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„Dăm la o parte ceea 
ce stă în calea noastră, 
a de ce-ului nostru și 
a conectării cu propria 
persoană. Dacă până 
acum fugeam de emoții, 
acum facem exact invers, 
noi le luăm, le trăim, le 
consumăm, le acceptăm. 
Le alergăm și le vânăm și 
ne descoperim pe noi, așa 
cum suntem cu adevărat, 
dincolo de ele.”

FLORIN ALEXANDRU

IDEI PRINCIPALE

• Fără să ne dăm seama, ne 
încărcăm cu energia emoțiilor 
pe care le trăim.

• Dacă nu consumăm energia 
emoțiilor trăite, ajungem să 
dăm pe-afară.

• Descărcarea emoțională are 
loc spontan, ca o răbufnire, 
disproporționat cu stimulul 
declanșator.   

• Atunci când descărcarea 
lipsește cu totul, energia 
blocată în corp poate provoca 
boli psihosomatice.

• Bruce Lipton și Joe 
Dispenza sunt doi cercetători 
care au studiat fenomenul 
psihosomatizării.

• Emoțiile sunt reprimate 
atunci când nu putem 
accepta diverse situații.

VIDEO 7.1 
Mulți credem despre noi înșine că suntem un sac fără fund 
al emoțiilor neexprimate, netrăite, nerostite. Învățăm să ne 
tratăm singuri în acest fel, dar primim ajutor și de la alții prin 
educație, cutume sociale etc. Realitatea este însă diferită: ne 
încărcăm până dăm pe afară. 

Descărcarea are loc spontan, sub presiune cantitativă: nu 
contează intensitatea emoției care declanșează descărcarea, 
contează că e ultima care a umplut paharul. Și credem că am 
izbucnit din senin. 

Până la izbucnire, suferim totuși fizic. Efortul reprimării 
este legat de multe afecțiuni fizice. Iar consumul de emoție 
devine în acest context, parte din terapie. Bruce Lipton și 
Joe Dispenza sunt doi dintre cercetătorii care au studiat 
fenomenul.

VIDEO 7.2 
Reprimarea emoțiilor vine pe fondul neacceptării unor situații, 
trăiri, stări sau concepte de viață în care suntem implicați. 

De ce ajung emoțiile reprimate să se întoarcă împotriva 
noastră? Din cauza procesului prin care comportamentul 
nostru se manifestă, pornind de la ele. 

Astfel, emoțiile reprimate au ca efect programe de viață, pe 
care le adoptăm inconștient. Programele acestea generează 
intenții, care la rândul lor crează alte emoții, emoții ce dau 
naștere unor gânduri (de regulă neplăcute).

VIDEO 7.3 
Majoritatea programelor de viață pe care le trăim au la 
bază emoții reprimate. Așadar, statistic vorbind, majoritatea 
emoțiilor pe care le trăim derivă din cele reprimate. 

Cu cât rulează mai mult în timp acest mecanism ce pleacă de 
la reprimare și ajunge la intenții, gânduri și emoții neplăcute, 
cu atât va fi mai greu de schimbat acest scenariu. 

Efortul de a modifica această situație este din ce în ce mai 
mare pentru că trecerea timpului face ca această înlănțuire 
care are ca rădăcină (fertilă) emoțiile reprimate să devină 
reflex. 

Mai mult, mecanismul devine și mai puternic odată cu 
sedimentarea unor noi straturi de emoții reprimate. 

-   o călătorie înspre tine în care vei învăța să celebrezi viața
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Așa se explică senzația că majoritatea emoțiilor trăite sunt 
de natură negativă. Astfel se construiesc nemulțumirea, 
frustrarea și dezamăgirea. Și ca să putem să suportăm 
valurile negative ce ne inundă, începem să ne spunem 
minciuni. 

VIDEO 7.4 
Pentru a evita degringolada emoțională dictată de reprimare 
este important să învățăm să consumăm emoții. Procesul 
trebuie purtat treptat: fiecare emoție reprimată trebuie 
observată, studiată și descifrată, astfel încât să vedem 
mesajul purtat de ea. 

Mecanismul de consum poate fi declanșat pornind de la 
o singură întrebare: ce am de acceptat pentru a ieși din 
această situație? În majoritatea cazurilor, în spatele emoției 
declanșatoare stă o frică. 

Așa cum am văzut în modulele anterioare, frica poate fi de 
foarte multe feluri. Practicat constant, repetat, exercițiul 
acestei întrebări duce la un studiu aprofundat al sinelui și 
reprezintă un antidot împotriva înverșunării. 

În continuare, pentru fiecare situație pe care nu o acceptăm, 
să notăm emoția, gândul și acțiunea din spatele ei. În felul 
acesta vom scoate la suprafață, în planul conștient tot ceea 
ce am refuzat până acum să manifestăm. De aici începe 
consumul de emoții.

VIDEO 7.5 
Exercițiul consumării trebuie repetat până în momentul în 
care emoția reprimată, declanșatoare de stări negative, nu 
mai produce niciun efect. 

Este important de reținut că fiecare emoție are durata ei de 
consum. Cu cât intensitatea este mai mare, iar efectele mai 
puternice, cu atât va dura mai mult consumul ei. Așadar, 
intervalul de consum din momentul aducerii în prim plan 
poate varia de la câteva minute la câteva luni de zile. De 
aceea este importantă răbdarea și perseverența. 

Împărțiți în pași mai mărunți procesul de consum, pentru a 
nu vă simți copleșiți. Preluați controlul procesului. Plecați de 
la întrebarea „ce am de acceptat”, simțiți și consumați ceea 
ce se produce în voi din punct de vedere emoțional și opriți 
procesul prin exercițiul respirației conștiente. 

-   o călătorie înspre tine în care vei învăța să celebrezi viața

• Emoțiile reprimate au ca 
efect programe de viață, care 
generează intenții, care apoi 
generează alte emoții, care 
dau naștere unor gânduri (de 
regulă neplăcute).

• Majoritatea programelor 
de viață pe care le trăim au la 
bază emoții reprimate.

• Cu cât rulează mai mult 
în timp acest mecanism, 
ce pleacă de la reprimare, 
cu atât este mai greu de 
schimbat programul de viață. 

• Așa se explică senzația că 
majoritatea emoțiilor trăite 
sunt de natură negativă.

• Mecanismul de consum 
poate fi declanșat pornind de 
la o singură întrebare: ce am 
de acceptat pentru a ieși din 
această situație? 

• Apoi, pentru fiecare situație 
pe care nu o acceptăm, să 
notăm emoția, gândul și 
acțiunea din spatele ei. 

• Așa scoatem în plan 
conștient tot ceea ce am 
refuzat până acum să 
manifestăm. De aici începe 
consumul de emoții.

• Exercițiul se repetă până 
în momentul în care emoția 
reprimată, declanșatoare de 
stări negative, nu mai produce 
niciun efect.

• Fiecare emoție are durata ei 
de consum, care poate varia 
de la câteva minute la câteva 
luni de zile.
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SUPRIMARE ȘI REPRIMARE
Atunci când simțim o emoție pe care nu vrem să o simțim 
și în mod conștient încercăm să o evităm, atunci suprimăm 
acea emoție.

Când reprimăm înseamnă că împingem emoția 
inconfortabilă, pe care nu dorim să o simțim (și care adesea 
este legată de evenimente din copilărie), în subconștient și 
ajungem să nu mai fim conștienți de ea. Uneori accesăm 
frânturi din acele amintiri și emoții, dar fiind profund în 
negare nu vom accepta că am simțit sau că simțim așa ceva.

Dacă în copilărie am învățat să ne reprimăm emoțiile 
dureroase, în viața adultă vom fi predispuși să ne suprimăm 
emoțiile. Este în regulă să ne controlăm reacțiile emoționale 
în anumite conjuncturi sociale, dar să le evităm întotdeauna 
nu este o idee bună.

DE CE ESTE IMPORTANT DACĂ AVEM EMOȚII REPRIMATE?
Putem să ne descurcăm onorabil în viață cu tot cu emoții 
reprimate, să fim în regulă, să trăim normal. Sau să ni se pară 
că suntem în regulă și că ceea ce ni se întâmplă este normal.

Emoțiile reprimate ne pot trage înapoi de la a obține ceea ce 
dorim și de la a ne trăi viața așa cum vrem.

ESTE POSIBIL CA EMOȚIILE REPRIMATE SĂ ÎȚI AFECTEZE: 
Relațiile. Poți fi acuzat/ă că ești prea rece sau îi poți acuza pe 
alții că sunt prea emoționali. S-ar putea să te macine gelozia 
sau să ai tendința de-a exagera lucrurile, înlocuind emoțiile 
cu dramatizarea situației. Este posibil să ai dificultăți în a te 
conecta  în cuplu și a experimenta adevărata intimitate.

Cariera. Emoțiile reprimate te fac să reacționezi exagerat 
față de ceea ce se întâmplă și celorlalți le este greu să lucreze 
cu tine. Te pot determina să eviți conflictul și, prin urmare, 
să îți lipsească comportamentul asertiv necesar pentru a 
fi promovat/ă. Dacă vei întâmpina probleme la locul de 
muncă în timp ce ai dificultăți și în alte aspecte ale vieții, devii 
susceptibil/ă pentru o cădere nervoasă care te-ar putea costa 
locul de muncă sau chiar întreaga carieră.

Sănătatea. Emoțiile reprimate pot cauza anxietate și 
depresie și ambele pot afecta sănătatea fizică (tensiune 
musculară, insomnii, ridicarea nivelului de cortizol, etc.). De 
asemenea generează comportamente adictive precum 
consumul ridicat de alcool sau mâncatul compulsiv.

-   o călătorie înspre tine în care vei învăța să celebrezi viața

Cu toții ne ascundem emoțiile 
din când în când. Dar este o 
diferență între a păstra pentru 
tine ceea ce simți și a-ți 
reprima emoțiile.

*Poți revedea informațiile 
de la paginile 15-16, despre 
cele 5 moduri de-a gestiona 
emoțiile negative, precum 
și cele de la paginile 17-18, 
despre cele 7 emoții pe care le 
reprimăm de obicei.
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CUM ÎȚI POȚI DA SEAMA CĂ AI EMOȚII REPRIMATE?
Când ai emoții reprimate urăști să fii întrebat/ă ce simți 
despre o situație sau o persoană. Această întrebare te va lăsa 
fără cuvinte, neajutorat/ă și confuz/ă sau deranjat/ă peste 
măsură, ca și cum acea întrebare ți-ar viola intimitatea.

Reprimarea emoțiilor va face dificil să-ți exprimi și să-ți 
înțelegi emoțiile în toate aspectele vieții, nu doar în unele. 
Dacă, de exemplu, ești o persoană afectuoasă și deschisă 
cu familia și prietenii, dar îți e greu să te relaxezi în preajma 
colegilor, în situația din urmă este posibil să fie vorba de 
diferențe de personalitate sau nervozitatea pe care ți-o 
creează locul de muncă.

Semne și simptome ale reprimării emoțiilor

• te simți incomod în prezența oamenilor emoționali.

• în secret crezi că furia și tristețea sunt „rele”.

• rareori (dacă o faci vreodată) plângi sau țipi.

• dacă se întâmplă să te înfurii sau întristezi, ai tendința să 
reacționezi exagerat la stimuli de intensitate mică (să-ți ieși 
din sărite când ești rugat/ă să ștergi mai bine farfuriile).

• crezi că te simți „bine” tot timpul, te percepi ca fiind 
relaxat/ă și tolerant/ă.

• ai momente în care te bazezi pe hobby-uri de evadare 
(uitatul intensiv la televizor sau la seriale, jucatul de jocuri 
video sau dormitul excesiv).

• ai experiențe de care nu ești convins/ă că te bucuri, dar le 
lași să se întâmple.

• dacă îți asculți gândurile descoperi că sunt negative sau/și 
critici din partea ta sau a altora.

• simți nevoia de-a avea lucrurile sub control.

Emoțiile reprimate se reflectă în modul în care 
interacționezi cu ceilalți oameni:

• rareori te deschizi în fața altora (dacă o faci vreodată) și 
preferi să păstrezi pentru tine ceea ce simți sau gândești.

• poți părea o persoană foarte deschisă și sociabilă, 
comunicativă, dar să nu vorbești despre propria persoană și 
ceea ce te reprezintă.

-   o călătorie înspre tine în care vei învăța să celebrezi viața
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• ai putea chiar să fii clovnul de serviciu, făcându-i pe ceilalți 
să râdă, dar ascunzându-ți propriile emoții.

• ai puțini prieteni adevărați și ai probleme cu intimitatea 
sau îți este frică de intimitate.

• dacă cineva face ceva ce te deranjează, nu spui nimic, 
dar plănuiești să ieși din acea relație sau chiar să te răzbuni 
atunci când vei găsi momentul oportun.

Din punct de vedere emoțional poți să:

• te simți la pământ și obosit/ă fără un motiv anume sau 
chiar ușor deprimat/ă.

• simți un nivel scăzut de anxietate sau stres constant.

• ai o stimă de sine scăzută.

• ai o minte încețoșată, să uiți lucruri și să fii distrat/ă.

• ai comportamente auto distructive (mâncat sau băut 
excesiv).

• ai probleme de greutate.

• ai un sistem imunitar slăbit, predispus la răceli și gripe.

• dereglări ale somnului.

De asemenea este posibil ca de-a lungul timpului cei din jur 
să-ți fi spus că:

• ai un perete în jurul tău.

• e ceva fals la tine.

• ești rece din punct de vedere emoțional.

• ai un comportament pasiv-agresiv.

-   o călătorie înspre tine în care vei învăța să celebrezi viața
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EMOȚII ȘI AMINTIRI REPRIMATE
Freud, părintele psihanalizei, a sugerat că odată cu emoțiile 
neplăcute reprimăm și amintirea experienței care le-a cauzat, 
pentru a ne proteja și a ne proteja imaginea de sine, iar 
reprimarea este un mecanism de apărare.

Desigur, incapacitatea de a ne aminti experiențe dureroase 
poate avea și alte explicații și nu a fost demonstrat pe căi 
științifice că alegem să ne reprimăm amintirile. Dar dacă ai 
dificultăți în a-ți identifica emoțiile ca adult și în a le simți, 
este foarte probabil să fi trăit experiențe în trecut care îți 
necesită atenția.

A-ți reprima emoțiile poate fi și un comportament învățat în 
mediul în care trăim. Dacă părinții, de exemplu, nu își exprimă 
niciodată emoțiile precum tristeșea sau frica, este foarte 
probabil ca ai lor copii să le modeleze comportamentul, 
ascunzându-și emoțiile.

Traumele din copilărie sunt principala cauză a emoțiilor 
reprimate. Nu este nevoie să vorbim de traume majore. 
Un simplu comportament inadecvat poate marca în mod 
traumatizant creierul unui copil.

CUM ÎȚI POȚI DA SEAMA DACĂ AI TRĂIT O TRAUMĂ ÎN 
COPILĂRIE
Prin traumă suferită în copilărie ne referim la un eveniment, 
situație sau mediu experimentat în care, copil fiind, te-ai 
simțit vulnerabil/ă, ca și cum nu ai putut conta pe lume sau 
pe oamenii din jur să te țină în siguranță. 

Trauma din copilărie nu se rezumă exclusiv la situații în 
care te-ai aflat în pericol concret sau cineva ți-a făcut rău 
intenționat. Orice situație în care te-ai simțit singur/ă, 
vulnerabil/ă, copleșit/ă sau înspăimântat/ă este considerată 
o experiență traumatizantă. Trauma psihologică are loc nu 
datorită faptelor care au avut loc, ci datorită experienței și a 
perspectivei personale asupra a ceea ce ți s-a întâmplat.

O formă comună de traumă, considerată tabu, este abuzul 
sexual. Multe forme de abuz sexual sunt trecute cu vederea. 

De asemenea, a fi dezbrăcat/ă în pielea goală ca formă de 
pedeapsă (eventual și bătut/ă după), precum și a primi în 
mod constant comentarii inadecvate la adresa modului în 
care îți arată corpul, poate genera o traumă.

-   o călătorie înspre tine în care vei învăța să celebrezi viața

TIPURI DE TRAUMĂ
Experiențele sunt traumatizante 
deoarece ele sunt neașteptate, 
nedorite și ești incapabil/ă de 
a le opri.

EXPERIENȚE TRAUMATIZANTE 
EVIDENTE:
• pierderea unei persoane 
iubite datorită bolii sau morții
• un dezastru natural
• un accident
• a fi supus abuzului fizic
• schimbarea mediului 
(locuinței, țării de rezidență 
etc.)
EXPERIENȚE TRAUMATIZANTE 
MAI PUȚIN EVIDENTE:
• traiul în sărăcie
• schimbarea bruscă a școlii
• un frate bolnav (sau soră)
• o intervenție chirurgicală
• traiul cu părinți care se 
ceartă mereu
• traiul într-o comunitate 
violentă sau periculoasă
• a vedea cum unul dintre 
părinți este răni
EXPERIENȚE TRAUMATIZANTE 
EMOȚIONALE:
• o experiență umilitoare la 
școală
• a fi atacat de un bătăuș
• a fi mereu criticat, învinovățit, 
rușinat de o figură parentală
• a nu primi suficientă 
atenție de la persoana care te 
îngrijește
• a fi nevoit/ă să ai grijă de 
unul dintre părinți
• a fi neglijat/ă
• a fi abandonat/ă de o 
persoană iubită
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Ideea că un copil nu va fi afectat de ceea ce nu înțelege este 
incorectă. Chiar dacă un copil nu înțelege ceea ce se întâmplă 
din punct de vedere logistic, el/ea poate înțelege pericolul 
și discordia și acestea generează trauma. Chiar și un copil 
mai mic de un an poate simți și poate fi afectat de suferința 
persoanei care îl/o îngrijește.

De fapt, copiii sunt afectați în mai mare măsură decât 
adulții de evenimentele traumatizante, deoarece ei pot simți 
pericolul, dar nu și-l pot explica așa cum o poate face un 
adult, iar asta îi face mai vulnerabili și mai speriați.

Deoarece creierul copiilor este încă în formare, experiențele 
traumatizante pot avea efecte negative asupra dezvoltării 
cortexului cerebral, afectând învățarea, concentrarea atenției, 
memoria, capacitatea de a-și regla emoțiile și a gestiona 
stresul.

CUM ÎȚI POȚI DA SEAMA DACĂ AI SUFERIT TRAUME ÎN 
COPILĂRIE
Nu toți oamenii reacționează la fel în fața traumei. Unii 
oameni își amintesc experiențele traumatizante în detaliu, 
alții le alungă complet din memorie.

Unii oameni continuă să dezvolte simptome ale traumei de-a 
lungul timpului, la alții acestea se activează la vârsta adultă 
sub influența unor stimuli, precum o nouă slujbă care este 
stresantă, o nouă relație de cuplu sau o nouă experiență 
traumatică, precum o despărțire sau moartea unei persoane 
iubite.

Traumele suferite în copilărie, în funcție de gravitate, pot 
genera diverse tulburări mentale precum: anxietate sau 
depresie, dependențe, furie reprimată și probleme în a 
gestiona furia, tulburări de alimentație, simptome de stres 
post traumatic, simptome ale șocului emoțional. 

Abuzul sexual este conectat cu dezvoltarea tulburării de 
personalitate „borderline”, instabilă emoțional.

-   o călătorie înspre tine în care vei învăța să celebrezi viața

SEMNE POSIBILE ALE 
TRAUMEI:
• depresie cronică sau 
anxietate
• stări schimbătoare (toane) 
sau o tendință de-a reacționa 
exagerat
• dificultăți în a gestiona 
stresul
• o credință fundamentală că 
lumea este un loc periculos
• dificultăți în a avea 
încredere în alții
• o senzație inexplicabilă de 
singurătate și izolare
• incapacitatea de a menține 
relații satisfăcătoare și de 
durată
• să te simți amorțit/ă sau ca 
și cum te-ai vedea din afară
• insomnie sau coșmaruri 
constante, cu teme care se 
repetă
• dificultăți în a te concentra
• un sentiment inexplicabil de 
pierdere și jale
• dureri inexplicabile sau 
oboseală cronică
• tresari ușor și reacționezi 
irascibil
• abuz de substanțe (droguri, 
alcool, mâncat compulsiv) 
sau/și alte comportamente 
adictive
• auto-vătămare 
(comportamente ce variază 
de la a-ți provoca răni, la a 
ingera substanțe toxice sau a 
te pune în situații periculoase)



GENIU FLORIN ALEXANDRU140

7
CONSUMAREA 
EMOȚIILOR

AFLĂ MAI MULTE - TRAUMA ȘI REPRIMAREA

CE POȚI FACE DACĂ SUSPECTEZI CĂ AI SUFERIT TRAUME 
ÎN COPILĂRIE?
Nu ai nici o vină pentru ceea ce s-a întâmplat. Ceea ce s-a 
întâmplat a fost în afara controlului tău.

Acum este în controlul tău să iei măsuri pentru a te ajuta.  
Cu suportul și atenția necesare poți reduce efectele traumei. 
Acum ai acces la numeroase surse de informație și grupuri de 
suport pe internet. 

În continuare, vei găsi exerciții recomandate pentru aducerea 
în plan conștient a emoțiilor reprimate și consumarea lor.

Dacă simți nevoia, cere ajutorul unui psihoterapeut.

Atenție! 

Să descoperi traumele suferite în copilărie îți poate stârni 
furia împotriva celor care ți-au cauzat trauma sau au fost 
implicați în situația traumatizantă. 

Evită să îi contactezi imediat, pentru a le reproșa ceea ce     
ți-au făcut, a-i învinovăți și a-ți revărsa furia asupra lor. 

Este recomandat ca mai întâi să procesezi emoțiile 
declanșate de episodul traumatizant și abia după ce îți 
redobândești echilibrul emoțional să îi contactezi, pentru a 
putea gestiona consecințele acelei conversații.

Concentrează-ți atenția asupra lecțiilor pe care le ai de 
învățat din acele experiențe. Vei ajunge să te cunoști mai 
bine și să renunți la tot ceea ce nu te reprezintă și te-a 
împovărat până acum.

Privește-ți experiențele și emoțiile cu iubire, empatie și 
înțelegere. Fă la fel și cu persoanele implicate în acele 
evenimente traumatizante.

-   o călătorie înspre tine în care vei învăța să celebrezi viața
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Privește-ți emoțiile cu dragoste și compasiune.

Analizează-ți convingerile fundamentale care te împiedică să 
îți exprimi emoțiile.

Identifică nevoile de la bază și clarifică-ți obiectivele.

Înaintea unei conversații importante, încărcată emoțional, 
eliberează-te de emoții precum furia sau vinovăția, pentru a 
nu folosi emoțiile drept arme. Discută mai întâi cu un prieten 
sau scrie-ți gândurile și trăirile în jurnal.

Alege cu grijă persoanele cărora te destăinui, nu oricine este 
interesat de ceea ce simți. 

Ajustează-ți mesajul în funcție de situație.

Permite-ți să fii suficient de vulnerabil/ă încât să simți 
emoțiile. Evită suprimarea sau reprimarea emoțiilor. 

Nici extrema cealaltă nu este recomandată, exprimarea 
fiecărei emoții este specifică persoanelor histrionice și îi 
epuizează pe cei din jur.

Când îți exprimi emoțiile în mod constructiv, asta te apropie 
mai mult de cei dragi și întărește relațiile. 

A verbaliza ceea ce simți, ceea ce gândești, ceea ce ai nevoie 
ajută la clarificarea situațiilor și duce la rezolvarea eficientă a 
problemelor.

Lucruri pe care să le iei în considerare când îți exprimi 
emoțiile:

• Momentul – nu trebuie să reacționezi instantaneu.

• Scopul – ceea ce vrei să obții.

• Onestitatea – fii tu însuți/însăți atunci când te exprimi.

-   o călătorie înspre tine în care vei învăța să celebrezi viața
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Formulează afirmația după structura „Eu simt...” și 
completează cu emoția simțită. Evită formularea de tipul „Eu 
simt că...”

Cea mai frecventă greșeală este afirmația „Mă faci să mă 
simt...” și deschide calea către conflict și sentimente rănite.

 Motive pentru care să înlocuiești „Mă faci să mă simt...” cu 
„Eu simt...”

„Mă faci să mă simt...” este interpretată ca o acuzație și o 
învinovățire a celuilalt, nu ca pe simpla exprimare a propriilor 
simțăminte. De regulă, când exprimăm emoții care ne fac să 
ne simțim vulnerabili, precum tristețea, confuzia, anxietatea, 
îi invităm pe cei din jur să ne arate empatie. Când facem 
acuzații îi provocăm să fie antagonici și defensivi. 

Compară următoarele categorii de afirmații. Pe care ți-ar 
plăcea să le auzi?

• A: Mă simt inconfortabil. Simt tristețe. Mă simt prost.

• B: Mă faci să mă simt inconfortabil. Mă faci să mă simt 
trist/ă. Mă faci să mă simt prost.

„Mă faci să mă simt...” te transformă într-o victimă 
neajutorată. Îi dai celuilalt puterea de a-ți repara emoțiile 
negative. În schimb, „Eu simt...” îți dă ție puterea de-a afla 
ce să faci pentru a te simți mai bine. Poate emoția este 
generată de oboseală sau foame sau o situație provocatoare 
ce pare dificil de rezolvat. Când spui „Eu simt...” și tu și 
cealaltă persoană vă concentrați asupra dilemei tale.

„Mă faci să mă simt...” invită la acuzații reciproce, deoarece 
sună ca un atac la adresa celuilalt, care va sări la contra atac 
și conversația riscă să escaladeze într-o ceartă.

Iată un exemplu:

• Raluca: Mă faci să mă simt neatrăgătoare. Abia mai îmi 
faci complimente din când în când.

• Matei: Asta e din cauză că mă faci să mă simt un soț 
îngrozitor!

Când cealaltă persoană aude „mă faci să mă simt” nici nu 
mai contează ce spui după. Începând diferit conversația, 
dialogul poate fi chiar productiv.

-   o călătorie înspre tine în care vei învăța să celebrezi viața

Când îți exprimi emoțiile 
în mod constructiv, asta te 
apropie mai mult de cei dragi 
și întărește relațiile. 

A verbaliza ceea ce simți, ceea 
ce gândești, ceea ce ai nevoie 
ajută la clarificarea situațiilor 
și duce la rezolvarea eficientă 
a problemelor.
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• Alina: Mă simt neatrăgătoare. Când abia mai îmi faci 
complimente din când în când, mă gândesc că probabil nu 
mai arăt suficient de bine pentru tine.

• Radu: Îmi pare rău că simți asta. De fapt, îmi pare cu atât 
mai rău cu cât aproape întotdeauna îmi place cum arăți. 
Probabil aș putea să îți spun mai des cât de mult apreciez 
cum te-ai îmbrăcat sau cum ți-ai aranjat părul... Și mai ales 
cât de mult îmi place zâmbetul tău! Și acum, dacă stau să 
mă gândesc mai bine, îmi dau seama că am fost atât de 
absorbit cu munca în ultima vreme încât n-am mai fost atent 
la nimic altceva.

• Alina: Mă bucur foarte tare că vorbim despre asta! Mă simt 
mai bine deja, doar știind ce se întâmplă cu tine. Chiar m-am 
întrebat de ce am început să am nevoie de complimente, 
așa, dintr-o dată. Cred că m-am simțit puțin lăsată la o parte 
văzându-te cât de mult lucrezi, chiar și de acasă.

Prin „Mă simt...” Alina invită la empatie și un dialog menit să 
rezolve problemele.

„Mă faci să mă simt...” se bazează pe o înțelegere greșită 
a ceea ce a declanșat emoția. De regulă, o persoană nu o 
poate face pe alta să simtă ceva anume. Ceea ce te face să 
simți este combinația dintre ce spune/face cealaltă persoană 
și cum îi interpretezi spusele/acțiunile.

De exemplu ai putea încerca să faci pe cineva să râdă. 
Cealaltă persoană ar putea răspunde cu un ușor amuzament, 
dar și cu dispreț, frustrare, supărare, răspunsul fiind influențat 
nu doar de ceea ce spui/faci tu, ci și de context sau/și de 
experiențele trecute ale persoanei.

„Mă faci să mă simt...” concentrează atenția de la tine asupra 
persoanei cu care discuți. Când îi spui „Mă faci să mă simt...” 
urmată de o emoție negativă, te pune în ipostaza de critic al 
celeilalte persoane. „Eu simt.../Mă simt...” pune accentul pe 
ceea ce simți și este orientat înspre descoperirea de sine. De 
exemplu, în conversația dintre Alina și Radu, Alina ar putea 
continua cu: 

• Alina: Mă simt abandonată atunci când îți aduci de lucru 
acasă seara și mă lași singură. Poate am nevoie să găsesc noi 
activități, pe care să-mi placă să le fac de una singură și să 
nu mai mă agăț de tine pentru atenție. Îmi plăcea să citesc 
romane, poate o să mă reapuc de citit.

-   o călătorie înspre tine în care vei învăța să celebrezi viața
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1. Fă o pauză pentru a-ți observa și identifica emoțiile.

2. Dacă simți furie, calmează-te înainte de a vorbi. Furia 
invită furie în conversație.

3. Apoi, pentru a fi ascultat/ă cu empatie, folosește un alt 
cuvânt decât cele din familia furiei pentru a descrie emoțiile 
care au mai rămas (trist/ă, speriat/ă etc.).

4. Începe cu „Am simțit...” sau „M-am simțit...” în loc de ”Simt...” 
sau „Mă simt...” atunci când urmează ceva „negativ”.

5. Explică ce anume îți generează acea emoție/trăire/stare. Ai 
putea începe cu „Îngrijorarea mea este că...” De exemplu:

• Alina: Îngrijorarea mea este că nu știu cât timp îți vei mai 
lua de lucru acasă în fiecare seară.

6. Dacă este nevoie să specifici rolul jucat de partener/ă în 
declanșarea a ceea ce simți, folosește formularea „Când tu... 
am simțit...  îngrijorarea mea a fost că...”

• Alina: Când ai venit atât târziu acasă de la lucru ieri, am 
fost foarte speriată. Îngrijorarea mea a fost că...”

Persoana cu care discuți are un rol decisiv în modul în care va 
evolua conversația. Sunt persoane care devin iritabile când le 
prezinți emoțiile tale și devii vulnerabil/ă și persoane care vor 
lua personal orice emoție „negativă” pe care o simți, ca pe o 
critică.

Dar pentru majoritatea oamenilor, o conversație ce respectă 
pașii de mai sus duce la răspunsuri bazate pe empatie și la 
sporirea apropierii/intimității în relație.

-   o călătorie înspre tine în care vei învăța să celebrezi viața
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Mecanismul de consum al emoțiilor poate fi declanșat 
pornind de la o singură întrebare: 

• ce am de acceptat pentru a ieși din această situație? 

În majoritatea cazurilor, în spatele emoției declanșatoare stă 
o frică pe care avem nevoie să o identificăm. Așa cum am 
văzut în modulele anterioare, frica poate fi de foarte multe 
feluri. 

1. Pentru fiecare situație pe care nu o acceptăm, să notăm: 

• emoția, 

• gândul și 

• acțiunea din spatele ei. 

2. Intrăm în emoție și o privim, o acceptăm.

3. Apoi ne punem întrebarea:

• ce am de acceptat pentru a ieși din această situație? 

4. Oprește procesul prin exercițiul respirației conștiente. 

5. Repetă până când dispar efectele emoției.

În felul acesta vom scoate la suprafață, în planul conștient 
tot ceea ce am refuzat până acum să manifestăm. De aici 
începe consumul de emoții.

Practicat constant, repetat, exercițiul acestei întrebări duce 
la un studiu aprofundat al sinelui și reprezintă un antidot 
împotriva înverșunării. Exercițiul consumării trebuie repetat 
până în momentul în care emoția reprimată, declanșatoare 
de stări negative, nu mai produce niciun efect. 

Este important de reținut că fiecare emoție are durata ei de 
consum. Cu cât intensitatea este mai mare, iar efectele mai 
puternice, cu atât va dura mai mult consumul ei. Așadar, 
intervalul de consum din momentul aducerii în prim plan 
poate varia de la câteva minute la câteva luni de zile. De 
aceea este importantă răbdarea și perseverența. 

Împărțiți în pași mai mărunți procesul de consum, pentru a 
nu vă simți copleșiți. Preluați controlul procesului. Plecați de 
la întrebarea „ce am de acceptat”, simțiți și consumați ceea 
ce se produce în voi din punct de vedere emoțional și opriți 
procesul prin exercițiul respirației conștiente. 

-   o călătorie înspre tine în care vei învăța să celebrezi viața
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1. Îndepărtează ceea ce te-ar putea distrage

Creează-ți un spațiu special pentru acest proces. Închide-ți 
tableta, telefonul, computerul și orice altceva ar putea să 
interacționeze cu câmpul tău energetic. Alege un moment 
în care știi că vei putea să te adâncești în emoțiile tale fără 
teama unei întreruperi.

2. Stai nemișcat/ă

Pentru ca haosul emoțional să iasă la suprafață este nevoie 
să stai nemișcat/ă. Emoțiile curg prin corpurile relaxate. 
Nu contează dacă te întinzi sau stai pe scaun. Important 
este să stai confortabil, să te relaxezi, să elimini încordarea 
musculară.

3. Respiră profund

Folosește-ți respirația pentru a-ți conecta mintea și trupul. 
Respiră profund și cu fiecare respirație relaxează-ți corpul. 
Acum poți să observi părți ale corpului care încă sunt 
tensionate. Relaxează-te. Lasă-ți umerii să atârne, limba să 
se dezlipească de cerul gurii, picioarele să se înmoaie. Lasă 
aerul inspirat să inunde fiecare părticică a corpului tău și 
observă ce anume începi să simți în corp, fără a judeca ceea 
ce observi.

4. Localizează emoțiile în corp

Acum ai putea începe să observi părți ale corpului care sunt 
mai tensionate decât celelalte, sau chiar să simți cum se 
manifestă anumite emoții. Ai putea observa lucruri precum 
tensiune sau anxietate în gât, tristețe în abdomen sau furie 
în piept. Orice ai observa, nu este bine sau rău, ci pur și simplu 
este. Dacă poți, numește ceea ce identifici cu voce tare, 
pentru a valida descoperirea și în afara minții.

5. Mulțumește-le

Indiferent ce emoții ai descoperit, mulțumește-le pentru că 
sunt acolo și te-au lăsat să le descoperi, să le conștientizezi. 
Folosește cuvintele care au sens pentru tine. Poate fi o 
afirmație precum „îți mulțumesc pentru că m-ai lăsat să 
te văd, tristețe... aici este casa ta... poți rămâne atât cât 
îți dorești, prietena mea frumoasă...” sau orice altceva are 
sens pentru tine în acele momente. Obiectivul este să îi urezi 
bun venit emoției în corpul tâu în plan conștient așa cum ai 
ura bun venit unui musafir pe care te bucuri să îl vezi – cu 
gratitudine, cu înțelegere, cu blândețe.

-   o călătorie înspre tine în care vei învăța să celebrezi viața

Acest exercițiu este foarte 
util dacă ai de-a face cu 
emoții vechi, reprimate, a 
căror energie a ajuns să facă 
parte din tine, devenind o 
componentă a stării tale 
„normale” de zi cu zi.

Poate fi vorba de: 

• o stare de neliniște și 
îngrijorare...
• o stare de iritare și 
ostilitate...
• o stare de apatie și 
descurajare... 
• o stare de vinovăție sau 
jenă...
...a cărei sursă nu o poți 
identifica și care este 
intensificată de stimuli de 
intensitate mică, declanșând 
tiparul emoțional.

Făcând de mai multe ori acest 
exercițiu, vei descoperi de 
fiecare dată noi emoții, noi 
gânduri, noi amintiri.

Dă-ți voie să simți ceea ce 
până acum ai cenzurat. 
Chiar dacă vorbim din primul 
modul de observarea fără 
judecată, rezistența minții 
este mare și nu îi face plăcere 
să dezgroape lucruri „rele”, 
„urâte” sau „dureroase” care 
ți-ar putea știrbi sentimentul 
identității și integrității sau 
care ar putea afecta imaginea 
celor pe care îi iubești. 

Deci, dacă nu ai făcut-o pe 
deplin până acum, dacă simți 
că te-ai observat cu rezerve, 
dă-ți voie să simți emoția și 
să o eliberezi din corpul tău.
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6. Cum să procesezi și să vindeci emoțiile tulburătoare

După ce ai localizat și numit emoțiile pe care le-ai căutat în 
corp, este momentul să le lași să crească și să se miște prin 
tine. Dacă nu ai reușit să identifici emoțiile cu precizie nu e 
nici o problemă. Nu e nevoie să numești emoția pentru a o 
simți. În continuare îi vei amplifica intensitatea și este posibil 
să devină mai clar ceea ce simți în cadrul acestui proces.

7. Încurajează-le să crească în intensitate

Singurul mod de a le permite emoțiilor să se miște prin corpul 
tău este să accepți că ele se află acolo și să le încurajezi 
să îți capteze atenția. Rezistența ta în fața faptului că 
emoțiile acelea trăiesc în interiorul tău este ceea ce le-a 
ținut blocate, reprimate, atâta timp. Încurajează-le să crească 
spunându-le lucruri precum „mulțumesc, arată-mi mai 
mult” sau „ești în siguranță, poți să îmi arăți mai mult din tine”. 
Vorbește-le emoțiilor ca și cum ar fi prieteni vechi, cu blândețe, 
încurajează-le, dă-le voie să crească în interiorul tău, chiar și 
dacă se întâmplă cu 5% o dată.

8. Insuflă viață în ele

Dacă simți că, folosindu-te de cuvinte, nu le poți face să 
crească suficient de mult în intensitate, este momentul să 
inspiri viață în ele. Pe măsură ce respiri profund, cu fiecare 
inspirație permite emoției să se extindă, până îți cuprinde 
întreg corpul. Abandonează-te complet emoției. Chiar dacă 
o să simți disconfort, acesta este temporar și se datorează 
faptului că i-ai permis emoției să se bucure de întreaga ta 
atenție, după care va putea să te părăsească odată pentru 
totdeauna.

9. Spune-le „mulțumesc, arată-mi mai mult”

Continuă să alternezi cuvintele de încurajare cu respirația 
profundă. Continuă să mărești și să extinzi emoția în tot 
corpul. „Aici e casa ta, tristețe/anxietate/jale/gelozie/furie, 
etc. Arată-mi mai mult. Cum se simte mai mult din tine? Te 
rog, arată-mi, pot face față. Mulțumesc!”

10. Mișcă-ți corpul, scutură emoțiile afară

Dacă a sta jos sau întins/ă pare forțat în această fază a 
procesului, poți să te ridici, să îți miști corpul, lasă emoțiile să 
îți ghideze mișcările. În acest moment poți practica și exerciții 
de eliberare a traumei (TRE – trauma release exercises) 
pentru a ajuta corpul să se elibereze de tensiunea musculară.

-   o călătorie înspre tine în care vei învăța să celebrezi viața
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Exercițiile de eliberare a traumei presupun inducerea unui 
tremurat pentru a scutura și elimina stresul și tensiunea 
acumulate în corp. 

O metodă simplă de a face asta presupune să te întinzi 
pe spate, cu labele picioarelor lipite și genunchii depărtați. 
Apoi, foarte încet, apropie-ți genunchii până când încep să 
tremure, apoi menține-ți picioarele în acea poziție pentru a 
permite tremuratului să continue.

11. Continuă să respiri

În toate etapele exercițiului continuă să respiri profund, 
pentru a permite emoției să se deplaseze prin corpul tău.

12. Permite emoțiilor să existe fără să le judeci

Dacă te simți copleșit/ă de furie și vrei să izbești cu perna de 
saltea, fă-o. Dacă vrei să urli în pernă de frustrare, fă-o. Dacă 
vrei să te ții în brațe în timp ce plângi cu sughițuri, fă-o.

Orice ai simți, este în regulă. Dă-i voie emoției să fie și să se 
manifeste fără judecată. 

Fă acest exercițiu așa cum simți. Ți se va părea de multe 
ori că procesul este întrerupt de noi emoții care apar, dar 
acestea nu sunt întreruperi. Scopul acestui exercițiu este să 
permită oricărei emoții existente să apară la suprafață. 

Dacă simți tristețe, simte tristețe, dacă simți amorțeală, 
simte amorțeala... Nu există o ordine anume, succes sau 
eșec atunci când faci acest exercițiu. Doar fi prezent/ă în 
mod conștient alături de orice emoție ar putea să apară, pe 
măsură ce apare. Singurul obiectiv este să le permiți emoțiilor 
să fie.

13. Ce să faci după ce simți emoțiile

După un timp vei simți că ai consumat ceea ce aveai de 
consumat în această sesiune. Nu contează cât timp a durat 
acest proces, că au fost cinci minute sau cinci ore. Faptul că 
te-ai iubit suficient de mult încât să încerci măcar să simți 
emoțiile reprimate este admirabil. În continuare poți face 
câteva lucruri prin care să îți arăți dragostea și recunoștința 
față de propria persoană.
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CE SĂ FACI DUPĂ CE SIMȚI 
EMOȚIILE 
• Șterge-ți lacrimile sau    
lasă-le să se usuce pe față, 
după cum simți nevoia.
• Răsfață-te cu o baie cu 
spumă, niște ciocolată sau 
trage un pui de somn. 
• Fă ceea ce îți place cel 
mai mult. Indiferent ce simți 
să faci pentru a-ți arăta 
recunoștința, accea fă.
• Ce lecție nouă ai învățat în 
timpul acestui exercițiu? 
• Ai reușit să descoperi una 
dintre cauzele suferințelor 
tale? 
• Ți-a apărut cumva în minte 
o amintire dureroasă?
• Notează-ți observațiile 
în jurnal pentru a le putea 
consulta ulterior.
• Folosește noile informații 
pentru a trece la acțiune. 
• Te-ai gândit cumva la 
o persoană căreia ai vrea 
să îi ceri scuze legat de un 
comportament anterior? 
• Ai realizat că o parte 
importantă a vieții tale nu 
este aliniată cu valorile și 
aspirațiile tale? 
• Dacă ai întrezărit schimbări 
pe care ar fi bine să le faci în 
viața ta, acum este momentul 
oportun să treci la acțiune. 
Dacă acestea implică decizii 
de viață majore, permite-i 
nopții să fie un sfetnic bun și 
ia deciziile după ce te trezești 
într-o stare emoțională mai 
stabilă.
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EXERCIȚII - ACTIVITĂȚI PENTRU EXPRIMAREA EMOȚIILOR

Activități creative

• Cântă la un instrument (mod de a te exprima prin sunet).

• Pictează sau desenează (mod de a te exprima prin imagini)

• Scrie o poveste scurtă care are ca subiect emoții și gânduri 
similare celor pe care le ai.

• Scrie o poezie sau versuri pentru un cântec pornind de la 
ceea ce te frământă.

• Canalizează-ți emoțiile și scrie-ți rugăciunea zilnică astfel 
încât să te motivezi și inspiri.

• Dansează, este o modalitate distractivă de-a face mișcare 
și-a elibera tensiunea și stresul.

• Fă fotografii și apoi observă care îți surprind și reflectă 
emoțiile și în ce fel.

Activități recreative și inpiraționale

• Citește citate inspiraționale. 

• Ascultă muzică ce se potrivește cu starea ta. 

• Citește un roman care să te poarte pentru o vreme într-un 
univers nou.

• Urmărește un film care reflectă ceea ce simți și oferă un 
final inspirațional sau fericit.

Activități fizice

• Ieși la o plimbare pentru a-ți limpezi mintea.

• Mergi la sală și fă exerciții (ce consideri potrivit).

• Fă exerciții de tip yoga sau tai chi, care conectează mintea 
și trupul.

• Ridică greutăți sau lovește un sac de box pentru a elimina 
tensiunea.

• Canalizează-ți emoțiile într-un sport competitiv (baschet, 
fotbal, etc.).

• Mergi într-un loc în care poți urla din rărunchi (poate ajuta 
să eliberezi tensiunea din corp).

• Ieși în natură, fie chiar și în parc.
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Pentru igiena emoțională

• Meditează asupra 
gândurilor și emoțiilor 
tale fără să judeci sau să 
etichetezi.

• Meditează asupra 
experiențelor trecute și vezi ce 
poți învăța din ele.

• Întreabă-te ce încearcă să-ți 
transmită emoțiile pe care le 
simți, ce lecție ai de învățat.

• Folosește-te de relațiile 
nocive din trecut pentru a le 
îmbunătăți pe cele din viitor.

• Când te gândești la 
situațiile negative din viața ta, 
vezi cum te-au transformat 
într-o persoană mai bună.

• Scrie în jurnal emoțiile și 
experiențele pe care le ai. 

• Numește fricile atunci când 
le experimentezi pentru a le 
face față mai ușor. 

• Folosește stresul sau 
oboseala ca semnal că ai 
nevoie de o pauză și niște 
timp liber.

• Învață cum să reîncadrezi 
o situație negativă într-o 
manieră mai pozitivă sau 
constructivă.

• Privește anxietatea și 
stresul ca factori care te 
motivează să acționezi.

• Dacă o emoție „negativă” 
te îndeamnă să faci ceva 
distructiv, încearcă să faci 
exact opusul a ceea ce simți. 



GENIU FLORIN ALEXANDRU153

7
CONSUMAREA 
EMOȚIILOR

EXERCIȚII - ACTIVITĂȚI PENTRU EXPRIMAREA EMOȚIILOR

Meditație și recunoștință

• Practică o meditație concentrată pe iubirea ce ți-o porți.

• Privește stelele și meditează asupra lucrurilor cu adevărat 
importante în viață.

• Folosește-ți energia emoțională pentru a face afirmații 
pozitive, care să te motiveze să crești, să evoluezi. 

• Găsește lucruri pentru care să fii recunoscător/
recunoscătoare.

• Trezește-te devreme pentru a vedea răsăritul și învață să 
apreciezi fiecare zi ca pe un nou început.

• Permite-ți ceva care îți face plăcere pentru a-ți aminti de 
micile bucurii ale vieții.

Productivitate

• Canalizează-ți furia sau emoțiile cu încărcătură energetică 
mare pentru a fi mai productiv/ă.

• Fă muncile plictisitoare mai distractive pentru a gestiona 
plictiseala sau apatia.

• Folosește-ți energia pentru a-ți curăța, organiza sau 
redecora casa sau biroul.

Uneori poate fi dificil să ne exprimăm emoțiile în cuvinte, iar 
activitățile creative (pictură, muzică, fotografie etc.) ne pot 
ajuta să ne exprimăm prin alte mijloace. Acestea ne pot ajuta 
să descoperim chiar și emoții și gânduri care sunt ascunse în 
subconștientul nostru și nu le putem accesa cu ajutorul minții 
raționale. Arta și creativitatea ne oferă mijloacele necesare 
pentru a le transpune în ceva tangibil, ceea ce ne ajută să ne 
înțelegem mai bine.

Descoperă acele activități care funcționează cel mai bine 
pentru tine, în funcție de emoție și de energia pe care ai 
nevoie să o consumi. 

Experimentează și bucură-te de fiecare experiență!
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Comunicare și socializare

• Impărtășește-ți gândurile 
și emoțiile cu cineva dispus să 
asculte.

• Exprimă ceea ce simți în 
conversație, legat de situația 
în care te afli.

• Învață să primești critica în 
mod constructiv, fără frustrare 
sau tristețe.

• Intră într-un grup sau forum 
online în care se impărtășesc 
probleme similare.

• Fă un gest frumos pentru o 
altă persoană.

• Gândește-te la modelele 
din viața ta care au trecut prin 
dificultăți similare.

• Înconjoară-te de oameni 
pozitivi care te pot încuraja și 
ajuta să îți schimbi dispoziția.

Când ne dedicăm unei 
activități creative care ne 
face plăcere, putem intra în 
stare de flow, o stare similară 
meditației, în care pierdem 
noțiunea timpului, ne imersăm 
complet în ceea ce facem și 
simțim bucurie.
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