent și să experimentezi viaţa într‑un mod nou. 
Când energiei tale sexuale i se permite să curgă liber, 
fără niciun obiectiv în tot și în toate: în dans, pictură, 
yoga, natură, relaţii realizezi că nu ești singură, ești 
parte din tot și toate și ești perfectă exact așa cum ești. 

liminarea limitărilor din trecut pentru a trăi viaţa 
la maximum necesită munca interioară a copilului 
interior, eliberarea de traume, educaţie, explorare, 
curiozitate și deschidere către experienţă și creșterea 

înţelegerii spirituale. indecarea sexuală sacră este 
un instrument puternic și bogat pentru o astfel de 
creștere.

Prin sexualitate sacră, prin plăcere conștientă, te poţi 
vindeca, te poţi reinventa. Poţi renaște  Crede‑mă, eu 
am reușit și este atât de bine  indecarea nu trebuie să 
fie doar dureroasă, grea și sub presiune. n experienţa 
mea personală și în ceea ce am văzut lucrând cu mii 
de femei pentru a le ajuta să se vindece de frică, 
rușine, vinovăţie, păcat, întoarcerea la puterea plăcerii 
feminine este cheia transformării. Plăcerea conștientă, 
sexualitatea sacră și intimitatea sunt importante 
pentru tine și pentru relaţiile sănătoase din viaţa ta.

nainte să‑mi iau la revedere, te invit la câteva mici 
ritualuri de trezire a sexualităţii tale sacre. 

Scoate‑ţi jurnalul sau o bucată de hârtie și notează 
toate lucrurile la care te poţi gândi, care ţi‑ar putea 
aduce plăcere. ă o baie caldă cu spumă, fă‑ţi un altar 
cu lumânări, ia‑ţi un parfum seducător, bucură‑te de 
un somn dulce, ia‑ţi o lenjerie intimă în care să te simţi 
damn hot, cumpără‑ţi ori, dansează dezbrăcată în 
faţa oglinzii, desenează ceva senzual, bucură‑te de 
mângâierea soarelui, mângâie‑te tandru în oglindă 
și  respiră în oni‑ul tău, respiră cu toată bucuria 
și iubirea, vorbește cu el, adoră‑l, ascultă‑l, zburdaţi 
împreună prin viaţă, veseli și liberi  

Te mai invit să te joci cu cardurile mele oracol de 
sexualitate indecă‑te prin plăcere , carduri pe 
care tocmai le‑am lansat pentru trezirea feminităţii 
conștiente. e găsești la mine pe site  

Andreea Silvia Ioniță (suntuncopac.com) 
este un mentor devotat de aliniere a su etului, 
sexualitate integrativă și vindecare profundă. 
Terapeut, coach și psiholog în formare, Andreea 
îmbină în mod jucăuș consilierea modernă cu 
instrumentele antice tantrice și taoiste vechi.  
Cu un set de abilită i și pregătire, te sprijină 
să‑ i rescrie întreaga experien ă a realită ii tale 
intime. Andreea a lucrat cu peste 5  de femei 
până acum, înspre vindecare și expansiune. Pe  
Andreea  o găsești pe Instagram: suntuncopac
studio, pe aceboo : Suntuncopac, pe outube 
sau pe mail suntuncopac@gmail.com.

Centrul de masaj și terapii EliSara 
dorește să vă ofere o experiență 

benefică, plenară, complexă și de 
durată. Aceasta ca să redeveniți 
voi înșivă, liberi și fericiți/fericite. 

 
Vă recâștigați astfel curajul de a 

vă afirma calitățile, de a vă împlini 
necesitățile, de a vă exprima  

ce simțiti, de a oferi firesc  
ce este mai bun în ființa voastră.

Str. Luigi Cazzavillan nr. 9A, Sector 1, București • 0746 675 717 
contact@elisara.ro • www.elisara.ro

-15% REDUCERE
PENTRU MASAJUL ELISARA

Centrul de masaj și terapii EliSara
ELISARA

42 PSYCHOLOGIES ROMÂNIA MARTIE 2022

DRAGOSTE MODERNĂ



Centrul de masaj și terapii EliSara 
dorește să vă ofere o experiență 

benefică, plenară, complexă și de 
durată. Aceasta ca să redeveniți 
voi înșivă, liberi și fericiți/fericite. 

 
Vă recâștigați astfel curajul de a 

vă afirma calitățile, de a vă împlini 
necesitățile, de a vă exprima  

ce simțiti, de a oferi firesc  
ce este mai bun în ființa voastră.

Str. Luigi Cazzavillan nr. 9A, Sector 1, București • 0746 675 717 
contact@elisara.ro • www.elisara.ro

-15%-15-15 REDUCERE
PENTRU MASAJUL ELISARA

Centrul de masaj și terapii EliSara
ELISARA



idzina Ivanishvili nu s‑a născut bogat 
și nici nu se trage din părinţi bogaţi. 
După ce Georgia a devenit independentă, 
trecând printr‑o tranziţie haotică, el a 
importat computere, telefoane mobile 
și a făcut afaceri cu metale și bănci, 
devenind miliardar. Are tablouri scumpe 
de Picasso, Peter Doig, Ni o Pirosmani. 
n  a cumpărat la licitaţie un celebru 

portret al fotografei Dora aar, o iubită 
a lui Picasso, numit Dora aar cu pisica. 

l colecţionează și copaci seculari, dar 
nu pentru că îi iubește, ci ca să‑și etaleze 
puterea, orgoliul, extravaganţele. n 
urmă cu cinci ani, acest magnat a dezrădăcinat  

de copaci pe care i‑a plantat în parcul lui. 
Copacii de pe coasta ării Negre au fost 
extrași cu eforturi uriașe și o tehnologie 
complicată din solul lor și transportaţi 
pe mare. Alţii, din alte părţi, au fost 
aduși cu mașini de tracţiune speciale. 

ocalnicii georgieni, rămași fără copaci, 
i‑au condus cu lacrimi pe cei a căror 
istorie se împletea cu istoria lor. ntr‑un 
film recent al unei regizoare georgiene, 
ni se arată cum acești falnici copaci 
pluteau pe apa mării, cu pământ în jurul 
lor, pământul lor, copaci singuri pe o 
mică insulă. Cine a mai văzut copaci 

călătorind pe ape? 

AURORA 
LIICEANU

Specialistă în psihologie, 
scriitoare

Ignoranţa, 
răsfăţul și 
grandomania
Voi începe, ce vreau să scriu, cu povestea dorinţei unui mare bogătaș de a colecţiona 

copaci vechi de sute de ani, copaci cu rădăcini foarte adânci, care sunt mai înalţi 
decât un bloc cu 15 etaje. Acest colecţionar excentric este cel mai bogat om din 
Georgia, averea lui fiind mai mare decât bugetul Georgiei. Se numește Bidzina 

Ivanishvili. Este un mogul, tycoon, oligarh sau cum vreţi să-l numiţi, un miliardar cu o 
casă ca o fortăreaţă, din sticlă, proiectată de un faimos arhitect japonez. Reședinţa lui 
se învecinează cu un imens parc dendrologic deschis publicului gratuit acum doi ani.
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Pădurea
o reţea socială

„Mai verzi sunt primăvara pinii, cei verzi întotdeauna.”  
Minamoto no Huneyuki (poet japonez, secolul X)

O prietenă bună mi-a trimis două cărţi 
fascinante despre regnul vegetal. 
Una, scrisă de un cunoscut forestier 
și om de știinţă, Peter Wohlleben, 
apărută în 2016, este despre lumea 
copacilor. Se numește The hidden 

life of trees. Cealaltă, scrisă de Stefano Mancuso, 
botanist, neurobiolog și om de știinţă, apărută anul 
trecut, este despre cea mai străveche naţiune, cea a 
plantelor. Se numește The Nation of plants. 
Sigur Bidzina Ivanishvili nu le-a citit. 
Amândouă sunt lecturi captivante, 
cărţi atât de bine scrise și ușor de citit. 
Și mai presus de orice, dintre rânduri 
răzbate pasiunea obsesivă a autorilor 
pentru lumea verde. Ei, autorii, chiar 
iubesc copacii. Din aceste cărţi aflăm 
că pădurea este o reţea socială, arborii 
sunt fiinţe sociale. Ei comunică între ei, 
cooperează spre binele lor, avertizează 
pericolele. Au o senzorialitate 
complexă, simţuri dezvoltate, senzaţii 
legate de miros, umiditate, căldură, 
zgomot, electricitate, radiaţii. Când 
sunt în pericol, copacii emit toxine 
care îi apără pe ei și pe vecinii lor de 
agresori, de cei care mănâncă frunze sau vor să-i 
distrugă. Dar cel mai preţios lucru este cooperarea 
și ajutorul mutual în cadrul acestei naţiuni străvechi, 
lucru pe care oamenii l-ar putea învăţa și folosi 

pentru viaţa lor. Lumea verde are 300 bilioane de 
ani pe planeta noastră și fără ea nici animalele, nici 
oamenii, nu ar putea trăi. Naţiunea plantelor este cea 
mai extensivă naţiune pe pământ, copacii fiind în 
număr de peste trei trilioane (informaţie știinţifică 
din 2015).  

Regatul vegetal este o comunitate de indivizi care 
împărtășesc origini, obiceiuri, istorie, organizare 
și scopuri și noi toţi, oameni și animale, depindem 

de această putere unică și supremă, 
eternă și adevărată. Oamenii trăiesc 
datorită acestei puteri și în compania 
ei. Noi, oamenii, am venit mult mai 
târziu pe planetă și totuși, noi o 
numim planeta noastră. Dar nu este 
a noastră, ci a tuturor fiinţelor vii și 
comportamentul nostru prădător, 
lipsit de respect este iresponsabil. De 
aceea, renumitul om de știinţă James 
Lovelock a scris că Gaia – planeta 
noastră – Pământul,  această bătrână 
doamnă elegantă – s-a răzvrătit. Și 
avea și de ce, pentru că supremaţia 
omului a dus la distrugerea plantelor, 
pădurilor, animalelor, păsărilor, 

aerului pe care-l respirăm. James Lovelock este 
considerat cea mai înaltă conștiinţă a mediului, omul 
cel mai atent și informat privind  relaţia om-planetă. 
În acest an el va împlini 103 ani.

AURORA LIICEANU
Specialistă în psihologie, 

scriitoare
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Stefano Mancuso pledează aproape cu disperare să se 
ţină seama de eroarea fundamentală de perspectivă 
pe care o fac oamenii. Noi percepem plantele ca fiind 
mai aproape de lumea neorganică decât de viaţă, 
în sensul deplin al vieţii. Cartea lui Mancuso este 
un manifest, o constituţie scurtă aplicabilă tuturor 
fiinţelor vii. El ne amintește că oamenii, de fapt, nu 
sunt centrul universului – cum se cred mulţi –, ci doar 
una din milioanele de specii care populează planeta. 
Cum să-i spui lui Ion Ţiriac să nu se mai distreze 
vânând? Și lui Ivanishvili, să nu dezrădăcineze 
copacii seculari, bătrânii planetei? Cum să le spui 
oamenilor să nu mai chinuie animalele, să nu le mai 
distrugă habitatul și apoi să le vadă umilinţa de a ne 
mânca nouă gunoaiele, noi stăpânii planetei?

Se știe că plantele sunt captive solului, ele nu se 
pot mișca așa ca oamenii și animalele. Și totuși ele 
migrează pentru a se adapta condiţiilor de mediu. 
Știaţi că, în Catalonia, păduri întregi de fag european 
și de foioase și-au mutat habitatul datorită creșterii 
temperaturii? Copacii, mereu verzi, au ajuns la 
înălţimi normal ocupate de fagi, iar în ultimii 50 de 
ani molizii europeni s-au mutat mai sus cu aproape 
250 metri. 

Sunt multe studii despre migraţia populaţiilor 
forestiere datorită încălzirii globale. Le trece prin cap 
politicienilor să intervină în favoarea unei migraţii 
asistate? Știu ei de filosoful și omul de știinţă Piotr 
Alexeievici Kropotkin care încă din 1902 a lansat 
conceptul de ajutor mutual ca factor al evoluţiei, 
susţinând că nu competiţia duce la evoluţie și 
supravieţuire, ci cooperarea? Da, plantele cooperează, 
se ajută între ele. Astăzi, ajutorul mutual este numit 
simbioză, iar descoperirile din 1960 ale eminentei 
savante Lynn Margulis au revoluţionat biologia 
bacteriilor. S-ar putea spune atâtea despre aceste 
parteneriate de ajutor reciproc în lumea fiinţelor vii. 
De pildă, arbustul numit acacia african, cu crengile 
care formează o coroană ca o umbrelă, are frunze 
la care ajung ușor girafele și ca să nu le mănânce, 
arbuștii, care simt mișcarea girafelor, emană o toxină. 
Frunzele nu pot fi mâncate, iar toxina se emană până 
la 100 km distanţă. Ca atare, girafele merg mult ca 
să consume frunze de acacia. Această toxină este 
purtată de vânt către arbuștii vecini funcţionând ca 
niște mesaje de avertizare. Noi am văzut simbioza în 
documentare cu crocodili și păsărele care stăteau pe 
capul crocodilului. Acesta din când în cand, după ce 
vâna, ridica capul și deschidea gura, iar păsărelele 
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îi curăţau dinţii. Igiena bucală îi era crocodilului  
asigurată prin ajutorul mutual. Ambele părţi erau 
câștigate.

Plantele, arată Mancuso, sunt maeștrii cooperării și 
nici n-ar exista fără ajutor mutual. Cooperarea este 
corelată cu inabilitatea plantelor de a se mișca din 
locul în care s-au născut. De aceea relaţiile între 
vecini sunt esenţiale pentru supravieţuire. Pentru 
Mancuso, plantele au inteligenţă, iar oamenii trebuie 
să înveţe de la ele și să renunţe la antropocentrismul 
lor.

Aflăm din minunata carte a lui Peter Wohlleben că 
există o viaţă subterană a copacilor. Ei comunică prin 
rădăcini, transmiţând impulsuri electrice sau oferind 
altor copaci nutrienţi. Prin descoperiri știinţifice, 
acest forestier-cercetător a descris cum pomii sunt 
ca familiile umane: părinţii-pomi trăiesc împreună 
cu copiii lor, comunică cu ei, îi ajută ca să crească, 
împart nutrienţi cu cei care sunt bolnavi sau în deficit 

și chiar avertizează de pericole. Fagii, molizii 
și stejarii au senzaţii de durere când se apropie 
pericole, iar când se ard, lemnele pârâie. 

Pomii/ copacii/ plantele au o relaţie importantă 
și cu insectele. Ei au gust pentru că pot identifica 
saliva anumitor omizi și trimite feromoni ca 
semnale pentru prădătorii benefici. Plantele emit și 
semnale chimice transmise prin rădăcini. Cu alte 
cuvine, plantele au abilităţi conversaţionale pentru 
a supravieţui. Pe măsură ce se cunosc capacităţile 
fiinţelor vegetale și viaţa și nevoile lor emoţionale 

vor fi recunoscute, poate și noi, oamenii, ne vom 
schimba în relaţia noastră cu ele. Emoţii umane 
există în universul verde și în lumea animalelor.

Sunt multe de spus, se adoptă noi legislaţii privind 
lumea verde și lumea animalelor, dar relaţia 
noastră cu colocatarii noștri pe planetă ar trebui 
educată încă din școală, încă din copilărie. 
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Implicaţiile 
stilului parental
„Meseria” de părinte se învaţă și adesea moștenirea propriei noastre copilării își poate 
pune amprenta asupra noastră, inclusiv și ca părinţi. Depinde de noi dacă reușim să 

depășim această moștenire, alegând să fim părintele de care copilul nostru are nevoie. 
Nu este mereu ușor, dar e o provocare plăcută și plină de satisfacţie, un drum plin de 

necunoscute, dar și de trăiri frumoase, o altă formă de împlinire sufletească.

D E  J E N I  C H I R I A C

De câte ori ne-am surprins acţionând 
precum părinţii noștri în relaţia cu 
proprii copii? De câte ori am fost 
plini de griji, încărcaţi de frustrare 
sau neputinţă, bântuiţi de teama 
asumării unei responsabilităţi prea 

mari și adesea unii dintre noi nici 
nu ne „permitem” să fim părinţi 
pentru că ne sperie gândul de a greși 
sau de a ne asuma responsabilitatea 
creșterii și educării unei alte fiinţe 
umane?
Cu cât ne asumăm că nu e nevoie să 
fim perfecţi, că putem învăţa, că nu 
trebuie să avem toate răspunsurile 
încă de la început, cu cât ne 
înţelegem mai bine temerile, cu atât 
vom fi mai pregătiţi pentru această 
etapă din viaţa noastră de adult.
Mulţi dintre noi caută reţete de 
succes când este vorba despre 
creșterea și educarea copiilor 
noștri. Reţeta e simplă și totodată complicată dacă 
nu înţelegem că este important să ne observam și să 

ne cunoaștem copiii, cât și pe noi înșine în relaţie 
cu ei, că este important să știm informaţii generale 
despre caracteristicile diferitelor etape de vârstă ale 
copilului, pentru a identifica sau anticipa nevoile lui 
de îngrijire, educare, sprijin sau de stimulare. La toate 
acestea se adaugă nevoile afective ale copilului și aici 

vorbim de un alt ingredient resursă și 
nu mijloc, și anume – iubirea. 
De ce iubirea ca resursă și nu mijloc? 
Pentru că NU educăm PRIN IUBIRE 
un copil, ci CU IUBIRE și DIN 
IUBIRE pentru el. Din acest motiv 
este important să înţelegem puterea 
iubirii asupra noastră, cum iubim și 
cum avem nevoie să fim iubiţi ca să 
știm să ne gestionăm comportamentul 
și nevoile afective în relaţie cu copiii 
noștri. 
Unii dintre noi ne hrănim afectiv în 
relaţie cu copiii noștri, compensând 
anumite decepţii din viaţa proprie: 
„Măcar ca părinte să reușesc.”; „Doar 

copilul meu mă poate iubi cu adevărat.”; „Copilul 
meu trebuie să fie perfect.”; „Am un copil, nu mai 

JENI CHIRIAC
Psiholog și psihoterapeut

www.jenichiriac.ro
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am nevoie de altcineva în viaţa mea.”; „Doar 
pentru copilul meu trăiesc.” etc. Și adesea 
din „prea multă” iubire și control, derivat din 
supraresponsabilizare, anxietate, teama de eșec, 
nevoia de a fi perfecţi, putem greși „reţeta” atunci 
când vorbim despre stilul nostru parental. 

Ce înţelegem prin stilul parental?
Diana Baumrind, în 1991, definea stilul parental 
ca fiind rezultatul structurării anumitor valori, 
practici și comportamente sub influenţa unui 
anumit raport stabilit între control (așteptările 
și exigenţele parentale exprimate prin reguli și 
practici disciplinare) și afectivitatea parentală 
(receptivitatea și reacţiile părintelui la nevoile 
copilului și susţinerea afectivă).
În stadiile de dezvoltare ale copilului, exercitarea 
propriei independenţe și voinţe sunt necesare 
pentru a asigura o dezvoltare armonioasă 
emoţional și mental. Din acest motiv este util ca 

părintele să acţioneze ca un ghid, să încurajeze 
cooperarea și stimularea comportamentelor de 
învăţare și explorare, astfel încât copilul să își 
asume tot mai multă responsabilitate, eliberându-l 
gradual de constrângerile și limitările parentale 
pentru a-l încuraja să devină astfel independent. 
Vorbind despre stilurile parentale, găsim  mai 
multe clasificări, însă noi ne vom raporta la 
stilul parental dominator/dictator, perfecţionist, 
hiperprotector, indiferent, infantil/dependent, 
indulgent, democratic și la posibilul impact asupra 
copiilor.

Cum va fi copilul nostru în funcţie de 
stilul nostru parental?
Dacă ne vom lăsa dominaţi de nevoia de control 
excesiv și vom alege un stil parental predominant 
dominator/dictator, da, copilul nostru va fi ordonat, 
disciplinat, respectuos și ascultător faţă de persoanele 
cu autoritate sau superioare, însă doar aparent. În 
realitate, cultivăm o mască socială submisivă, 
serviabilă și preponderent conformistă. Nu vom ști 
ce se află sub acea mască și adesea nici copilul nu 
ajunge să descopere. Va fi un copil care se va ghida 
majoritar după „așa trebuie”, inflexibil, rigid, cu 
probleme de adaptare și integrare socio-profesională 
adesea. Unii vor deveni la rândul lor dominanţi sau 
chiar ostili, din dorinţa de control, cu o nevoie de 
a se impune sau răzbuna din cauza unor complexe 
de inferioritate sau doar pentru a se face remarcaţi. 
Alţii vor fi neîncrezători, cu puternice sentimente de 
devalorizare de sine (așa cum părinţii i-au criticat 
mereu), retrași, izolaţi, temători, luptându-se cu o 

criză de identitate și lipsă de încredere în propriile 
resurse (risc de depresie, anxietate, tulburare de tip 
evitant sau dependent).
Presiunea de a fi cel mai bun, critica, nemulţumirea 
permanentă ca și cum nimic din ce face și este 
acel copil nu e suficient, adică stilul parental 
perfecţionist, îl vor suprasolicita și extenua pe 
un copil. El, din nevoia de afectivitate, va depune 
eforturi continue pentru a atinge standardele 
ridicate impuse, epuizându-se în proces, îi va fi 
frică să comunice deschis cu părinţii, va încerca 
să ascundă când face o greșeală din teama de a nu »
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fi respins, pedepsit, criticat. Teama de a nu greși 
și nemulţumirea îi vor guverna viaţa de adult risc 
de anxietate de performanţă, burn‑out, somatizări, 
depresii , va munci până la extenuare, se va controla 
excesiv. n relaţie cu ceilalţi, fie vor fi emotivi, fie 
agresivi, critici și neiertători, cu puternice sentimente 
că nimic nu e suficient pentru ceilalţi sau părinţii lor.

n stil parental hiperprotector limitează autonomia 
și independenţa copilului în viaţă. l educa  pe 
acesta să rămână dependent de ceilalţi, să dezvolte 
relaţii nesănătoase cu cei din jur sau nu se desprinde 
de părinţii lui la vârstă adultă și nici ulterior, când 
își întemeiază o familie. Responsabilitatea va fi 
mereu a altora, vor fi demotivaţi dacă condiţiile sunt 
neprielnice, renunţând ușor. Dezvoltă o anxietate de 
separare faţă de părinţi care se poate manifesta și la 
vârstă adultă nu pot dormi singuri în casă, nu pot face 
lucruri singuri etc. . anifestă o hipersensibilitate 
și au nevoie exagerată de afectivitate, protecţie și 
aprobare din partea celorlalţi. Pot avea pretenţia să îi 
placă toată lumea sau toată lumea să le facă pe plac. 
Nu vor ști să respecte graniţele sau limitele în relaţie 
cu ceilalţi, vor fi intruzivi, imaturi emoţional. nii 
se pot simţi sufocaţi și recurg la acte de rebeliune, 
devin sfidători, agresivi, nonconformiști, făcând în 
ciuda părinţilor care le încalcă intimitatea.
Stilul parental indiferent impactează cel mai negativ 
un copil. Indisponibilitatea emoţională a părintelui, 
cât și lipsa implicării părintelui afectează încrederea 
copilului în forţele proprii, dar și în ceilalţi. Acesta 
fie va fi dependent de părerile celorlalţi și ghidajul 
acestora, riscând să intre în anturaje cu risc, fie va 
prelua din atitudinea apatică și indiferentă a părintelui 
risc de comportamente antisociale, risc de consum 

de droguri .
Părintele infantil/dependent adesea poate intra în 
concurenţă cu copilul pentru atenţia și afecţiunea 
celuilalt părinte. Copilului îi va fi greu să îl preia ca 
model. nii copii preiau controlul, începând să facă 
ei pe șefii și ajung să îi dirijeze pe părinţi încă de 
mici din nevoia de a compensa lipsa de autoritate
control sau doar pentru că vad că se poate. ie sunt 
copii imaturi, dictatori, fie copii maturizaţi prematur, 
care preiau sarcina de a‑și proteja, sprijini sau de a 
le rezolva problemele părinţilor.
Când copilul este crescut cu indulgenţă, va înţelege 
cu greu rolul limitelor, nu îi vor plăcea regulile și 
responsabilităţile. a tinde să fie obraznic, agresiv 
și negativist dacă lucrurile nu sunt după placul lui. 

a fi copilul problemă  care nu suportă să fie tras 
la răspundere pentru acţiunile lui, care nu suportă 
frustrarea, refuzul, regulile și limitele sau să facă 

ceva ce nu îi place sau vrea . Din acest motiv se 
va adapta cu greu la cerinţele și normele școlii și 
societăţii. a avea tendinţa de a lua totul personal 
și va avea reacţii disproporţionate, neputând să își 
gestioneze emoţiile, pornirile de moment și frica. a 

depăși cu greu înfrângerile și pierderile. 
n copil crescut democratic va ajunge să fie 

independent, să își impună el singur reguli și 
principii pentru că va înţelege sensul și utilitatea 
lor. Sunt acei copii care au încredere în ei deoarece 
au avut suficientă independenţă și autonomie să 
își probeze forţele și să a e despre sine că sunt 
capabili. Adaptabil și rezilient, se va adapta ușor la 
cerinţele societăţii. Având premisele dezvoltării unei 
personalităţi exibile și echilibrate, va ști cum să se 
raporteze la un succes sau la un eșec. Nu va întâmpina 
dificultăţi în a‑și exprima un punct de vedere și va ști 
să își accepte atât calităţile, cât și defectele. 
Adesea nu există un stil parental unic, ci mixt unul 
dominant sau două principale și restul secundare, 
cu pondere variată . Recomandarea este să se evite 
ca stilul dominant să fie cel permisiv, indulgent, 
infantil sau neglijent. Consilierea parentală este 
utilă în diferite etape de dezvoltare ale unui copil, 
în func ie de dificultă ile întâmpinate de fiecare 
părinte în creșterea și educarea acestuia. Totodată, 
aten ie la calitatea sau tipul de co‑parenting, adică 
a colaborării și sus inerii reciproce dintre părin i 
în vederea creșterii și educării copilului pentru că 
adesea competi ia părin ilor, subminarea autorită ii 
parentale, critica celuilalt părinte și lipsa de respect 
a competen elor parentale își pot pune amprenta 
asupra rela iei cu copilul și asupra calită ii  eficien ei  
educa iei în familie.
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că nici nu trebuia să fie așa. Keith povestește că și-ar 
fi dorit ca riff-ul să fie interpretat de instrumente de 
suflat și a avut chiar mai multe dispute cu Mick pe 
subiect, însă nu au avut timp să se gândească prea mult 
la orchestraţii, iar cântecul s-a lansat așa cum îl știm 
și, spre „satisfacţia” lor, a devenit rapid un succes. 
În abordarea Inner Game una dintre cheile succesului 
constă în a NU te strădui din răsputeri, ci mai degrabă 
în a urmări acea performanţă spontană, posibilă doar 
atunci când mintea este calmă și în totală armonie cu 
corpul. Performanţele de vârf nu vin niciodată când 
te gândești la ele. 
Mulţi muzicieni sau sportivi știu că atunci când ești 
pe scenă sau pe terenul de joc, mintea trebuie să fie 
relaxată. Cele mai bune performanţe vin de obicei 
atunci când mintea nu este tulburată de dialogul 
interior. Atunci când îţi controlezi jocul interior, 
mintea ta nu îţi dă instrucţiuni despre ce să faci și 
ce să nu faci. Nu te gândești cum să ţii racheta de 
tenis sau ce priză să folosești. Nu te gândești cât de 

bine a mers ultimul pasaj sau cine te 
urmărește din sală. Cu cât te gândești 
mai mult, cu atât îţi pui mai multe 
piedici.
Mintea și corpul știu ce să facă în 
mod inconștient, ca rezultat al sutelor 
și miilor de ore de antrenament și 
practică. Pasul simplu de făcut este să 
ai încredere în ele și să le dai voie să 
se bucure de moment și să performeze 
fără nici un fel de interferenţă din 
interior sau din exterior.  
În practica mea de antrenare a 
performanţei am observat însă 
deseori acest paradox: ceea ce e 
simplu nu este întotdeauna și ușor 
de făcut. 

Despre concentrarea relaxată
Unul din avantajele pe care le ai ca trainer este că înveţi în permanenţă de la 

participanţii tăi. Este un schimb permanent de idei, gânduri, sentimente și energii 
care aduc magie în sala de curs și care, puse împreună, contribuie la noi înţelesuri.

de Mihai Curelea

Povestea la care o să fac referire o știu 
de la unul din participanţii mei la un 
workshop de formare în training, care 
la vremea respectivă realiza o serie 
de emisiuni la televiziunea naţională 
despre istoria muzicii rock (mulţumesc, 

Doru!). Este despre cum a luat naștere celebra piesă „I 
can’t get no satisfaction” a celor de la Rolling Stones.
Legenda spune că Keith Richards a scris melodia în 
somn, în timpul celui de-al doilea turneu al trupei în 
SUA. El povestește cum s-a „trezit în miezul nopţii” 
și a înregistrat o versiune ciudată, pe casetofonul 
său, înainte de a adormi. Ulterior, când a vrut să 
asculte ce era înregistrat, a descoperit un riff de 
chitară cu trei note, urmat de câteva acorduri de bază 
și un refren simplu: „Nu pot obţine nicio satisfacţie”, 
cântat de Richards cu o voce adormită, pe jumătate 
conștientă. 
Se pare că Richards se trezise cu o melodie în cap, o 
înregistrase cu chitara acustică și apoi adormise din 
nou. Având în vedere că Richards 
a petrecut odată nouă zile în 
studio fără să doarmă, nu este de 
neconceput să crezi că ar putea să 
scrie și cântece în timpul perioadelor 
sale de semi-conștienţă. 
Deși versurile controversate 
adăugate de Mick Jagger sunt 
excelente, născute din sentimente 
de frustrare și dezgust faţă de 
societatea consumeristă, sunetul 
distinct al acelui riff de deschidere 
a făcut ca „Satisfaction” să urce în 
topurile din anii ’65 și să plaseze 
pentru totdeauna Rolling Stones în 
galeria monștrilor rock. Nu este un 
sunet curat, iar partea amuzantă este 

MIHAI CURELEA
Facilitator acreditat  

The Inner Game Institute LLC
www.theinnergame.ro

52 PSYCHOLOGIES ROMÂNIA MARTIE 2022

inner game



DOSAR   TOATE  
FEMEILE DIN MINE

Cine te privește astăzi din oglindă? Cine sunt ele, aceste femei interioare pe care le purtăm în suflet, 
în gesturi ori pe chip? Oare e întâi de toate, mama, a cărei îmbrățișare protectoare inconfundabilă te 
teleportează în raiul copilăriei sau poate e umbra bunicii cu care coceai turte dulci cu miere, de Crăciun... 
Să fie amintirea profesoarei de franceză, ale cărei eșarfe învăluite în parfum te-au inspirat în liceu să 
devii persoana independentă, curioasă și emancipată de mai târziu...? Sau privirea zglobie și complice a 
colegei de cameră din cămin cu care te prindeau zorii râzând 
și povestind...  

Cine știe ce imagini te-au amprentat și ce roluri ai probat, 
în joacă, ca pe niște rochii ușoare de vară. Unele ți-au 
venit bine, altele mai puțin, pe unele le-ai dezbrăcat 
repede, iar pe altele le-ai păstrat și le-ai rafinat, dar în 
amintire va fi mereu prezentă și vie fiecare fațetă a 
eului tău, fiecare lecție primită, fiecare amintire care 
te-a marcat. Tu, cea suflând în lumânările tortului 
aniversar de la 18 ani, radioasă și încrezătoare, 
gata să cucerești lumea sau tu cea cuprinsă 
în oceanul de iubire al privirii 
iubitului... Tu, cea plânsă și 
devastată când ai pierdut pe 
cineva drag și tot tu, adunând 
cioburile sufletului tău din 
cele patru zări. Ești mereu tu, 
suma vârstelor și experiențelor 
tale, suma femeilor din neamul 
tău, a tiparelor, învățămintelor și 
prejudecăților lor pe care ți le-au 
predat moștenire de familie, suma 
rolurilor mai vechi sau mai noi și a 
emoțiilor tale de toate nuanțele curcubeului. Toate la un loc. 

Dosarul nu le cuprinde pe toate, dar le celebrează deopotrivă. A ieșit un 
buchet colorat și divers, care scoate la lumină lucruri mai puțin roz. E un puzzle care te poartă în trecut, 
în prezent și în viitor cu teme asupra cărora să reflectezi. Să te inspire să faci acea binevenită curățenie de 
primăvară în relații, roluri, credințe, tipare și comportamente, pentru că poate că nu-ți mai sunt de folos 
astăzi toate femeile din tine. Poți să lași bagajul jos, să pășești liberă, îmbogățită doar și transformată de 
experiențe.

Dosar coordonat de Delia Apostol-Hanzelik



ama este Sursa vieţii noastre. 
Ne imprimă un ritm fiziologic, 
nutritiv, emoţional. De calitatea 
contactului tactil, afectiv, aten‑
ţional cu ea depinde gradul 
de siguranţă 

interioară pe care o simţim, tiparul de 
atașament pe care îl vom manifesta 
în relaţionarea cu ceilalţi, modul de 
a ne simţi și manifesta. Calitatea 
relaţiei cu ea va fi proiectată asupra 
vieţii și îi va modula imaginea și 
intensitatea trăirii.

emeia în arhetip de amă este 
hrănitoare, răbdătoare, caldă, 
protectivă, tolerantă, iubitoare, 
încă din copilărie. Atentă la nevoile 
celuilalt, dornică să i le împlinească, 
cu preţul sacrificiului de sine. 
mbrăţișează cu ușurinţă și îţi vine 

să îţi pui capul pe pieptul ei și să 
te odihnești acolo, simţindu‑te ocrotit ă . nsuși 
corpul ei, cu sâni rotunzi și proeminenţi, șolduri late, 
burtică mare și moale, inspiră odihnă și protecţie. i 
place să gătească, să găzduiască, să organizeze casa 
pentru a fi cuib primitor, să gestioneze grupuri de 
oameni ca amfitrion. și simte inima plină de iubire 
și dorește să dăruiască. Oferă atât afecţiune, cât și 
bunuri materiale și privilegii. 

n zona de umbră există atitudini de hiperprotecţie și 
codependenţă de soţ  copii care să fie infantilizaţi prin 

deresponsabilizare și preluare de sarcini. n mbra 
activă, ama va fi critică, cicălitoare, devoratoare 
prin reproșuri, învinovăţire, umilire. Sunt strategii 
inconștiente de devalorizare prin care ea își menţine 
controlul și puterea asupra copilului  partenerului, 

îngrădindu‑i dezvoltarea armonioasă și 
autonomă, din cauza propriilor nevoi 
neîmplinite pe care le proiectează asupra 
lui. Generozitatea ei e condiţionată 
de ascultare și subordonare. Trebuie 
să te supui cerinţelor sale pentru a 
continua să primești. Poate fi foarte 
manipulativă, urmărind un ţel precis. 

n psihoterapie este indicată cultivarea 
amei une în su etul adultului 

pacient, în lucrul cu copilul său interior. 
Se lucrează la modificarea tonului vocii 
interne critice, cu una caldă și validantă. 
Pentru asta e recomandabil să alegi un 
terapeut empatic și conţinător, nu unul 
similar cu mama rece și puternică , așa 

cum majoritatea sunt înclinaţi să aleagă inconștient. 
Nu ai nevoie de un terapeut cu putere socială ca să te 
vindeci, ci de unul care să te vadă și să te valideze 
pentru ceea ce ești. Puterea personală o regăsești 
în relaţie cu un om care te susţine în a‑ţi exprima 

ocea Ta și a‑ţi manifesta talentele individuale, nu 
unul care se impune pe sine prin prestanţa sa.

ii bun ă  cu tine, vorbește‑ţi calm și blând, 
îngrijește‑te pe tine înainte de a te epuiza căutând 
să împlinești nevoile tuturor. 

Mama, Sursa ieţii
Închide ochii și gândește-te la Ea. Cea din pântecele căreia ai apărut. Cea care te-a 
ţinut prima dată în braţe. De la care ai supt lapte cald și bun și ai auzit bătaia inimii, 

tobă a ritmului vieţii. Simte cum ar fi să te odihnești iar în braţele sale calde. Să te simţi 
conţinut(ă), protejat(ă), hrănit(ă), mângâiat(ă), în siguranţă.

de Cristina Eremia

CRISTINA EREMIA
Terapeut Feminitate și Cuplu
www.transformationart.net
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Poezie terapeutică
Muma mea...tu, mumă dragă
Te chemai acum în grabă
să îţi spun ce am pe suflet
să dau zbor la al meu umblet.
 
Mamă dragă, mamă lină
a ta dragoste mă alină
Dar mândrul tău aprig foc
îmi oprește din noroc.
 
Mamă aprigă tu ești
Când blesteme tot grăiești
Și din umblet mă oprești
și destinu-mi nimicești.
 
Mamă rece, mamă rea
tristă e inima mea -
în cuptor tu m-ai încins
Cu vorbe grele m-ai ucis.
 
Mamă dragă – Suflet bun
se trezește din străbuni
și-alină durerea ta
mi-ndulcește lacrima.
 
Mamă, tu mă ocrotești
când Iubirea o primești
deschizându-ţi inima
izvorului din a mea.

Mamă dragă, muma mea
Eu te-oi iubi pururea
voi iubi Inima ta
și-oi uita durerea sa.
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Când am găsit‑o, stătea ghemuită în 
spatele unei tufe mari de măceș, 
cu telefonul mobil în mâini. Am 
întrebat‑o ce s‑a întâmplat, dacă s‑a 
rătăcit, dacă fuge de cineva, dacă 
are nevoie de ajutor. a început a 

șovăit și a bâiguit un e o , sunt o , încerc să îi 
scriu mamei . A dat să scrie, apoi a renun at și a 
pus telefonul în buzunar. I‑am propus să stăm pu in 
de vorbă, dacă e de acord. ‑a privit lung, cu ochii 
întuneca i de o imensă deznădejde, apoi și‑a cuibărit 
fa a în palme și a izbucnit în plâns. Nu m‑am așteptat 
la reac ia asta. Am întrebat‑o blând dacă‑mi dă voie 
să o iau în bra e. Instinctul meu matern asta m‑a 
îndemnat să fac. A dat din cap afirmativ, continuând 
să ofteze după ce am cuprins‑o ușor la piept.  mai 
scundă cu un cap decât mine. Nu are curaj să meargă 
acasă de frică. mblă de vreo două ore prin ploaie, 
are telefonul aproape descărcat. Sau poate nu mai 
are credit. O întreb dacă vrea să sun pe cineva. Nu 
vrea. Acceptă să intre la un ceai cald, ca să stăm 
de vorbă. iică‑mea asistă la scenă cu ochii mari. 
Nu în elege cu cine m‑am întors în casă și de ce. 
Se așază pe un fotoliu ceva mai departe și ascultă 
cu interes conversa ia noastră.

uiza are 14 ani.  elevă într‑a opta și aparent e într‑un 
puseu de revoltă adolescentină. Are frământări 
afective care e posibil să implice con icte familiale, 
se simte nedreptă ită, tristă și temătoare. Nu găsește 
nici o punte de comunicare reală cu nimeni, nu se 
simte auzită și ascultată de societatea adul ilor, de 

părin i ori profesori și pare complet dezarmată. Nu 
i se permite să petreacă prea mult timp cu cei de‑o 
seamă, la care caută tovărășie, intimitate, modele de 
rol și nu se simte sus inută de părin i receptivi, care 
să‑i în eleagă nevoia de rela ionare în afara familiei. 
De aici revolta și deprimarea și comportamentul ei 
riscant și nesăbuit de a fugi de la școală, aiurea pe 
străzi, la ilometri buni depărtare de casă și refuzul 
de a vorbi cu părin ii. 

i se învârte capul. Plonjez brusc în propriile‑mi 
amintiri de pe la vârsta ei când mama venise să 
mă ia de la banchetul de clasa a opta, iar eu nu am 
vrut să merg cu ea acasă și am fugit cu o gașcă 
de elevi mai mari la o petrecere. Am avut mare 
noroc că nu am pă it nimic, dar m‑am ales cu o 
sperietură zdravănă la care s‑a adăugat și drumul 
parcurs pe jos, noaptea pe străzi. I‑am spus și uizei 
povestea. ucrurile o pot lua razna foarte ușor, 
uite‑așa, din lipsă de comunicare și din scăpări de 
judecată datorate imaturită ii. Trebuie să fie o cale 
de a regla lucrurile.
Nivelul de con ict, ca și deschiderea comunicării 
dintre părin i și copii se bazează mult pe apropierea 
emo ională, pe încrederea construită încă din 
copilărie. Rela iile cu părin ii în timpul adolescen ei 
sunt mai tensionate tocmai din cauza con ictului 
interior ce apare între nevoia adolescentului de 
a se desprinde și dependen a de părin i. upta 
adolescentului pentru a se distinge, pentru a 
dobândi autonomie se bate cap în cap cu încercarea 
părin ilor de a‑i trasa grani e. a acest con ict se 

Adolescența
O cheamă Luiza. Sau poate că nu o cheamă așa, iar eu nu pot să-i dau numele 

real ca să-i protejez identitatea pentru că e minoră. Fugea ca o căprioară speriată 
prin ploaie, cu gluga gecii trasă pe cap și cu ghiozdanul în spate. Privea în urmă 
și părea că se ascunde de mașinile care treceau. Am asistat la scena asta total 
întâmplător prin fereastră, de la etaj. Mi s-a părut suspect să văd o fată fugind 

prin ploaie, într-un loc oarecum izolat din afara orașului, așa că am ieșit afară să o 
caut și să încerc să mă lămuresc.

de Delia Apostol-Hanzelik
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adaugă și situațiile familiale, statutul ocupațional și 
socio-economic, starea civilă, nivelul de educație și 
influențele culturale. 
E dificil pentru adolescenți să li se spună mereu 
ce să facă, să nu li se ia în seamă părerile, să nu se 
poată face înțeleși cu ușurință. Își caută în zadar 
repere și o voce și sfârșesc prin a se refugia într-o 
imensă însingurare. Părinții sunt fie dictatori, fie 
hiperprotectivi, fie indiferenți. Mai puțin democratici 
în societatea românească, unde, să fim serioși, încă se 
aplică practic sintagma „bătaia e ruptă din rai”. Ei bine, 
nu e! Iar duritatea și intransigența unui părinte care 
încearcă să-și controleze excesiv copilul considerând 
că-l ferește de rele poate fi răul mai mare. 
Luiza a plecat pe la ora cinci. Nu a scos telefonul 
din buzunar să-și salveze numărul meu de telefon. I 
l-am scris pe o bucată de hârtie pe care a împăturit-o 
și a pus-o în ghiozdan, asigurându-mă că îmi dă un 
semn când ajunge acasă. Două ore mai târziu sună 
telefonul. Nu ajunsese acasă. A stat prin parcul din 
apropiere. Dar se înnoptase, era frig și îi era și mai 
frică. Cu vocea tremurând mă întreabă dacă ar fi prea 
mult să mă roage să o găzduiesc peste noapte la noi pe 
canapea. Nu, nu pot face asta, dar îi spun să rămână 
unde e, că merg cu mașina după ea. 
Iarăși vârtej de gânduri în mintea mea – de ce să se 
teamă așa de tare să meargă acasă? Ce-mi ascunde? 
Ce-mi scapă? Să sun poliția sau nu? Dacă mi-ar fi dat 
numărul de telefon al mamei, ar fi fost altceva. Dar a 
refuzat să o facă. Într-un noian de semne de întrebare, 
cert e faptul că mi-a cerut ajutorul, iar eu sunt datoare 
să o ajut. Ca adult, ca mamă, ca om.
O văd zgribulită în noapte, trag pe dreapta. Se urcă în 
mașină. Îi întind telefonul să introducă pe aplicația de 
navigare adresa de acasă, s-o pot duce. Suntem la 10 
km distanță de casa ei, 11 minute de condus în afara 
orașului. Mă simt ca într-un film cu suspans, numai că 
sunt actor și nu spectator. Și, inevitabil, mă așteaptă 
confruntarea cu mama. Mama ei, de data asta, nu a 
mea, dar simt cu tărie că acest episod inedit îmi va 
așeza și mie într-un loc mai bun adolescentul interior 
care n-a avut voce și n-a știut ce și cum și de ce... 
Iată cum vindecăm răni vechi de decade în cele mai 
surprinzătoare și neprevăzute moduri.  
Totul s-a terminat cu bine, cu o mare tri-brățișare, în 
care Luiza și mama ei m-au prins și pe mine, după ce 
s-au liniștit apele și ne-am povestit de-a fir-a păr ce 
s-a-ntâmplat. Din toate perspectivele. Ținem aproape. 
Zilele trecute m-a sunat diriginta Luizei. Mama ei a 
semnat acordul ca eleva să meargă la toate ședințele 
de consiliere psihologică din cadrul școlii. Iar pe mine 
m-a invitat la școală să stau de vorbă cu elevii. 
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i într‑o zi se întâmplă, devii părinte 
și în momentul acela, viaţa ta, așa 
cum o știai, dispare 
pentru totdeauna. șor, 
ușor, cu fiecare noapte 
nedormită și gram de 

frustrare acumulat îţi dai seama că 
ţi s‑a vândut o iluzie, că dincolo de 
iubirea nemărginită pe care o simţi 
pentru puiul acesta mic de om te 
așteaptă doliul, durerea separării 
bruște și neașteptate de tine, de tine 
așa cum erai înainte, cu libertate, cu 
timp, cu energie și atenţie dedicate 
ţie. Acest doliu nu poate fi evitat, el 
te invită neobosit să îl simţi, să îl 
trăiești conștient.

xact ca orice doliu și acesta se 
manifestă în etape, etape care uneori 
se suprapun. ncepe oarecum înainte să înceapă, în 
timpul sarcinii, când simţi că trupul tău nu mai e 
chiar al tău și îţi repeţi în gând că vei rămâne așa cum 

ești, că nu îi vei da voie copilului să te schimbe. Asta 
e negarea. Apoi urmează șocul. Ai ajuns acasă de la 

maternitate și realizezi cu groază că 
viaţa cuiva depinde la propriu de tine. 

i după zi te obișnuiești cu noul rol 
și parcă devine totuși mai ușor. Apoi, 
bum, un puseu de creștere, un salt 
mental, primii dinţi, nopţi nedormite 
și mai multă oboseală decât ai simţit 
vreodată. ncepi să te împrietenești 
tot mai mult cu durerea, începi să îţi 
conștientizezi acut limitele și apoi 
apare vinovăţia. De ce mă simt rău 
când asta ar trebui să fie cea mai 
frumoasă parte a vieţii mele? Ce e cu 
mine? Te simţi singură și neînţeleasă 
într‑o mare de părinţi care par să aibă 
totul sub control. Apoi un mix de 
furie și disperare, cu ponderi diferite 

de la zi la zi. n final, teoria zice că ar trebui să 
ajungi la acceptare: asta e viaţa ta de‑acum și cumva 
trebuie să faci pace cu asta.

Adevărul despre
concediul de  

creștere a copilului
Radiezi. Însărcinată cu primul copil, visezi cu ochii deschiși la viaţa pe care o veţi avea 

împreună: momente pline de duioșie, conexiune magică, iubire dincolo de cuvinte. Te-ai 
pregătit temeinic, ai fost la cursuri, ai citit, ai pregătit tot ce puteai să pregătești, de la hăinuţe 

drăgălașe împăturite cu drag, la perna moale de alăptat care vă așteaptă. Sigur, ai mai 
auzit în treacăt de bebeluși care nu se opresc din plâns cu orele, de mame ajunse la capătul 

puterilor care plâng înfundat în baie sau povești de groază cu nașteri traumatizante, dar 
ele sunt doar povești, nu? Așa ceva nu o să ţi se întâmple și ţie; îţi zici și visezi mai departe 

hrănită de miile de poze cu familiile perfecte de pe platformele de social media.

de Emanuela Jurje

EMANUELA JURJE
Psiholog cu formare 

psihoterapie integrativă
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Eu am stat mult și am rumegat ideea asta și în final 
am decis că nu o voi accepta pur și simplu. Societatea 
în care trăim a creat un cadru complet greșit, unul 
în care a fi mamă de bebeluș este al naibii de greu. 
Începând cu felul în care ne raportăm la această 
perioadă în care în majoritatea cazurilor, femeia 
e cea care „stă” acasă și are grijă de copii. Ea e 
în „concediu” în perioada aceasta. Nu cred că am 
întâlnit vreodată sintagme mai nepotrivite cu situaţia 
pe care vor să o descrie. Știu însă că am citit în multe 
locuri despre cum a fi mamă este cea mai dificilă 
meserie de lume și nu pot să nu fiu de acord. 
Continuând apoi cu schimbările în structura 
creierului femeii, schimbări care afectează memoria 
și abilităţile ei sociale (aptitudini care prezintă 
deficienţe în anumite patologii precum autismul sau 
schizofrenia) și îi măresc în schimb capacitatea de 
percepţie și interpretare a nevoilor și emoţiilor altei 
persoane. Adică natura însăși ne pregătește pentru 
un timp dedicat îngrijirii bebelușului. Și asta nu ar 
fi un lucru rău dacă nu ar fi dus cu totul în extremă.
Iar extrema în care ajungem fără să ne dăm seama 
arată și se simte nasol. Relaţia de cuplu se răcește și 
trecem de la momente în care stăteam îmbrăţișaţi pe 
canapea la un pahar de vin și-un serial la un pupic 
dat în grabă. Viaţa socială este aproape inexistentă 
și dacă unele dintre noi mai avem prietene care 

își fac timp pentru un telefon sau o vizită scurtă, 
altele dispar subit din viaţa noastră de teamă să nu 
deranjeze. Uităm de visele profesionale, de aspiraţii, 
de hobby-uri și de tot ce ne făcea fericite și capitulăm 
în faţa acestei noi sarcini căreia ne dedicăm trup 
și suflet. Realitatea tristă este că asta se cheamă 
sacrificiu de sine și nu face bine nimănui, nici nouă, 
nici copiilor noștri. Asta naște furia care își iţește 
capul urât când ţi-e lumea mai dragă. De aici vine 
senzaţia aia paralizantă că lumea merge mai departe 
și tu ai rămas pe loc. De asta ajungi într-o zi să nu 
mai știi cine ești.
Nu am soluţia perfectă însă știu ce ar ajuta. Ar fi 
important ca mamele să primească suport psihologic 
inclus în asigurarea socială, să beneficieze de ședinţe 
individuale de terapie în care să aibă timp și spaţiu 
pentru a fi văzute și auzite în experienţa asta care le 
schimbă radical viaţa. Apoi grupuri, multe grupuri 
de femei care se susţin reciproc, faţă în faţă sau 
online, oricum e util. Informaţie reală despre toate 
aceste schimbări inclusă în cursurile pentru viitoarele 
mămici, disponibilă pentru ambii părinţi. Mai multă 
transparenţă în a ne comunica nevoile fiindcă cei 
de lângă noi habar nu au că peste noapte, noi am 
trecut de la femeia independentă care avea totul 
sub control la mama care începe să se uite pe sine 
de dragul copiilor.
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În acest articol vom trece în revistă câteva aspecte 
care pot apărea în relaţia dintre mame și fiice. 

În oglindă
fectul de oglindă apare de foarte devreme în relaţia 

dintre părinţi și copii. De pildă, când sunt mici, 
fetiţele arată în diverse feluri că vor să fie ca mama lor. 
Doresc să le poarte bijuteriile, rochiile sau pantofii. 

neori mamele nu sunt prea încântate 
de acest comportament  manifestare 
precoce a feminităţii. Desigur, mămicile 
pot găsi diverse explicaţii cum ar fi  
faptul că le strică rochiile, pantofii, că le 
cotrobăie prin lucruri, că nu le pun la locul 
lor. n fapt, fără să‑și dea seama, mamele 
pot trăi sentimente de gelozie la adresa 
fiicelor, ca precursor al ameninţării pe 
care mamele îl pot avea mai ales atunci când fetiţele 
devin domnișoare. Să nu uităm că, în timp ce una 
crește ca să devină femeie, cealaltă este în declin. 
Sentimentele sunt amestecate și nu rare sunt cazurile 

în care rivalitatea poate fi o cauză a con ictelor dintre 
o mamă și fiica ei, mai ales la adolescenţă...
Pentru o relaţie bună și o creștere sănătoasă este 
important ca mama să lase această feminitate să se 
exprime așa încât fetiţa să se poată construi. Desigur, 
fără exagerări, după cum zice și proverbul ce‑i 
mult nu‑i bun  care e valabil și în acest caz. edem 
uneori mame care își trimit fetiţele la concursuri de 

frumuseţe și îţi vine să te întrebi pentru 
cine e, de fapt, important trofeul din 
această competiţie?

Celălalt Eu al mamei
Alteori, relaţia dintre o mamă și fiica ei 
se construiește pe versantul unei extensii 
narcisice, ca și când fiica ar fi un celălalt u 
al mamei. ama are tendinţa de a proiecta 

prea mult din sine și din sentimentele ei asupra fiicei. 
Acestea sunt situaţiile în care mama știe mai bine ce 
are nevoie fata, simte în locul ei, reacţionează în locul 
ei, nelăsându‑i acesteia posibilitatea de a‑și construi 

Aspecte ale relaţiei 
mamă fiică

Relaţiile interumane sunt marcate de pecetea complexităţii, iar relaţia dintre 
mame și fiice nu scapă de această „regulă”. Nașterea unei fetiţe este semnificativă 
pentru o femeie pentru că, prin natura ei, o trimite la relaţia cu propria ei mamă, la 
aspecte de care este conștientă dar, mai ales, la aspecte rămase neconștientizate 
și neelaborate din relaţia cu aceasta. Sunt aspecte care se referă la ceea ce numim 

oglindire, dar și la transmisiile generaţionale feminine (mama mamei a avut și 
ea, la rândul ei o mamă, nu-i așa?) care vor influenţa puternic relaţia cu această 

fetiţă. Auzim în povești de viaţă spunându-se „vreau să fiu ca mama”, dar poate și 
mai des... „nu vreau să fiu ca mama!” Și, paradoxal... vedem cum, fără să ne dăm 
seama, pășim pe urmele mamelor noastre și ele pe cele ale mamelor lor. Relaţia 

dintre mamă și fiica ei se va construi astfel, pornind de la această moștenire.

de Mihaela Marin

MIHAELA 
MARIN

Psihoterapeut de 
orientare psihanalitică 

pentru copii, 
adolescenți și adulți
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identitatea. Fără ca mama să fie conștientă de acest 
aspect, iubirea ei faţă de fiică este condiţionată de 
conformarea acesteia în raport cu proiectul matern. 
Această relaţie dă notă despre un narcisism matern 
puternic care nu permite diferenţierea fiicei. Acest 
tip de relaţie se întâlnește în cazurile familiilor 
monoparentale, mame care își cresc copii singure, 
dar și în cazul în care rolul tatălui este estompat 
sau, în cazuri mai grave și cu consecinţe nefaste, 
chiar negat. 

Rivalitatea
E o vorbă care spune că fetiţele, după ce mai cresc 
și se desprind de relaţia diadică cu mama încep să 
manifeste o preferinţă vădită pentru tatăl lor. Îi caută 
în mod special prezenţa, vor să le atragă atenţia și 
admiraţia. Mama trece pe locul al doilea, lucru care 
poate fi trăit de unele mame cu dificultate, nu doar de 
pierdere a locului celui mai preferat și indispensabil, 
dar și din perspectiva unei... rivalităţi, tata devenind 
obiectul de dispută, pentru că fetiţa va dori să aibă 
dragostea tatălui doar pentru ea, fără să-l împartă cu 
nimeni. Este o etapă foarte importantă în dezvoltarea 
psiho-sexuală a fetiţei și dinamica din acest trio 
va influenţa considerabil dezvoltarea ei ulterioară. 
E important ca mămicile să știe că această etapă 
este firească în creșterea lor și că reprezintă un fel 
de exerciţiu în relaţionarea cu sexul opus. Această 
dinamică se va relua la vârsta adolescenţei – o nouă 
perioadă crucială în creștere. Desigur, tatăl are rolul 
de a păstra o distanţă potrivită faţă de aceste încercări 
de seducţie, așa încât fiecare să-și păstreze locul, 
mama ca soţie a soţului său, iar fetiţa ca fiică a tatălui.

Relaţia de „prietenie”
Suntem tentaţi să reparăm în relaţia cu copiii noștri 
ceea ce nouă ne-a lipsit. Să fim părinţi mai buni 
înseamnă deseori să fim „altfel” decât au fost părinţii 
noștri, în speţă aici mamele, cu noi. Auzim de multe 
ori tendinţa mamelor de a ieși din rolul de mamă 
pentru a deveni prietena fiicei sale. Schimb de 
confidenţe, o intimitate uneori poate greșit înţeleasă, 
care poate duce la schimbare de roluri. Cine e mama, 
cine e fiica? Această poziţie poate duce la dependenţe 
și confuzii. Mai cu seamă mamele ale căror mame au 
fost absente (din varii motive) vor încerca să repare 
ceea ce au sentimentul că au ratat și le-a lipsit. E 
important să le spunem acestor mame că, pentru 
a-și putea construi identitatea, propriile căi spre 
feminitate, o fată trebuie să se poată opune mamei 
sale. Acest lucru este foarte dificil atunci când există 
acest tip de relaţie de complicitate. Mama trebuie să 

se afle în locul potrivit, la o distanţă suficient de bună 
faţă de fiica ei. Nu e nevoie să știm totul despre fiicele 
noastre, așa cum uneori greșit se înţelege preocuparea 
și grija faţă de copii așa cum nici ea, fiica, nu trebuie 
să știe totul despre mama ei. Pentru asta există relaţii 
de prietenie, diferenţa dintre generaţii punând limite 
necesare și sănătoase. Relaţia mamă-copil nu trebuie 
să aibă menirea de a umple un gol (al mamei), ci să 
creeze o legătură sigură, bazată pe încredere, pe 
care copilul să se poată sprijini în procesul firesc 
al creșterii.

Cum spuneam și la începutul acestui articol, relaţia 
cu copiii noștri este inevitabil „atinsă” de aspecte de 
care nu suntem conștienţi(e), anumite scenarii având 
o transmitere de la o generaţie la alta, fiind puse „în 
scenă” în forme diferite. 
În străduinţa noastră de a fi părinţi „mai buni” putem 
încerca să sesizăm și să elaborăm acele aspecte care 
pot deveni disfuncţionale în relaţie și care îi vor afecta 
pe copiii noștri, viitori adulţi, viitori părinţi. 
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Această poveste nu este menită să 
întristeze, să provoace milă sau 
chiar o stare de disconfort, încât 
să închizi mai repede articolul. 

ste o poveste despre speranţă, 
despre imensa putere feminină, 

despre cum să treci peste aceste tragedii care vin de 
niciunde și nu au nicio explicaţie 
demnă de căutat. 
Numele meu este Teo și după ce 
am trăit  de ani plini de bucurii 
și realizări pe toate planurile, am 
și căzut în gol, nu o dată, ci de 
două ori. nsă m‑am ridicat  mai 
rezilientă, mai caldă, mai darnică, 
mai empatică, mai capabilă să 
înfrunt toate aceste provocări pe 
care viaţa ni le așterne, probabil 
din dorinţa de a ne învăţa niște 
lecţii preţioase, să facă din noi 
variante mai bune, să ne arate că 
ce am trăit nu este unic și că, de 
fapt, ceea ce contează este cum 
alegi să îţi trăiești restul vieţii. 

u am ales să fiu fericită, să arăt 
recunoștinţă zilnic pentru tot ce 
este bun în viaţa mea și în lume și, din tot ce am 
învăţat, să ofer vindecare, sprijin și iubire celorlalţi. 

Pentru a afla mai multe despre povestea mea, puteţi 
citi articolul dedicat Maiei, care deși a plecat dintre 
noi încă din burtică, a lăsat în urma ei o inspiraţie 
care sper că va ajuta și alte persoane. Inspired 
by Maia, https://thesoundofhealing.eu/inspired-by-
maia/
Cu toate că nu voi expune toată povestea aici, aș 

vrea să împărtășesc cu voi 5 cele mai 
importante ustensile și practici care 
m-au ajutat să îmi îndrept din nou 
privirea înainte, cu curaj și speranţă:

1. Vindecarea de sine prin 
meditaţie, energie și sunet, 
conectare cu mama natură și 
rugăciunea.
ncă din prima zi după această întâmplare 

tristă, am accesat tipurile de auto‑
vindecare pe care, în trecut, le‑am 
practicat pentru mine și pentru cei din 
jur. n primul rând, am vindecat local 
durerea fizică, dar și pe cea emoţională, cu 
ajutorul conectării la energia vindecătoare 
japoneze Rei i. n al doilea rând am 
cântat și am eliberat emoţiile puternice 
prin vocea mea, prin sunete și cântare 

de mantre acompaniate de vibraţiile instrumentelor 
sacre, bolurile tibetane și diapazoanele terapeutice. 

Mama de înger 
din mine

Se spune că pierderea copilului este cea mai grea provocare pe care 
o poţi primi în viaţă. Stând de vorbă cu o doamnă în parc, reflecta 

îndurerată că, pentru toate cazurile de pierderi, există o denumire – îţi 
pierzi părinţii, ești orfan, îţi pierzi soţia/ soţul ești văduv(ă), însă pentru 

părinţii care își pierd copiii nu există neapărat un astfel de termen. Eu aș 
zice că da, aceștia sunt „părinţii de îngeri” și unul dintre aceștia sunt și 

eu, o mămică de doi îngerași, care nici nu au apucat să vadă lumina zilei.

de Teo Vîrban

TEO VÎRBAN
Practician holistic certificat în 
terapia alternativă cu energie, 

sunet și culoare
www.thesoundofhealing.eu
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Aceste tehnici și timpul petrecut în solitudine, eu 
cu mine pentru mine, în tăcere, m-au ajutat foarte 
mult; mi-am ascultat sufletul prin meditaţie, am făcut 
zilnic exerciţii de respiraţie adâncă, controlată pentru 
echilibrarea emisferelor creierului și eliberarea 
anxietăţii din timpul zilei și al agitaţiei din timpul 
nopţii. Rugăciunea a fost și ea parte din practicile 
zilnice. Nu în ultimul rând, am mers desculţă prin 
grădină, am atins pământul și tot ce rodește din 
acesta, cu inima recunoscătoare. Conectându-mă 
cu mama natură, am simţit nu numai că am primit 
un plus de căldură, de iubire și mai ales de forţă, 
dar și că am lăsat în urmă emoţii puternic negative.

2. Ritualuri care au închis în mine rana 
și m-au făcut să simt că au lăsat sufletul 
Maiei să plece împăcat.
Încheierea acestui capitol nu se referă sub nicio formă 
la uitarea sau ștergerea amintirii celor întâmplate, 
ci a fost un scripete care mi-a permis să fac un salt 
înainte, să-mi pot imagina cum va arăta viaţa mea 
când totul era complet diferit faţă de cum eram 
pregătită să arate. Așadar, împreună cu soţul meu 
și cu familia, am pregătit ritualuri prin care ne-am 
luat la revedere de la iubita noastră Maia.
La data la care s-ar fi născut, împreună cu soţul meu, 
am strâns toate amintirile fizice și digitale, am mers în 
vârful munţilor, într-un loc cu o priveliște minunată 
către toate cele patru zări și am pus amintirile pe o 
pătură. Am aprins trei lumânări: una pentru sufletul 
ei și câte una pentru sufletele noastre. Am cântat 
melodiile și cântecelele pe care i le cântam în timpul 
sarcinii, am recitit jurnalul sarcinii și mesaje scrise de 

oameni dragi. I-am scris amândoi ce am fi vrut să îi 
spunem, dacă i-am fi putut vorbi și în ultima pagină 
a jurnalului, în loc să fie mesaje din maternitate, au 
fost mesaje de rămas bun. A fost o zi în care am râs, 
am plâns, am cântat și ţipat, dar o zi în care ne-am 
împăcat cu ce s-a întamplat.
Acasă, la familie, am plantat un cireș într-o oază 
de lumină. 

3. Mi-am făcut povestea auzită și am 
ţinut vie amintirea Maiei.
Nimeni nu te pregătește pentru un astfel de eveniment 
ca femeie. Cei din jur se simţeau stângaci în prezenţa 
mea. Din dorinţa de a ajuta, unii oameni din jur 
au evitat complet subiectul, alţii m-au sufocat cu 
zeci de întrebări, de multe ori intruzive. Așa că am 
ales să comunic celor din jur ce am nevoie, fie că 
simţeam să stau singură, fie că voiam să stăm la 
discuţii lungi. De aceea, am vorbit despre povestea 
mea, a noastră, a ei, de câre ori am avut ocazia. Să 
îmi fac vocea auzită, să spun această poveste lumii 
a fost eliberator și vindecător. Și mai cred că, prin 
puterea exemplului, mai multe femei sau mai multe 
familii vor vorbi deschis despre astfel de evenimente 
cu scopul vindecării individuale, dar și colective.
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4. Am făcut parte din grupuri de suport 
cu alte mămici de îngeri, comunitatea 
ajută extraordinar.
Sunt extrem de norocoasă că am întins mâna către alte 
mămici care au fost în situaţia mea sau prin situaţii 
mult mai dureroase decât a mea. Faptul că m-am 
simţit susţinută și îmbrăţișată de departe de persoane 
așa de deschise și dispuse să își pună sufletul pe tavă, 
să lase orice să stea de vorbă cu mine, să găsească 
cuvintele potrivite de îmbărbătare și alinare când 
nici lor nu le-a fost ușor, este pură bogăţie, bogăţie 
spirituală. Comunitate mi-a răspuns la întrebări, 
mi-a împărtășit din experienţe și m-a ghidat spre 
vindecare. Am avut onoarea să vorbesc personal, 
fizic sau virtual cu peste 30 de mămici de îngeri. 

Am învăţat multe lecţii cunoscând mămici care au 
pierdut nu un suflet, ci două, trei... din burtică, dar 
și după naștere și chiar la ani de zile după. Durerea 
este mereu foarte mare, ea nu dispare, însă contează 
foarte mult cum îţi dorești să-ţi trăiești restul vieţii, 
cu amintirea vie, dar cu sufletul împăcat. 

5. Mi-am identificat și urmat misiunea – 
aceea de a mă pune în slujba celorlalţi, 
să pot împărtăși din învăţăturile și 
practicile mele cu cine are nevoie.
Mă bucur că pot împărtăși cu ceilalţi din învăţăturile 
mele de viaţă și pot afirma că tot ce am trăit a ridicat 
vibraţia și intensitatea terapiilor de vindecare pe 
care le practic și le ofer acum ca misiune a vieţii 
mele, misiunea de a face bine. Niciuna dintre aceste 
practici nu ar fi funcţionat fără iubirea și suportul 
necondiţionate ale familiei și prietenilor. Am ales să 
fac asta prin vindecare cu energie (Reiki și vindecare 
Pranică), terapie cu sunet (voce, acustică și vibraţiile 
instrumentelor sacre) și terapie prin culoare (lumina 
prin intenţie și efectiv culoare).
Consider cu fermitate că psihoterapia ar trebui să 
fie parte constantă din viaţa oricărui adult, nu doar 
în situaţii cheie. Trecem prin atâtea transformări 
de-a lungul vieţii, ne izbim de multe situaţii pe care 
nu știm să le gestionăm astfel încât să nu creeze 
dezechilibre, încât un astfel de însoţitor, specializat, 
neutru și care ajunge să te cunoascaă cu adevărat 
este, în opinia mea, esenţial.

Despre Teo Vîrban
În afară de ‚mamă de înger’, mai sunt și 
fetița părinților mei, mereu un copil bun de 
răsfățat, și sora mai mică a surorii mele – o 
mamă minunată, precum și nepoțica celei 
mai puternice și înțelepte bunici care a existat 
vreodată (în viziunea mea), și soția, mereu 
gata de aventuri și călătorii a soțului meu bun 
și iubitor. Nu în ultimul rând, sunt și femeia cu 
o carieră de succes în gestionare de proiecte 
europene pentru încetinirea crizei de mediu 
– carieră care a păstrat în umbră „femeia 
terapeut”, care s-a arătat lumii în 2022. 
Această ultimă femeie din mine, „femeia 
terapeut” este cea care și-a urmat menirea în 
viață, și nu profesia. Am folosit multe ustensile 
și experiențe pe care le-am împrumutat din 
cariera de manager, într-un proces complex 
și dinamic de creștere și dezvoltare în medii 
inter-culturale, inter-disciplinare și multi-
lingvistice din Belgia, Franța și Olanda. Ce 
m-a făcut ce sunt azi, sunt însă practicile de 
Reiki, yoga, de vindecare cu sunet, cântat 
de mantre, respirații controlate, meditații 
adânci, cercuri de feminitate și explorarea 
senzualității, comunicare cu puterea interioară 
feminină, plimbările desculță prin natura 
în simbioză cu flora și fauna, conectarea cu 
energia altor oameni, de la inimă la inimă. 
Datorită acestor experiențe, mă simt o femeie 
puternică, un terapeut deschis, curios și 
empatic, și sper că o inspirație pentru alții, 
acum și în viitor.
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enopauza se suprapune cu 
criza de la jumătatea vieţii, 
perioadă presupus stresantă, 
iniţiată de analiza și evaluarea 
propriului parcurs. Această 
perioadă a fost numită a 

doua adolescenţă . rământările de 
la jumătatea vieţii sunt inevitabile, 
oamenii luptându‑se cu nevoia 
de a‑și restructura existenţa. 
Transformarea unui punct de 
cotitură în criză poate să depindă 
mai puţin de vârstă și mai mult de 
circumstanţele individuale și de 
resursele personale. estea bună e 
că oamenii au o bogăţie de resurse 
și au capacitatea de a se adapta cu 

exibilitate. 
Atitudinea faţă de menopauză 
variază foarte mult de la o cultură 
la alta. a începutul secolului al 

I ‑lea, în majoritatea culturilor, 
menopauza era privită ca o boală dată de incapacitatea 
ovarelor de a își îndeplini rolul firesc. n prezent, 

cele mai multe femei care au trecut prin experienţa 
menopauzei o privesc pozitiv, ca pe un proces natural. 

enopauza poate fi considerată drept o perioadă a 
schimbărilor de rol, a independenţei și dezvoltării 
personale mai mari. 

tiinţa avansează tot mai mult și informaţiile despre 
menopauză aduc claritate. Pe vremuri, 
pentru femei, să depășească pragul de 
5  de ani era un fenomen rar întâlnit. 
n secolul I, capacitatea de a‑și 

imagina noi proiecte incitante poate 
fi unul dintre cele mai plăcute aspecte 
ale vieţii unei femei, după vârsta de 
5  de ani. Se prea poate ca, până în 
acel moment, femeia să fi dobândit un 
anumit nivel de putere personală și 
economică. A înţelege ce se întâmplă 
în propriul corp și în propria minte 
este un prim pas important către a 
dobândi controlul asupra acestei 
perioade. 

Ce se întâmplă concret? n primul rând, menopauza 
marchează pierderea funcţiei de reproducere odată 

Menopauza
A doua adolescenţă   
a feminităţii noastre

Menopauza, deși este o perioadă normală a vieţii, adeseori e o încercare grea pentru 
femei. Ea coincide cu primele semne de îmbătrânire și se adaugă altor evenimente care 
perturbă frecvent viaţa cotidiană (de exemplu, plecarea copiilor din casa părintească). 
Pentru a nu suferi în această etapă, prevenţia este importantă. Astfel, informarea cu 

privire la modul de manifestare a menopauzei și cu privire la tratamentele disponibile în 
prezent, permite o mai bună înţelegere și trăire a acestei etape.

de Geta Săndulescu

GETA SĂNDULESCU
Psiholog și psihoterapeut

www.psiholog‑getasandulescu.com
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cu încetarea menstruaţiilor. Ea este declanșată 
de modificări hormonale care antrenează și alte 
modificări fiziologice. Vârsta medie pentru 
menopauză este 52 de ani, dar primele semne pot 
să se manifeste între 45 și 50 de ani. Se pot distinge 
două etape: premenopauza (marcată de schimbările 
hormonale) și menopauza (confirmată prin oprirea 
totală a ciclului). 

Premenopauza este o etapă tranzitorie, care poate 
dura mai multe luni sau chiar mai mulţi ani. Ea este 
marcată de variaţii neregulate ale nivelului hormonal 
și de activitatea haotică a ovarelor cu succesiune de 
cicluri, cu sau fără ovulaţie. Menstruaţiile devin 
neregulate caracterizate prin intervale reduse între 
menstre și menstruaţii mai puţin abundente sau invers 
(prin intervale mari între menstre și menstruaţii 
abundente). Simptome, precum bufeurile, pot să 
apară în această perioadă. De asemenea, pe fondul 
menstruaţiilor neregulate, e bine de știut că încă 
există posibilitatea de apariţie a unei sarcini. 

Modificarea ciclurilor ovariene – de la pubertate 
la menopauză se produc regulat, în fiecare lună, 
modificări ciclice: menstruaţia, singurul fenomen 
vizibil din ceea ce se petrece în organele genitale 
interne urmează eliberării ovulului de către ovar 
(în absenţa fecundaţiei). Ovulaţia este posibilă 
graţie acţiunii combinate a mai multor hormoni 
eliberaţi de creier (hipotalamus și hipofiză) și de 
ovare. Tulburările hormonale din premenopauză 

explică neregularităţile ciclurilor care se succed cu 
sau fără ovulaţie. Fenomenul se accentuează până 
la dispariţia completă a ovulaţiei. În acest moment, 
menopauza este confirmată. 

Menopauza este confirmată prin încetarea secreţiilor 
hormonale ovariene. Menstruaţiile au dispărut în 
totalitate. Pot trece mai multe luni sau chiar ani, 
înainte ca organismul să-și recapete un nou echilibru, 
iar în această perioadă pot apărea anumite tulburări 
hormonale.

Simptomele principale – la menopauză, încetarea 
activităţii hormonale (ovarele nu mai produc nici 
estrogeni, nici progesteron) provoacă anumite 
simptome: în primul rând, bufeurile (afectează 75-
85% din femei), apoi senzaţia de uscăciune a mucoasei 
genitale, scăderea apetitului sexual, creșterea în 
greutate, fragilizarea oaselor (osteoporoză), boli 
cardiovasculare mai frecvente (angină, infarct de 
miocard, ateroscreloză – mai ales la fumătoare), 
apariţia unor variate simptome psihice: nervozitate, 
anxietate, insomnie, depresie.

Ce ar ajuta? O bună igienă de viaţă: fizică, emoţională 
și spirituală. Informarea este instrumentul principal 
în realizarea acestei igiene, în dobândirea unui nou 
echilibru în viaţă. Menopauza survine, în general, 
între 45 și 55 de ani (cel mai frecvent la 52 de ani). 
Acest fenomen poate fi condiţionat de mai mulţi 
factori: ereditatea, stilul de viaţă, maternitatea. 
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A înţelege ce 
se întâmplă în 
propriul corp și 

în propria 
minte este 

foarte 
important. 

Vechiul proverb al lui Solomon, „o inimă veselă este 
un bun leac” (Proverbe 17:22), este confirmat de 
cercetările contemporane. Emoţiile negative, cum 
ar fi anxietatea și disperarea, sunt deseori asociate 
cu sănătatea fizică și psihică șubredă, iar emoţiile 
pozitive precum speranţa, sunt asociate cu o sănătate 
bună și o viaţă mai lungă. Emoţiile pozitive ne pot 
feri de apariţia bolilor. Oamenii cu o perspectivă 
emoţională pozitivă au practici de viaţă mai sănătoase: 
au un somn mai bun, practică exerciţii fizice regulate 
și acordă mai multă atenţie informaţiilor legate de 
sănătate. 
Și trăsăturile de personalitate par să aibă legătură 
cu sănătatea. În studiile prospective, nevrotismul și 
ostilitatea sunt asociate în mod consecvent cu bolile 
grave și longevitatea redusă, pe când optimismul și 
conștiinciozitatea sunt asociate cu o sănătate mai 
bună și o viaţă mai lungă.
A înţelege ce se întâmplă în propriul corp și în propria 
minte este foarte important. Provocarea cu care ne 
confruntăm în zilele noastre este să ajutăm societatea 
să ne susţină mai bine abilităţile și nevoile feminine 
naturale. Transformările prin care trece o femeie îi 
schimbă percepţia asupra realităţii, a valorilor și a 
preocupărilor. Oricum organismul femeii posedă 
capacitatea înnăscută de a se adapta schimbărilor. 
Recent, într-un studiu realizat în SUA, aproape 
toate femeile care au răspuns la întrebarea „care ar 
fi principalele trei dorinţe dacă s-ar întâlni cu zâna 

cea bună, cu bagheta magică?” au indicat: „bucurie, 
o relaţie împlinită, mai puţin stres și mai mult timp 
personal”.  În lumea modernă, sub dubla povară 
a carierei și a responsabilităţii pentru gospodărie 
și familie, aceste scopuri sunt greu de îndeplinit. 
Situaţia, de fapt, ne stresează, iar principala cauză a 
depresiei și a anxietăţii este stresul. Unul dintre cele 
mai mari mistere ale vieţii este de ce femeile sunt atât 
de dedicate contractului social actual care adesea se 
opune funcţionării naturale a creierului feminin și a 
realităţii biologice? 
Ne aflăm în mijlocul unei revoluţii a conștiinţei privind 
realitatea biologică a femeilor, care va transforma 
societatea umană. Posibil să fie vorba de o trecere de 
la o gândire simplistă la o perspectivă profundă asupra 
schimbărilor pe care trebuie să le facem la scară vastă. 
Dacă realitatea exterioară este suma modurilor în care 
o percep oamenii, atunci realitatea noastră exterioară 
se va schimba doar când perspectiva dominantă asupra 
ei se va schimba. Faptele știinţifice care explică 
funcţionarea creierului feminin, vorbesc despre 
modul în care acesta percepe realitatea, răspunde la 
emoţii, citește emoţiile celorlalţi și are grijă de alţii, 
reprezintă realitatea femeii. Nevoia ei de a își împlini 
întregul potenţial și de a folosi talentele înnăscute 
ale creierului feminin a devenit o realitate știinţifică. 
Femeile au nevoie de un nou contract social care sa 
ţină cont de ele și de nevoile lor. Viitorul nostru și al 
copiilor noștri depinde de acest lucru. 
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Primăvara și nutriţia
Foarte mulţi folosesc în mod eronat termenul de „detoxifiere” prin 

alimentaţie și o asociază cu introducerea de „trufandale” la început 
de sezon. Nu este corect să spui că poţi face detoxifierea organismului, 

pentru că organismul nostru se detoxifică singur, natural, indiferent 
ce alegem să mâncăm. Este un proces pe care nu îl putem influenţa cu 

mâncare în niciun fel, el se întâmplă oricum. Prin alimentaţie ne putem 
întări corpul, putem avea o alimentaţie mai bogată în nutrienţi de bună 

calitate și putem să avem un sistem imunitar puternic, dar asta nu 
înseamnă că ne „detoxifiem”. Ce putem face însă pentru a ne întări corpul 

și a ne recupera energia,  după o iarnă în care nu am mâncat corect și 
hrănitor pentru corpul nostru și nu am petrecut suficient timp în aer 
liber și lumină naturală, este să ne împrietenim cu alimentele verzi.

D E  C O R I  G R Ă M E S C U

Cum să ne împrietenim cu 
alimentele verzi?
Primul pas pentru a începe să 
consumăm alimente verzi e să 
înţelegem că ele sunt foarte benefice 
pentru sănătate, dar înainte de acest 
aspect, să ne antrenăm curiozitatea 
în raport cu noi feluri de a mânca. 
Relaţia pe care o avem cu mâncarea 
seamănă foarte tare cu relaţia pe 
care o avem cu noutatea din 
viaţa noastră. Ne putem oricând 
deschide orizonturile printr-o 
dorinţă autentică de a vedea ce e 
dincolo de zona familiară nouă. 
Ca alimentele verzi să fie bune, trebuie să le adăugăm 
straturi de arome și texturi și să începem să ne 
împrietenim cu ele din aproape în aproape, începând 
cu alegerile cele mai ușor de integrat. Baby spanacul, 
valeriana, rucolla și pătrunjelul pot fi oricând adăugate 

în meniu sub formă de salate, pe când 
spanacul, loboda și ștevia, aflate 
din abundenţă în pieţe, primăvara, 
sunt foarte bune gătite sub formă 
de „mâncărici”, preparate cu multe 
legume și puţin sos care împreună sunt 
gustoase și ușor de preparat. Urzicile 
sunt destul de greu de mâncat dacă nu 
am crescut cu ele, însă sunt excelente 
sub formă de piure sau cremă de urzici 
cu ouă și brânză veche de oaie. 
Secretul la toate aceste plante este 
că au nevoie de multe alte legume pe 
lângă ele, altfel nu au gust bun. Ștevia 
și spanacul merg excelent cu ceapă, 

ardei gras, morcov mult, împreună cu puţin sos de 
roșii, mărar mult și condimente naturale – sare, piper, 
fulgi de ardei iute. Loboda este grozavă cu sfeclă roșie, 
multă ceapă, ardei și morcov, atât ca ciorbă de lobodă, 
cât și ca mâncare. 

CORI GRĂMESCU
Coach de lifestyle și nutriţie

www.yummdiet.com
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E foarte important să mâncăm diversificat, colorat 
și plin de aromă, în felul ăsta nu ne plictisim să 
mâncăm sănătos și putem să ne menţinem bunele 
obiceiuri în timp. 

Ce beneficii ne aduce consumul de 
verdeţuri, o cură de „frunze” precum 
spanacul, urzicile, loboda, ștevia, 
plantele aromatice (pătrunjel, busuioc, 
cimbru, rozmarin, oregano) și tot ce 
reapare primăvara?
Alimentaţia de primăvară ar trebui să prioritizeze 
aportul de proteine slabe, grăsimi sănătoase și 
legume verzi, tocmai pentru că după sezonul de 
iarnă avem nevoie să ne reechilibrăm organismul 
cu multe legume proaspete. Prin gătire, majoritatea 
vitaminelor din legume se distrug, dar ele rămân în 
continuare o sursă excelentă de minerale si fibre, iar 
împreună cu fructe și legume proaspete ne asigură 
un ecosistem nutriţional echilibrat. 
Plantele aromatice dau savoare meselor obișnuite și 
totodată au și beneficii nutriţionale, de exemplu, 
pătrunjelul este o sursă excelenta de vitamina C și 
are un puternic rol antioxidant. Salata de pătrunjel 
este un deliciu, realmente. 
Tot ce înseamnă legume verzi reprezintă surse 

foarte bune de folat, antioxidanţi (vitaminele A, 
E și C), precum și vitamina K. Astfel, ele au rol 
în regenerarea celulară, în prevenţia cancerelor și 
în sănătatea sistemului osos, dar și în reducerea 
inflamaţiei și reglarea digestiei. 

Cum combatem astenia de primăvară 
printr-o nutriţie echilibrată?
Astenia de primăvară este rezultatul unei ierni în 
care nu am mâncat corect și hrănitor pentru corpul 
nostru, dar mai ales nu am petrecut timp în aer liber 
și lumină naturală. Așa că pentru a ne întări corpul 
și a ne recupera energia trebuie să ne concentrăm 
să avem mese bogate în legume (atât gătite, cât și 
proaspete), fructe de sezon și alimente neprocesate, 
sănătoase și naturale. Apoi, avem nevoie să dormim 
suficient, să petrecem timp la aer curat și în lumină 
naturală, pentru a ne regla sistemul nervos încât să 
avem energie peste zi. Mișcarea blândă ne ajută, 
de asemenea, să ieșim din starea de astenie și să ne 
recuperăm energia. 
Pentru alimentaţie, prioritizarea legumelor înseamnă 
să avem la fiecare masă principală legume și să optăm 
pentru fructe la gustări, să limităm consumul de 
alcool și zahăr și să ne preocupe să mâncăm proteine 
de bună calitate la fiecare masă. 
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Tu știi ce e
medicina funcţională?
„Toţi ne lăsăm angrenaţi în rutina de zi cu zi. Mi s-a întâmplat și mie, ţi s-a 

întâmplat și ţie, ni se întâmplă tuturor, dar cine reușește să înţeleagă o dată și să 
ia seamă de nevoile sale, va ţine seama și a doua oară. Corpul își cere dreptul la 

sănătate și la echilibrul pe care îl caută în permanenţă. Ajungând să faci o rutină 
din această conștientizare, vei face automat și gesturile bune pentru corpul tău."

A  C O N S E M N A T  D E L I A  A P O S T O L - H A N Z E L I K

Hai să zicem că după 45 de ani te mai 
disciplinezi, dar să ne gândim la 
tinerii de 20, 30, 40 de ani, care nu 
știu să-și dozeze energia, încă se 
cred invincibili și 
nemuritori, nu au 

ajuns să se confrunte cu vreo boală 
cronică și se bazează foarte mult pe 
capacitatea organismului lor de a se 
adapta și de a se reface. Lor le sunt 
adresate aceste semnale de alarmă, 
pentru că vine o zi în care corpul 
cere tribut pentru toate nesăbuinţele 
cu care a fost abuzat ani la rând.” 

Psychologies: În căutare de 
subiecte actuale și de interes 
pentru cititorii noștri, am făcut 
o documentare amănunţită pe 
marginea subiectului medicinei 
funcţionale. M-am oferit 
pacient pentru o consultaţie 
reală, ca să înţeleg dincolo 
de întrebări jurnalistice și 
răspunsuri medicale ce este, de fapt, medicina 
funcţională. Iată ce definiţie am primit: 

Dr. Ioana Berciu: Medicina Funcţională se referă 
la abordarea bazată pe sistemele biologice ale 
organismului și se concentrează pe identificarea și 
tratarea cauzei principale din spatele unui simptom. 

Acesta este și scopul 
doamnei doctor Ioana Berciu, 
identificarea și tratarea cauzei 
unei boli sau afecţiuni, dincolo 
de suprimarea sau stabilizarea 
simptomelor și, nu în ultimul 
rând, sănătatea prin prevenţie.
Dr. I. B.: În medicina funcţională 
punem întrebări vitale, personalizate. 
Intrăm în amănunţime, în detaliu, 
în viaţa pacientului. Adică ne 
interesează exact ce s-a întâmplat 
în viaţa lui, din copilărie și până în 
momentul prezent, toate evenimentele 
medicale și toate evenimentele care ar 
putea avea un impact medical asupra 
organismului.
Prima și prima dată întrebăm 
pacientul care este plângerea lui 

majoră, ce îl supără cel mai mult. Sunt mulţi care 
răspund evaziv. Spun că se simt obosiţi sau lipsiţi 

DR. IOANA BERCIU
Medic medicină generală. Medic 
fellow al Academiei Americane 

de Medicină AntiAging. Membru 
al Institutului de Medicină 

Funcţională SUA. 
www.therapyroom.ro
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Deci, practic, medicina funcţională are 
legătură cu medicina preventivă și cu medicina 
anti-aging? 
Dr. I. B.: Da. Medicina funcţională pune întrebări 
vitale, personalizate: „De ce a apărut cutare problemă 
în corp?”, „De ce s-a dereglat o anumită funcţie?”, 
„Cum o corectăm sau cum restabilim echilibrul 
funcţional al organismului ca întreg?”. Medicina 
preventivă vorbește despre conduitele, gesturile prin 
care putem preîntâmpina apariţia îmbolnăvirilor, iar 
Anti Aging este, de fapt, o muncă foarte detaliată de 
prevenţie a îmbătrânirii. Desigur, facem și încetinire 
și combatere, reversare a unor procese, dar cel mai 
important lucru este prevenţia. Pentru asta spun cu 
cinci guri, cât pot de mult tuturor, cât de important 
este să deţii informaţia și să o folosești în favoarea ta. 
Anti Aging nu înseamnă neapărat să nu îmbătrânim, 
pentru că aceasta este evoluţia fiziologică și firească a 
organismului, dar să îmbătrânim în stare de sănătate, 
să putem să ne bucurăm de viaţă, să nu fim dependenţi 
de medicamente, de pat... și să ne bucurăm de acea 
stare de wellbeing, care e pe buzele tuturor în ultima 
decadă. 

Așa cum ne plimbăm noi acum prin parc 
să purtăm acest interviu, pe lângă noi trec 
oameni alergând, ceea ce probabil, în alte 
locuri din România nu vedem. 
Dr. I. B.: Sau poate o să vedem, la oameni mai tineri 
și la oameni care au înţeles că mișcarea trebuie să 
facă parte din viaţa noastră. Mișcarea și un regim 

de energie. Unii vin ţintă și spun precis ce au, dar 
alţii nu. Așa că punem întrebări despre alimentaţie, 
despre somn, despre tranzitul intestinal, despre 
menstruaţie – la femei și începem din tinereţe, 
după care ne întoarcem în copilărie. În primul rând, 
întrebăm dacă au fost născuţi prin cezariană sau pe 
cale naturală, dacă au fost alăptaţi, dacă au suferit 
boli ale copilăriei, dacă au avut o copilărie cu multe 
îmbolnăviri, evenimente medicale sau nu... Unii 
pacienţi spun că au avut alergii, alţii că au suferit 
de amigdalite streptococice repetate, adică fiecare 
are un istoric personal, important pentru noi. Aflăm 
de intervenţii chirurgicale, dacă au fost sau nu și 
investigăm partea care are legătură cu ereditatea, cu 
părinţii, cu fraţii, cu bunicii, adică ne creăm un tablou 
complet. După anamneză, facem examenul clinic al 
pacientului, care constă în analiza corporală cu un 
aparat de impedanţă electrică. Aparatul se numește 
InBody și el face acest lucru în detaliu. Ne spune 
distribuţia de grăsime în corp, retenţia de apă și 
masa musculară, grăsimea viscerală. Datele acestea, 
împreună cu analizele de sânge și alte măsurători 
(ca de exemplu: elasticitatea tegumentelor, un test 
de spirometrie, un test cognitiv), sunt puse cap la 
cap și se obţine un raport al vârstei pacientului pe 
fiecare organ și sistem. 

În caz că raportul este unul nefavorabil și vârsta 
organelor este mai mare decât vârsta biologică, vei 
veni la mine și eu îţi voi spune ce să faci ca să ajungi 
sub vârsta biologică. (râdem amândouă)
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alimentar cât de cât disciplinat. Perfect nu e nimeni, 
nu ne iluzionăm, nu tindem spre perfecţiune, nu 
punem presiune pe noi în sensul acesta, dar să 
înţelegem că e important să facem câteva gesturi 
esenţiale pentru sănătatea noastră. 

Sunt foarte mulţi oameni cu comportament 
de autosabotaj, aproape autodistructivi. 
Lucrează câte 12 ore sau petrec nopţi la rând, 
complet deconectaţi de nevoile corpului lor. 
Aproape că nu-și mai dau seama că sunt foarte 
obosiţi, înfometaţi, însetaţi... și fac alegerile 
cele mai proaste. Ce facem cu ei?
Dr. I. B.: E nevoie de disciplină, de conștiinciozitate 
și de conștientizare. Celor care se autosabotează le 
spun: „oprește-te un pic din tot ceea ce faci, chiar și 
când stai o zi întreagă la birou, cu șezutul pe scaun, 
oprește-te și dă-ţi seama că ai stat toată ziua și ridică-
te cinci – zece minute și fă puţină mișcare, respiră, 
îndreaptă spatele, bea un pahar cu apă. Avem foarte 
multe instrumente ajutătoare, de la ceasuri smart la 
aplicaţii pe telefoane, care ne notifică să bem apă, 
să facem mișcare, nu e ca și cum suntem neștiutori. 
Ţine doar de noi să avem conștiinţa păstrării sănătăţii 
propriului corp. Toţi ne lăsăm angrenaţi în rutina de 
zi cu zi. Mi s-a întâmplat și mie, ţi s-a întâmplat și ţie, 
ni se întâmplă tuturor, dar cine reușește să înţeleagă 

o dată și să ia seamă de nevoile sale, 
va ţine seama și a doua oară. Corpul 
își cere drepturile, la apă, la hrană, 
la odihnă, la sănătate, la starea de 
bine și la echilibrul pe care îl caută 
în permanenţă. Ajungând să faci o 
rutină din această conștientizare, 
vei face automat și lucrurile bune 
pentru corpul tău, pentru fiinţa ta. 
E nevoie de un efort suplimentar la 
început, de un pic de autodisciplină. 
Dar garantat asta aduce cu sine 
multă satisfacţie, un corp armonios, 
o minte echilibrată și sănătatea pe 
care o luăm de-a gata.  

Înainte să iei gogoașa aia cu zahăr 
pe ea și să muști, întreabă-te: „Ce 
bag în mine? Zahăr, făină, gluten, 
uleiuri rafinate, coloranţi etc. Cu 
ce mă ajută pe mine asta?” Și să 
vezi că, chiar dacă ai mușcat, începi 
să nu mai mesteci cu atât de mare 

plăcere și a doua gură devine un gest, o alegere 
conștientă, la care s-ar putea să mai reflectezi. 

Voi, jurnaliștii, aveţi un rol foarte important în 
societate, puteţi să educaţi, să faceţi oamenii să 
conștientizeze lucrurile acestea prin ceea ce scrieţi, 
prin informaţiile pe care le adunaţi și le publicaţi. 

Cred că, până la urmă e datoria noastră, 
indiferent că suntem medici, jurnaliști, 
psihologi, terapeuţi, să-i învăţăm, să-i 
convingem pe oameni că nu e vorba numai 
de ei, de persoane singulare, e vorba de un 
mental colectiv, de generaţiile care vin din 
spate, de copiii care vin din urmă și cărora 
le transmitem un anumit bagaj genetic și o 
mulţime de obiceiuri. 
Dr. I. B.: Foarte adevărat. Și cu cât un popor este 
mai sănătos, cu atât lucrurile merg mai bine din 
toate punctele de vedere și asta trebuie să realizăm. 
Sănătatea ne crește capacitatea de muncă și ne crește 
abilităţile cognitive. Astfel ne crește și stima de sine, 
sentimentul de reușită, de capabilitate, satisfacţia de 
a câștiga bani și de a face o mulţime de lucruri pe 
care ni le oferă viaţa. Iar toate acestea vin la pachet 
numai cu sănătatea. Când suntem sănătoși facem 
toate lucrurile mai bine! 
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Scrisoare către corpul meu
Ritualuri

Am avut un vis revelator despre 
tine. Se făcea că lângă mine a 
apărut un înger cu chef de vorbă. 
mi părea cunoscut cumva, așa 

că l‑am invitat să se așeze lângă 
mine. i‑a spus că 

înainte să mă nasc aici, pe Pământ, 
a avut datoria să mă ajute să‑mi aleg 
un corp. Apoi, spre mirarea mea 
și‑a amintit cât de încântată eram 
de cel pe care l‑am ales. i‑a zis că 
te credeam absolut perfect pentru 
această viaţă. ‑a îndemnat apoi să 
mă conectez la tine, să te simt dincolo 
de judecăţi, de tipare și modele și din 
spaţiul acela să îţi vorbesc. Inima mea 
s‑a încălzit și cuvintele au început 
să curgă.
Iartă‑mă, trup drag, pentru toate 
momentele în care am abuzat de tine, pentru că am 
făcut lucruri pe care nu simţeam să le fac și ţi‑am 
ignorat nevoile, pentru că nu ţi‑am permis să te 
odihnești și am tras de tine făcându‑te sclavul minţii 
mele, al ego‑ului meu, alergând după lucruri care 
oricum nu mi‑au folosit la nimic, în final.
Te rog, iartă‑mă pentru toată judecata cu care te‑am 
privit, pentru toate dăţile când nu te‑am acceptat, 
m‑am comparat cu alte femei și mi‑am dorit ca părţi 
din tine să fie altfel. mi cer iertare pentru autoironii 
și pentru toate complimentele pe care nu am știut 
să le primesc.
mi pare rău că nu am reușit să îţi ofer mângâiere 

atunci când ai avut nevoie, apreciere, momente de 
mișcare liberă, hrană sănătoasă sau texturi fine care 
să te răsfeţe cu atingerea lor. Iartă‑mă că nu am 

realizat mai devreme cât de valoros ești, tu, templul 
meu sacru fără de care nu aș putea fi aici.
mi pare rău că m‑am luptat cu tine, că m‑am purtat 

ca și cum energia ta ar fi o constantă liniară, că nu am 
a at mai repede despre ciclicitatea traiului în corp 

de femeie, despre acordarea la ritmul 
meu interior, despre magia pe care o 
simţi atunci când îmbrac o rochie sau 
o fustă. 
Regret că mi‑a luat așa de mult timp să 
îmi dau seama că su etul meu vorbește 
prin tine, că toate semnele pe care tu 
mi le oferi cu atât de multă generozitate 
sunt reale, că tu nu minţi niciodată. Te 
rog, iartă‑mă că te‑am ignorat atât de 
mult timp. 
mi cer iertare că te‑am făcut depozitul 

emoţiilor mele neprocesate, că în tine 
au trăit ascunse toate traumele și fricile 

la care mi‑a fost, până nu de mult, frică să mă uit. mi 
pare rău că nu mi‑am asumat mai repede călătoria 
vindecătoare spre cine sunt cu adevărat și că tu ai 
plătit în tot acest timp preţul pentru asta.
Sunt aici, acum, trup drag. Te văd, te aud, te apreciez 
pentru tot ceea ce ești și pentru tot ceea ce faci în 
fiecare zi pentru mine. Promit să te ascult de acum 
înainte, să am grijă de tine și de nevoile tale, să fiu 
mai blândă cu tine, mai iubitoare și să lucrez zi după 
zi la vindecarea mea pentru a trăi în integritate și 
armonie între tine  corpul meu, cu su etul și mintea 
mea. Te onorez prieten vechi, aliatul meu de nădejde 
sfătuitorul meu înţelept. 

Cu iubire,
Eu, femeia care învaţă  

cum să trăiască asumat în corp de femeie.

EMANUELA JURJE
Psiholog cu formare 

psihoterapie integrativă

D E  E M A N U E L A  J U R J E

Trup drag 
de femeie,



Cum își potenţează 
feminitatea 

fiecare zodie?
În astrologie, feminitatea este dată de arhetipurile a două mari planete, 

Luna și Venus, precum și de zodiile pe care acestea le guvernează, respectiv 
Rac, Taur și Balanţă. Desigur, felul în care aceste planete sunt așezate în 

astrograma personală și modul în care ele relaţionează atât între ele, cât și cu 
celelalte, ne oferă indicii despre cum folosim această energie în viaţa noastră

D E  M I H A E L A  T O T I R

Prin arhetipul Lunii, femininitatea 
înseamnă fertilitate, naștere și natura 
ciclică a vieţii. O putem simţi în natură 
la schimbarea anotimpurilor, dar și în 
ciclurile lunii (avem Luna Nouă și Luna 
Plină în fiecare lună calendaristică). 

Această energie creativă nu este doar 
despre creaţia biologică, ci și despre 
modul în care ne transformă pe noi 
înșine, familiile și comunităţile 
noastre. Este abilitatea fiecăruia 
dintre noi de a aprecia frumuseţea 
universului și puterea de a rezista 
schimbărilor acestuia.
Prin arhetipul lui Venus, feminitatea 
se traduce prin simţuri, senzualitate, 
talente creatoare și stimă de sine 
(Taur), dar și prin capacitatea 
noastră de a crea relaţii, integrare 
și imagine socială, estetică, modă 
și artă (Balanţă).
Ca să întregesc informaţia, aș vrea 
să mai amintesc câteva criterii în 
funcţie de care clasificăm zodiile. Astfel, polaritatea 
le împarte în zodii masculine și zodii feminine. În 

funcţie de elemente, avem zodii de Foc, Pământ, 
Aer și Apă. În timp ce zodiile masculine sunt de Foc 
(Berbec, Leu, Săgetator) și Aer (Gemeni, Balanţă, 
Vărsător), zodiile feminine rămân cele de Apă 
(Rac, Scorpion, Pești) și Pământ (Taur, Fecioară, 
Capricorn). Totuși, asta nu înseamnă că doar zodiile 

de Apă și Pământ pot accesa resursa 
feminităţii. Este important de reţinut 
că energia feminină este ceva la care 
toată lumea, indiferent de identitatea 
de gen sau de zodie, se poate conecta. 
Mărturie în acest sens este zodia 
Balanţă, semn masculin, guvernat 
de Venus. 
Vă propun în continuare o scurtă 
prezentare a felului în care fiecare 
zodie abordează și potenţează 
feminitatea:
Latura feminină a zodiei Berbec 
vorbește despre spontaneitate, 
aventură și bucuria de a fi. Ai o mare 
putere de materializare o dată ce ai 
decis că îţi dorești un lucru. Sau o 

persoană. Entuziasmul este „condimentul” principal 
pe care îl adaugi în orice fel de activitate „gătești”.

MIHAELA TOTIR
Astrolog

www.saath.ro
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Semn venusian, Taurul comunică prin simţuri, 
activând senzualitatea în el și în celălalt. De asemenea, 
Taurii au o energie maternă, de grijă și atenţie pentru 
celălalt și pe care mai târziu o vor manifesta faţă de 
copiii lor. Senzualitatea este cea care îi ajută pe Tauri 
să (se) comunice la cel mai profund nivel, pentru 
ei atingerea fiind canalul principal de comunicare. 
Zodia Gemeni este cea care dă femeia deșteaptă. 
Curiozitatea și abilităţile de socializare sunt cele 
care pun în evidenţă femeia acestei zodii. Ea află, 
citește, vorbește cu cine trebuie și află informaţiile 
de care are nevoie pentru a-și întregi povestea. De 

asemenea, ea plimbă aceste informaţii de la om la 
om până ajunge la destinatarul potrivit. 
Energia Racului este aparent una fragilă și sensibilă. 
Și zic aparent tocmai pentru că Racul, guvernat de 
Lună, are un obiectiv personal bine stabilit și știe 
instinctiv să își facă loc în inima bărbatului care 
îi poate oferi protecţia unui cuib pe termen lung. 
Desigur, uneori poate fi prea capricioasă, dar nimic 
ce nu poate fi trecut cu vederea...
Feminitatea zodiei Leu se vede, se aude și se simte de 
departe. Strălucirea, curajul, pasiunea și entuziasmul 
îi aduc nenumăraţi admiratori care îi declară dragostea 
și care vor să o însoţească în călătoria numită viaţă. 
Rafinamentul, eleganţa și puterea de seducţie sunt 
punctele tale forte în relaţia cu sexul opus. 
Feminitatea Fecioarei este destul de bine ascunsă 
sub masca seriozităţii. Ea ţine oamenii departe prin 
spiritul critic alimentat de rigoare și perfecţionism. 
Totuși, dacă ai răbdare să cunoști nativul, poţi 

descoperi că sub această mască se ascunde multă 
delicateţe, discreţie, modestie și simplitate. Și grija 
neţărmurită pentru ceilalţi.
Când vine vorba de Balanţe, feminitatea este mai 
mult de tip venusian, întrucât este un semn guvernat 
de Venus. Aici eleganţa este la ea acasă, are grijă de 
sentimentele celuilalt atunci când se exprimă și face 
artă din orice conversaţie. Energia Balanţei ne învaţă 
că putem trăi frumos indiferent de context. Totul e o 
chestiune de alegere. 
În Scorpion, feminitatea devine magnetică. Totul 
se bazează pe dorinţă și atracţie. Pentru sexul opus, 

reprezinţi o adevărată femeie 
fatală, o chintesenţă a trăsăturilor 
feminine. Încrederea în tine este 
tipică femeilor de succes care 
pretind totul sau nimic. Iar atunci 
când îţi dorești, primești totul de la 
celălalt. Totul e să îi și oferi înapoi. 
Feminitatea Săgetatorului 
se definește prin optimism, 
generozitate și idealism pe care 
și le pune în evidenţă în diferite 
aventuri în care se avântă. Pentru că 
dacă este ceva la care Săgetatorul 
nu renunţă, este libertatea de a face 
și de a merge acolo unde dorește. 
Astfel, selecţia se face automat: 
poţi ţine ritmul cu acest nativ sau 
nu?
În Capricorn, feminitatea capătă 
trăsături ce ţin de muncă, putere și 

utilitate. Ea domină lumea bărbaţilor 
prin faptul că ţine ștacheta ridicată, manifestă ambiţie 
profesională și de multe ori, este și foarte cunoscută 
ca o persoană cu notorietate în domeniul respectiv. 
Totuși, își arată și latura sensibilă dacă stai suficient de 
mult în preajma ei și îi oferi garanţia că sensibilitatea 
ei este protejată și în siguranţă.
Femeia Vărsător este cunoscută pentru felul ei altfel 
de a fi. Uneori excentrică și non-conformistă, alteori 
dornică de libertate și independentă, ea luptă pentru 
dreptul fiecăreia dintre noi de a nu renunţa la acea 
scânteie care ne oferă originalitate. Totuși, are și o 
latură foarte sensibilă, pe care puţini o descoperă, 
dar care îi farmecă total.  
Când vorbim de Pești, feminitatea este la ea acasă. 
Ultimul semn zodiacal este un adevărat simbol al 
romantismului, femeia dulce, sensibilă și sentimentală 
care reușește să cucerească chiar și o inimă împietrită. 
Ea are capacitatea de a anima ceea ce a amorţit în 
timp și să tolereze ceea ce puţini reușesc.
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India 
O lume uimitoare

Au trecut cinci ierni de atunci. Nu îmi mai aduc aminte chiar tot ce am vizitat. 
Ceea ce am reţinut este o senzaţie de uimire și profundă mirare la vederea 

unei lumi neobișnuite. Extraordinar de frumoasă și viu colorată (aceasta este 
caracteristica îndeobște a regiunii Rajahstan), extrem de săracă pe alocuri 

și extrem de bogată în alte părţi, cu murdărie și un trafic năucitor și profund 
haotic, cu tarabe improvizate pentru mâncare și cu mirosuri specifice.  

O lume pe care o simţi visceral, pe care o poţi povesti cu greu pentru că noi, 
europenii, nu avem reprezentarea ei în toată plenitudinea. India nu o poţi 

simţi cu adevărat, în toată splendida ei diversitate, decât dacă ajungi să o vezi.

D E  M O N I C A  S I M I O N

MONICA SIMION
Managing Partner Produs‑Autentic

Foto credit: Roxana Axini

Pasiunea pentru călătorii 
e ușor de împărtășit. 
Câţi dintre noi nu se 
simt brusc învioraţi la 
gândul de a planifica o 
vacanţă? Cu atât mai 

mult o călătorie într‑o ţară exotică, 
în calitate de lider de grup pentru 14 
femei. Asta am fost eu, cu șase ani 
în urmă, când în virtutea pregătirii 
și experienţei mele în turism și a 
prieteniei cu Paralela 45, agenţie cu 
care lucram bine și care cunoștea 
riguros această destinaţie, am 
organizat o excursie pentru femei.
Am gândit împreună experienţa plecând de la profilul 
doamnelor, de la timpul pe care îl puteau aloca 
excursiei, de la condiţiile de securitate și igienă, de la 
experienţele la destinaţie ale celor de la agenţie. Ne‑am 
gândit să vedem locuri celebre prin frumuseţea lor, dar 

să avem și o experienţă senzorială 
puternică, de tip spa.
Ne‑am adunat 14 femei și am 
plecat la capătul lumii, în India. 
Programul a cuprins vizitarea 
Triunghiului de Aur, în Rajahstan 
și răsfăţ la plajă și spa, în Goa.
Am plecat cu compania Qatar 
Airways către Doha, în Qatar, 
unde am schimbat avionul către 
New Delhi. Cele două ore de 
escală dintre avioane, petrecute 
în aeroportul din Doha, au fost 
o experienţă în sine. Totul era 
așa, pe lux, opulenţă și noutate: 

magazinele și amalgamul de oameni de toate rasele, 
mulţi cu turbane și port tradiţional. Se simţea în aer 
parfumul Orientului. Am avut o intrare cu ștaif în 
lumea fascinantă a celor o mie și una de nopţi.
De la Doha la New Delhi am călătorit cu un avion de 
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tip lung-curier, plin în mare parte de indieni. De aici, 
din avion, am simţit amestecul de mirosuri puternice, 
specifice Indiei, date în bună măsură de condimentele 
cu iz pregnant folosite în mâncărurile lor.
Am aterizat după miezul nopţii. Ne-a așteptat Ranjan, 
ghidul indian și ne-a atârnat la gât câte o ghirlandă, 
urându-ne bun venit în „Amazing India”!
Ceea ce am reţinut eu în noaptea aceea de la ghid, 
în autocarul care ne ducea de la aeroport la hotel, a 
fost indicaţia de vigilenţă pentru o protecţie sanitară 
ridicată, recomandarea să consumăm doar apă 
îmbuteliată, chiar și atunci când ne spălăm pe dinţi. 
Știu că am uitat lucrul acesta într-unul din hotelurile 
în care am fost cazate. Și am fost cazate peste tot 
doar la hoteluri de 5 stele, cu o singură excepție, când 
am stat la 4 stele. Bineînţeles că am intrat în panică, 
s-a activat imediat autosugestia, am simţit că mi se 
face rău... Am trecut, slavă Domnului, repede peste 
incident și fără urmări.
Vechiul Delhi a fost capitala Imperiului Mogul ce a 
lăsat moștenire generaţiilor următoare multe palate și 
forturi uimitoare care reflectă desăvârșirea arhitecturii 
mogule. Am vizitat în vechiul Delhi Fortul Roșu, în 
patrimoniul Unesco, complex magnific construit cu 
scopul de a deveni paradisul personal al împăratului 
Shah Jahan, ne-am plimbat printre străduţele pline de 

culoare ale zonei comerciale vechi, Chadni Chowk, 
am simţit aromele ameţitoare ale mirodeniilor locale. 
Am văzut Jama Masjid (Moscheea de Vineri), cea 
mai mare moschee din India și Raj Ghat, locul unde 
este incinerat Mahatma Ghandi.
Am fost apoi în New Delhi, am făcut un tur ce ne-a 
dezvăluit cealaltă faţă a orașului, ce amintește de 
perioada când New Delhi a fost capitala Imperiului 
Britanic în India. Am văzut Poarta Indiei, Parlamentul, 
reședinţa președintelui și cartierul diplomatic.
Desigur că bomboana de pe tort a fost vizita la Taj 
Mahal, în Agra, odinioară capitala mogulilor. Am 
vizitat Taj Mahal-ul pe opt martie. Este de la sine 
înţeles că acela a fost superlativul opt martie-urilor 
dintotdeauna în materie de vizite: a fost sugestiv, 
înălţător, minunat, ca de ziua femeii să vedem 
simbolul nemuritor, sculptat în piatră, al iubirii – 
clădirea de marmură albă a Taj Mahalului.
Monumentul a fost construit între 1631 și 1648, la 
ordinul împăratului mogul Shah Jahan, în memoria 
iubitei sale soţii, Mumtaz. În 1983, Taj Mahalul a 
devenit parte din patrimoniul UNESCO datorită 
extraordinarei sale valori istorice și culturale. A 
fost numit de poetul englez Edwin Arnold „nu un 
monument de arhitectură, ci dragostea unui împărat 
încrustată în piatră” și de către Rabindranath Tagore »
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„o lacrimă pe obrazul timpului”.
În Agra, am vizitat și Fortul Agra, reședinţa unor foști 
împăraţi moguli și de aceea împodobit cu grădini 
frumos aranjate, marmură și pietre preţioase. Este 
locul acela unde dacă stai la o anumită fereastră 
vei face o fotografie de neuitat cu Taj Mahal-ul în 
depărtare și cu arabescurile minunat de frumoase 

ale zidului fortului în plan apropiat. Asta după ce, 
bineînţeles, ai făcut înainte cele mai frumoase poze, 
amintire pentru nepoţi, în faţă la Taj Mahal. 
În drum spre Jaipur, am vizitat Fatehpur Sikri, alt 
sit UNESCO, o altă cândva capitală a Imperiului 
Mogul. A fost capitală doar 12 ani, între 1573 și 
1585, după care a fost abandonat, de aceea, nefiind 
locuit câteva sute de ani, a fost numit orașul-fantomă. 
De aici îmi amintesc de micii și marii vânzători de 
ceva-uri, mici obiecte pe care dacă le-ar fi vândut, 
cu banii aceia ei ar fi asigurat traiul lor și al familiei 
lor pentru câteva zile. Am cumpărat cât am putut, 
dar tot degeaba, sentimentul de vinovăţie că nu am 
făcut mai mult tot m-a urmărit.
Și apoi, din Jaipur îmi amintesc așa, ca prin ceaţă, 
cum am urcat două câte două pe câte un elefant, cum 
chicoteam și ne distram, în parte amuzate, în parte 
ușor înfricoșate, dar era mai mult o cochetărie pentru 
că indianul sărac, angajat să aibă grijă de elefant și 
de turiste ne zâmbea asigurându-ne că totul este în 
regulă. Purtate de elefant și vegheate de însoţitorul 
indian, am urcat dealul până la superbul fort Amber. 
Fortul ilustrează perfect splendoarea în care trăiau 
maharajahii de odinioară.
Îmi amintesc de o poză pe care am făcut-o pe 
niște trepte ale fortului de pe vârful dealului, în 

care am fost surprinse fericite cu adevărat. Eram 
în aventura vieţii noastre de până atunci. Și poza 
aceea a ajuns la agenţia din India care organizase 
excursia. Directorul ei a zis că o va folosi, dacă noi 
îi vom da permisiunea, pe site-ul agenţiei. Ca să se 
laude că uite, așa arată niște turiste fericite. Și avea 
dreptate, eram reprezentarea perfectă pentru ideea 

aceasta. Eram fericite și atunci, acolo, noi știam 
lucrul acesta. Ne bucuram de clipă. Nu ne gândeam 
la asta, dar strângeam amintiri care să ne ţină o viaţă.
Au mai fost și alte palate, forturi, străduţe, plimbare 
cu rișca, vânzare și cumpărare de mirodenii, oameni 
săraci, oameni bogaţi, hoteluri opulente și nunţi 
indiene. A fost Goa cea fostă colonie portugheză, 
cu vegetaţie luxuriantă și cazare la super luxosul 
Grand Hyatt Goa, unde lumea avută petrecea bine 
și în mare îndestulare. Și acolo știu că, parcă am fost 
lovită în moalele capului când, ieșind pe plaja cu 
nisip impecabil, am văzut că aceasta era delimitată 
de restul plajelor printr-un gard dincolo de care se 
uitau cu jind indieni săraci care sperau să le cumperi 
nimicurile.
Indiscutabil a fost o experienţă de top. Dată de 
destinaţie, dar și de componenţa feminină a grupului.
Rememorând acum, după șase ani, nu mă pot gândi 
cu mintea mea de european care cunoaște confortul 
civilizaţiei occidentale decât la faptul că acolo e o 
lume care dacă nu ar avea speranţa unei vieţi veșnice 
mai bune, cred că ar suporta-o greu pe aceasta. Așa 
cred că văd lucrurile cei care trăiesc în cutii de 
cartoane, sub poduri. Sau poate e ceva ce mie îmi 
scapă din necunoaștere și neînţelegere.
Indiscutabil, India nu se povestește, se trăiește.

Ici și colo
Ritualuri
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 Succesul feminin 
 în România

Am crescut în ambiţia ideii, inoculată de părinţii 
mei, că acele calităţi pe care le irosesc fără rost, 

duc negreşit la un destin ratat. Toată educaţia mea 
s-a clădit pe ideea de a mă ridica măcar la nivelul 

aşteptărilor mele. Iar de la mine am aşteptări enorme. 
Am învăţat de la tatăl meu că nu pot obţine mai mult 

decât am muncit, mai mult decât m-am investit.

Am învăţat încă din coală că viaţa 
este o cursă cu obstacole, iar din 
această cursă iese învingător cel 
care o duce la capăt. Am învăţat 
că nu este un capăt de drum să 
cazi ori să te împiedici, dar este 

un capăt de drum să nu te ridici ca să continui, orice 
s‑ar întâmpla. A a am a at despre mine că sunt o 
alergătoare de cursă lungă.
De la viaţă am învă at să privesc lucrurile a a cum 
sunt, fiindcă orice lucru mărunt are demnitatea lui. 
Am învăţat despre oameni că faptele lor cântăresc 
mai mult decât vorbele, iar lumea în care trăiesc a 
fost construită prin fapte i tot prin fapte ea poate 
deveni un loc mai bun.
Privindu‑i pe oameni, am în eles că fără ei nu există 
progres, prin urmare, nici viitor. 
Am învăţat că responsabilitatea i generozitatea sunt 
garanţia surâsului. Am învăţat că indiferenţa costă.
Am a at din istorie că destinul unei naţiuni se scrie 
prin fapte. Am a at din democraţie că dacă noi 
românii vrem să fim o naţiune, trebuie să încetăm 
să gândim ca o populaţie. O naţiune este clădită pe: 
oameni, fapte, viitor. Acesta este crezul meu.

***
A venit un moment când am terminat cu administra ia 
publică și, pentru prima data după 15 ani, mi‑am dat 
voie să fiu eu. i m‑am întrebat cine sunt și ce‑mi 
doresc: o carieră privată, publică, să fiu C O, să fiu 

prim‑ministru, să fiu președinte, ce vreau eu?
Răspunsul a fost mai simplu decât i‑ai imagina: 
voiam libertatea de a fi eu însămi. A fost o sămân ă 
care a crescut și la un moment dat am știut ce vreau 
să fac. Nu cum, nu dacă am puterea, ci ce vreau. Așa 
s‑a născut lori de ie , cel de‑al treilea copil al meu, 
dreptul meu la visare și la libertate, și manifestul 
meu de iubire pentru ara asta, pe care o iubesc 
din tot su etul.
Atunci când visul tău este atractiv, oamenii nu se 
mai gândesc neapărat dacă e ti femeie sau bărbat. De 
aceea i vedeţi procentul acesta frumos de aproape 
4  femei implicate în antreprenoriat, pentru că 
acolo ai libertate, ai curaj, poţi să dai dovadă de 
perseverenţă, poţi să îţi alegi clienţii i furnizorii. 

emeia antreprenor nu e nici înaltă, nici mică, nici 
slabă, nici grasă, nici blondă, nici brunetă. ste 
extrem de muncitoare, extrem de determinată, 
curajoasă, pe alocuri inocentă. Inocen a asta putem 
să o traducem altfel, emo ională, în sensul că femeile 
antreprenor pun extrem de multă emo ie, se bazează 
pe sentimente. 

***
A venit natural să înfiinţăm Confederaţia Naţională 
pentru Antreprenoriat eminin pentru că, din 
punctul meu de vedere, antreprenorul trebuie să 
fie întotdeauna cu un pas înainte. Astăzi îţi spun că 
România se a ă în top 1  mondial în ceea ce prive te 
susţinerea antreprenoriatului feminin.

CRISTINA CHIRIAC
Președinte CONAF,  
fondator Flori de Ie

 www.cristinachiriac.ro

cu Simona Nicolaescu
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Feminitate sau maternitate?
Află cum să le împletești  

cu ușurință

Până după 30 de ani, mi-era foarte nefiresc să mă refer la mine folosind termenul „femeie”. 
Cumva mă simţeam stingherită de acest apelativ, chiar dacă în viaţa mea erau multiple 

responsabilităţi, multe valenţe ale femeii. Nici măcar devenind mamă nu am simţit 
neapărat că m-am transformat într-o femeie, în adevăratul sens al cuvântului. Abia după 

ceva experienţe de viaţă zdruncinătoare am ajuns să simt acest cuvânt ca fiind despre 
mine. Pentru că, da, feminitatea este o atitudine, un cumul de atribute pe care nu simţeam 

că le am încă puternic definite. Înseamnă maturitate emoţională, dar și inocenţă, putere 
și curaj, delicateţe, grijă, dar și nevoie de protecţie, frumuseţe și senzualitate, inteligenţă, 

empatie, căldură, sexualitate, graţie. Iar lista poate continua. Pentru fiecare altfel.

Sunt persoane pe care maternitatea le 
transformă în femei. Dar și persoane 
pentru care maternitatea pare că vine să 
le sugrume feminitatea. Avem nevoie să 
rămânem în energia noastră feminină, 
atât de caldă și de valoroasă, 

pentru a putea crește copii echilibra i 
emo ional, fie că sunt fete, fie că sunt 
băie i, și pentru a putea rămâne 
partenere în rela ia de cuplu. 
Pentru asta este nevoie de multă 
conștientizare, de sprijin din 
partea celor din jur, de sus inere 
și de voin a și motiva ia noastră în 
a nu ne lăsa absorbite cu totul de un 
singur rol. ste nevoie constant să ne 
reamintim de noi și de nevoile noastre, 
dincolo de tot ceea ce avem de îndeplinit 
zi de zi ca mame și partenere, ca fiice și 
prietene. ste nevoie să ne îndreptăm 
spre propriul sine cu iubire și blânde e, 
să nu renun ăm la noi și ceea ce reprezentăm noi 
ca femei pentru a ne sacrifica exclusiv altora. ste 

nevoie să nu uităm de visurile noastre, de pasiunile 
noastre, de micile plăceri care ne aduc starea de 
bine, care ne încarcă rezervorul astfel încât să ne 
putem continua călătoria. 

aternitatea pare, uneori, a fi un bau‑bau . O 
să vezi când o să fii mamă că nu o să mai po i 

să...  nu o să mai ai timp să...  nu o să mai ai 
energie să.. . Ca și cum venirea unui copil 

pe lume ar anula cu totul o parte din noi, 
în loc să ne împlinească su etește și să 
ne desăvârșească. ine doar de noi în ce 
fel dorim să împletim maternitatea cu 
feminitatea, ce fel de modele ne dorim 

să fim pentru copiii noștri și ce mesaje 
vrem să le transmitem. 

Personal, mi‑ar plăcea ca fiica mea să știe că 
via a e frumoasă dacă nu te temi să o trăiești 
cu bune și cu mai pu in bune, că e minunat să 
fii femeie și că are tot dreptul să își manifeste 
feminitatea, indiferent de contextul de via ă, 
de societate sau de responsabilită i  i‑ar 

plăcea să trăiască liber și cu multă curiozitate, să 
trăiască în iubire și respect

cu Simona Nicolaescu

stării de bineMarți, 15 martie 2022, ora 16:00
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Dependența  
digitală

Dependenţa de tehnologia digitală este un fenomen care 
s-a dezvoltat pe parcursul ultimilor ani în mod îngrijorător, 
în special în rândul copiilor și al tinerilor, dar și al adulţilor.

Aproximativ un sfert dintre elevii 
i studenţii care au participat 

la studiul pe care l‑am realizat, 
utilizau un terminal mai mult 
de ase ore pe zi. aiser amily 

oundation din S A a apreciat 
că în intervalul de vârstă de   1  ani, o persoană 
petrece zilnic peste șapte ore i jumătate 
utilizând gadgeturi, dintre care două ore i 
jumătate pentru muzică, aproape cinci ore 
pentru televizor i filme, trei ore pentru 
Internet i jocuri video, i doar  de 
minute pentru cititul din cărţi tipărite. 
Petrecem, deci, în jur de 5 de ore pe 
săptămână cu ochii în ecrane. 

n procent de 1  dintre respondenţi 
au declarat că au redus orele de somn 
zilnic pentru  a utiliza un terminal, în 
timp ce e ecurile colare datorate oboselii 
determinate de utilizarea excesivă a unui 
device s‑au întâlnit în 1 ,  dintre cazuri, 
din cauza lipsei de concentrare în ,1  
dintre situaţii, iar a uitării în ,  dintre 
cazuri. S‑a men ionat că după ce utilizau 
mai mult timp un terminal, ,  dintre 
participanţii la studiu aveau tulburări de 
vedere, 1 ,5  aveau înţepături, prurit sau 
senzaţie de arsură la nivelul ochilor, ,4  
prezentau cefalee, ,1  ameţeli, ,  parestezii, 
1 ,4  dureri de spate. Rezultatele studiului prezentat 
au arătat că 4 ,  dintre respondenţi deschideau 
telefonul mobil de mai mult de 11 ori într‑o oră, la 
fiecare aproximativ 5 secunde. 

Câteva dintre semnele care indică instalarea dependenţei 
de tehnologie digitală sunt: preocupare excesivă pentru 
aceasta și folosirea ei din orice motiv  petrecerea pe 
un device a unei perioade de timp mai mari decât era 
prevăzut iniţial i pierderea noţiunii de timp atunci 
când este utilizat  neglijarea familiei, a persoanelor 
dragi, a serviciului sau a colii  crearea unor scuze 

care să justifice utilizarea terminalului, minţirea 
prietenilor i a familiei despre utilizarea 

lui  anxietate, depresie, euforie sau 
sentimente de vinovăţie datorate folosirii 
lui  utilizarea device‑lui pentru a scăpa 
de aceste sentimente i emoţii negative  
iritabilitate i nelini te în absenţa 
utilizării acestuia  incapacitatea de a 

renunţa în ciuda eforturilor depuse. Pot 
să apară și simptome fizice, cum ar fi: 

ochi uscaţi i probleme de vedere  cefalee i 
migrene  dureri de spate i de gât  tulburări 
de somn cauzate de expunerea la lumina 
albastră  sindromul de tunel carpian  
cre teri ale greutăţii corporale.
Pentru reducerea riscului instalării 
dependenţei de tehnologie digitală se 
impun unele  măsuri, cum ar fi: limitarea 
timpului petrecut pe un device i a spaţiilor 
unde poate fi folosit  folosirea acestora doar 
pentru îndeplinirea atribuţiilor colare sau 

de serviciu  întocmirea unui jurnal în care să se noteze 
activităţile pe un terminal i perioada de timp acordată 
fiecăreia  petrecerea timpului cu familia, cu prietenii, 
activită i în natură, cântatul la un instrument, desenatul, 
scrisul de mână, hipismul.

cu Simona Nicolaescu

stării de bine Marți, 22 martie 2022, ora 16:00
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Oglindă, oglinjoară, 
cine este cea mai frumoasă din țară?

Doar 4% dintre femei, la nivel global, se consideră frumoase. Trăim într-o lume unde 
aspectul exterior pare mai important decât sufletul și unde proliferează așa-zisa cultură 

„de ambalaj” care neglijează conţinutul. În mass-media se promovează „femeia perfectă” 
cu multe intervenţii estetice fizice: sâni modificaţi, talie îngustată, fese extra rotunde, 

remodelare/lifting facial, sprâncene simetrice, umplere de pomeţi etc. Este o imagine 
artificială supra-expusă, care ajunge să se întipărească în subconștientul colectiv. A devenit 

un fel de uniformă pe care toate fetele sau femeile doresc să o „îmbrace”.

Adina Moraru Dan:
Nu este nimic rău în a‑ i 

dori să fii mai bun, mai 
frumos și asta cât mai 
mult timp posibil, dar 
trebuie văzută linia de 
echilibru. n același timp, 
se constată un interes tot 
mai puternic al multor femei 
de a ieși din umbră, de a 
evolua, de a se dezvolta 
emo ional și spiritual, de 
a deveni autentice. Azi, 
mai mult ca oricând, multe femei simt că trăiesc o trezire, 
că sunt chemate să aducă o schimbare în lume.

rumuse ea autentică este un ritual al vie ii în sine, o 
mișcare naturală ca a fenomenelor naturii, a anotimpurilor, 
culorilor și diversită ii culturilor la nivel global. rumuse ea 
mai înseamnă acceptarea complexită ii naturii umane cu 
defecte și calită i, cu gândurile și inten iile noastre bune 
îmbinate natural cu umbra din fiin ă noastră profundă și a 
inconștientului colectiv. 
Starea de bine presupune, mai întâi, să faci curat în interiorul 
tău. Să conștientizezi apăsările trecutului și să le sco i afară, 
să le rezolvi și sa le împaci. ste un proces anevoios, în care 
apar anxietă ile, fricile profunde, iar acest lucru se vede 
inclusiv pe chip. Dar, apoi vine reușita și apare bucuria vie ii 
pe deplin, te bucuri de tine, de ceea ce ești cu adevărat, se 
instalează o stimă de sine bazată pe valori autentice, care 
te va face să te iubești cu adevărat și să accep i tot ce te 
înconjoară.

Neli Pfeiffer:
ersul cu regularitate 

la cosmetică este un 
ajutor vital, pe mai 
multe laturi, de la simpla 
cură are a tenului până la 
psihoterapia cosmetică, 
care însu e ește toată 
fiin a, prelungește 
tinere ea si între ine 
starea de bine. n cei 
peste  de ani de lucru 
cu produsele albinei, am 
descoperit un univers 
uimitor. Studiată în amănunt, via a albinelor reprezintă o 
civiliza ie ideală: harnică, organizată, ordonată, curată. 

iecare albină are propriul rol bine definit în stup și toate 
împreună realizează un ecosistem perfect, atât pentru ele, 
cât și pentru natură. Tot ce produce albina: miere, polen, 
propolis, lăptișor de matcă, ceară, apilarnil, toate și fiecare în 
parte au o încărcătură de elemente bioactive care se potrivesc 
mănușă  constitu iei umane, atât pentru sănătate, cât și 

pentru frumuse e, pentru men inerea ei, pentru sporirea ei. 
n compozi ia chimică a produselor apicole regăsim cei mai 

puternici antioxidan i, care ajută la încetinirea procesului de 
îmbătrânire. rumuse ea și unicitatea lucrului cu produsele 
apicole, constă în nenumăratele op iuni pe care le oferă aceste 
produse naturale.

ă propunem o discu ie la grani a de echilibru dintre 
investi ia în frumuse ea fizică și a area tainelor su etului și a 
îmbogă irii fiin ei în toate aspectele ei materiale și imateriale.

cu Simona Nicolaescu

stării de bineMarți, 29 martie 2022, ora 16:00

NELI PFEIFFER
Specialist cosmetică  

apicolă
www.apiestetic.ro

ADINA MORARU DAN
Psiholog clinician specialist și 

psihoterapeut

cu Simona Nicolaescu

stării de bine Marți, 22 martie 2022, ora 16:00



Uită de  
ochelarii de vedere uzaţi!

ADVERTORIAL

Lensa, cel mai apreciat magazin de optică din România, a lansat ediţia 
de primăvară a programului „Rabla la ochelarii de vedere”. Anul acesta, 
valoarea totală a voucherelor pentru înlocuirea unei perechi de ochelari 

vechi a fost dublată de la 500 lei la 1.000 lei.

Cum beneficiezi de programul Lensa „Rabla 
la ochelarii de vedere”?
Dacă dorești să îţi schimbi o pereche de ochelari vechi cu 
unii noi, trebuie să te înscrii în program pe www.lensa.
ro/s/rabla-la-ochelarii-de-vedere și să predai o pereche de 
ochelari într-unul din magazinele Lensa. La achiziţia unei 
perechi noi de ochelari de vedere, vei primi 10 vouchere a 
câte 100 de lei fiecare. Un singur voucher Rabla este aplicat 
la comanda noilor ochelari de vedere.

Avantajele voucherelor Rabla
Voucherele valorice Rabla sunt 
transmisibile. Acestea pot fi oferite și 
apropiaţilor, pentru a-și achiziţiona 
produse de optică la preţuri și mai bune și 
pot fi utilizate până la data de 1 mai 2022, 
atât pentru comenzile online pe Lensa.
ro, cât și pentru achiziţii în magazine, în 
valoare de minimum 300 de lei. 
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Unde se desfășoară programul Lensa 
„Rabla la ochelarii de vedere”?
Programul Rabla la ochelarii de vedere  se 
derulează exclusiv o ine, în magazinele ensa 
din ucurești, rașov, Cluj, Constanţa, Craiova, 
Galaţi, Iași, Pitești, Ploiești, Sibiu, Târgu ureș, 
Timișoara, Arad, Oradea, acău. n contextul 
expansiunii accelerate, noile magazine ensa 
care vor fi deschise pe parcursul campaniei 
Rabla la ochelarii de vedere  vor intra automat 

în program.

Rabla la ochelarii de vedere în 2021
Anul trecut,  de mii de români s‑au înscris în 
programul Rabla la ochelarii de vedere . ensa 
a oferit aproximativ 4  de mii de vouchere, în 
valoare totală de peste 5.1 .1  lei.

Consultaţii optometrice gratuite
a ensa, oricine dorește să își verifice dioptriile 

o poate face complet gratuit, programându‑se pe 
site‑ul ensa.ro pentru o consultaţie optometrică 
în orice magazin ensa din ţară. 

Pașii înscrierii în programul „Rabla la 
ochelarii de vedere”:
1. Clienţii se înscriu online în program pe ensa.ro.
2. Ochelarii de vedere vechi se predau într‑un magazin 

ensa.
3. Consultanţii ensa verifică prescripţia pentru 
ochelari. Dacă este o prescripţie mai veche de un an, 
clienţii pot opta pentru o programare la o consultaţie 
gratuită.
4. ste comandată noua pereche de ochelari de vedere, 
în baza prescripţiei. Clienţii intră în posesia voucherelor 
Rabla. n singur voucher Rabla este aplicat la comanda 
noilor ochelari de vedere. Restul voucherelor pot fi 
utilizate pentru orice achiziţie în valoare minimă de 

 de lei, până la data de 1 mai .
5. După primirea unui S S, comanda poate fi ridicată 
din magazin.

ensa.ro este un brand românesc fondat de antreprenorul 
Daniel Crăciun, care după opt ani de existenţă s‑a 
poziţionat între cei mai mari jucători pe piaţa de optică 
din România, având peste .  de comenzi anual. n 
prezent, compania deţine 1  showroom‑uri în marile orașe 
din ţară și un magazin online.
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Grija naturii pentru tenul tău
Produsele HERBIER conţin extracte botanice pure și 
uleiuri esenţiale certificate organic, cultivate în Franţa 
pentru a stimula sistemul imunitar și a detoxifica pielea.

HERBIER. Disponibile pe 
www.farmaciatei.ro și www.bebetei.ro 

Un parfum care 
sporește pofta 
de viaţă
Aroma spectaculoasă a 
parfumului Boss Alive Intense 
se evidenţiază prin ingrediente 
și note lemnoase de top. Așa 
cum însuși numele o transmite, 
parfumul este perfect pentru 
a fi purtat de doamnele și 
domnișoarele puternice, 
pozitive și încrezătoare.

Este luna femeii, oferă-ţi un 
mic moment de răsfăţ!
Măștile tip șerveţel de la Himalaya sunt făcute din bumbac 100%, 
biodegradabil, au la bază extracte din plante și sunt îmbogăţite cu acid 
hialuronic natural. Alege-ţi masca potrivită pentru nevoile tenului tău, 
cu floare de colţ & rodie pentru hidratare intensă și efect anti-aging, 
Neem & tea tree pentru o piele curată și revigorată, șofran și vitamina 
C pentru un plus de strălucire sau cărbune & Green tea pentru 
înlăturarea excesului de sebum și a impurităţilor.

HIMALAYA. Disponibile în supermarketuri, 
hipermarketuri și magazinele de profil din ţară.

Frumuseţe sănătoasă 
cu fitonutrienţi
Cremă reactivatoare Artistry 
Skin Nutrition™ reduce aspectul 
liniilor și ridurilor, reactivând 
în același timp capacitatea 
naturală a pielii de a arăta 
întinerită și mai sănătoasă.

AMWAY.  
Preţ: 335 lei. Disponibilă pe  

www.amway.ro

HUGO BOSS. Preţ: 540 lei (50 ml).  
Disponibil pe www.marionnaud.ro
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Parfumul pentru 
femeia romantică
Bloom combină acorduri de 
caprifoi, de tuberoză și de iasomie 
arabă, pentru o impresie de 
feminitate profundă și elegantă. 
Aroma florală este desăvârșită de 
nota de iris, a cărui senzualitate 
face ca parfumul să fie atât de 
captivant.

GUCCI. Preţ: 249 lei (50 ml).  
Disponibil pe www.notino.ro

Revoluţie în industria 
îngrijirii pielii
Complexul TFC8 (Trigger Factor 
Complex) este esenţa tuturor produselor 
Augustinus Bader și promite să minimizeze 
vizibil efectele îmbătrânirii și daunele 
cauzate de mediu, lăsând pielea refăcută și 
regenerată. Crema are două versiuni: The 
Rich Cream (potrivită pentru tipurile de 
piele mai uscată sau pentru rutina de noapte) 
și The Cream, o versiune mai ușoară, 
potrivită pentru toate tipurile de piele.

AUGUSTINUS BADER. 
Preţ: 371 lei (15 ml). Disponibile 

pe www.savinskin.ro

Relaxare și răsfăţ 
pentru tenul tău
Colagenul prezent în masca tip 
șerveţel este o componentă esenţială 
pentru menţinerea elasticităţii pielii, 
oferind fermitate tenului chiar de la 
prima aplicare. Extractul de căpșuni 
ajută la îmbunătăţirea tonusului 
pielii și menţine pielea hidratată, iar 
extractul de trandafir îmbunătăţește 
funcţia protectoare a pielii și controlul 
sebumului.

DIZAO. Preţ: 15 lei.  
Disponibile pe 
www.ecozar.ro

Un omagiu adus 
artelor tradiţionale 
japoneze
Noul lipstick inspirat din pictura 
tradiţională japoneză cu cerneală, 
adaugă o profunzime deosebită 
culorii. Dintr-o singură mișcare, 
textura mată accentuează, 
conturează și dă buzelor o 
strălucire catifelată. 

SENSAI.  
Disponibil pe www.douglas.ro
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Doamna Cristina Chiriac – doctor în 
economie al Academiei Române, 
Președinta CONAF și Ambasadoare 
a Antreprenoriatului Feminin, parte 
din Reţeaua Europeană a Femeilor 
Ambasadoare ale Antreprenoriatului 

(titlu acordat de Comisia Europeană în 2010 și 2011) 
– vorbește, avant la lettre despre eveniment, în 
exclusivitate cu revista Psychologies.
„Pregătirile sunt în toi și emoţiile deja încep să apară. 
Anul acesta vom aduce pe scena Ateneului, în aplauzele 
invitaţilor prezenţi la eveniment, 20 dintre femeile 
care s-au remarcat în peisajul public și antreprenorial 
românesc, în ultimul an.”  

Cristina Chiriac, cum s-a născut CONAF?
În anul 2010, când am început să promovez 
antreprenoriatul feminin în România, nimeni nu spera 
că această mișcare, care își propunea să reunească 
toate forţele antreprenoriale reprezentate de femei, va 
rezista. Dacă la început a fost o Asociaţie a Femeilor 
Antreprenoare, a urmat apoi o Federaţie a lor, apoi 
două, un Patronatul Femeilor Antreprenor și Patronatul 
Femeilor din Meșteșugărit. În 2018, Anul Centenar al 
României, aceste organizaţii și-au unit forţele pentru a 
deveni o voce puternică și unitară a mediului de afaceri 
al femeilor din România. Orice persoană juridică poate 
adera la CONAF, indiferent de gen, cod CAEN sau 
structură asociativă. Membrii CONAF sunt astăzi 
profesioniști recunoscuţi, iar constituirea confederaţiei 
a fost un pas uriaș pentru România, o filă istorică pentru 
copiii noștri, pentru generaţiile viitoare din România.  

Ce semnificaţie are Gala CONAF pentru 
antreprenoriatul feminin din România?
Gala Women in Economy este evenimentul 
Premium care aduce împreună doamnele cu 
performanţă naţională în variate domenii de activitate 
care au avut impact și rezultate excelente pentru 
economia românească. Gala Women in Economy 
se bucură de la an la an de atenţia și prezenţa unor 
exponenţi semnificativi ai mediului de afaceri 
românesc, parteneri și reprezentanţi ai instituţiilor 
care încurajează dezvoltarea iniţiativelor feminine 
în afaceri, în cultură, în societate, personalităţi 
guvernamentale, ambasadori și reprezentanţi 
ai companiilor naţionale și multinaţionale care 
sunt alături de organizatori pentru a aplauda 
performanţele femeilor în economie.

GALA WOMAN IN ECONOMY 
Beyond Borders

Revista Psychologies, în calitate de partener media, a avut privilegiul să privească 
în culisele evenimentului premium al acestei primăveri. Este vorba despre 

Gala Women in Economy 2022 - Beyond Borders, organizată de Confederaţia 
Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF). Gala care premiază 
excelenţa antreprenoarelor din România are loc la data de 8 martie pentru 

al patrulea an consecutiv. În această primăvară, evenimentul este găzduit de 
Ateneul Român, în prezenţa unor oficialităţi din ţară și din străinătate.
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Cine sunt premiantele Galei de Excelenţă Women in 
Economy?
Aș vrea să subliniez faptul că noi premiem inclusiv organiza iile 
non‑profit care sunt conduse de femei, deși Gala se numește 
generic omen in conomy. Premiantele sunt femei din 
domenii de activitate diverse: energie, IT C, sănătate, industrii, 
voluntariat pentru o societate mai bună, tocmai de aceea, an de an, 
premiem femei care se implică în voluntariat și vreau să eviden iez 
activitatea Amaliei Năstase, Președinta unda iei pentru Copii ‑ 
Ronald cDonald.. Anul acesta, printre nominalizate la premiul 
de excelenţă oferit în cadrul Galei organizate de CONA  se 
numără doamnele: dr. Florentina Ioniţă Radu  General 
Comandant al Spitalului niversitar de rgenţă ilitar Central, 
Carol Davila, Camelia Potec  Președinta ederaţiei Române 
de not, Cristina Timiș  icepreședinte Cris‑Tim, Tova Ben 
Nun-Cherbis  ondatoarea Complexului ducaţional aue‑
Reut, Raluca Radu  C O Answear, Marta Ușurelu  C O 
Revista I , Ana Clara Grecu  Profesoară din alea Doftanei.
Premiul special pentru întreaga activitate merge anul acesta 
către doamna Doina Levintza  designer vestimentar. 
Puteţi urmări în direct Gala omen in conomy , în ziua de 
 martie , pe pagina de aceboo  a CONA . 

CRISTINA CHIRIAC
Doctor în economie al Academiei 

Române, Președinta CONAF
www.conaf.ro

www.conaf.ro gala‑woman‑in‑economy

Gala omen in conomy este un 
reper al excelenţei și realizărilor 
obţinute de femeile antreprenor 
din România și pune în valoare, în 
luna dedicată lor, profesionalismul, 
tenacitatea și performanţa celor care 
sunt mame, soţii și partenere de 
business. Cred în puterea exemplului 
pe care femeile îl dau în societate, le 
susţin și le încurajez să devină un reper 
pentru celelalte și cred că doar astfel, 
putem să creăm un echilibru de gen 
bazat pe principii nediscriminatorii. 
A ată la a patra ediţie, Gala omen in 

conomy creionează tabloul complet 
în care femei și bărbaţi deopotrivă, 
excelează în domenii dintre cele 
mai variante și împreună reușesc să 
construiască o Românie mai prosperă, 
mai durabilă și rezilientă. Aplaudăm 
la scenă deschisă curajul de a continua 
drumul antreprenorial, în ciuda 
tuturor obstacolelor, de a transforma 
provocările în oportunităţi și de a reuși 
atunci când nimeni nu mai credea că 
e posibil. CONA  înseamnă echipă, 
echilibru și susţinere reciprocă, iar 
astfel de evenimente scot în evidenţă 
parteneriatul dintre femei și bărbaţi, 
susţinerea necondiţionată și aprecierea 
de ambele părţi pentru că uniţi vom 
reuși să clădim, pe principii corecte, 
o Românie antreprenorială eficientă 
și durabilă.
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„Noi, da, suntem domni și doamne care oferim servicii domnilor și doamnelor 
care ne trec pragul. Și o facem cu plăcere, cu dedicaţie și cu zâmbetul pe buze.”

A  C O N S E M N A T  A L E X A N D R A  T U D O R

Tact și diplomaţie, 
elemente-cheie pentru succesul unui hotel

practică la Paris, Conference & Banqueting Manager 
la Novotel London Tower Bridge, Conference 
Manager la World Trade Center București.
Undeva, în 2009, am deschis primul aparthotel din 
București, Starlight Suiten Hotel, aparţinând unui 
lanţ austriac. În calitate de Rezident Manager, am 
gestionat poziţionarea pe piaţă a celor 78 apartamente 
și am avut succes, hotelul ajungând la un grad 
de ocupare de peste 40% chiar din primul an de 
funcţionare. 
În primăvara anului 2012 m-a contactat, la un 
eveniment de networking, reprezentantul fimei 
Hercesa, cu propunerea de a fi General Manager la 
un hotel încă în construcţie, Hotel Cișmigiu. Anul 
acesta, 2022, se împlinesc 10 ani de frumoasă istorie 
scrisă la Hotelul Cișmigiu, o clădire de marcă, un 
reper al ospitalităţii bucureștene.

Care a fost pentru dumneavoastră cea 
mai mare provocare de până acum?
G. G.: În industria noastră, fiecare zi aduce o 
dinamică specială. Relaţia directă cu oaspeţii 
hotelului și multiplele puncte de contact oferă tot 
atâtea ocazii de a răspunde diverselor provocări. La 
nivel intern, comunicarea și gestionarea echipelor 
te pune în faţa unor situaţii pentru care este nevoie 
de tact și diplomaţie, de fermitate și asertivitate. 
Acestea fiind zise, aș pune pe locul întâi succesul 
de a deschide acest Hotel Cișmigiu, în decembrie 
2012, la 100 de ani de la prima deschidere, cea din 
1912. Nu am fost singură, efortul – și succesul – a 
fost al întregii echipe. Și, deși se știe că în industria 
ospitalităţii rotaţia personalului este ridicată, mă 
mândresc cu faptul că am lângă mine câţiva colegi 
cu care am deschis hotelul!

Psychologies: Povestiţi-ne puţin, vă 
rog, despre parcursul dumneavoastră 
profesional. Cum a pornit totul? 
Unde vă situaţi acum?
Georgeta Grecu: Totul a pornit în 1994 când am fost 
selecţionată să fac parte din echipa de deschidere a 
hotelului de 4 stele Sofitel, parte a grupului ACCOR. 
Hotelul Sofitel era primul hotel ce aparţinea unui 
lanţ internaţional deschis după Revoluţie. Cerinţele 
de intrare erau simple: să cunoaștem limba franceză 
la un nivel mulţumitor pentru a ne putea înţelege cu 
echipa de management, în majoritate francezi și să 
nu fi lucrat în industria hotelieră înainte de 1989. 
Conform exigenţelor Sofitel era necesar să învăţăm 
de la zero standardele hotelăriei profesioniste, să ne 
însușim mentalitatea și atitudinea de „service” cea 
care este orientată către atenţia acordată oaspeţilor, 
nevoilor și dorinţelor lor.
Am învăţat totul în limba franceză. Cum să 
răspundem la telefon, cum să primim oaspeţii, cum 
curăţăm o cameră, cum servim un mic dejun, cum 
să facem achiziţii pentru o mulţime de articole de 
care nici nu auzisem până atunci, cum să optimizăm 
rezultatele muncii noastre. Iniţial, am fost angajată pe 
postul de „controlor”, care la vremea respectivă nu 
știam ce înseamnă.. Însă am constatat, în cei doi ani 
de control, că acest job este esenţial pentru bunul 
mers al lucrurilor într-un hotel. Mi-a permis accesul 
la toate departamentele, atât în Front of the House 
(FOH) cât și în Back of the House, în bucătărie, cât 
și în administraţie și resurse umane.
Am urmat apoi o carieră de 15 ani în cadrul grupului 
hotelier, în ţară și în străinătate, responsabil de 
aprovizionare la cele 202 camere, 3 restaurante, 
11 săli de conferinţe ale hotelului Sofitel, stagii de 
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Am vorbit de succes. Dar cel mai serios eșec 
a existat? Cum aţi depășit momentul?
G. G.: Nu aș spune eșec, dar a fost frustrant să „închid” 
hotelul – în general hotelurile NU închid, este esenţa lor 
să fie deschise pentru a primi oaspeţi 24 de ore, 365 zile 
pe an. Nu credeam că voi ajunge să închid un hotel pe care 
l-am deschis. Pandemia ne-a pus în faţa unor situaţii pe care 
le-am perceput ca pe niște eșecuri, să primești clienţi, să 
renunţi la o parte din personal nu a fost ușor. Am continuat 
să comunicăm cu echipa și cu clienţii, ne-am reorientat 
eforturile de marketing către piaţa internă, am fost atenţi 
la noile schimbări de comportament ale turistului. Deși 
anul 2020 a adus o scădere de 85% a cifrei de afaceri 
faţă de 2019, strategia noastră a fost să rămânem activi și 
prezenţi, să comunicăm mai mult, să lărgim baza de canale 
de marketing și să creștem prestigiul, cuantificat în note 
foarte bune pe Booking.com și Tripadvisor, cele două mari 
agregatoare de comentarii.

Care sunt valorile după care ar trebui 
să se ghideze un bun profesionist?
G. G.: Încredere și onestitate! La hotelieri se adaugă 
generozitatea, măsurată nu în bani, ci în timp și atenţie 
dedicate celor pe care îi servești.

Împărtășiţi-ne un citat preferat, care 
vă motivează și vă aduce inspiraţie.
G. G.: Motto-ul companiei The Ritz-Carlton Hotel 
Company, L.L.C., „We are Ladies and Gentlemen serving 
Ladies and Gentlemen.”.”

Industria ospitalităţii este bazată pe oameni, oaspeţii 
sunt oameni, angajaţii sunt oameni, hotelurile sunt 
clădiri, „brick and mortar” nu pot zâmbi, nu pot fi 
empatice. Chiar dacă ne vom baza din ce în ce mai 
mult pe digitalizare; asta va fi numai ca să avem mai 
mult timp și atenţie de oferit către oaspeţii noștri. Noi, 
da, suntem domni și doamne care oferim servicii 
domnilor și doamnelor care ne trec pragul. Și o facem 
cu plăcere, cu dedicaţie și cu zâmbetul pe buze.

Ce sfaturi i-aţi da acum Georgetei 
Grecu, cea de 20 de ani?
G. G.: Georgeta la 20 de ani era, ca mai toţi colegii ei de 
generaţie – baby boomers – timidă și neîncrezătoare în 
forţele proprii. Descoperea o lume nouă, cu pași mici. 
I-aș fi spus să aibă încredere în forţa și entuziasmul 
tinereţii, pot muta munţii!

Ce iubiţi cel mai mult la 
business-ul dumneavoastră?
G. G.: Că pot face diferenţa! Că o informaţie corectă 
și la timp dată unui client îi salvează o afacere! Că 
ai fost parte la reușita unei conferinţe și ești răsplătit 
cu un zâmbet de ușurare al trainerului! Că turistul, 
fie el european, american sau din Australia își va 
aminti de România și prin prisma experienţei de la 
Hotelul Cișmigiu.

Cum credeţi că va arăta anul 2022 pentru 
industria turismului și a ospitalităţii?
G. G.: După doi ani de restricţii marcaţi de 
imposibilitatea de a călători și de a interacţiona direct 
cu oamenii, sunt convinsă că în 2022 vom depăși criza 
sanitară. Conceptul de „revenge tourism” este din ce în 
ce mai prezent și se văd încă de pe acum semnele unei 
reveniri, sperăm spectaculoase, a călătoriilor. Industria 
turismului din România are nevoie de o reconsiderare, 
dacă vreţi, o reinventare și repoziţionare și nu în 
ultimul rând, de prioritizarea calităţii în detrimentul 
cantităţii. Profitabilitatea, aflată în mare dificultate în 
ultimii ani, va crește dacă este pusă pe bazele corecte. 
Alt aspect este marea provocare a Resursei Umane 
în HORECA, o situaţie extrem de provocatoare și 
sensibilă. Să nu uităm de comunicarea din industrie 
către clienţii noștri, de reorientarea destinaţiilor din 
ţară și poate reușim anul acesta să reîncepem pe zona 
de incoming să primim turiști străini, dacă piaţă 
începe să arate semne de revenire. Ca o concluzie, 
provocările anului 2022 sunt la fel de mari ca anii 
anterior pandemiei, însă soluţiile vor veni doar de 
la profesioniști, consultanţi cu experienţă și în acele 
companii unde există gândire strategică. 
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John F. Kennedy spunea să îţi repari acoperișul când e soarele sus pe cer, 
înţelepciune aplicabilă și în carieră: strategiile optime se creează când lucrurile 
sunt pe traiectorie ascendentă și cele mai bune decizii se iau atunci când te afli 

într-un punct confortabil. În practică, e nevoie să reparăm și când te afli în plină 
furtună, cu acoperișul prăbușit. Denumită generic „criză în carieră”, discutăm 

de momente când viaţa profesională așa cum o știi, ia sfârșit. Practica arată 
cum aceste finaluri sunt începutul unor perioade de înflorire, iar transformarea 
prin care treci, deși dureroasă, o vei percepe ulterior ca pe unul dintre cele mai 

bune lucruri care ţi se puteau întâmpla. Nu mă crezi? Hai să îmbrăcăm hainele 
de ploaie și să ne uităm curajoși afară, la furtună.

D E  A L I N A  N E G R E A

ALINA NEGREA
HR & Talent Partner,  

TSA Human Resources
www.tsaromania.com

managerul, să escalezi sau să pornești lupte de tot 
felul, inclusiv legale. Nu face nimic din toate astea, tot 
ce vei reuși este să îţi provoci suferinţă în prezent și 

în viitor, să îţi drenezi resursele interne 
de care vei avea nevoie pentru a accesa 
oportunităţile viitoare, să îţi afectezi 
imaginea de sine și storyline-ul pe 
care îl vei rosti viitorilor angajatori. 
Pe scurt, îţi faci rău ţie, cu orice 
acţiune de rezistenţă sau opoziţie vei 
întreprinde, cu excepţia consultării 
specialiștilor pe subiect. În interacţiuni 
rămâi rezervat(ă), evită discuţiile pe 
temă, semnează orice documentaţie 
sau angajament după sfătuirea cu un 
specialist în dreptul muncii, avocat sau 
coach în carieră.

Întoarce-te către tine. Ia toată 
suferinţă și uită-te la ea, cu curaj. Ajută să scrii 
liber, într-o agendă, tot ce simţi și crezi, fără reţineri. 

Cum arată „criză în carieră”? În rezumat, arată 
ca un final de cele mai multe ori surprinzător sub 
formă de concedieri, desfiinţări de posturi sau așa 
numitele demisii de comun acord, cu 
sau fără pachete compensatorii. Știi 
că treci printr-o criză de carieră când 
impactul asupra ta este puternic, când 
gândurile principale sunt din registrul: 
e nedrept, e incorect, nu trebuia să se 
întâmple așa, nu are sens, cineva e 
dirijorul din spate (eventual găsești 
și persoanele responsabile) sau cât 
am sacrificat și ce am primit, etc. În 
cele ce urmează vom discuta ce poţi 
face, etapizat, în fiecare din cele trei 
momente principale: 

În prima fază, fă opusul instinctelor 
tale, pentru că e momentul în care 
ești expus(ă) celor mai multe greșeli. Vei vrea să 
vorbești cu colegii despre situaţie, să îţi confrunţi 

Ce fac, în plină 
„CRIZĂ ÎN CARIERĂ”? 
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Aplică tot ce știi că funcţionează la tine ca descărcare 
emoţională, de la plâns, la sport excesiv, discuţii cu 
terapeuţi sau coach de carieră; ce recomand să nu faci, 
este să te descarci (în mod repetat sau preponderent) 
la prieteni sau familie. Se vor simţi neputincioși în a 
te ajuta și e posibil să te sfătuiască prost din cauza 
faptului că li se trezesc propriile frici referitoare la 
siguranţă, securitate sau supravieţuire. Vor vorbi cu 
tine din spaţiul lor de frică și asta nu are cum să te 
ajute, dimpotrivă.

Acordă-ţi timpul pe care nu ţi l-ai acordat până 
acum. Dacă ești încă activ(ă) în rol, oferă exact atâta 
implicare cât cere sarcina, nu mai mult. Respectă 
orele de lucru, evită munca în plus sau implicarea 
în proiecte noi. Imaginează-ţi cum deja ţi-ai retras, 
extras, excizat inima din ceea ce faci și cum acea 
extra implicare o întorci către tine. Știi că ai depășit 
această fază când nu mai simţi nevoia să împărtășești, 
când scade intensitatea revoltei interioare și când în 
loc, apare tristeţea.

În faza a doua, activează neurocortexul pentru că 
vei avea de acţionat, de la aspecte administrative, 
până la despărţirea de colegi, manageri, colaboratori. 
Este și faza comunicării, în care mesajul tău îţi poate 
întări sau afecta negativ stima de sine și imaginea în 
faţa celorlalţi. Ce faci aici te va influenţa o perioadă 
lungă, așa încât pregătește-te să joci un rol pe scenă, 
vei avea nevoie de o luciditate pe care este foarte 
posibil să nu o simţi. Vei avea nevoie de control 
al limbajului și de calm, ambele patronate de o 
anumită parte din creier. Neurocortexul îl activăm 
prin alimentaţie, somn și practici spirituale. Îl poţi 
urmări de exemplu pe Dr. David Perlmutter și 
soluţiile sale pentru un creier optim pe canalul său 
de Youtube sau poţi achiziţiona una dintre cărţile sale 
pe subiect. Dacă ai dificultăţi cu somnul, testează 
fără oprire metode până găsești ce funcţionează, 
pentru că în lipsa unui somn de calitate, întreaga 
fiinţă îţi este afectată negativ și te predispui la toate 
greșelile. La nivel de practici spirituale, alege ce știi 
că funcţionează sau testează, pentru că scanările 
RMN arată cum meditaţia sau rugăciunea activează 
exact acea regiune din creier de care ai nevoie acum.

La nivel de acţiuni, ajută să fii cât mai puţin 
proactiv(ă), să iniţiezi cât mai puţin, în afara 
mesajelor de separare.

Pregătește discursul de separare, cu același conţinut 
pentru fiecare mediu unde îl trimiţi, eventual adaptezi 
forma. Mark Twain spunea că îi ia trei săptămâni să 
pregătească un discurs spontan, îţi poţi aloca câteva 
ore să scrii, editezi, rafinezi un mesaj corect, neutru 
și validant atât pentru tine, cât și pentru ce lași în 
urmă. Nu e nevoie să denaturezi adevărul, în același 
timp nici nu te ajută să folosești cuvinte dure și mai 
ales evită „mi-au sau m-au”, te așezi singur(ă) într-o 
postură de victimă. Un storyline simplu, care respectă 
adevărul și care te proiectează ca echilibrat(ă) și 
împăcat(ă) te va ajuta să îţi menţii o stimă de sine 
solidă și o imagine impecabilă în faţa celorlalţi. 
Pentru situaţiile în care ești întrebat(ă) detalii, repetă 
în avans discursul în faţa oglinzii sau în mediul tău 
personal, cât mai des. Poţi exersa voci amuzante 
din desene animate sau să faci diverse grimase, te 
va ajuta să descarci din presiunea momentului, să te 
relaxezi și să înveţi discursul cu ușurinţă.

Pentru canalele scrise poate părea mai simplu, e 
indicat totuși să păstrezi o structură similară a 
mesajului pentru toţi destinatarii, iar mesajul în 
sine să fie coerent cu storyline-ul tău pregătit și 

99 PSYCHOLOGIES ROMÂNIA MARTIE 2022



Revezi instrumentele de prezenţă 
profesională, de la CV până la profilul 
public. Scrie sau rescrie proiectele importante, 
restructurează conţinutul și transferă 
informaţiile pe o platformă cu opţiuni de 
grafică multiplă (ex: novoresume.com). 
Când ai finalizat, mai verifică o dată CV-ul 
și asigură-te că ai maximul de cuvinte-cheie 
aliniate cu rolul tău ţintă. Acum e momentul 
să te sfătuiești cu prietenii apropiaţi sau 
cunoștinţe din alte industrii și să vezi care 
sunt denumirile în piaţă pentru ce faci tu.

Creează și trimite mesaje către 
persoane-cheie recrutori din agenţii, 
reţeaua ta profesională sau foști colaboratori, 

unde nu există conflicte de interese. E important 
ca mesajul să fie neutru, să te prezinţi pe scurt și să 
îţi manifești interesul pentru oportunităţi viitoare.

Optimizează-ţi acţiunile online, verifică să ai 
activate setările de contact și datele actualizate, 
pe canalele unde ești prezent(ă). Activează-ţi 
alerte potrivite în portalurile profesionale, verifică 
oportunităţile publice de două-trei ori pe săptămână 
(nu mai mult) și urmează pașii la rolurile care te 
interesează. E în regulă să verifici cerinţele fiecărui 
rol, însă preselecţia exagerată te poate obosi și îţi 
diminuează expunerea la oportunităţi variate.

Așteaptă. Poate cea mai dificilă fază, pentru că 
poţi simţi timpul de câteva ori mai intens. Două-trei 
săptămâni pentru un recrutor înseamnă începutul 
procesului, în timp ce pentru tine lipsa reacţiei se 
simte ca un răspuns negativ. A presa recrutorii sau pe 
cei care te recomandă e o strategie sabotantă pentru 
tine. Procesele au ritmul lor peste tot în lume și cu 
cât accepţi mai repede, cu atât îţi va fi mai ușor. Între 
timp, așteptarea poate fi una activă. Uită-te la CV-ul 
tău cu ochii unui străin și notează (apoi răspunde) 
primelor întrebări care îţi vin în minte. Identifică 
zonele sensibile care pot stârni întrebări și exersează 
felul în care povestești despre ele. Cu cât te ocupi mai 
mult de tine în această perioadă, cu atât cresc șansele 
să recunoști oportunităţile aliniate cu planurile tale 
și să mobilizezi resurse interne pentru reușită.

 „În limba chineză, cuvântul «criză» este compus 
din două semne: unul reprezintă pericolul, celălalt 
oportunitatea.” John F. Kennedy 

exersat. Menţine structura mesajului pe schemă: fapte 
(începând cu ziua „z” încetez activitatea în rolul „y”), 
mulţumește la modul general prin cuvinte de genul 
„implicare, colaborare, echipă, reușite împreună”, 
anunţă cum va continua activitatea, închide cu 
mulţumiri sau urări de bine.

Ca recomandare finală pentru canalele scrise, lasă 
mesajul netrimis câteva minute. Recitește și modifică. 
Astfel elimini ultimele emoţii ce pot transpare și eviţi 
faimoasele greșeli de tipar de genul „masaj de rămas 
bun” în loc de „mesaj de rămas bun”.   

În faza a treia, pregătim viitorul. Aici ai opţiunea 
să lucrezi cu ajutor extern sau singur(ă) și în ambele 
cazuri, prima regulă este că acţiunea e ultima. Asta 
înseamnă că nu aruncăm CV-uri în stânga sau 
dreapta, cu atât mai mult cu cât instrumentul în 
sine te poate sabota. Un CV incoerent, incomplet, 
nealiniat cu tine și scopul tău profesional poate face 
mai mult rău decât bine. Presiunile nu dispar dacă te 
grăbești și ce greșești grăbindu-te, repari mai greu, 
ulterior. Parcurge fiecare etapă de mai jos și acordă 
măcar câteva ore, fiecăreia:

Clarifică ce îţi dorești. E un moment unic de a 
decide ce vrei să experimentezi în continuare, cum 
vrei să îţi folosești abilităţile, în ce mediu, ce fel de 
manager vrei să ai, îţi dorești sau nu echipa etc. Ţine 
atenţia pe ce vrei cu adevărat, ajuţi astfel creierul să 
recunoască ce îţi dorești și să mobilizeze resurse în 
a obţine. Poţi face un vision board sau să scrii tot ce 
îţi dorești ca și cum deja ai, la prezent și cu detalii. În 
ambele cazuri, le „vizitezi” zilnic, pui atenţia ta acolo.
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Pictura intuitivă
Pictura intuitivă este modalitatea perfectă de a ne întoarce la rădăcini, de a privi în adâncul 

sufletului și de a găsi răspunsuri la întrebări care ne macină. Sunt Alexandra Muscalu, 
fondatoarea proiectului SheZen și cred cu tărie că ne naștem cu toţii cu un potenţial 

creativ imens ce abia așteaptă să fie explorat, trebuie doar să avem curajul de a face primul 
pas, să vrem să ne depășim limitele, să ieșim din zona de confort și să ne punem emoţiile 
și gândurile pe pânză. Pictura intuitivă poate fi un vehicul ce ne poate transforma mintea, 

spiritul și corpul, ne îmbunătăţește imaginaţia, curajul, încrederea și intuiţia.

D E  A L E X A N D R A  M U S C A L U

Psychologies: Cum și în ce fel a apărut arta și 
pictura intuitivă în viaţa ta?

Alexandra Muscalu: Am iubit pixul, 
foaia, culoarea de când îmi amintesc. 
Dorinţa mea a fost să fiu o pictoriţă, 
să creez frumosul. Am urmat cursuri 
de illustrator, graphic design, natură 
statică, cursuri de modă, de pictura 
în acuarelă, și multe altele, atât din 
ţară, cât și în afară. Am devenit în 
timp profesoară de pictură pentru 
copii, senior graphic designer, artist 
plastic și trainer de pictură pentru 
adulţi. Iubesc să mă dezvolt și să cresc, 
de aceea mereu caut să învăţ ceva nou, 
ceva care să mă scoată din zona de 
confort și să mă ducă la un alt nivel.
Când am descoperit pictura intuitivă, 
în 1 , am fost fascinată cât de 
puternică, de spirituală și de creativă 
este această practică. Sunt anumite momente în 
viaţa artiștilor în care se luptă cu perfecţionismul, cu 
trebuie , iar asta poate duce la blocaje în procesul 

creativ, la frustrări, descurajări. nvăţând să mă las 
dusă de val în procesul picturii intuitive am reușit 
să pictez de dragul de a picta, să mă bucur de toată 

călătoria din momentul în care stau în 
faţa unei pânze albe, până la final, până 
la ultimul punct pe pânză, indiferent 
de rezultat.

Ce înseamnă pictura intuitivă și 
care este diferenţa faţă de pictura 
„clasică”?
A. M.: Pictura intuitivă poate fi un 
hobby, o formă de terapie prin artă sau 
chiar un mod prin care îţi poţi câștiga 
banii. ţi poate transforma mintea, 
spiritul și corpul și poate reprezenta 
cea mai bună modalitate de a scăpa de 
stres, de a‑ţi depăși limitele și de a‑ţi 
dezvolta creativitatea. ţi dă curajul să 
pui mâna pe o pensulă, chiar dacă o ţii 
pentru prima oară în mână, să alegi 

culoarea potrivită ţie  și să desenezi primul punct pe 
pânză. De la acest punct până la construirea propriului 
univers este doar un pas.

ALEXANDRA 
MUSCALU

Visionary artist &  
Senior Graphic Designer

www.shezen.ro
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Pictura intuitivă este o modalitate de a te (re)
descoperi pe tine, de a-ţi restabili echilibrul dintre 
minte, corp și spirit. Pictura intuitivă poate semăna 
cu pictura abstractă, diferenţa este că, atunci când 
pictăm abstract „știm” unde vrem să ajungem, care 
va fi rezultatul final și încercăm să folosim anumite 
tehnici ca să ajungem la acel rezultat. În pictura 
intuitivă nu știm care este rezultatul final, învăţăm 
să ne bucurăm de proces, să ne punem emoţiile în 
mișcare și să pictăm de dragul de a picta, așa cum 
îmi place mie să spun, prin anumite tehnici pe care 
le putem învăţa. Pictura intuitivă este o combinaţie 
dintre pictura abstractă și arta vizionară, fără a 
cunoaște rezultatul final.

De unde SheZen și cursurile de pictură intuitivă? 
Cum decurg și care este rolul lor?
A. M.: Numele conceptului SheZen a plecat de la 
orhideea Shenzhen – una dintre cele mai scumpe și 
preţioase flori din lume. La fel ca orhideea, conceptul 
SheZen s-a născut din ideea și dorinţa de a crea ceva 
unic, nou, inedit, preţios, dar în același timp cu o 
istorie îndelungată; un loc unde să înveţi să te simţi 
liber, să îţi exprimi și să dai frâu liber emoţiilor și 
sentimentelor.
Cursurile de pictură intuitivă SheZen reprezintă 
creativitate și intuiţie presărată cu culori. Sunt „locul” 
și modul perfecte de a scăpa de stres, de a-ţi depăși 
limitele și de a-ţi dezvolta creativitatea. Îţi dau curaj 
și restabilesc echilibrul dintre minte, corp și spirit. 
Mulţi oameni au ideea că ei nu sunt artiști, dar eu cred 
că toţi ne naștem cu capacitatea de a crea. Cu toţii ne 
naștem cu fântâni de potenţial creativ ce abia așteaptă 

să fie descoperite. Cursurile de pictură intuitivă 
SheZen te ajută să înveţi să te bucuri de procesul de 
pictură, într-un mediu lipsit de prejudecăţi și critici, 
îţi dă o nouă perspectivă și te vei elibera de blocaje. 
Vei învăţa să renunţi la control, să îţi îmblânzești 
criticul interior, să îţi dezvolţi limbajul vizual și 
să te bucuri de procesul de pictură. Prin exerciţii 
de dezvoltare personală și terapie prin pictură vei 
învăţa să renunţi la control, să scapi de prejudecăţi 
și de „trebuie” și vei învăţa să îţi asculţi intuiţia, să 
îţi manifești și materializezi emoţiile și sentimentele 
vizual, prin pictură. 
După ani de gândit, exersat, dezvoltat, au luat 
naștere cursurile SheZen, adecvate adulţilor, 
pentru dezvoltarea creativităţii, intuiţiei, pentru a-ţi 
transforma mintea, sufletul și corpul, pentru relaxare, 
destresare și dezvoltarea încrederii. Toate prin 
învăţarea diferitelor tehnici, a combinării culorilor, 
a cromaticii, prin învăţarea diferitelor materiale 
și ustensile inedite pe care le putem folosi. Prin 
meditaţie ghidată de respiraţie, prin mișcare liberă, 
ca să ne înţelegem corpul, să îl simţim, prin exerciţii 
creative ce ne scot din zona de confort și ne dezvoltă 
și ne aduc mai aproape cu un pas de noi înșine, de 
emoţiile noastre și de energia noastră. Toate la un 
loc pentru oricine, fie că este pentru prima oară când 
ţine în mână o pensulă sau este pictor profesionist. 
Abordarea holistică și unică a cursurilor de pictură 
intuitivă a inspirat zeci de oameni să
fie îndrăzneţi, curajoși, să scape de prejudecăţi și de 
cuvântul „trebuie”. »
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Mărturii de la curs:
„Au plâns, au râs, au rămas șocaţi când au primit 
răspunsuri la întrebări de mult puse, fără să le 
treacă prin cap că tocmai pictând pe o pânză li se 
va răspunde la ele… au rămas fără cuvinte atunci 
când au văzut rezultatul final, au savurat clipe 
inedite, au vibrat de emoţii, au rămas surprinși la 
ce… poate să iasă din ei. Nu au vrut să iasă din 
zona de confort, dar au făcut-o, iar rezultatul, 
un zâmbet larg pe chip, uimire, încântare.” 
 
„Alexandra Muscalu e toată un zâmbet! Ce să vă 
povestesc despre cursul ei de pictură? Să vă zic că 
orice e legat de pictură îmi trezește antenele? Să vă 
zic că m-am dus cu inima deschisă și am plecat cu 
ea și mai deschisă, împlinită și relaxată? Să vă zic 
de Alexandra că emană o energie nemaipomenită 
și avea sfaturi blânde și cuminţi pentru orice? Să 
vă zic că și-a dat seama ce ar vrea oamenii de la ea 
și a structurat totul minunat? Că are vorbele la ea, 
dar și mâinile pentru a exemplifica? Pe amândouă 
chiar… Să vă zic de ce amândouă mâinile? Pentru 
că nu contează cu ce mână faci când te lași dus 
de val, când îţi golești mintea. De ce încurajează 
chiar, folosirea ambelor mâini? Pentru că se poate, se 
poate să ieși din obișnuinţă. Se poate să te descoperi 
făcând lucruri frumoase lăsându-te purtat de intuiţie. 
Că, de fapt, despre asta e vorba. Să vă spun că știe 
despre viaţă și despre oameni? Da, știe, știe despre 
meditaţie, despre ce te poate relaxa și ajuta să treci 
peste temeri, frustrări, etc. Să vă spun că m-a 
«păcălit» să scriu ceva pe pânză, la început fără să 
știu ce urmează să creez și la sfârșit să văd legătura 

și să mă simt minunat legat de ce am creat? Să vă 
spun de atmosfera de acolo? Că îţi dă un sentiment 
pe care numai locurile și întâmplările familiare și 
dragi ţi-l dau? Să vă spun că toată lumea a creat ceva 
minunat și li se citea mulţumirea pe faţă? Da, vă spun 
toate astea, și-o să vă mai spun când o să mai am 
ocazia.  Mulţumesc Alexandra. Mă-nclin” Marius
„Întâlnirea de la cursul tău a fost una plină de emoţii 
pozitive, de bucurie sufletească... pentru câteva ore, 
am redevenit acel copil jucăuș, care s-a bucurat 
să picteze un tablou, așa cum a simţit și cum și-a 
închipuit... chiar și astăzi, când dau cu ochii de el, 
în casă, inevitabil zâmbesc... deși e doar o pată 
multicoloră, acele pete sunt emoţiile mele. Sunt 
mândră de opera mea și cu mare deschidere voi 
participa și altădată. La cursul tău a fost prima dată 
când am pictat, după vreo 30 de ani.” Florentina P.

Gânduri pentru cititori:
Toate formele de artă, tot ce ne aduce calm, pace, 
încredere, tot ce ne dezvoltă și ne face mai puternici, 
mai intuitivi, mai aproape de noi înșine, toate ne 
vindecă, sunt terapeutice, iar pictura intuitivă este 
una din ele. 
În ultimii cinci ani, de când am cunoscut atât de 
multe suflete creative, am realizat că așa este, cu 
toţii ne naștem cu un potenţial creativ imens ce abia 
așteaptă să fie explorat. Peste 60% din cursanţii care 
au trecut pragul SheZen au ţinut pentru prima oară 
în mână o pensulă, restul se află pe diferite nivele în 
călătoria artistică a vieţii lor. Așa că, indiferent unde 
este locul în care te regăsești, fă totul cu pasiune și 
încredere! Dezvoltă-te mereu! Urmărește-ţi pasiunile 
și visele! Fii creativ, îndrăznește! 
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Când conflictele psihice 
dau dureri fizice 

Psihosomatica

Istoric vorbind, termenul a fost folosit prima 
dată în Germania și Austria, în anii . 
Sigmund reud, părintele 
ps i ha na l i ze i ,  desc r ie 
mecanismele care transformă 
con ictele psihice în durere 

fizică prin conversie. ste un mecanism 
de apărare care transformă con ictul 
psihic în simptome somatice, motrice 
sau senzoriale, care se asociază cu o 
semnificare simbolică.   

Psychologies: Vă rog să mă 
ajutaţi să înţeleg cum e posibil 
ca gândurile sau emoţiile mele să 
îmbolnăvească un organ. Cum se 
produce acest lucru?
Psih. Margareta Dincă: Personalitatea, 
toate trăirile psihice, cogni ie, afecte, 
motive, trebuin e nu func ionează în 
vânt, au un suport fizic la nivelul sistemului nervos 
central, dar și al sistemului nervos vegetativ. Psihicul 
are un suport neuro‑fiziolologic, există o legătură 
între corporalitate și psihic. rustrările, trăirile 
psihice negative generatoare de durere fizică prin 

mecanismul de conversie nu modifică structurile 
anatomice asociate durerii conversive. Somatizarea, 

ca formulă de exprimare a frustrărilor 
și rezolvare a trebuin elor neexprimate 
apare în mica copilărie și continuă pe 
parcursul întregii vie i, într‑o formă 
sau alta. Spre exemplu, când nu putem 
să spunem din varii considerente, cum 
ar fi nevoia de protec ie, dependen a 
în copilărie  ce ne supără, pentru că 
un copil crede că va fi pedepsit, va 
pierde dragostea adul ilor investi i cu 
rolul de protectori. Prin somatizare, 
copilul ob ine comportamente de 
protec ie din partea adul ilor pentru 
că orice adult are grijă, într‑un 
fel sau altul, de un copil bolnav. 
Putem spune că aceasta este marea 
șmecherie a somatizărilor , copilul 
ob ine dragostea celorlal i dezvoltând, 

manifestând simptome fizice. ste ceea ce se numește 
în psihologie, beneficiu, un avantaj concret și imediat, 
aten ie și grijă din partea unei persoane, părinte și 
ulterior de la orice altă persoană investită cu rol de 
protector.

PROF. UNIV. DR. 
MARGARETA 

DINCĂ
Psiholog

Psihosomatica a fost un subiect, domeniu puţin abordat în România. 
Cauzele sunt mai multe, dar, cu siguranţă, interzicerea profesiei de 

psiholog, a psihologiei ca știinţă și, implicit, a psihosomaticii în perioada 
comunistă a fost unul din motive.

A  C O N S E M N A T  D E L I A  A P O S T O L - H A N Z E L I K

»
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Mi se pare un gest foarte manipulator... 
Psih. M.D.: Nu putem discuta de manipulare, aceste 
lucruri se petrec în mod inconștient și involuntar. 
Pentru că somatizarea nu este o manifestare conștientă 
și rațională. Să spunem că un copil nu îndrăznește să 
îi spună mamei „nu te mai certa cu tata pentru că mă 
sperie certurile voastre”. Imposibilitatea de a-i spune 
mamei din varii considerente, mai ales frica de pierdere 
a dragostei și protecției, generează un conflict. Acest 
conflict, tensiune psihică este tradus și transferat prin 
intermediul sistemului neuro-vegetativ în varii senzații 
fizice: dureri, tremur, plâns, astm, etc.

În psihosomatică se vorbește despre alegerea 
bolii și despre alegerea organului. Cum alege 
simptomul organul în care să somatizeze, adică 
să se manifeste fizic?
Psih. M.D.: Sunt teorii și teorii. Una dintre ele, 
care mie mi se pare cea mai pertinentă este că, în 
mod obișnuit, somatizarea alege organul care are o 
sensibilitate mai mare sau care are o potențialitate 
genetică patologică (oricare, sistemul respirator, tractul 
urinar, etc.).

Psihosomatica este descoperită și validată de către 
psihanaliză. Școala psihanalitică este cea care discută 
de psihosomatică pentru prima oară și care descoperă 
mecanismul prin care conflictele psihice se transformă 
în durere fizică prin conversie.

Mi se pare foarte frumos exemplul 
râsului si a plânsului, aceste procese 
psiho-fiziologice voluntare sau 
involuntare care pot explica foarte 
ușor, viu, relaţia dintre psihic și 
corporalitate. 
Psih. M.D.: Da, ai spus bine, și râsul, și 
plânsul sunt exemple de conversie a unei 
emoții într-o manifestare fizică. 

Am citit despre studiu care afirma 
că 20-25% dintre vizitele la medicii 
de familie sunt pentru simptome 
ușoare, fără cauze organice. Pacienţii 
se duc pe bâjbâite, iar 20-40% 
dintre pacienţii care ajung la medicii 
specialiști nu pot fi diagnosticaţi, 
căci se prezintă cu simptome 
„inexplicabile” și vagi. În psihologia 
sănătăţii am văzut că se discută despre 
psiho-dermatologie, psiho-oncologie, 
psiho-endocrinologie etc. În acest 

context mi se pare foarte interesantă 
psihosomatica și somatizarea unor evenimente 
din sfera psihicului.
Psih. M.D.: Să lămurim lucrurile. Somatizările se 
pot manifesta la nivelul oricărui sistem al corpului, 
întreaga corporalitate poate fi „ținta” somatizărilor. 
Lucrurile se întâmplă așa, o  persoană resimte durere, 
disconfort, se simte, în mod real, bolnavă (nu se 
preface, ea are majoritatea simptomelor unei patologii 
adevărate), va apela la medic pentru a-și rezolva 
problema de sănătate. Consultul medical presupune, 
obligă la o serie de evaluări, analize care nu dovedesc 
prezența unei patologii clinice, acuzele nu au o bază 
anatomo-fiziologică, persoana este sănătoasa din punct 
de vedere medical. În această situație, pacientul este 
orientat către psiholog, căci durerea este provocată de 
un conflict psihic, nu de o îmbolnăvire a corporalității. 

Aș vrea să vă întreb, trăsăturile de personalitate 
sau temperamentul unei persoane are influenţă 
asupra dinamicii somatizărilor? Altfel spus, 
sunt mai predispuși cei introverţi, de exemplu, 
să somatizeze boli?
Psih. M.D.:  Somatizările se regăsesc în mai toate 
tulburările de personalitate, de la cele mai simple la 
cele mai complexe. Apar în toate tipurile de afecțiuni 
psihice, în nevroze, în psihopatii, în psihoze pentru 
că în toate sunt prezente simptome asociate sau 
determinate de imaturitate, de dificultăți de verbalizare 
a trebuințelor.
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Se poate spune că unele structuri temperamentale sunt 
predispuse la somatizări. Spre exemplu, cum ai spus 
tu, pare că există o tendință mai mare de somatizare 
la introverți, dintr-un motiv foarte simplu. Introverții 
sunt mai puțin sociabili, mai putin „apți” să comunice 
nevoile, trăirile etc. Neverbalizarea trebuințelor se 
asociază cu tensiuni, conflicte și somatizări. Timizii, 
introverții nu ventilează, cum spun cognitiviștii, 
pentru că au o dificultate de relaționare care face ca 
trăirile să rămână în interior. 

Studii făcute pe eșantioane mici dovedesc existența 
acestei tendințe la introverți. Spre deosebire de aceștia, 
extraverții sociabili, deschiși și vorbăreți, spun tot 
și încă ceva în plus, rata bolilor psihosomatice este 
mai mică. Nu spun că nu există îmbolnăviri sau 
că tulburările coversive nu sunt prezente, doar că 
incidența și frecvența sunt mai mici într-o oarecare 
măsură.  

Psihanaliștii, care au descoperit, susținut și validat 
tulburările psihosomatice au dovedit și faptul că 
aceste tulburări încep să se structureze din mica 
copilărie. Și explicația este simplă. În copilărie suntem 
total dependenți de adulți și mă refer la dependență 
afectivă. Avem nevoie de protecție, de dragoste, de 
înțelegere. Iar părinții pot fi buni, deschiși, atenți la 
nevoile copiilor lor și să ofere acestora grijă, protecție, 
iubire. Alții nu au abilitățile necesare unui părinte, ca 
urmare nu văd nevoile copiilor lor, nici nu știu cum 
să se comporte. Părinții abuzatori nu sunt conștienți 
de comportamentele lor, ei urmează modele preluate 
de la proprii părinți, de la alții sau sunt asociate unei 
patologii psihice, deci nu aruncăm cu pietre, dar ei sunt 

abuzatori în momentul în care nu înțeleg trebuințele 
copilului. Și atunci, copilul nu are curajul să spună: 
„iubește-mă!” și transformă suferința psihică în una 
somatică. La asta se adaugă ulterior și se structurează o 
piramidă de frustrări care devin active și se convertesc 
simptomatic în psihosomatizări de câte ori ceva le 
aduce aminte de trauma inițială. Altfel spus, trauma 
inițială se activează și se declanșează tulburarea de 
somatizare. 

Tulburările somatice sunt, să spunem, perverse și 
alergătoare. Spre exemplu, femeie de 30 de ani cu o 
mamă hiperprotectivă apelează la psiholog pentru 
că are o serie de simptome cărora medicii nu le 
găsesc cauza. Analizele medicale sunt foarte bune. 
Și totuși, ba o doare gâtul, cu senzație de sufocare, 
ba are tahicardie, ba o doare stomacul sau genunchii 
ș.a.m.d. Toate aceste simptome au apărut cu câteva 
săptămâni înainte de a pleca în Noua Zeelandă. În 
terapie se dovedește că, în copilărie, a avut o mamă 
supraprotectivă și câteva situații pe care pacienta 
le-a interpretat ca abandonuri. Modalitatea prin care 
„a spus” în copilărie că este speriată de ceea ce i se 
întâmplă au fost somatizările, mai exact frecvente 
îmbolnăviri atunci când se simțea neglijată. Adult 
fiind, plecarea departe de mama abuzatoare este 
asociată cu aceeași frică de pierdere a protecției pe care 
o resimțea în/ din copilărie. Și, inconștient, ea apelează 
la modalitatea pe care a învățat-o din copilărie, 
convertește anxietatea în tulburare somatoformă.

Somatizarea poate fi definită ca un tipar de suferințe 
care nu pot fi explicate, este o exprimare a distresului 
psihic prin simptome fizice. 
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HIPNOZA,  
metodă terapeutică eficientă

Când am venit pentru prima dată 
în cabinet nu aveam nicio idee că 
urmează să vin constant, de fiecare 
dată cu şi mai mult entuziasm. 
Credeam că nevoia de a mă cunoaște 
mai bine prin teste de personalitate 

este singurul meu scop, nevoie apărută în urma 
incapacităţii mele de a gestiona consecinţele unei 
perioade foarte dificile care m-a demoralizat 
complet, lăsându-mă cu și mai puţină încredere în 
mine decât avusesem. Astfel, am avut nevoie să-mi 
redescopăr calităţile și să-mi reamintesc părţile 
bune pe care le neglijasem cu mult timp în urmă, fapt 
ce a şi atras lucruri neplăcute în jurul meu. Însă, 
descoperirea unor defecte care m-au împiedicat 
dintotdeauna să fiu mulţumită cu ceea ce sunt a fost şi 
mai importantă. La propunerea de a minimiza aceste 
defecte şi de a-mi creşte încrederea 
în mine cu ajutorul hipnozei, nu am 
fost neapărat încântată, neavând 
cunoştinţe despre efectele sale şi 
încredere în proces, dar nu am fost 
nici împotrivă. 

Pot spune că am fost foarte 
insipirată în ziua în care am 
decis că vreau să urmez terapia, 
decizie luată tot din neputinţa de a 
depăşi problemele de una singură, 
din cauza gândurilor care mă 
copleşeau şi pesimismului care mă 
domina. Dar, mai ales, înţelesesem 
că este o ocazie bună şi este posibil 
să îmi reglez comportamentul şi 
să elimin părţile care mă deranjau, mai precis să 
accesez feminitatea şi încrederea în mine. 

După prima şedintă de hipnoză, am observat 
diferenţe importante în mişcări, stima de sine 
crescuse, gândurile negative erau tot mai puţine, 

ADVERTORIAL

aveam mult mai multă răbdare şi concentrare în 
tot ceea ce făceam, eram departe de a produce sau 
alimenta conflicte şi eram mult mai interesată de 
lucrurile mărunte şi mai bucuroasă de tot ce am în 
jur. După a doua ședinţă, mişcările şi atitudinea 
masculină par ca şi cum nu au făcut niciodată parte 
din mine... mi le amintesc tot mai vag şi nu îmi sunt 
deloc naturale dacă încerc să le exersez şi aplic. În 
cazul în care factorii externi îmi produc agitaţie, 
forţa maximă cu care mă stresez sau enervez este 
încă foarte mică faţă de cea din trecut. Planurile şi 
dorinţele la care înainte mă gândeam cu pesimism 
şi teama că nu le voi putea realiza, mi se par tot mai 
aproape de a deveni realitate, iar interacţiunile cu 
oamenii s-au îmbunătăţit semnificativ prin faptul că 
a scăzut anxietatea. 

Hipnoza m-a ajutat să fiu tot mai 
sigură pe faptul că pot avea un 
rol important în viaţa oamenilor, 
deoarece nu mă mai dispreţuiesc 
și îmi recunosc valorile, care nu 
sunt puţine. Singurul disconfort 
pentru mine apare atunci când îmi 
amintesc de ceea ce eram înainte 
să se producă aceste schimbări şi 
când mă gândesc câte oportunităţi 
şi lucruri plăcute am putut să 
ratez din cauza neîncrederii în 
mine, anxietăţii şi a barierelor 
care apăreau în comunicare 
şi mă împiedicau să-mi pun în 
valoare calităţile. Observ treptat 
tot mai multe diferenţe şi aștept 
cu nerăbdare să devin ceea ce am 

vrut dintotdeauna... ce eram, de fapt, dar îmi era 
frică să arăt. Sunt mândră de alegerea făcută şi 
de intuiţia pe care am avut-o când v-am ales pe 
dumneavoastră! Sunteţi o persoană incredibil de 
blândă care reușește prin simplul fapt de a fi, să 
transmită multă dragoste și bunătate!

GINA DAFINOIU
Psiholog

www.ginadafinoiu.ro
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Împărtăşesc cu voi mesajul de recunoştinţă al 
unei persoane care a trecut pragul cabinetului 
meu şi care a acceptat, la sugestia mea, să 
aplice tehnicile de hipnoză pentru atingerea 
obiectivelor propuse. 

Hipnoza este o tehnică excelentă prin care se pot 
obţine transformări pozitive accesând potenţialul 
personal interior. Hipnoza se desfășoară într-o 
stare de relaxare completă în care au loc 
experienţe emoţionale benefice pentru atingerea 
obiectivelor dorite. Hipnoterapia este o tehnică 
sigură adresată minţii subconștiente, care aduce 
schimbări benefice în modul în care omul se 
simte, se comportă, gândește. Hipnoterapia 
ajută și în procesul de vindecare a anxietăţii, 
depresiei, atacului de panică, contribuie la 
reducerea stresului, la renunţarea la fumat, 
depășirea gândurilor negative, îmbunătăţirea 
relaţiilor cu oamenii, atingerea obiectivelor, 
creșterea încrederii de sine și depășirea 
auto-sabotajului, depășirea temerii de a vorbi 
în public, depășirea fobiilor etc. 

Cu ajutorul terapiei prin hipnoză poţi să-ţi dai 
seama de autenticitatea ta şi să îţi dai voie să-ţi 
exprimi puterea personală în orice aspect din 

viaţa ta. Hipnoza te poate ajuta să găseşti în 
interiorul tău momente în care ai fost bine cu 
tine însuţi. Te poţi conecta cu emoţiile tale 
din acea perioadă. Îţi poţi raspunde atunci la 
anumite întrebări.

Înainte de a începe terapia în sine, subiectul vine 
cu o serie de întrebări la care nu găsește răspuns: 
cine sunt eu adevărat? sau cine m-a transformat 
în ceea ce sunt acum? Hipnoza şi-a dovedit 
deseori utilitatea pentru creşterea încrederii 
subiectului că va putea face faţă oricărei situaţii. 
Subiectul învaţă să combată gândurile negative, 
să identifice convingerile limitative şi să le 
substituie cu unele mult mai realiste. Graţie 
suspendării trecătoare a autocriticului interior 
pe durata hipnozei subiectul acceptă mult mai 
bine comunicarea de tip persuasiv. Suspendarea 
temporară a gândirii negative îl poate face pe 
subiect mult mai deschis şi în ceea ce priveşte 
interpretările cu caracter alternativ, semnificaţia 
unor situaţii şi evenimente, în raport cu propriile 
abilităţi de a putea face faţă situaţiei, dar şi faţă 
de rezultatele aşteptate. Folosind această tehnică 
putem descoperi resursele psihologice de care 
subiectul are nevoie ca să îşi poată rezolva 
problemele cu care a venit în cabinet. 
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Tulburarea de personalitate 
obsesiv-compulsivă

A fi în control este cel mai important lucru pentru tine? Dacă nu îţi iese perfect un 
lucru, te consumi și toată seara este compromisă? Dacă ceva nu este la locul lui, 

liniștea ta e spulberată și nu te poţi odihni? Curăţenia este importantă pentru starea 
ta de bine? Uneori, unele gânduri rămân și te bântuie fără să vrei? Îţi este dificil să te 
desparţi de lucruri? Ai o întreagă colecţie de lucruri încă din copilărie? Nu îţi place ca 

cineva să îţi strice rutina? Neprevăzutul te anxietează? Ordinea lucrurilor trebuie să fie 
exact cum ţi-ai imaginat, altfel ţi se strică buna-dispoziţie?

D E  J E N I  C H I R I A C

iaţa adesea poate fi o provocare 
pentru mulţi 
dintre noi. Prinși 
înt re nevoia 
de anonimat și 
dorinţa de a fi 

apreciaţi și recompensaţi pentru 
cine sunt și ce pot realiza, persoanele 
cu tulburare de personalitate de 
tip obsesiv‑compulsiv sunt niște 
luptători care depun în fiecare zi 
a vieţii lor un permanent efort din 
nevoia de a se mulţumi pe sine și a 
controla lumea și mediul exterior. 
Sunt buni în a identifica aspecte 
la care alţii nici nu s‑ar gândi. Pot 
fi prieteni de nădejde, dedicaţi 
și principiali care te pot surprinde prin gesturi 
frumoase. i totuși  îţi pot da și bătăi de cap dacă 

nu le înţelegi particularităţile felului lor inedit de a 
fi, gândi, simţi sau de a se comporta.

Ideal ar fi să evităm să diagnosticăm  
în stânga și în dreapta oamenii, 
împărţindu‑i în tot felul de categorii sau 
etichetându‑i. Informaţiile de mai jos 
sunt pentru a ne ajuta să înţelegem și să 
știm ce se poate întâmpla în mintea unei 
persoane cu aceste particularităţi de 
personalitate, restul ţine de intimitatea 
și decizia fiecăruia de a consulta un 
specialist. 

Tulburarea obsesiv‑compulsivă este una 
dintre cele mai frecvente tulburări de 
personalitate, cu o prevalenţă cuprinsă 

între ,1‑ .  din populaţia generală, de două ori mai 
frecvent întâlnită la bărbaţi decât la femei.  

JENI CHIRIAC
Psiholog și psihoterapeut

www.jenichiriac.ro
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Cum recunosc tulburarea de 
personalitate obsesiv-compulsivă?
Preocupat de ordine, perfecţionism și control, 
obsesiv-compulsivul va dori să deţină controlul 
inclusiv și în sfera relaţiilor interpersonale. 
Flexibilitatea și receptivitatea la nevoile celorlalţi 
este deficitară. Deseori eficienţa sa va avea de suferit 
întrucât va fi mai preocupat de detalii, reguli numai 
de el știute sau de liste peste liste până într-atât încât 
va uita care a fost scopul iniţial. Rigid și încăpăţânat, 
va lupta ca regulile lui să fie respectate întocmai de 
persoanele apropiate și nu numai. Are toate șansele 

de a fi un tiran imatur, cu nevoie de atenţie și suport 
emoţional din partea celor din cercul apropiat, fie 
că vorbim despre familie, fie că vorbim despre 
colegii de muncă. Va ţine cu dinţii de principiile 
în care crede și îi va dușmăni în secret sau pe faţă 
pe cei care se abat. Nu îi plac compromisurile, 
însă îi obligă pe ceilalţi să îi respecte întocmai 
așteptările sau nevoile. Lipsit de empatie, nu va 
aprecia eforturile celorlalţi de a-i face pe plac, ci îi 
va considera vinovaţi și responsabili pentru propriul 
disconfort, imputându-le suferinţă. Va jigni sau va 
ameninţa pentru a se descărca, suferind apoi dacă 
cei jigniţi sau ameninţaţi îl vor respinge ori se vor 
îndepărta.

Adesea, sub scuza unei sincerităţi debordante, va 
spune lucrurile „pe faţă”, fără să se gândească la 
consecinţe sau starea celorlalţi, indiferent că este 
vorba despre adulţi sau copii, șefi sau subalterni, 
persoane apropiate sau cunoscuţi. Este atât de prins 

în „justeţea” propriilor judecăţi de valoare încât 
comunicarea adesea va fi mai mult un monolog. Va 
răni ca să nu fie rănit și foarte rar, spre niciodată, 
își va cere scuze.

Gândind adesea în culori alb-negru, cu greu se 
va adapta la nuanţele de gri ale vieţii, se va simţi 
vulnerabil și va încerca din răsputeri să controleze 
sau să prevină situaţiile incerte, neprevăzute sau 
nedorite, iar când nu va reuși, se va izola, se va 
frustra, va renunţa sau va ataca, daca va considera 
că este mai puternic sau că are sorţi de izbândă. 

Caracterizat prin scrupulozitate, rigiditate morală 
excesivă și inflexibilitate în materie de etică și valori 
numai de el agreate, obsesiv-compulsivul se va 
integra ușor în colectivitate, părând serios, dedicat 
muncii și productivităţii, însă la o anumită perioadă 
de timp, care diferă de la persoană la persoană, ceilalţi 
vor sesiza perfecţionismul rigid, inadaptabilitatea sau 
atracţia obositoare a obsesiv-compulsivului către 
detalii sau overthinking (ruminaţie excesivă). Va 
găsi dificil să delege altora sarcini sau să lucreze 
cu ceilalţi, dacă aceștia nu acceptă să facă lucrurile 
întocmai după regulile sale, găsindu-i pe ceilalţi 
responsabili pentru neputinţele sau frustrările sale. 
Se va strădui să respecte întotdeauna principii morale 
rigide, impunându-și standarde de performanţă foarte 
stricte și le va impune sau îi va obliga și pe ceilalţi să 
le respecte întocmai. Se va critica pe sine fără milă, 
iar dacă va fi mulţumit de sine sau acele persoane 
nu sunt recunoscute ca autoritate, îi va critica aspru 
pe ceilalţi. »
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Casa lui, camera sau sertarele vor fi sanctuarul multor 
lucruri uzate, stricate sau nefolositoare faţă de care 
va manifesta un atașament resimţit aproape organic 
chiar dacă acele lucruri sau obiecte nu au nici o 
valoare sentimentală.

În viaţa de zi cu zi va încerca să își alimenteze 
sentimentul că deţine controlul prin respectarea 
riguroasă a regulilor, pierzându-se adesea în detalii 
nesemnificative. Dominat de teama de a nu greși, va 
relua o sarcină mereu și mereu, depășind termene 
de livrare și părând inconștient de consecinţele 
întârzierilor sau nefinalizării unei sarcini. Nu va agrea 
schimbările. Își va organiza inadecvat timpul adesea, 
lăsând activităţile importante pentru ultimul moment. 
Perfecţionismul și standardele de performanţă foarte 
înalte pe care și le autoimpune, îi determină suferinţa 
și ajunge să nu mai finalizeze sau să renunţe înainte 
de a începe, epuizat de efortul depus, adesea doar 
în mintea sa. 

Adesea nu se pot relaxa, vacanţele fiind o adevărată 
provocare sau un chin pentru unii dintre ei. Alţii se 
pot concentra excesiv asupra activităţilor casnice, spre 
exemplu fac curăţenie excesivă în mod repetat chiar 
dacă e dezordine sau nu și nimeni nu face curăţenie 
ca ei. Activităţile de relaxare sunt percepute ca sarcini 
serioase și se pot implica mai mult decât este necesar, 
fiind fie competitivi cu ceilalţi, fie perfecţioniști,  dând 

„lecţii dure” copiilor la cea mai mică eroare sau abatere 
în jocurile sau activităţile desfășurate.

Prizonierii propriei lor perspective, pot accepta cu 
dificultate punctul de vedere al celorlalţi. Adesea 

pot întâmpina dificultăţi în a lua decizii atunci când 
lucrurile nu sunt clare sau conforme cu regulile și 
principiile lor. Se supără sau se înfurie în situaţiile 
în care se simt incapabili să controleze mediul sau pe 
ceilalţi. Nu adesea arată că simt asta. Dezvoltă relaţii 
de dominare-supunere, fiind deosebit de obedienţi 
faţă de autorităţile pe care le respectă și manifestând 
lipsă de supunere faţă de persoanele pe care nu le 
aprobă.  

Ideal este să se solicite asistenţă psihologică cât 
mai din timp, odată ce sunt identificate anumite 
elemente de personalitate care se regăsesc în tabloul 
clinic descris mai sus. Răspund pozitiv la intervenţia 
terapeutică. Este important ca relaţia terapeutică să se 
bazeze pe respect, consideraţie și parteneriat. Regulile 
să fie clare și negociate în parteneriat cu persoana 
asistată. Uneori pot necesita tratament medicamentos 
pentru gestionarea atacurilor de panică, stărilor de 
anxietate, depresiei sau extenuării. Risc crescut de 
somatizare. Asistenţa psihologică este pe termen lung 
și poate presupune atât ședinţe individuale, cât și de 
familie sau de cuplu, după caz. 
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POINTS OF YOU®
un portal către sine

Acest gen de negociere și dialog 
l-am conștientizat prima dată, 
cu tristeţe și teamă, la mine 
acum mai bine de 10 ani: „nu 
mă las văzută pentru că nu știu 
cine sunt sau pentru că este 

dificil să accept cine sunt?!”. Mă regăseam în 
faţa unei dileme cu două răspunsuri afirmative 
concomitent, care a conturat și momentul de start 
al călătoriei mele de devenire.
Adevărat este că sistemul Points of You® a intrat 
în calea mea, am trăit ca martoră 
apariţia acestuia în viaţa și 
căutările mele. În primele luni 
am respins cu agresivitate 
acest spaţiu de explorare 
„justificată” – spuneam că este 
doar o tâmpenie scumpă, doar 
pentru că nu știam să-l controlez 
și pentru că mă provoca să 
recunosc adevăruri ascunse 
și neștiute despre mine, tipare 
comportamentale, posibilităţi, 
talente și noi soluţii. Însă, aceste 
adevăruri și resurse mă făceau 
doar mai responsabilă decât 
simţeam că știam să gestionez la 
acel moment – așa am descoperit 
între timp și autenticitatea. Am 
recunoscut acest travaliu mentalo-emoţional și la 
cei în faţa cărora m-am aflat ca și expert facilitator 
și formator al metodei, din nou observam acea 
negociere temătoare și vulnerabilă: „ce se 
întâmplă cu mine dacă recunosc asta despre mine? 
Oare care vor fi consecinţele?”

ADVERTORIAL

În 2013, momentul meu de întâlnire cu Points of You®, 
erau disponibile doar două instrumente în sistem – The 
Coaching Game și Punctum – faţă de momentul 2017 
și 2020 când s-au alăturat Faces și Flow. Fiecare din 
ele are o identitate și o invitaţie proprie oferită prin 
cardurile fotografice unice de tip „snap-shot” – o 
realitate captată într-un moment aleatoriu de viaţă, a 
cărei interpretare, asociere și utilitate ulterioară devine 
invitaţie către responsabilitate adresată privitorului. 
Orice card ales sau orice tablou compus (alăturarea 
mai multor imagini) devine un portal atunci când 

îi alături o întrebare, o preocupare, 
o intenţie, o căutare, iar metoda de 
lucru ușurează prin naturaleţe și pași 
clari trecerea de la potenţial la concret 
și acţiune coerentă către scopul dorit.
Orice expunere devine o proiecţie 
dinamică, o îmbinare activă între 
elemente raţionale și emoţionale, 
o conlucrare între emisferele 
noastre cerebrale, ce are nevoie 
să fie orientată către preocuparea 
din moment a beneficiarului sau a 
grupului. Această proiecţie specială 
cuprinde nu doar elemente care ne fac 
să ne simţim bine atunci când vorbim 
despre noi, ci și elemente de potenţial 
încă nemanifestat, nefolosit, umbre 
reprimate care ascund și resurse 

de viaţă, părţi și bucăţi din noi care își doresc să-și 
aducă suportul, însă gălăgia lor ne creează conflict 
interior. Desigur, regăsim alături și multiple raze de 
lumină, orizonturi noi, posibilităţi neexplorate, soluţii 
inovative, calităţi și talente, experienţă și expertiză – 
toate laolaltă fiind elemente creatoare.

OANA NICULAE
Leadership & Executive Coach

www.oananiculae.com

Avem senzaţia că ne cunoaștem, că știm cine suntem, știm ce purtăm în noi până 
primim întrebarea: „cine ești tu?” și acesta este momentul aproape inconștient în 

care începem să negociem cu noi înșine cum alegem să ne lăsăm văzuţi.

de Oana Niculae
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Cum devin toate acestea vizibile? Cum 
devenim vizibili pentru noi prin acest 
portal?

Evocările pe care le trăim în proces pot aduce, unele 
confuzia necesară învăţării, altele claritate prin 
înţelegerea asocierilor subtile. Metapotenţialul capătă 
corpolenţă și viaţă prin expunerea lui în imagini, viziunea 
capătă contur și devine ancoră atunci când alegem să o 
compunem din elementele fotografice, vindecarea capătă 
sens când privim reinterpretarea metaforică a liniei 
timpului, comunicarea și relaţionarea capătă profunzime 
prin expunerea umanităţii din noi, prin elemente de „a fi” 
mai departe de „a face”. Toate devin pas cu pas vizibile 
doar pentru că ne permitem să accesăm prin imagini 
aceste uși către noi înșine, să punem focus de lumină în 
locuri pe care nu le cercetăm în mod curent, depășind în 
mod relevant graniţa confortului și a pilotului automat 
care ne rutinează.
Așa antrenăm integralitatea noastră, întregindu-ne pe noi 
înșine – sigur, este un antrenament pe viaţă și contextele 
lui de practică sunt exact provocările și preocupările pe 
care le traversăm. Și pentru că avem o rezistenţă naturală 
la nou, sensibilă sau ascunsă, acest antrenament și pășire 
într-un necunoscut mai mult sau mai puţin familiar îl 
abordăm într-un mod creativ, playfull, ceea ce slăbește 
și permeabilizează această împotrivire.
Orice expunere la interpretarea imaginilor devine parte 
din acordul de evoluţie între profesionist și beneficiar, 

însă profesionistul este responsabil de curgerea acestui 
proces al întâlnirii, de aceea are nevoie să înveţe 
știinţa și arta utilizării sistemului. Profesionistul care 
folosește instrumentele și metoda Points of You® în 
activitatea sa vine, în general, din zona dezvoltării 
umane, profesionale și organizaţionale: coach, trainer, 
consultant, psihoterapeut, consilier de dezvoltare 
personală, formator, specialist HR etc. În același timp, 
am bucuria de a forma și antreprenori, manageri și 
lideri de echipe care vor să integreze acest spaţiu de 
explorare și transformare în activităţile lor curente: 
ședinţe de board, brainstorming, recrutare, teambuilding, 
dezvoltarea identităţii de business, construirea încrederii 
și siguranţei psihologice în echipe, dezvoltarea de noi 
produse și servicii, gândirea strategică în luarea de 
decizii, transformarea provocărilor în resurse active 
de creștere, dezvoltarea abilităţilor de leadership, etc.
Din rolul de Country Leader Points of You® pentru 
România mi-am dorit să aduc această știinţă și artă a 
utilizării sistemului printr-o perspectivă bogată pentru 
beneficiari și am reușit asta prin diversitatea echipei de 
formatori pe care o mentorez – varietatea specializărilor 
îmbinate cu metoda noastră creează și oferă un spectru 
larg de abordări care servește, zic eu, oricărui gust sau 
nevoi. În prezent, eu activez, așa cum spuneam, ca 
mentor pentru această echipă în creștere, iar activitatea 
mea ca formator Points of You®, formator în activitatea 
de coaching și Leadeship, Executive & Team Coach 
cu expunere internaţională, o desfășor în cadrul Edalt 
Institute, alăturându-mă ca lector și membru activ în 
board.
Primul card Points of You® nu se uită niciodată, pentru 
că aduce o explozie de trăiri, aduce simultan o chemare și 
o revoltă interioară, o trezire confuză, dar care apetizează 
nevoia de descoperire. Primul meu card ales este și în 
prezent o resursă ancoră pentru mine și prin el îmi 
dezvălui din ce în ce mai clar calea mea și înţelepciunea 
experienţelor din ea. Alege și tu un card alături de 
preocuparea ta! Și alege să te uiţi cu știinţă!
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FRAGMENT DIN CĂRŢILE NEGRE.
1913–1932, VOL 1 – C.G.Jung

E D I T U R A  T R E I

În 1 5, ung a spus: xistă un punct, cam în 
al treizeci și cincilea an, când lucrurile încep 
să se schimbe, este primul moment din partea 
de umbră a vieţii, din coborârea spre moarte. 

ste clar că Dante a intuit acest aspect și 
cei care au citit Zarathustra vor ști că l‑a 

descoperit și Nietzsche. Atunci când survine acest 
punct de cotitură, oamenii îl întâmpină în mai multe 
feluri: unii îi întorc spatele  alţii se afundă în el  iar 
ceva important li se întâmplă altora, din afară. Dacă 
nu vedem un lucru pe care ni‑l face Soarta.  n anul 
1 1 , s‑a afirmat ca unul dintre farurile călăuzitoare 
ale psihiatriei europene și a fost președintele prosperei 
Asociaţii Psihanalitice Internaţionale. După cum a 
povestit în Liber Novus, realizasem tot ceea ce îmi 
dorisem pentru mine însumi. Obţinusem onoare, 
putere, bogăţie, cunoștinţe și toate bucuriile umane. 
Apoi, dorinţa mea de a spori aceste deșertăciuni a 
încetat, năzuinţa s‑a retras din mine și am fost cuprins 
de groază.  Ajunsese la un punct de cotitură, care 
avea să‑i transforme viaţa și munca: astfel, ung a 
devenit ung, iar psihologia analitică s‑a conturat 
deopotrivă ca psihologie generală și ca școală de 
psihoterapie.

Această transformare a avut loc prin explorarea 
imaginaţiei vizionare, trasată în Cărţile negre, din 
1 1  până în 1 . Acestea din urmă nu sunt jurnale 
personale, ci însemnările unui autoexperiment unic, 
pe care ung l‑a numit confruntarea cu su etul său  
și confruntarea cu inconștientul . Nu a ţinut în ele 
evidenţa întâmplărilor de zi cu zi sau a evenimentelor 
exterioare, ci a făcut însemnări cu privire la imaginaţia 

sa activă, descrieri ale stărilor sale mentale și re ecţii 
asupra acestora. Din fanteziile expuse în paginile 
acestora între 1 1  și 1 1 , a compus Ciorna pentru 
Liber Novus  Cartea Roșie, pe care a transcris‑o 
apoi într‑un volum caligrafic, însoţit de imagini. 
Ilustraţiile din Cartea Roșie, începând cu anul 1 1 , 
au legătură cu explorările continue ale lui ung din 
Cărţile Negre ulterioare. Prin urmare, Liber Novus 
și Cărţile Negre sunt strâns interconectate. Cărţile 
Negre acoperă perioada dinaintea, din timpul și de 
după Liber Novus.

Liber Novus a luat naștere din Cărţile Negre. a 
include meditaţia lui ung asupra fanteziilor sale 
din perioada cuprinsă între 1 1  și 1 1 , precum 
și înţelegerea semnificaţiei experienţelor lui de 
până atunci. Din perspectiva lui ung, iniţiativa 
nu‑i aparţinea exclusiv lui, ci și altora  ajunsese 
să considere că fanteziile sale își aveau originile 
într‑un strat general mitopoetic al psihicului, pe 
care l‑a numit inconștientul colectiv. Din caietele 
cu însemnări despre autoexperiment a luat fiinţă o 
adevărată operă psihologică, luând o formă literară 
și teogonică. xplorările continue ale lui ung 
privind imaginaţia vizionară din Cărţile Negre 
din 1 1  documentează această înţelegere a ată 
în plin proces evolutiv și demonstrează modul în 
care încerca să dezvolte și să extindă observaţiile 
pe care le făcuse, dar și să le pună în practică în 
viaţa reală. n același timp, ele permit ca desenele 
lui, realizate începând cu anul 1 1 , să fie înţelese 
în contextul evoluţiei iconografiei cosmologiei sale 
personale.

La 11 ani de la apariția pe piața româ-
nească a celei mai învăluite de mister 
opere semnate de Carl Gustav Jung, 
Cartea Roşie - Liber Novus, Editura Trei 
publică în premieră în luna februarie 
celebrele „Cărți Negre”, în colecția 
„Misterele inconștientului colectiv”. 

Mult așteptatele caiete de însemnări ale 
medicului psihiatru și analist elvețian, 
care au dat naștere și Cărții Roșii, repre-
zintă o lansare eveniment a unora dintre 
cele mai valoroase documente din istoria 
psihologiei. Ele evidențiează un demers 
unic în întâlnirea cu Sinele și analiza 
conținutului propriului inconștient, 
manifestat prin vise, imagini și fantasme 
interioare. Autoexperiment pe care Jung 
l-a intitulat „confruntarea cu su�etul 
său“ și „confruntarea cu inconștientul“.

Numite de editorul și specialistul în 
opera jungiană Sonu Shamdasani 
„Caietele transformării lui Jung”, „Cărțile 
Negre” conțin însemnările cuprinse în 
perioada 1913 – 1932 și „documentează 
încercarea lui Jung de a rezolva criza 
de sens a secolului XX în propria lui 
persoană, și de a distila de aici un mijloc 
prin care și alții să poată face la fel, prin 
psihoterapie”. 

Disponibile la comandă pe site- ul 
Editurii Trei, acestea bene�ciază de o 
prezentare și copertare specială, într-un 
pachet de 7 cărți care acoperă 19 ani 
de însemnări, la scară de unu la unu, 
�ecare volum conținând facsimilul 
respectivei cărți și o traducere cu observații.

PREMIERĂ EDITORIALĂ:
CĂRȚILE NEGRE 

de C.G. JUNG 
în ROMÂNIA!
Editura Trei publică în premieră 

„Cărțile Negre”, celebrele 
manuscrise ale lui C.G. Jung

www.edituratrei.ro
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respectivei cărți și o traducere cu observații.

PREMIERĂ EDITORIALĂ:
CĂRȚILE NEGRE 

de C.G. JUNG 
în ROMÂNIA!
Editura Trei publică în premieră 

„Cărțile Negre”, celebrele 
manuscrise ale lui C.G. Jung

www.edituratrei.ro
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Fantome 
Dolly Alderton
Traducere de Ludovic-
Ștefan Skultety
La un nivel profund, 
povestea Ninei este 
una a bântuirilor, noi și 
vechi, a speranţelor și a 
incertitudinilor, naraţiune în 
care, uneori, graniţele dintre 
trecut și prezent, realitate și 
imaginaţie sunt estompate. 
La cei treizeci și doi de ani 
ai săi, Nina se consideră o 
femeie împlinită: tocmai i-a 
fost publicată prima carte de 
bucate și s-a mutat singură 
în propriul apartament. La o 
privire mai atentă însă, viaţa 
ei e complicată: prietenele, 
acum căsătorite, o evită, 
s-a despărţit de iubit, iar 
tatăl ei are Alzheimer. Ca 
și cum nu ar fi de ajuns, un 
vecin, misteriosul Angelo, 
îi face zile fripte. Apoi, 
bărbatul „perfect” pe care 
l-a cunoscut recent pe 
internet încetează să îi mai 
răspundă la mesaje – un 
fenomen denumit ghosting, 
de unde și titlul original al 
romanului: Ghosts.

Editura Curtea Veche, 
 în curs de apariţie

ROMAN PARENTINGDEZVOLTARE PERSONALĂ

În căutarea vieţii 
interioare
Patrice Van Eersel
Traducere de Cătălina 
Leuca
Pornind de la întrebări care ne 
preocupă pe fiecare dintre noi – 
„Cine sunt eu?”,  „În ce măsură 
îmi pot decide soarta?”,  „Care 
sunt adevăratele motivaţii și 
sursele reale de fericire?” 
– Patrice Van Eersel aduce 
în discuţie existenţa „vieţii 
interioare”. Și nu o face oricum, 
ci demarând o investigaţie 
plină de semnificaţie în jurul 
unor dialoguri cu personalităţi 
remarcabile, de la minţi 
geniale care au reflectat asupra 
acestor aspecte, la oameni care 
sunt dovada vie a existenţei 
unei vieţi interioare bogate: 
psihiatrul Christophe André, 
neurologul Stanislas Dehaene, 
pediatrul Catherine Dolto, 
matematicianul Cédric Villani, 
solistul Arthur H., poetul 
Christian Bobin și șeicul sufit 
Khaled Bentounès. Seria 
de interviuri se încheie cu 
teologul Annick de Souzenelle, 
care afirmă: „Nu curajul ne 
lipsește, ci iubirea. Iubirea 
necondiţionată. Încrederea 
absolută…”

Editura Philobia,  
200 pagini, 38 lei

Decodificarea 
excelenţei
Ron Friedman
Traducere de Dan Crăciun
Generaţii întregi am fost 
învăţaţi că există două căi 
spre succes: una bazată pe 
talent, cealaltă, pe exerciţiu. 
În Decodificarea excelenţei, 
distinsul psihosociolog Ron 
Friedman scoate la lumină o 
a treia cale, una care a lansat 
figuri emblematice dintr-o 
mare varietate de domenii, 
de la artiști și scriitori până 
la maeștri ai artei culinare, 
sportivi, inventatori și 
întreprinzători: ingineria 
inversă. Aceasta presupune 
să cauţi dincolo de ceea ce 
este evident la suprafaţă și să 
găsești o structură ascunsă. 
Nu este nevoie să fii un geniu 
pentru a atinge excelenţa, dar 
este nevoie de o metodă ca să 
ajungi acolo. Plină de istorisiri 
memorabile și de strategii 
de urmat, Decodificarea 
excelenţei este un ghid 
indispensabil din care aflăm 
cum să învăţăm de la cei mai 
buni, cum să ne perfecţionăm 
abilităţile și să producem idei 
inovatoare.

Editura Publica,  
352 pagini, 59 lei 

Căldura cuibului 
părintesc
Stefanie Stahl,  
Julia Tomuschat
Traducere de Ruxandra 
Hosu
Părinţii de azi trebuie deja 
să facă faţă unui număr 
impresionant de îndatoriri 
și cerinţe. Cartea de faţă nu-
și propune să-i împovăreze 
în plus cu eternele sfaturi 
pedagogice, ci să le ușureze 
sarcina. Cum anume? 
Îndemnându-i să reflecteze 
la relaţia cu copiii lor și cu ei 
înșiși. Aplicând la educaţie 
conceptul „copilului 
interior”, cele două autoare, 
îţi arată cum poţi găsi, ca 
părinte, echilibrul dintre 
a fi atașat de copilul tău și 
a-l lăsa liber, cum îi poţi 
da rădăcini și susţinere, 
dăruindu-i, în același 
timp, aripi și încredere în 
sine pentru confruntarea 
cu lumea. Cu cât părinţii 
reușesc mai bine să nu se 
scape din ochi pe ei înșiși, 
cu atât mai bine își pot trage 
sufletul și le pot fi copiilor 
părinţi buni, autentici și 
iubitori. 

Editura Litera,  
în curs de apariţie
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Robia banului
Sofia Nădejde

n roman despre iubire 
și bani, despre avari ie 
și goana după avere cu 
orice pre . Ac iunea 
romanului Robia banului 
se desfășoară în a doua 
parte a secolului al I ‑
lea. ristea Pandele, fiul 
unui imigrant sărac, 
hotărăște că singurul 
scop al vie ii lui este să 
ajungă bogat și respectat. 
Timp de zeci de ani, 
acesta își urmărește cu 
încăpă ânare elul, fără 
să ină seama de dramele 
ce se petrec in jur. 
Devenit unul dintre cei 
mai importan i bancheri 
ai României, descoperă 
însă că bogă ia nu o 
poate ine aproape pe 
singura persoană pe care 
a iubit‑o vreodată.

Editura Publisol,  
443 pagini, 33 lei

ROMAN PSIHOLOGIE RELAŢII

O scuză bună
Molly Howes
Traducere de Oana Badea

i‑ai rănit partenerul de viaţă 
sau ţi‑ai jignit un prieten ori 
un coleg de serviciu. n 
simplu îmi pare rău , spus 
din vârful buzelor, nu va ajuta 
la nimic, ba chiar va adânci 
supărarea. Dacă vrei să 
dovedești că regreţi sincer ce 
ai făcut și că dorești să repari 
legătura frântă, ai patru pași 
de urmat, sugerează olly 

owes, psiholog clinician 
format la arvard. a ne 
sfătuiește să ascultăm cu 
atenţie ce are de spus victima 
fără să ne justificăm , să fim 

sinceri când ne cerem iertare, 
să găsim căi adecvate pentru 
despăgubirile  necesare, dar 

și să ne asigurăm că nu vom 
mai repeta niciodată acele 
greșeli. ogată în exemple 
și studii de caz, cartea e utilă 
atât pentru publicul larg, 
dar și pentru specialiștii 
în gestionarea con ictelor, 
coaching și psihoterapie.

Editura Trei,  
298 pagini, 45 lei

Creierul se transformă
Doidge Norman
Traducere de Liviu 
Mateescu
Ideea de creier în schimbare 
i‑a venit autorului în timpul 
muncii sale de cercetare 
în psihiatrie și a practicii 
de analiză. Proprietatea 
creierului de a se schimba, 
atunci când anumite ,,părţi  nu 
funcţionează, iar altele le iau 
uneori locul a fost denumită 
neuroplasticitate. Conform 
concepţiei lui Norman 
Doidge, prin gândire și prin 
diverse activităţi, creierul își 
poate schimba structura și 
funcţionarea. Aceasta ar fi 
cea mai importantă ajustare a 
concepţiei noastre despre creier 
după ce au fost realizate primele 
schiţe ale anatomiei lui de bază 
și după ce a fost explicată 
funcţionarea elementului 
său de temelie, neuronul. 
Practicanţii noii știinţe sunt 
numiţi neuroplasticieni, iar 
cartea Dr. Doidge prezintă 
povestea întâlnirii autorului 
cu acești oameni și cu pacienţii 
pe care i‑au transformat.

Editura Paralela 45,  
352 pagini, 45 lei

Jurnal de cuplu
Harville Hendrix, Helen 
LaKelly Hunt
Traducere de Gabriela 
Deniz
Acest ghid a ajutat milioane 
de oameni să aibă relaţii 
fericite și împlinitoare, fiind 
recomandat în fiecare zi de 
terapeuţii profesioniști și de 
cuplurile fericite din întreaga 
lume. ste un instrument 
de lucru pentru cei care au 
înţeles că relaţia de cuplu 
poate fi cel mai important 
motor în dezvoltarea 
personală și baza unei vieţi 
fericite și pline de succes pe 
toate planurile. Deveniţi cel 
mai conectat cuplu folosind 
acest ghid revoluţionar, 
care combină știinţa 
comportamentală, psihologia 
profunzimii, teoria învăţării 
sociale, terapia Gestalt și 
neuroștiinţa interpersonală 
pentru a vă ajuta, pe tine 
și pe partenerul tău, să vă 
recăpătaţi bucuria vieţii, 
să sporiţi apropierea dintre 
voi și să trăiţi împlinirea 
unei relaţii profunde și 
vindecătoare.

Editura Herald,  
304 pagini, 46 lei
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Gene de mamă
Abigail Tucker
Traducere de Maria 
Adam
În Gene de mamă. Noua 
știinţă a instinctului matern, 
Abigail Tucker ne propune 
o explorare fascinantă și 
provocatoare a biologiei 
maternităţii, împletind cele 
mai recente cercetări din 
domeniu cu experienţele 
personale ale autoarei. 
Femeia contemporană 
are avantajul de a fi mult 
mai bine informată și, de 
cele mai multe ori, mult 
mai adecvat asistată în 
toate fazele maternităţii 
și ale creșterii copiilor, 
însă știinţa mamelor are 
în spate puternice modele 
culturale și familiale, dar și 
milioane de ani de evoluţie. 
Un demers deopotrivă 
știinţific și personal, este o 
carte potrivită atât pentru 
femei (fie ele mame sau 
nu), cât și pentru bărbaţi: 
capitolul „Gene de tată” 
este unul dintre cele mai 
surprinzătoare, arătând 
rolul fundamental al tatălui 
în crearea mamei, nu doar 
pe plan personal, ci și pe 
plan biologic.

Editura Nemira,  
400 pagini, 49,99 lei

Simbolizarea și actele 
simbolice
Valeria și Jacques Salome
Traducere de Gabriel Doru 
Avram
Tărâmul simbolurilor este 
plin cu multe povești pe care 
le poţi auzi doar cu acea 
parte din tine care uneori 
nici nu poate fi pusă în 
cuvinte. Simbolul este parte 
a realităţii noastre invizibile, 
este instrument și cale de 
vindecare, este apropiere 
și sens, mai ales atunci 
când vizibilul pare haotic, 
contorsionat sau neînţeles. 
Cartea aceasta este un astfel 
de spaţiu în care imposibilul 
devine posibil prin simbol, 
în care greul devine mai ușor 
printr-un obiect. În care ne-
spusul, nevăzutul, netrăitul 
îndrăznesc să se arate, să fie, 
să devină, să ne transmită 
mesajele autenticului din 
noi. Numeroasele exemple, 
mărturii și povești care se 
regăsesc în acest volum, 
însoţesc călătoria spre 
împrietenirea noastră cu 
simbolul, spre o ascultare de 
sine plină de bunăvoinţă și 
toleranţă, spre găsirea unui 
drum către ceea ce sunt cu 
adevărat, dar poate încă nu 
îndrăznesc să fiu.

Editura Herald,  
176 pagini, 39,50 lei

Gestionează-ţi stresul!
Laurence Levasseur
Traducere de Florentina 
David
Te-ai obișnuit cumva să 
ignori sau să tolerezi stresul, 
în speranţa că lucrurile vor 
reveni la un moment dat la 
normal, însă presiunile care te 
încearcă nu dispar de la sine, 
ci dimpotrivă, devin parte 
integrantă din viaţa obișnuită. 
De aceea, ideal este să știi să 
îl gestionezi cât mai bine. 
Setul de exerciţii propus de 
Laurence Levasseur îţi oferă 
prilejul să înveţi să te cunoști și 
să controlezi factorii stresori. 
După o serie de aplicaţii cu rol 
de autodiagnostic, care te vor 
ajuta să îi identifici explicit, 
vei reuși să stabilești ce 
anume îţi declanșează starea 
de stres, să-ţi îmbunătăţești 
capacitatea de a lua decizii și 
să fii mai asertiv. În fiecare 
dintre capitole vei găsi diferite 
exerciţii de relaxare și tehnici 
mentale de vizualizare – un 
arsenal puternic, menit să te 
însoţească pe calea conceperii 
unui adevărat plan de acţiune, 
pentru a dobândi cât mai multă 
încredere în tine.

Editura Philobia,  
144 pagini, 26 lei

Regăsirea sensului
Jamie Wheal
Traducere Louis Ulrich, 
Tudor Ulrich
Încetul cu încetul, pe 
parcursul ultimului secol 
și, acum, dintr-odată și pe 
deplin, suferim un colaps al 
Sensului. Fundamentalismul 
și nihilismul umplu acest 
gol, cu consecinţe care ne 
afectează pe toţi. Într-o 
lume care are nevoie de 
noi în cea mai bună formă, 
bolile disperării, tribalismul 
și uzura ne secătuiesc. 
E vital să recâștigăm 
controlul asupra poveștilor 
pe care le spunem, fiindcă 
ele dau formă viitorului pe 
care-l creăm. În Regăsirea 
Sensului sunt oferite 
răspunsuri la problemele cu 
care ne confruntăm: cum să 
înlocuim credinţa oarbă cu 
experienţa directă, cum să 
trecem de la parte la întreg 
și cum să vindecăm izolarea 
prin conectare. Mai simplu 
spus, cum să ne revitalizăm 
corpurile, să ne stimulăm 
creativitatea, să ne reactivăm 
relaţiile și să răspundem o 
dată pentru totdeauna la 
întrebările „de ce suntem 
aici?” și „ce facem acum?”.

Editura Publica,  
496 pagini, 69 lei
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E grav?
Burton Paul
Traducere de Luiza 
Mohonea
Această carte este o adevărată 
biblie care te poate ghida și ajuta 
atunci când cauţi pe internet 
diverse informaţii medicale. 
În prezent, suntem martorii 
celei mai mari pandemii din 
ultimii 100 de ani, iar nevoia de 
date și cunoștinţe credibile și 
corecte este mai importantă ca 
oricând. Acest ghid te va ajuta 
să identifici dacă un site care 
conţine informaţii medicale 
este credibil și sigur, să nu 
intri în panică, ci din contră, 
să rămâi calm și concentrat, 
mai ales în timpul unei 
pandemii, să descoperi cele 
mai bune site-uri informative 
în timpul pandemiei care a 
afectat întreaga omenire, să-
ţi canalizezi atenţia către o 
anumită boală, inclusiv către 
COVID-19, să intri în contact 
cu alte persoane care suferă de 
aceeași afecţiune, să discuţi cu 
doctorul tău despre rezultatele 
căutărilor tale și să găsești 
sprijin de încredere în mediul 
online în legătură cu sănătatea 
mentală.

Editura Niculescu,  
248 pagini, 34,90 lei

Arta adaptării celor 
inadaptaţi
Ty Tashiro
Unu din cinci oameni 
manifestă o vădită „stângăcie 
socială”, arată studiile citate 
în prezenta carte. Și, oricât de 
buni ar fi la matematică sau 
la alte discipline abstracte, 
acești indivizi timizi, 
inadaptaţi și „distraţi” nu 
reușesc să înţeleagă unde 
greșesc și ce pot face pentru 
a se relaţiona cu mai multă 
iscusinţă. Plecând de la 
cercetări empirice și de la 
sugestive povești de viaţă, 
psihologul american Ty 
Tashiro povestește cum văd 
lumea cei inadaptaţi, dar oferă 
totodată o serie de strategii 
utile pentru a descifra corect 
semnalele interpersonale, 
pentru o mai bună armonizare 
cu partenerii de discuţie, 
dar și pentru a ţine în frâu 
anxietatea socială. Mesajul 
contraintuitiv al cărţii sună 
astfel: aceleași caracteristici 
care ne fac să reacţionăm cu 
stângăcie în context social 
pot fi exploatate și pentru o 
adaptare de succes. 

Editura Trei,  
în curs de apariţie

Cuvinte care 
schimbă minți 
Shelle Rose Charvet
Traducere de Livia 
Olteanu
Lucrezi și trăiești alături de 
persoane care sunt greu de 
convins și care îţi resping 
ideile automat, fără ca măcar 
să se gândească la ele? Ţi-
ai dori să ai puterea de a-i 
influenţa pe cei din jur fără 
să-i manipulezi? Ești curios 
să afli cum îi poţi motiva pe 
ceilalţi, cum îi poţi ajuta să 
ia decizii și cum poţi deveni 
mai persuasiv în activitatea 
ta? Potrivit lui Shelle 
Rose Charvet, specialistă 
internaţională în limbajul 
de inf luenţare, secretul 
comunicării este simplu: 
dacă vrei ca mesajul tău să 
ajungă la celălalt și să aibă 
un impact asupra lui, trebuie 
să apelezi la cuvintele și 
comportamentele adecvate. 
În felul acesta, te vei putea 
înţelege la un nivel profund 
cu interlocutorul tău, iar 
relaţia dintre voi se va 
ameliora în mod miraculos.

Editura Litera,  
în curs de apariţie

Totdeauna singură
Aurora Liiceanu
Ce ar putea avea în comun o 
intelectuală de la începutul 
secolului XX și o femeie 
modernă? Catherine Pozzi, 
cu un tată celebru – medicul 
Samuel-Jean Pozzi, admirat 
în epocă, dar și în zilele 
noastre –, prezentă constant 
în saloanele pariziene, 
prietenă cu Rilke și Anna 
de Noailles, a fost nefericită 
în tumultuoasa ei legătură 
amoroasă cu Paul Valéry. 
Astăzi, Claudia este prinsă 
de câţiva ani într-o relaţie 
toxică, ciudată, încâlcită. 
Deși le desparte un secol, 
cele două par să aibă aceeași 
poveste de dragoste tristă. 
De ce? Există, oare, un 
fel de genă a nefericirii, 
rebelă, autonomă și, mai 
mult, specifică femeilor? E 
greu de spus, însă poveștile 
colaterale din carte arată că 
există multe alte femei care 
trăiesc un fel de nefericire 
foarte asemănătoare. Femei 
de demult și de acum.

Editura Polirom,  
184 pagini, 29,95 lei
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PARENTING ROMAN

Învăţătorii de grijă. 
Salvatorii
Alex Donovici
Ilustraţii de Leonid 
Gamarţ
Oare cum a ajuns un pui de 
pisică, pricăjit și murdar, în 
casa unei familii sărace din 
secolul al I ‑lea? Ce se va 
întâmpla cu el? i care îi este 
oare isiunea? ebe este un 
motănel care învaţă alături de 

aria, micuţa lui stăpână și 
prietenă, că mai presus decât 
lucrurile materiale, ceea ce 
ne face să ne simţim împliniţi 
și fericiţi este I IR A. 
mpreună, cei doi trec prin 

tot felul de situaţii, mai mult 
sau mai puţin plăcute, plasate 
în timpul epidemiei de ciumă 
din secolul al I ‑lea, și care, 
însumate, vor duce mai întâi 
la salvarea familiei ariei, 
greu încercată de viaţă, și 
apoi la salvarea întregului 
sat medieval în care trăiesc. 
Cum vor fi salvaţi și cum 
vor învăţa preţioasa lecţie a 
iubirii, veţi a a citind noua 
carte a lui Alex Donovici, în 
care prietenia și aventura se 
împletesc împreună într‑o 
frumoasă poveste despre 
dragoste și roadele ei.

Editura Curtea Veche,  
184 pagini, 70 lei

Lecţii de magie
Elizabeth Gilbert
Traducere de Cornelia 
Dumitru
Nimeni nu cunoa te mai 
bine drumurile sinuoase ale 
creativităţii decât lizabeth 
Gilbert, întruchiparea perfectă 
a propriei teorii: ca să creezi, 
fie în artă, fie în viaţa personală, 
nu trebuie decât să îndrăzne ti 
să te la i inspirat i apoi să 
perseverezi pe calea pe care 
ţi‑o deschide inspiraţia. Astfel 
se produce area agie. Astfel 
se preschimbă banalul cotidian 
într‑un tărâm al bucuriei i 
al imprevizibilului. După ce 
conferinţele sale motivaţionale 
T D s‑au bucurat de mare succes, 
autoarea bestsellerului ănâncă, 
roagă‑te, iube te s‑a simţit 
inspirată să scrie un ghid de 
crea ti vitate pentru numero ii 
ei cititori i nu numai. Cu stilul 
ei spumos, plin de umor, dar i 
cu seriozitatea cuiva care s‑a 
dăruit cu totul muncii creative, 

lizabeth Gilbert ne adresează 
un îndemn esenţial: să scoatem 
la iveală comorile ascunse în noi 
i să alegem cea mai bună dintre 

vieţile pe care le putem trăi. 
Cheia unei vieţi fericite este să 
ne lăsăm condu i de curiozitate, 
nu de frică.

Editura Humanitas,  
236 pagini, 39 lei

Arta războiului lui 
Sun Tzu pentru femei
Catherine Huang, A.D. 
Rosenberg
Traducere de Luciana 
Dănilă
Tratatul clasic al lui Sun Tzu 

 Arta războiului a permis 
generaţiilor de bărbaţi să 
devină gânditori strategici 
de succes. De această dată, 
ghidul Artei războiului este 
menit să ajute femeile să 
reușească atât la locul de 
muncă, cât și în viaţa lor 
personală  ilosofia lui Sun 
Tzu este simplă  în primul 
rând, recunoaște‑ţi punctele 
tari și punctele slabe, apoi 
urmează câteva reguli simple 
pentru a‑ţi maximiza punctele 
tari și a le minimiza pe cele 
slabe. emeile își pot atinge 
cu ușurinţă obiectivele și 
pot obţine respectul pe 
care îl merită dacă înţeleg 
principiile de bază ale puterii 
care guvernează toate relaţiile 
umane. Pentru femei, ca și 
pentru Sun Tzu, succesul nu 
vine pur și simplu din a ști ce 
să faci, ci din a ști cine ești și 
cum să‑ţi folosești calităţile 
înnăscute în cel mai bun 
avantaj

Editura CREATOR,  
246 pagini, 39 lei

Oameni capabili
Klas Ekman
Traducere de Daniela 
Ionescu
ohan și Anna, doi 

amanţi, se cazează 
la un hotel mic din 
vestul Suediei. ohan 
tocmai a părăsit‑o pe 
soţia lui ca să fie cu 
Anna și abia așteaptă 
să sărbătorească. nsă 
Anna are alte planuri 

 ea a decis să pună 
capăt relaţiei. amilia 
ei e mai importantă 
decât căutarea fericirii. 
O greșeală fatală pe 
care o comit împreună 
dezlănţuie tăvălugul 
de minciuni care îi va 
purta și pe ei și pe cei din 
jurul lor, pe un drum de 
coșmar. ieţile tuturor 
vor fi schimbate pentru 
totdeauna. n roman 
psihologic întunecat, 
ţesut cu măiestrie, 
despre minciună , 
responsabilitate și 
decădere.

Editura 
Crime Scene Press,  

368 pagini, 37 lei

DEZVOLTARE PERSONALĂ
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ogoterapia
„Nu căutaţi succesul – cu cât îl căutaţi mai aprins și cu cât transformaţi succesul 
într-un scop, cu atât mai mult vă îndepărtaţi de el. Pentru că succesul, la fel ca 

fericirea, nu poate fi căutat; succesul este o consecinţă, un efect secundar necăutat al 
dedicării faţă de o cauză mai mare decât persoana sau a renunţării de sine în relaţie 
cu altă persoană. Fericirea pur și simplu se întâmplă, ceea ce este perfect adevărat și 

în cazul succesului: ca să îi permiţi să se producă, trebuie să nu îţi pese de el. Vă cer să 
vă ascultaţi conștiinţa și să vă străduiţi să îndepliniţi cât mai bine ce vă spune aceasta. 

Apoi veţi constata că pe termen lung – am spus pe termen lung! – succesul vă va 
urmări tocmai pentru că aţi uitat de el.” Victor Frankl – Omul în căutarea sensului vieţii

D E  A N D R A  C R U C E A N U

În primăvara anului 1, niversul mi‑a adus 
în atenţie cartea lui ictor ran l, Omul în 
căutarea sensului vieţii. Am citit‑o în fix trei 
zile, pe nerăsu ate. De ce? n primul rând 
pentru că părea că este scrisă 
despre pandemie și nu despre 

atrocităţile întâmplate în Auschwitz 
și Dachau  lagărele de concentrare 
despre care ictor ran l povestește 
în carte. lterior am citit că el a scris 
cartea în  zile consecutive și a vrut 
să o publice anonim cu titlul Spune da 
vieţii. Cartea te îndeamnă la acceptare 
și la înţelegerea esenţei umane care 
reprezintă, de fapt, călătoria noastră, 
a tuturor, în această lume. Speranţa 
reprezintă farul acestei vieţi, care, 
ca și în cazul lui ictor ran l, te 
poate ţine pe linia de plutire și te poate 
conduce spre sensul acesteia. ste o carte despre 
puterea de a fi O , despre faptul că oricât de greu 
ne‑ar fi în contexte  situaţii externe dificile, avem 
întotdeauna puterea să A G  cum anume ne 

raportăm la ce ni  se întâmplă. ltima idee a făcut 
atât de mult sens în mintea mea, încât îmi aduc 
aminte că am închis cartea și am stat ceva vreme 
să re ectez. i s‑a părut atât de puternic faptul că 

putem alege. Tot timpul  Nu suntem 
niște victime ale destinului. Nu 
suntem neputincioși. Din contră. 
Responsabilitatea și puterea ne 
aparţin. iecăruia dintre noi. n 
orice situaţie.

Cu asta în minte, după ce am 
terminat cartea, am căutat pe 
internet numele autorului și am 
găsit Institutul ictor ran l din 

iena victorfran l.org  unde, 
surpriză, sute de centre din toată 
lumea erau acreditate în formarea 
de logoterapeuţi sau consilieri în 

logoterapie. Nu știu cum iar  am ajuns  pe pagina 
Institutului de ogoterapie ictor ran l din Israel. 
Dintre toate ţările unde aș fi putut să mă formez, 
tocmai Israel a fost ţara care mi‑a fost adusă  în 

ANDRA CRUCEANU
Life Coach, Consilier în 
logoterapie în formare
www.happyology.ro
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atenţie. I-am scris instant fondatoarei institutului, dr. 
Batya Yaniger și aproape imediat am început Level 
1 – Introducere în logoterapie, iar în prezent sunt în 
formare pentru Level 2 – Advanced Level pentru a 
fi Consilier în Logoterapie. 

Logoterapia reprezintă efortul căutării sensului vieţii 
fiecăruia dintre noi, lucru care devine principala 
motivaţie a vieţii. Este un demers care ne confruntă 
și ne reorientează în același timp către sensul vieţii 
noastre. „Sensul este unic și specific, în ideea că 
poate și trebuie să fie împlinit de persoana căreia îi 
aparţine, pentru că doar atunci va dobândi suficientă 
semnificaţie cât să satisfacă voinţa de sens a persoanei”. 
În logoterapie esenţa existenţei umane o reprezintă 
responsabilitatea, iar asta înseamnă că omul alege 
pentru ce, faţă de ce sau faţă de cine înţelege că este 
important să fie responsabil. De asemenea este la 
latitudinea fiecăruia dintre noi să interpretăm dacă 
ceea ce avem de făcut sau „sarcinile vieţii” cum sunt 
denumite în logoterapie, reprezintă o responsabilitate 
faţă de societate sau faţă de propria conștiinţă.  

Putem să descoperim sensul prin trei căi:
 � Prin crearea unei activităţi sau făcând o faptă 

bună.
 � Prin experimentarea unui lucru (bunătatea, 

adevărul, frumuseţea, etc.) sau întâlnirea unei 
persoane (prin trăirea experienţei trăirii cunoașterii 
unui alt om în unicitatea sa – prin iubire).

 � Prin atitudinea pe care o abordăm în faţa 
suferinţei inevitabile. 
În călătoria mea de până acum, am parcurs patru 
formări importante care m-au ajutat să mă vindec, 
transform și să percep Viaţa ca fiind cel mai frumos 
cadou pe care l-am primit. Coaching cu NLP (am 
transformat multe credinţe limitative în credinţe 
care îmi servesc), Metoda Constelaţiilor Sistemice 
Familiale sau terapia emoţiei (am vindecat relaţia 
cu familia de origine, în special, cu mama), Nirvana 
Yoga - Train the Trainer (practica zilnică îmi aduce 
multă liniște sufletească și claritate mintală), iar 
acum formarea în logoterapie – experienţă care 
încununează cumva tot ce am învăţat, integrat și 
vindecat până acum. O formare prin care am învăţat »
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 � Principala motivaţie pentru a trăi este dorinţa 
noastră de a identifica sensul vieţii.

 � Avem libertatea să identificăm sensul în ceea ce 
facem și trăim și în modul în care alegem să ne raportăm 
la o situaţie care implică suferinţă.
„Ce ne trebuia nouă era de fapt o schimbare în atitudinea 
noastră faţă de viaţă. ...nu conta cu adevărat ce așteptam 
noi de la viaţă, ci mai curând ce aștepta viaţa de la noi. 
Pentru asta era necesar să nu mai căutam un sens al 
vieţii, ci să ne percepem ca pe niște persoane pe care 
viaţa le ia la întrebări – zi de zi, oră de oră. Răspunsul 
nostru nu avea de-a face cu vorbitul și cu meditaţia, 
ci cu acţiunea și conduita corectă. În definitiv, viaţa 
înseamnă asumarea responsabilităţii identificării 
răspunsului corect la problemele pe care le ridică și 
îndeplinirea sarcinilor cu care ne provoacă existenţa.” 

Din perspectiva citatului de mai sus, vă ofer o întrebare 
pe care să v-o adresaţi, atât în momente de bucurie/ 
fericire/ mulţumire, dar mai ales în momente de 
confuzie/ tristeţe/ neputinţă – vă puteţi întreba: „daca 
viaţa mea ar putea vorbi cu mine, ce ar spune că vrea de 
la mine?” Și nu, în ultimul rând, să ne aducem aminte 
„Cât de frumoasă ar putea fi lumea” și că fiecare putem 
contribui la asta în fiecare zi prin ceea ce facem, ce 
alegem și cum ne trăim viaţa. 

Lecturi recomandate: 
 � Victor Frankl – Omul în căutarea sensului vieţii
 � Teria Shantal – The Life - changing Impact of 

Victor’s Frankl Logotherapy. 

să mă conectez cu Viaţa mea într-un mod pe care nu 
l-am experimentat până acum. Un mod de a fi în aici 
și acum prin simplu fapt că Viaţa se întâmplă pur și 
simplu. Este ca și cum dezvolt o relaţia cu ea. Văd 
ce „îmi spune” prin ce „îmi aduce” sau pe cine „îmi 
aduce”, prin experienţele pe care le trăiesc. Observ 
cum mă detașez de ce este pentru că știu că totul este 
doar o experienţă și tot ce contează este:

 � atitudinea pe care o aleg să privesc ce este,
 � cine sunt eu în urma experienţei respective,
 � cum se transformă Viaţa mea pentru că am trăit 

acea experienţă,
 � cum anume reacţia mea la ce se întâmplă 

impactează oamenii din jurul meu (aici intervine 
responsabilitatea alegerilor pe care le fac).
Este ca și cum până acum, am vindecat, am înţeles, 

iar acum este momentul să trăiesc. Să privesc Viaţa în 
faţă. Să văd ce anume își dorește de la mine. Ce îmi 
spune. Despre ce este aici și acum. Cum anume pot 
face să fie cu sens sau să iau sensul din ce este. Cum 
faptul că pot alege a devenit puterea mea numărul 
unu. Cum anume faptul că Viaţa are cursul ei firesc, 
iar până acum am tot încercat să controlez acest curs 
cu gândul că „știu mai bine”, dar am conștientizat că 
nu este important să știu, ci mai degrabă să mă las 
să simt, pentru că viaţa se trăiește nu se gândește. 

Logoterapia este, în esenţă, despre faptul că:
 � Viaţa are sens în toate circumstanţele, chiar și 

cele mai nefericite.
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Lacrimi de campion
Sunt foarte mulţi factori care contribuie sau intervin în procesul 

de obţinere a performanţei. Lacrimile sportivului de performanţă 
sunt, însă, factorul cu cel mai mare impact asupra tuturor, de la 

antrenori, psihologi, colegi, conducători, la familie, fani, suporteri și, 
îndrăznesc să spun, până la întreaga societate.

D E  C Ă T Ă L I N  A N G H E L A C H E

n sportiv de performanţă are în jurul 
lui o armată de oameni. Programul 
lui este foarte bine organizat în 
fiecare moment de către antrenori 
fizici, tacticieni, coach, medici, 
fizio‑ inetoterapeuţi, nutriţioniști, 

psihologi și așa mai departe.  a antrenamente, 
nutriţie, pregătire fizică și psihologică, pregătire 
tactică, recuperare și toate acţiunile de care depinde, 
direct sau indirect, performanţa unui campion se 
adaugă și variabilele dependente de factorii externi, 
mai puţin controlabili sau mai degrabă deloc 
controlabili, precum datele adversarilor, arbitraj, 
teren și alte condiţii de mediu. Totuși, mai există un 
factor important, pe care nu știu cum să îl clasific, 
și anume lacrimile. acrimile se adună, de‑a lungul 
vieţii sportive și, mai apoi, de‑a lungul întregii vieţi 
într‑un șirag foarte preţios pe care un sportiv îl ţine 
lângă inimă.
Am să mă explic. oi face acest lucru în felul meu, de 
inginer la bază, sensibil la sisteme și la legile acestora.

Există lacrimi de frustrare.
n cadrul programului ocurilor Olimpice de Iarnă, 

o probă a fost dată peste cap de anumite decizii ale 
arbitrilor. n urma acestora, câţiva sportivi favoriţi 
la medalii au fost descalificaţi, ei neputând participa 
în concursul pentru care s‑au pregătit vreme de patru 

ani sau un ciclu olimpic. ste probabil foarte frustrant 
să te pregătești ani de zile pentru un obiectiv așa de 
important cum este o medalie la ocurile Olimpice, 
să faci o mulţime de sacrificii, să știi că ai făcut tot ce 
trebuie făcut, și, după ce ai depus atât de mult efort să 
ajungi în ziua concursului, să fii și favorit la o medalie 
și să ţi se ia dreptul de a concura și implicit șansa 
să câștigi  ai frustrant este să se întâmple în felul 
acesta, pe care tu, un campion, nu îl poţi controla. 
Așa se nasc lacrimile de frustrare. Ce rămâne de 
făcut? Să lucreze cu sine și să preschimbe frustrarea 
în motivaţia care va alimenta o perioadă viitoare de 
creștere. Astfel, victoria va fi mult mai dulce.
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Există lacrimi de fericire.
Sunt cele mai des văzute de către noi, „civilii”. 
Le vedem la fiecare deznodământ fericit pentru 
un sportiv: atunci când se califică într-o fază a 
competiţiei importantă pentru el, când reușește să 
câștige o competiţie de seamă sau poate doar un 
meci cu o semnificaţie deosebită. Le vedem și la cei 
din ecosistemul campionilor: membri ai familiei, 
iubite sau chiar antrenori sau membrii ai delegaţiei. 
Sunt lacrimile pe care ne dorim să le vedem, sunt 
cele care ne fac, cumva, și pe noi părtași la acest 
fenomen numit sport de performanţă. Așa se nasc 
fanii pe viaţă!

Există lacrimi de emoţie.
Sunt foarte aproape de cele care apar la bucurie. 
Primul exemplu care îmi vine în minte este cel al 
Simonei Halep pe Arena Naţională! După lacrimile 
de bucurie de pe arena turneului de la Wimbledon au 
urmat cele de emoţie de pe Arena Naţională, când, 
la fel ca un general ce își prezintă trofeele obţinute 
într-o campanie victorioasă, ne-a prezentat tuturor 
celor veniţi să o aclamăm – trofeul de Mare Șlem 
obţinut cu câteva zile în urmă. Sunt lacrimi care 
certifică o legendă! Sunt și lacrimile care nasc viitori 
campioni și îi inspiră pe copiii care își vor dori ani 
de zile să fie asemenea campionului pe care îl iubesc. 
Să fie asemenea Simonei, Nadiei…

Există lacrimi de durere.
Durerea fizică aparută în urma vreunei 
accidentări face, de multe ori, să apară 
și lacrimile. Și nu doar la cei afectaţi, 
cei care resimt acea durere, ci și la noi, 
cei care suntem în jurul sportivului. 
Și spectatorii pot simţi această durere 
printr-o profundă empatie. Și asta face 
ca un spectator să devină mai apropiat 
de sportivul în cauză și de sport, în 
general. 

Lacrimile de durere mai pot apărea 
în urma vreunei vești triste, care 
anunţă dispariţia unui sportiv și care 
lasă un gol ce nu mai poate fi umplut 
niciodată... Sunt lacrimi pe care nu vrei 
să le vezi, emoţii care ne afectează pe 
toţi. Sunt lacrimile care duc la apariţia 
adevăratelor legende. 

Există lacrimi de nostalgie.
Acestea apar mai ales atunci când există 
timp pentru ele. Când un sportiv și-a 

terminat perioada de activitate, când „s-a lăsat”, poate 
ajunge să aibă mai mult timp liber, mai ales dacă nu și-a 
asigurat din timp și cariera post-sportivă. Iar atunci îl 
poate apuca nostalgia după vechile bătălii, după foștii 
colegi sau adversari. Sunt lacrimi care, canalizate în 
mod creativ pot da naștere unei cărţi de memorii sau 
la povești apreciate, care își au și ele rostul lor.

Lacrimile din timpul efortului de la 
antrenament.
Le-am lăsat la urmă pentru că simt că sunt cele mai 
importante. Sunt lacrimile care călesc caracterul, cele 
care, picătură cu picătură, asigură înalta performanţă. 
Sunt lacrimile care pot schimba o viaţă! Am avut 
șansa să privesc un astfel de moment în care am avut 
o revelaţie transformatoare pe viaţă.

Lucram cu un tânăr sportiv de 14 ani, care urma un 
program de creștere a detentei în cadrul Centrului 
Neuromotrica. Era seara, așa cum este de multe ori 
când lucrezi cu copiii care trebuie să meargă și la 
școală. Soarele apunea și ne trimitea prin fereastră 
o rază portocalie. Era o liniște un pic neobișnuită în 
laborator. Copilul își făcea programul pe simulator și 
atunci, am observat, în colţul ochiului său o lacrimă 
ca o perlă. Era o lacrimă din timpul efortului de la 
antrenament, o suferinţă dusă cu stoicism, care m-a 
schimbat și pe mine. 
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