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Despre manual
Despre ce este?
Acest manual este o colecție de activități non-formale create pentru grupuri de tineri cu vârste
cuprinse între 18-25 de ani, pentru a le consolida reziliența emoțională. Autorii acestui manual
au ales câteva domenii pe care să se concentreze ca piloni pentru reziliența emoțională. Prin
urmare, manualul acoperă următoarele șapte subiecte, fiecare împărțit în alte câteva subteme:

1. Emoțiile (alfabetizarea, integrarea, exprimarea)
2. Autenticitatea (nevoi, exprimarea personală, scop)
vieții (instrumentar de resurse, redefinirea succesului, sustenabilitatea,
3. Managementul
calea personală)
(empowerment) (asertivitatea, tăria de caracter, drepturile omului, auto4. Împuternicirea
determinarea, autoeficacitatea, compasiunea față de sine)
5. Natura (beneficii și conectarea)
6. Relațiile sociale (vulnerabilitatea, empatia, încrederea, iubirea, compasiunea)
(drepturile omului și responsabilitatea împărtășită pentru incluziune, impac7. Comunitatea
tul personal, sprijin reciproc, perspectiva de gen și intersecționalitatea, ajutorul reciproc,
asocierea)

Cui îi este dedicat?
Manualul este dedicat persoanelor care lucrează cu tinerii în diferite contexte și din diferite
roluri. Asta include, dar nu se limitează la lideri, mentori, consilieri, formatori, facilitatori de tabără,
susținători de la egal la egal, asistenți sociali, psihologi în ONG-uri, centre de tineret, universități
sau alte structuri care susțin dezvoltarea personală a tinerilor.

Cum se folosește?
Manualul cuprinde două părți.. Prima este teoretică și este dedicată definirii celor șapte teme
și treizeci de subteme. Este o sinteză a literaturii de specialitate existente pe aceste teme, din
perspectiva autorilor manualului. A doua parte conține descrieri detaliate ale activităților nonformale de grup create de autori, pe baza temelor menționate anterior. Fiecare subtemă are
o sesiune de 90 de minute de activități, cu foarte puține excepții, cărora li s-au dedicat câte
două sesiuni. Unele descrieri ale sesiunii au, de asemenea, resurse atașate, pentru a fi utilizate
de facilitator atunci când conduce activitățile sau pentru a le oferi participanților ca suport
informațional.
Există mai multe posibilități de implementare a sesiunilor din manual. Vă sugerăm următoarele
trei metode:

1

Metoda 1

Metoda 2

Programul complet

Asigurați-vă timp și spațiu pentru întregul program care acoperă toate cele
șapte subiecte, pe parcursul a opt zile întregi consecutive (de exemplu, în
schimburi de tineri, retreat-uri, tabere) sau în întâlniri regulate, pe o Perioada
mai lungă de timp (de exemplu, ca parte a programului obișnuit de activități
al organizației). Această opțiune servește scopului unui program cuprinzător
pentru construirea rezilienței.

Module individuale

Țineți module separate, fiecare bazat pe unul dintre cele șapte subiecte.
Această metodă poate satisface nevoia de a aborda un domeniu specific
de promovare a rezilienței emoționale, sau poate fi pur și simplu un răspuns
la o disponibilitate mai limitată a participanților sau la alte resurse necesare.

Metoda 3

Sesiuni individuale

Organizați sesiuni de 90 de minute, atunci când resursele disponibile sunt și
mai puține sau obiectivele de învățare ale facilitatorului sunt foarte specifice
și pot fi îndeplinite de sesiunea respectivă. Fiecare sesiune poate fi privită ca
un atelier de sine stătător.
Pe lângă aceste metode sugerate, există, desigur, multe altele posibile,
rezultate din diferite moduri de mixare și potrivire a sesiunilor sau modulelor, în
funcție de nevoile pe care facilitatorul le identifică în grupul de tineri cu care
lucrează. Cu toate acestea, o recomandare fermă este să folosiți o întreagă
sesiune dacă doriți să abordați toate obiectivele de învățare menționate
la începutul fiecărei descrieri. Sesiunile sunt concepute ca un flux construit,
cu activități interconectate și întrebări de descriere care acoperă toate
obiectivele.
În funcție de metoda aleasă, se poate citi manualul în detaliu integral,
sau pe subiecte, dar recomandarea este de a acoperi întotdeauna atât
capitolul teoretic, cât și sesiunea (sesiunile) non-formale. Capitolele
teoretice sunt menite să ofere facilitatorului cunoștințele minime, esența
a ceea ce este necesar să știe, pentru a facilita sesiunile respective, deci
sunt o lectură obligatorie.

Planificarea sesiunii
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificați nevoile de dezvoltare sau de învățare ale grupului vostru.
Evaluează disponibilitatea resurselor tale de timp, spațiu, materiale.
Alege metoda implementării.
Citește cu atenție subiectele pe care le-ai ales pentru a le facilita, încearcă să înțelegi conceptele și
să îți imaginezi activitățile pas cu pas, în cele mai mici detalii.
Alege o cameră spațioasă, deoarece majoritatea activităților implică mișcare, dinamică sau
conversații separate care au loc în același timp.
Dacă ai timp, ascultă-ți pasiunea și curiozitatea și citește mai multă literatură despre subiect. Acest
lucru îți va oferi o înțelegere mai profundă a conceptelor cu care lucrezi și mai multă încredere în
facilitarea discuțiilor cu tinerii, dar va permite și mai multă spontaneitate în timpul sesiunilor.
Pentru grupurile nou formate, asigură-te că începi cu jocuri și activități de cunoaștere care
construiesc o bază de siguranță și încredere în rândul participanților.
Acordă atenție nivelului de energie al grupului și introdu activități de energizare sau calmare atunci
când este necesar.
Când este posibil, ține activitățile în aer liber, deoarece acest lucru poate fi foarte benefic pentru
stările emoționale ale participanților.
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Ce este reziliența?
Reziliența este capacitatea personală, comună
și socială de a face față vieții și adversităților.
Reziliența nu înseamnă invulnerabilitate.

viața noastră, fără efecte catastrofale asupra
sănătății noastre mintală” and ”mentală.
Reziliența este despre transformările pe care
le suferim pentru a trece prin circumstanțe
negative și pentru a crește prin ele. Uneori
va trebui să facem mici modificări pentru a
ne adapta de la o situație la alta, trecerea și
depășirea adversității implicând o schimbare
existențială profundă și/sau o transformare a
mediului nostru social.

Suntem vulnerabili la situații traumatice sau
condiții adverse de viață, mai ales atunci
când acestea ne afectează la o vârstă
fragedă. Mai mult decât rezistența la suferință
și durere, reziliența se referă la procesul prin
care putem depăși, recupera și continua cu

Reziliența: capacitate și proces
Reziliența este atât o calitate personală,
o capacitate pe care unii oameni o au
mai crescută, iar alții o au mai scăzută,
cât și un proces personal și social, un set
de circumstanțe care ne fac progresiv și
cumulativ să avem mai multe sau mai
puține resurse pentru a trece prin dificultăți

și suferinţă. În acest sens, resursele pe care
le avem în prezent depind de istoricul nostru
personal și de contextul nostru de viață.
Reziliența ca proces trebuie privită ca un
continuum pe termen lung și reziliența ca
și capacitate este ceea ce avem într-un
moment specific.

Reziliență și sănătate: rezultate și nu calități esențiale
dacă mediul nostru ne garantează sau nu
drepturile, dacă atunci când avem nevoie
de acest lucru primim o atenție profesională
personalizată care respectă preferințele
noastre sau dacă, dimpotrivă, ne simțim fără
apărare împotriva impunerii tratamentelor și
măsurilor coercitive.
Fie că am învățat sau nu să ne exprimăm și
să ne gestionăm emoțiile, dacă am crescut în
copilărie cu o imagine pozitivă despre noi înșine
și avem o stimă de sine puternică, dacă suntem
susținuți în fața adversității, , etc. toate aceste
lucruri ne vor afecta reziliența. De exemplu,
consecințele pe care abuzurile sexuale din
copilărie le pot avea asupra sănătății noastre
mentale nu depind doar de experiența
abuzivă în sine, ci mai ales de reacția și sprijinul
mediului social imediat, după dezvăluirea
sau descoperirea acestuia. Un mediu care ne
protejează ne face mai rezistenți.

Rezistența este similară cu sănătatea, în
sensul că există niveluri mai ridicate și niveluri
mai scăzute ale rezilienței și este un rezultat,
suma (sau scăderea) diferiților factori.
Rezultatul acestui proces este influențat de
circumstanțele noastre actuale și trecute.
De exemplu, starea noastră de sănătate
depinde de dieta pe care o avem, de
vaccinurile primite, de factorii de sănătate
ai mediului nostru (apă potabilă, canalizare,
contaminare, , etc.), accesul la asistență
medicală și multe altele.
Sănătatea și reziliența nu sunt ceva ce ”ești”,
ci reprezintă ceva ce ”ai”. În mod similar,
reziliența este o variabilă, avem mai mult
sau mai puțin din ea, în fiecare moment
sau circumstanță, în funcție de mulți factori
care o afectează pozitiv sau negativ. De
exemplu: dacă avem sau nu o rețea de
asistență (familie, prieteni, sprijin reciproc),
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Factori de protecție interni și externi
Luând în considerare cele menționate anterior, putem vorbi de factori de protecție care ne fac
mai rezilienți:

Atributele proprii ale oamenilor:
Acestea includ factori precum nivelul de sociabilitate și activitate, inteligența
(care este cel puțin medie), abilitățile de comunicare, o bună stimă de sine,
controlul intern, sentimentul de auto-eficacitate.

Legături emoționale puternice în interiorul și în afara familiei
Legăturile emoționale strânse, fie cu părinții, frații, partenerii, , etc. oferă sprijin
emoțional în perioadele de stres și sunt esențiale pentru susținerea stimei
de sine, autonomiei și pentru evaluarea propriilor abilități.
Dincolo de familie, o persoană poate găsi și/sau construi alte legături
afective care completează sau compensează nevoile de sprijin afectiv și
emoțional pe care le au toți oamenii. Aceste legături sunt, de asemenea,
esențiale pentru a depăși adversitatea.

Sprijinul comunității:
Există mai multe resurse externe de sprijin pe care le putem găsi în
comunitatea noastră, cum ar fi: școală, cluburi sportive, biserică sau alte
spații comunitare. Acestea sunt oportunități de a consolida sentimentul
de apartenență, de a recompensa și de a promova dezvoltarea propriilor
capacități, de a construi un sistem de valori în care să crezi și să găsești
motivații și sensuri în viață. Pe scurt, familia extinsă, prietenii și comunitatea
sunt o sursă de consolidare a stimei de sine, ne permit să învățăm și
să exercităm sentimentul de autoeficacitate și să extindem repertoriul
nostru de instrumente pentru rezolvarea problemelor pentru a face față
dificultăților vieții.
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Învățarea non-formală
Concepte și metode de bază
Procesul nostru de învățare se poate întâmpla în 3 cadre diferite, o clasificare introdusă pentru
prima dată de Coombs și colegii săi în 1973 și ulterior cunoscută sub numele de Coombs
Typology. Acestea sunt:

1.

Educație informală: „… adevăratul proces pe tot parcursul vieții prin care fiecare individ
dobândește atitudini, valori, abilități și cunoștințe din experiența de zi cu zi și din influențele și resursele educative din mediul său, de la familie și vecini, din muncă și joacă, de
la piață, bibliotecă și mass-media ... ”

2. funcționează de la școala primară până la universitate și include, pe lângă studiile

Educație formală: „…„ sistemul educațional ”structurat ierarhic, gradat cronologic, care
academice generale, o varietate de programe specializate și instituții pentru instruire cu
normă întreagă, tehnică și profesională”

3. formal stabilit - fie că operează separat sau ca o caracteristică importantă a unei acEducație non-formală: „... orice activitate educațională organizată în afara sistemului

tivități mai largi - care este destinată să servească clientelei de învățare identificabile și
obiectivelor de învățare.”

Educația formală este legată de școli și instituții de formare; cea non-formală de grupurile
comunitare și alte organizații; iar educația informală acoperă ceea ce a rămas, de ex.:
interacțiuni cu prietenii, familia și colegii de muncă.
Principalele diferențe dintre aceste metode sunt ilustrate în următoarea paralelă:

zEducația Informală

Educația Formală

Educația Non-Formală

Cale liberă

Plan de urmat

Centrată pe nevoile
participanților

Nemăsurabilă

Note/Evaluare

Autoevaluare

Fără structură

Structurată

Structură flexibilă

Orientată spre sine

Unidirecțională (de la profesor la
student)

Participativă

Liber

Cu costuri (de cele mai multe ori)

Voluntară

Flux liber

Condiționată de timp

Adaptativă

Motivată intrinsec

Obligatorie

Participare activă

Nerecunoscută

Certificat/Diplomă

Participare certificată
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Fiecare dintre ele are anumite puncte forte
și neajunsuri. De multe ori sunt combinate și
aduc beneficii persoanei care învață. Depinde
de fiecare persoană să își găsească metoda
(chiar dacă în multe țări educația formală
este obligatorie până la un anumit nivel) și, de
asemenea, de fiecare profesor, instructor sau

educator, să folosească diferitele abordări. Un
profesor dintr-o clasă poate folosi metode de
educație non-formală și poate cere elevilor
să citească o carte sau să discute cu cineva,
mai experimentat într-un anumit subiect, în
timpul liber.

Importanța educației non-formale
Educația face parte din viața noastră și se
întâmplă tot timpul. Uneori nici nu vedem
toate lucrurile din care ne educăm și
învățăm, dar acest lucru ne ajută să creștem,
să dezvoltăm noi abilități și să ne ocupăm de
situațiile de zi cu zi.

suplimentară, deoarece învață deja în
școli și la facultate. Ei găsesc învățarea lor
formală suﬁcientă pentru ei și orice altceva
este foarte plictisitor. Educația non-formală
schimbă acest lucru și face ca învățarea să
fie provocatoare, interesantă și distractivă.

Educația
non-formală
are
loc
în
afara instituțiilor formale. Este un tip de
educație oferit mai ales în cadre precum
seminarii, ateliere, schimburi, cursuri de
instruire, locuri de învățare prin experiență,
observând, lucrând cu diferite metode și, cel
mai important, reflectând la ceea ce ți s-a
întâmplat. Această varietate de abordări în
educația non-formală asigură participanților
dobândirea competențelor și abilităților
competențe și abilități specifice, cognitive,
emoționale, vor învăța să identifice și să
aibă încredere în instinctele lor, precum și
să dezvolte încredere în procesul lor unic de
învățare.

În prezent, acest cadru educațional câștigă
din ce în ce mai multă atenție, deoarece
beneficiile sale încep să fie recunoscute și
validate în întreaga lume. Este util în special
pentru lucrătorii care lucrează cu tineri în
diferite proiecte de învățare și dezvoltare.
Este o abordare cu care tinerii sunt dispuși
să lucreze și, în același timp, ne oferă nouă,
facilitatorilor, o conexiune și o abordare
inovatoare, ajutând în același timp tinerii să
învețe lucruri noi și să creadă în ei înșiși, în
valorile și posibilitățile lor .
Educația non-formală este, de asemenea, o
bază pentru învățarea pe tot parcursul vieții.
Acesta servește drept cadru pentru tineret,
dar și pentru copii și adulți să se angajeze în
procese de învățare direcționate spre sine,
care pot fi adaptate diferitelor nevoi care apar
pe măsură ce progresăm în viață. Metodele
și abordările disponibile prin învățarea nonformală pot fi adaptate pentru a se potrivi
nevoilor vârstei de 3 ani, 13 sau 23, precum
și celei de 93 de ani. Asta pentru că sunt
întotdeauna centrate pe cursant.

Metodele cele mai des utilizate în educația
non-formală sunt: Ice breakers (de a sparge
gheața), energizere, lucru în grup, discuții,
prezentări, jocuri de rol, brainstorming, jocuri
de simulare, activități de încălzire, activități
în interior și în aer liber, prelegeri interactive,
, etc.
Educația non-formală este o mișcare de
învățare care oferă multă valoare tuturor
celor implicați, inclusiv sistemului de educație
formală. Ajută oamenii să dobândească și
să mențină abilități și aptitudini, atitudini,
cunoștințe și comportamente într-un mod
nou și distractiv.

Există la fel de multe instrumente și abordări ale
ENF pe cât sunt lucrătorii de tineret și multe dintre
acestea pot fi descoperite în resursele furnizate.
În acest manual, toate activitățile pe care le
veți descoperi sunt concepute într-un cadru
non-formal. Puteți beneficia foarte mult dacă
aprofundați acest subiect prin resursele
online de mai jos.

Uneori poate fi greu să intri în contact și
să găsești tineri interesați de educație
Referințe

1. Manualul Strong Young Minds KA2, http://strongyoungminds.info/handbook/
2. Cursuri online de educație non-formală https://learningforchange.net/course/training-trainers-nfl-interactive-methods-youth-work-achieve/
3. http://infed.org/mobi/what-is-non-formal-education/
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Autenticitatea

Ce este autenticitatea?
persoane cu nevoile, motivele, credințele,
dorințele, cu modul în care o persoană alege
să reprezinte aceste lucruri și să acționeze
fiind mai mult sau mai puțin influențat de
presiunile sociale și culturale.
Având în vedere că autenticitatea este atât
de strâns legată de conceptul de sine, pentru
a putea deveni autentici, trebuie să învățăm
să ne cunoaștem. Unul din modurile în care
putem face acest lucru este prin a începe
să ne explorăm nevoile, aspirațiile, calitățile.
Să întelegem ce sunt, să începem să ni le
cunoaștem, să înțelegem ce ne transmit și
cu ce ne ajută. Odată ce înțelegem aceste
lucruri și avem o imagine mai clară despre
noi, despre ce vrem și încotro ne îndreptăm,
conștient sau nu, putem exprima aceste idei
și pe noi înșine. Depinde de noi cât de mult
împărtășim, cui și în ce fel.

Cuvântul autentic poate să aibă mai multe
sensuri. Atunci când vorbim de calitatea
sau caracteristica unui obiect, spunem
că acest obiect este real, că este ceea ce
pretinde în originea sa a fi. Când ne referim
la caracteristica unei ﬁințe umane, lucrurile
devin mai complexe și complicate.
Conceptul de autenticitate este unul vechi
în filozofie și a fost subiectul de discuție a
multor gânditori. Heidegger considera că
a fi autentic înseamnă să ﬁi perseverent,
flexibil, deschis, integru și să ai o viziune clară.
De-a lungul timpului s-a ajuns la concluzia
că autenticitatea unei persoane este strâns
legată de conceptul de sine, de ce reprezintă
sinele, din ce este alcătuit, de modul în care
o persoană alege să îl exprime, dar și de
moralitate și de valorile personale. Trăsătura
umană de autenticitate îmbină idealurile unei

Autenticitate și reziliență
Când știm cine suntem, încotro ne îndreptăm,
când ne cunoaștem valorile, punctele tari și
neajunsurile, momentul în care le îmbrățișăm,
vine cu un sentiment interior de pace. Când
suntem sinceri cu noi înșine, când suntem
autentici, ne trăim viața mai prezent, nu mai
simțim nevoia să facem diverse lucruri doar
pentru a ne simți acceptați sau pentru a
demonstra altora diverse lucruri despre noi.
Un simț clar al sinelui ne oferă direcție în viață,
ne ajută să luăm decizii, ne permite să fim
mai împliniți și mai mulțumiți de viața noastră
și de deciziile pe care le luăm.
Exprimându-ne autenticitatea, ne putem întări
și relațiile cu cei din jurul nostru. Exprimândune liber și deschis în conformitate cu valorile

și intențiile noastre, dăm semnale clare lumii
exterioare. Acest lucru ușurează procesul
celorlalți de a se apropia de noi. Eliminând
nesiguranțele și stresul cauzate de faptul că
nu ne cunoaștem pe noi înșine, ne creștem
starea de bine.
Autenticitatea este un proces continuu, este
mai degrabă un mod de a trăi decât o stare
sau o destinație la care ajungem. A trăi întrun mod autentic poate să ne ofere o mare
putere interioară.
În această secțiune, vom aborda câteva
subiecte care vă pot ajuta să vă descoperiți
mai profund sinele și să trăiți în mod autentic:
nevoile, expresia personală și scopul.
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Nevoi
Ce sunt nevoile?
O nevoie este o necesitate, o „cerere” de
siguranță, pentru o viață sănătoasă și stabilă.
Nevoile sunt sursa motivației, motivația
pentru fiecare mică acțiune, o expresie a
energiei vitale. Sunt înnăscute și universale, o
bază pentru comportamentele umane de la
cele mai simple la cele mai complexe.
Psihologul Abraham Maslow, unul dintre
pionierii în acest domeniu, consideră că
nevoile sunt instinctive și de mai multe feluri.
Acestea variază de la cele fizice, cele legate

de menținerea unui echilibru/a homeostaziei
în corpul uman (reglarea componentelor
sanguine, a apei, oxigenului, temperaturii,
, etc.), până la nevoile necesare pentru
menținerea sănătății mintale, cum ar fi
nevoia de autonomie, integritate, joc, , etc.
Mai târziu, pornind de la teoria lui Maslow,
Marshall Rosenberg a ajuns la ideea că
nevoile sunt grupate în șapte mari categorii:
conexiune, stare de bine fizică, onestitate, joc,
pace, autonomie, sens.

Cum putem deveni mai conectați la nevoile noastre?
Pentru a fi mai în contact cu nevoile noastre,
trebuie să le acordăm mai multă atenție. În
primul rând, trebuie să acceptăm că sunt
normale și că este normal să le avem. Următorul
pas este identificarea nevoilor pornind de
la emoțiile pe care le simțim. Emoțiile sunt
întotdeauna motivații care ne activează corpul

pentru a ne satisface nevoile. Prin urmare,
putem observa fiecare emoție și cum o simțim
în corp, ne putem concentra asupra senzațiilor
pe care le avem, unde le avem, cum le avem
și asupra a ce vor ele să ne transmită. Întregul
proces ar trebui repetat cât mai des posibil
pentru a se crea o conexiune.

De ce sunt nevoile importante pentru reziliență?
Odată ce ne cunoaștem profund nevoile, le
recunoaștem, le înțelegem și le acceptăm, este
mult mai ușor să învățăm cum să le îndeplinim
și astfel să fim mai fericiți. Odată ce învățăm
cum să ne raportăm la alte persoane pe baza
acestor nevoi, respectându-le atât pe ale
noastre, cât și pe ale altora, este mult mai posibil
să ne conectăm mai profund cu alte persoane,
indiferent de vârsta, etnia, statutul social, opinia
politică, religia sau istoria lor.

Nevoile noastre sunt juste, ne naștem cu ele
și este necesar ca acestea să fie îndeplinite,
astfel încât să putem crește armonios, să
ne dezvoltăm sănătos și să avem o viață
emoțională echilibrată. Atunci când nevoile
noastre nu sunt satisfăcute, ele duc la emoții
negative, diverse disfuncții, frustrări sau chiar
la traume și tulburări de personalitate, dacă nu
sunt profund îndeplinite pe termen lung.
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Planificarea activității
Titlu: De ce am nevoie cu adevărat?
Timp: 90 de minute

Scop și elemente de învățare/obiective ale sesiunii:

Dezvoltarea capacității de a observa cum se simte o nevoie specifică, chiar dacă nu există
cuvinte care să o numească
Descoperirea diferitelor tipuri de nevoi și numirea lor
Dezvoltarea motivației pentru identificarea nevoilor și creșterea gradului de conștientizare a
universalității acestora

Metodologie pas cu pas:
Timp pentru fiecare pas:

1.

Introducere discuție despre nevoi cu întrebări și contribuții ale participanților (10 min)
Facilitatorul ghidează o discuție de grup de 5 minute pe subiect, oferind participanților
șansa de a împărtăși despre acesta.

ghidată pentru a identifica o situație care se poate explora (10 min)
2. Imagerie
Scriptul pentru imagerie ghidată poate fi utilizat exact așa sau poate fi adaptat propriului

stil. Acordați timp între întrebări/fraze unde se află punctele de suspensie„...” în text, pentru
a permite participanților să se adâncească în experiență.

individuală (30 min)
3. Muncă
Participanții vor reflecta cu ajutorul unui material de auto-reflecție. În acest timp puteți
aranja materialele de artă pentru pasul următor în centrul camerei.

prin metode artistice (10 min)
4. Integrare
Participanții vor folosi materiale de artă pentru a face lucrări de artă simbolice.
5. Împărtășirea în perechi (10 min)
6. Debriefing (20 min)

Amenajarea sălii, distribuția participanților: Participanții lucrează individual, apoi în grupuri mici.

Instrucțiuni pentru participanți

1.

Introducere discuție despre nevoi cu întrebări și contribuții ale participanților (10 min)
În acest atelier vom explora tema nevoilor, folosindu-ne emoțiile și imaginația. Ce vă
vine în minte când auziți cuvântul „nevoi”?
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2.

Imagerie ghidată pentru a identifica o situație care se poate explora (10 min)
Veți lucra individual și vă voi ghida printr-un exercițiu de auto-reflecție. În următoarele
câteva minute vă invit să închideți ochii și să vă lăsați ghidați. Urmează să explorăm un
eveniment încărcat emoțional din viața voastră, cu scopul de a descoperi nevoia care
stă la baza acestui eveniment. Ne vom folosi de imaginație, dar și de pixuri, hârtie, emoții
și de aceste materiale (dați materialele). Mai întâi, vom acorda câteva minute pentru a
vă familiariza cu aceste materiale. (3 min)
Acum, vă invit să închideți ochii și să permiteți corpului să se relaxeze.
Vă invit să vă concentrați asupra respirației voastre ... a inspirației și a expirației ... observați
inspirația și expirația voastră ... Observați fiecare inspirație ... fiecare expirație ... Și permiteți
să vă vină o experiență în minte. Este alegerea voastră ce eveniment, experiență pe
care să o explorați, fie că este una plăcută sau neplăcută ... Permiteți doar ca această
experiență să vină spre voi.
Și observă următoarele lucruri. Ce se întâmplă? Cu cine ești? Ești singur, mai sunt oameni
în jur ... Ce se întâmplă? Ce declanșează emoțiile? Ce simți în această situație? ....
Bine ... Acum deschideți ochii și rămâneți în această stare, cu aceste sentimente,
permiteți-i să se așeze.

3.
4.
5.
6.

Muncă individuală (30 min)
În următoarele minute, veți completa materialul de auto-reflecție pe care l-ați primit mai
devreme. De asemenea, puteți folosi mateialele informative despre nevoi și emoții pentru
orientare. Luați-vă câteva minute pentru fiecare întrebare. Acestea sunt numerotate în
ordine de la 1 la 6. Mergeți mai departe și răspundeți la următoarea întrebare numai
după ce ați finalizat cu cea în curs.

Integrare prin metode artistice (10 min)
Acum, folosind aceste creioane colorate, pasteluri și oricare dintre celelalte materiale de
artă, permiteți acestei nevoi să se exprime prin acest mod. Lasăte cuprins/ă și exprimă
ceea ce trebuie să exprimi în acest moment.

Împărtășirea în perechi (10 min)
Vă invit acum să găsiți o pereche și să împărtășiți cum a fost această experiență pentru
voi, ce ați descoperit, poate împărtășiți ceea ce tocmai ați făcut și ce reprezintă pentru voi.
Debriefing (20 min)

Materiale: Pixuri și hârtii A4, creioane colorate,

Întrebări de debriefing:
•
•
•
•
•
•
•

pasteluri, hârtii A3, lut de modelat, plastelină

Cum vă simțiți?
Cum a fost această experiență pentru voi?
Cum a fost să explorați experiența și să
descoperiți nevoia?
Ce ați descoperit despre propriile voastre
nevoi? Dar despre cele ale partenerului?
Cum a fost să simțiți nevoia? Ați reușit să
ajungi în acel punct?
Cum puteți rămâne conectați la nevoile
voastre în viitor?
Cum puteți aplica ceea ce ați descoperit aici
în viața de zi cu zi?

Resurse: Listă Emoții, Listă Nevoi, Exercițiu de
auto-reflecție

Sfaturi și trucuri:

Imageria ghidată poate fi realizată printr-un
exercițiu de scriere creativă dacă vă simțiți mai
atras de această metodă.
min/max part		
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Lista sentimentelor și emoțiilor
Următoarele sunt cuvinte pe care le folosim atunci când vrem să
exprimăm o combinație de stări emoționale și senzații fizice. Această
listă nu este nici exhaustivă, nici definitivă. Este un punct de plecare
și de sprijin pentru oricine dorește să se angajeze într-un proces
de aprofundare a descoperirii de sine și pentru facilitarea unei mai
bune înțelegeri și conexiuni între oameni.
Această listă are două părți: sentimente pe care le putem avea
atunci când ne sunt satisfăcute nevoile și sentimente pe care le
putem avea atunci când nevoile noastre nu sunt satisfăcute.

Sentimente care apar când nevoile
tale sunt satisfăcute
AFECTUOS
prietenos
plin de compasiune
iubitor
tandru
simpatic
cu inima deschisă
cald
IMPLICAT
absorbit
alertat
curios
captivat
fermecat
vrăjit
fascinat
interesat
intrigat
implicat
stimulat
SPERANȚĂ
răbdător
încurajat
optimist

SIGUR PE SINE
în control
(empowered)
deschis
mândru
în siguranță
securizant

RECUNOSCĂTOR
apreciativ
mișcat
recompensat
atins
INSPIRAT
uimit
fără cuvinte
minunare

ENTUZIASMAT
uimit
animat
înflăcărat
stârnit
uluit
surprins
dornic
energic
entuziast
amețit
revigorat
plin de viață
pasionat
mirat
vibrant

VESELIE
amuzat
încântat
bucuros
fericit
jubilant
mulțumit
EXALTAT
binecuvântat
extatic
captivat
exuberant
strălucitor
radiant
emoționat
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PAȘNIC
calm
cu mintea clară
confortabil
concentrat
agreabil
netulburat
împlinit
blând
liniștit
relaxat
ușurat
satisfăcut
senin
tăcut
domol
încrezător
REVIGORAT
însuflețit
întinerit
reînnoit
odihnit
restaurat
resuscitat

Sentimente care apar când nevoile
tale nu sunt satisfăcute
TEAMĂ
neliniștit
groază
presimțirea
înspăimântat
neîncrezător
panicat
împietrit
speriat
suspicios
îngrozit
precaut
îngrijorat
ENERVAT
agravat
consternat
îmbufnat
deranjat
exasperat
frustrat
nerăbdător
iritat
agasat
FURIOS
scos din sărite
mânios
scandalizat
indignat
mâniat
negru de furie
revoltat
plin de
resentimente

AVERSIUNE
animozitate
dispreț
îngrozit
dezgustat
antipatie
ură
îngrozit
ostil
respins
CONFUZ
ambivalent
nedumerit
derutat
năucit
ezitant
pierdut
mistificat
perplex
confuz
DECONECTAT
înstrăinat
departe
apatic
plictisit
rece
detașat
îndepărtat
distras
indiferent
amorțit
retras
neinteresat

FRĂMÂNTAT
agitat
alarmat
dezorientat
neconcentrat
deranjat
perturbat
zguduit
neliniștit
șocat
tresărit
surprins
tulburat
turbulent
răvășit
inconfortabil
încurcat
descurajat
dezechilibrat
perturbat
JENAT
rușinat
mâhnit
tulburat
vinovat
mortificat
conștient de
sine
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OBOSEALĂ
învins
burned out
sleit
epuizat
letargic
apatic
somnoros
obosit
frânt
sătul
DURERE
agonie
chinuit
îndurerat
devastat
jale
distrus
rănit
singuratic
mizerabil
regretabil
remușcări
TRIST
deprimat
abătut
disperare
deznădăjduit
dezamăgit
descurajat
demoralizat
deziluzionat
sumbru
cu inima grea
fără speranță
melancolie
nefericit
nenorocit

ÎNCORDAT
anxios
irascibil
stresat
neatent
țâfnos
neastâmpărat
amețit
iritat
nervos
copleșit
nerăbdător
neodihnit
VULNERABIL
fragil
păzit
neputincios
nesigur
prudent
rezervat
sensibil
oscilant
DOR
invidios
gelos
dorință
nostalgic
tânjit
melancolic
îngrijorător

Registrul Nevoilor
Următoarea listă nu este nici exhaustivă, nici definitivă. Este un punct de plecare și de sprijin
pentru oricine dorește să se angajeze într-un proces de aprofundare a descoperirii de sine și
pentru facilitarea unei mai bune înțelegeri și conexiuni între oameni.
CONECTARE   
acceptare
afecțiune
apreciere
apartenență
cooperare
comunicare
apropiere
comunitate
tovărășie
compasiune
considerație
consistență
empatie
incluziune
intimitate
iubire
mutualitate
hrănitor/grijuliu
respect/respect de sine
CONECTARE
continuare
protejat
siguranță
stabilitate
suport
a cunoaște și a fi
cunoscut
a vedea și a fi văzut
a înțelege și a fi înțeles
încredere
căldură

STARE DE BINE FIZICĂ
aer
mancare
mișcare/exerciții
odihnă/somn
expresie sexuală
securitate
adăpost
atingere
ONESTITATE
autenticitate
integritate
prezență
JOACĂ
bucurie
umor
PACE
frumusețe
comuniune
alinare
egalitate
armonie
inspirație
ordine

The contents of this page can be copied by anyone so long as they credit CNVC as follows:
© 2005 by Center for Nonviolent Communication
Website: www.cnvc.org Email: cnvc@cnvc.org
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AUTONOMIE
alegere
libertate
independență
spațiu
spontaneitate
SENS
conștientizare
sărbătorirea vieții
provocare
claritate
competență
conștiinciozitate
contribuție
creativitate
descoperire
eficacitate
creștere
speranță
învățare
doliu
participare
scop
sine
expresie
simulare
a conta
înțelegere

Exercițiu de autoreflecție - Resursă
1.

CE S-A ÎNTÂMPLAT?
Scrie exact ce a spus sau a făcut
cealaltă persoană

2.

3a.

CUM TE-AI SIMȚIT ÎN ACEL MOMENT?

3b. CUM TE SIMȚI ACUM GÂNDINDU-TE LA ACEASTĂ

4a.

CARE DINTRE NEVOILE TALE CREZI CĂ AU 4b. CE ESTE IMPORTANT PENTRU SĂ ȘTII , ÎN LEGĂTURĂ
FOST AFECTATE ATUNCI?
CU CE S-A ÎNTÂMPLAT?

5a.

CUM SE SIMTE ACEASTĂ NEVOIE ÎN COR- 5b. ACEASTĂ NEVOIE/ENERGIE/CALITATE ESTE ÎN
PUL TĂU? UNDE O SIMȚI? CE ESTE? RĂMÂI
INTERIORUL TĂU, CHIAR DACĂ NEVOIA ESTE IMCU ACEASTĂ SENZAȚIE.
PLINITĂ SAU NU. RĂMÂI CU ACEST SENTIMENT.

6a.

CE AI FI PUTUT FACE DIFERIT, ÎN ACEASTĂ 6b. CE POTI FACE ACUM
SITUAȚIE, CA ACEASTĂ NEVOIE SĂ FIE SATISACEASTĂ NEVOIE?
FĂCUTĂ?

CARE AU FOST GÂNDURILE TALE?
Scrie ce dialog interior ai avut în acel moment,
despre cealaltă persoană, despre tine și despre
situație. Fără cenzură

SITUAȚIE?
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PENTRU A SATISFACE

Exprimarea personală
Ce este exprimarea personală?
Autorul, eseistul și dramaturgul englez Fay
Weldon a spus că: „Dorința de exprimare de
sine afectează oamenii atunci când simt
că există ceva din ei înșiși care nu ajunge în
lumea exterioară”. Expresia personală este
auto-exprimarea, cuprinzând toate modurile
în care afișăm și afirmăm trăsăturile noastre
individuale, caracteristicile, sentimentele sau
credințele interne prin acțiunile și alegerile
noastre. Este procesul de a trăi autentic în lume.
A ne exprima înseamnă a ne arăta adevăratul
spirit și caracter, a permite oamenilor să vadă
totalitatea a ceea ce suntem.
Procesul de exprimare a sinelui se realizează
prin acțiuni foarte diverse, variază de la cele
mai simple: precum expresii faciale, mișcări,

posturi ale corpului, tăcere, cuvinte; până la
cele mai complexe: îmbrăcăminte, coafură,
forme de artă, alegeri de carieră, , etc.
Exprimarea personalității noastre creează un
proces ciclic: orice apare în interiorul nostru se
manifestă în exterior, acest lucru influențează
mediul și relațiile noastre, care, la rândul lor,
ne influențează și schimbă sinele. Prin urmare,
procesul de exprimare a sinelui este, de
asemenea, procesul care ne construiește sinele,
prin bucle de feedback constant mediate de
sentimentele și evaluările noastre: manifestăm
o parte din noi și sentimentele pe care le avem
ulterior ne informează dacă este sau nu o parte
pe care vrem să o păstrăm.

Cum să te exprimi?
adevăratul sine să își găseacă calea.
Chiar dacă nu suntem conștienți, ne exprimăm
tot timpul. Lucrurile pe care le spunem, lucrurile
pe care le facem sau nu, alegerile pe care le
facem, hainele pe care le purtăm, relațiile pe
care le avem, toate spun ceva despre punctul
în care ne aflăm într-un anumit moment al
vieții. De exemplu, dacă de obicei petrecem
puțin sau deloc timp aranjându-ne părul
dimineața, poate însemna că aspectul nostru
nu este important pentru noi. Observarea și
conștientizarea lucrurilor pe care le exprimăm
deja este, de asemenea, o modalitate de a ne
regla mai bine expresia de sine făcând alegeri
conștiente despre ce să păstrăm și ce nu, în
funcție de ceea ce este mai aproape de sinele
nostru autentic.

Nu există o rețetă pentru exprimare, dar unul
dintre cele mai importante lucruri este să îți
permiți să încerci și să experimentezi. La început,
poți găsi inspirație de la oamenii pe care îi
observi sau poți avea propriile idei, curiozități
sau impulsuri. Observă-ți ideile pe care le ai,
sentimentele pe care le simți, preferințele sau
chiar lipsa de interese. Permite acestora să îți
influențeze alegerile, să dicteze o acțiune sau
să iasă la suprafață prin scriere, desen, pictură,
observând tot timpul cum te simți.
Chiar dacă ideea de a te exprima s-ar putea
să pară simplă, bombardamentul zilnic
din jurul nostru cu mesaje despre modul
în care ar trebui să ne comportăm, să ne
îmbrăcăm, să gândim, ce sau cine ar trebui
să ne placă, poate fi extrem de dificil să lași

Exprimarea personală și reziliența
După cum e menționat anterior, exprimarea
personală este un proces de testare și reglare
a sinelui nostru: ne exprimăm sinele pentru
a ne crea sinele. Este un proces care, la nivel
individual, ne ajută să fim mai în contact cu
sinele nostru autentic, care ne permite în
continuare să ne simțim mai încrezători, mai
mulțumiți și să îmbrățișăm ceea ce suntem cu
adevărat.
Exprimarea sinelui nostru autentic ne permite,
de asemenea, să construim relații mai oneste
și mai puternice, ceea ce, știm deja, este o

piatră de temelie a rezilienței.
Inhibarea tendinței noastre naturale și a nevoii
de exprimare de sine duce la tot felul de stări
negative, în special la anxietate și insatisfacție
față de viața noastră, de noi înșine și de lumea
din jurul nostru. În timp ce a ne arăta în lume
ne permite să ne simțim mulțumiți, valoroși,
capabili, puternici și plini de speranță. Ne ajută
să ne cunoaștem mai bine și să avem încredere
în noi înșine și în calitățile noastre, ceea ce ne
permite să accesăm resursele de care avem
nevoie în fața adversităților.

16

Planificarea activității
Titlu: Expoziția de artă umană
Timp: 155 min + 15 min de pauză - Două sesiuni: 55 min + 15 min pauză + 100 min

Scop și elemente de învățare/obiective ale sesiunii:

Diferențierea între canalele care pot fi utilizate pentru exprimare
Alegerea a ceea ce este important de exprimat și folosirea canalelor adecvate pentru a
exprima acel lucru

Metodologie pas cu pas:
Timp pentru fiecare pas:

1.

Discuție introductivă (15 min)
Discuție deschisă despre ce înseamnă exprimarea personală, modalitățile prin care
poate fi realizată și importanța acesteia.

individuală (30 min)
2. Reflecție
Participanții reflectă asupra propriilor canale de exprimare personală, asupra utilizării lor,
asupra conținutului exprimat și asupra lucrurilor importante de exprimat pentru fiecare
persoană. Răspunsurile se scriu.

expoziției (10 min)
3. Pregătirea
Fiecare participant alege ceea ce este important de exprimat și canalul pe care vrea să
îl folosească, pregătește o scurtă „piesă de artă” și îi dă un nume.

4. Pauză (15 min)
(70 min)
5. Expoziția
Faceți perechi și pregătiți curatorii. (5 min)

Rulați Expoziția de Artă Umană: 2 min/prezentare + 1 min apreciere/persoană (60 min în
total pentru 20 de participanți)
Citind, primind și acceptând aprecierea. (5 minute)

6. Debriefing (30 min)

Amenajarea sălii, distribuția participanților: În colțurile camerei și pe lângă pereți, așezați
multe materiale diferite (materiale de artă, haine, machiaj, jucării, instrumente muzicale).

Instrucțiuni pentru participanți

1.

Discuție introductivă (15 min)
Azi vom aprofunda subiectul exprimarea sinelui. Ce este auto-exprimarea? Ce înseamnă
să te exprimi?
Cum se exprimă diferiți oameni? Ce canale poate folosi cineva? Ce fac oamenii pentru
a face declarații despre ei înșiși? Cum spun ei „Acesta sunt eu”?
Care este diferența dintre a te exprima online și offline? În ce moduri oamenii abordează
aceste două medii diferit?
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2.

3.

4.
5.

Reflecție individuală (30 min)
Vă voi pune acum câteva întrebări la care să reflectați. Întrebările vor veni pe rând și
veți avea un anumit timp pentru a răspunde la fiecare. Vă invit, de asemenea, să scrieți
răspunsurile pe măsură ce le dați.
• Care sunt canalele pe care le folosești de obicei pentru a te exprima? Cum și când le
folosești? (de ex., dacă muzica este canalul meu, pot să creez muzică, să împărtășesc
melodiile mele preferate pe rețelele sociale, să cânt melodiile mele preferate pentru
prietenii mei la petreceri, , etc.) - 5 min
• Ce exprimi de obicei prin aceste canale? Ce mesaje trimiți? - 10 minute
• Care sunt cele mai importante lucruri pe care ai vrea să le exprimi despre tine? (De
exemplu, caracteristici, valori, preferințe) - 10 min
Pregătirea expoziției (10 min)
În următoarele momente vom organiza o Expoziție Umană! În această expoziție, fiecare
dintre voi va fi o „piesă de artă”, exprimând ceva într-un fel. Vom avea timp să pregătim
piesele de artă și, după aceea, să organizăm expoziția în sine.
Pentru a pregăti piesa de artă, alegeți unul dintre lucrurile despre care ați decis că sunt
importante să le exprimați despre voi. Apoi alegeți, dintre toate cele disponibile în jurul
vostru sau în interiorul vostru, fie un canal pe care nu îl utilizați de obicei, fie unul care
credeți că ar fi cel mai potrivit pentru ceea ce doriți să exprimați. Pregătiți un moment
foarte scurt (1-2 minute) în care să exprimați ceva despre voi sau în care să faceți o
declarație despre voi, folosind canalul ales. Aceasta va fi piesa voastră de artă. Amintițivă, totuși, că nu vorbim despre artă în sens profesional. Vorbim despre „arta” simplă a
prezentării personale în viața de zi cu zi. Nu trebuie să pregătiți ceva extraordinar. La final,
puteți chiar să dați un titlu momentului vostru.
Aveți 10 minute pentru.
Pauză (15 min)
Expoziția (70 min)
Acum că piesele sunt gata, faceți rapid pereche cu cineva și descrieți-vă reciproc piesa,
împărtășind doar canalul, mesajul și titlul, dar nu interpretând sau dezvăluind momentul/
piesa în sine. În următoarele minute, fiecare dintre voi va fi o „operă de artă”, conținând
un mesaj și, ca fiecare operă de artă, veți avea un curator care să vă prezinte - adică
partenerul vostru. Veți fi curatori unul pentru celălalt.
În general, piesele de artă vor veni în față una după alta, fiecare va avea momentul său
individual, în timp ce voi restul veți fi publicul. Curatorul va veni primul să introducă titlul
și canalul utilizat (acest lucru este important mai ales pentru canalele care nu sunt atât
de evidente, de exemplu, deciziile pe care cineva le ia sau locurile pe care le apreciază).
„Piesa de artă” va apărea apoi și va avea momentul ei. Curatorul va apărea din nou la
final pentru a închide momentul, împărtășind mesajul dorit și mulțumind publicului.
Rolul publicului este să acorde atenție fiecărui moment și să ofere apreciere. În calitate
de public, veți aplauda după fiecare moment/piesă de artă. Știți cum să faceți asta.
După aceasta, va fi 1 minut în care veți scrie pe post-it-uri sentimentele care au apărut
în interiorul vostru în momentul artistic și cuvinte de apreciere pentru piesa respectivă
(de exemplu, poate fi ceva despre mesajul care a fost exprimat, despre modul în care a
fost exprimat, despre cum ați perceput piesa/momentul sau alte elemente). Apoi, veți lipi
post-it-urile pe „piesa de artă” și gata, mergem înainte.
Ca piesă de artă, după ce ați primit cuvintele de apreciere, vă rog să le păstrați cu voi,
dar nu le citiți încă. La finalul întregii expoziții, vom avea un moment în care toată lumea
își va putea citi mesajele.
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(Expoziția propriu-zisă - 60 min)
Mulțumesc pentru frumoasele voastre prezentări! O mare rundă de aplauze pentru
expoziția noastră din această seară! Acum este timpul să vă bucurați de gloria voastră,
așa că luați-vă post-it-urile și ne vom acorda un moment să le citiți.

6.

Debriefing (30 min)

Resurse:

Întrebări de debriefing:
•
•
•
•
•
•

•
•

Cum vă simțiți în acest moment?
Cum v-ați ales canalul și mesajul?
Cum a fost să creați momentul, să vă
exprimați? Cum v-ați simțit?
Cum a fost să îi vedeți pe ceilalți
exprimându-se?
Cum v-ați simțit primind aprecierea, fiind
aplaudați și apoi citind cuvintele?
Ce ați descoperit despre exprimarea de
sine și despre cum v-ați exprimat voi în
acest exercițiu? (canalele pe care le utilizați,
mesajele pe care le trimiteți)
Cum puteți deveni mai conștienți de ceea ce
exprimați și despre cum exprimați în viața de zi cu
zi?
Mai e și altceva ce luați din acest exercițiu?

Sfaturi și trucuri:
•

•
•
•

Materiale:
•

•

consumabile de artă, haine, instrumente
și produse de machiaj, jucării, instrumente
muzicale. Diversitatea și numărul ar trebui să
fie suficient de mare încât toată lumea să
aibă opțiuni din care să aleagă.
post-it-uri, pixuri

Luați în considerare faptul că timpul
pentru această activitate crește cu fiecare
participant în plus, de aceea calculați timpul
pe care îl aveți la dispoziție atunci când
stabiliți numărul de participanți.
Partea de curator poate fi realizată mai ușor
având un asistent facilitator și făcându-l să
fie curator pentru toți participanții.
Citiți materialul atașat acestei activități
pentru a putea conduce mai bine discuția.
Puteți invita participanții să contribuie cu
piese de îmbrăcăminte proprii la materialele
pentru expoziție dacă au o rezervă sau chiar
să le cereți înainte de activitate să aducă
niște materiale.

min/max part
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min 4

max 24

Scop
Ce este scopul?
Scopul este de obicei definit ca fiind motivul
pentru care se face sau se creează ceva, motivul
pentru care există ceva. Motivul existenței noastre
este o întrebare filosofică profundă și este evident
exagerat să pretindem că acest manual va ajuta
pe cineva să descopere acest lucru. Cu toate
acestea, în această secțiune vorbim despre
găsirea unui scop în potrivirea talentelor, resurselor
și abilităților noastre cu nevoile comunității din
care facem parte.

Cu toții suntem piese mici din multe sisteme
complexe. Universul există la scară mai mare și
la scară mai mică: comunități, gospodării, sate
, etc. Aceste sisteme sunt complexe atât din
punct de vedere structural, în modul în care sunt
construite din toate componentele diferite, cât și
dinamic, în sensul relațiilor dintre părți. Dinamica
sistemelor se bazează în mare măsură pe oferire
și primire, iar lumea funcționează prin aceste
schimburi între părți. Sistemele, comunitățile,
grupurile funcționează prin schimburi între
oameni și resursele acestora. Prin urmare, găsirea
scopului poate fi specific despre găsirea a ceea
ce poți oferi pentru a sprijini funcționarea sau
prosperarea comunității.

Un citat al autorului american Henry Van Dyke
spune „Folosește-ți talentele pe care le deții;
pădurea ar fi foarte tăcută dacă acolo ar
cânta doar păsările care ciripesc cel mai bine”.

Cum se creează scopul?
Găsirea potrivirii dintre ceea ce avem și ceea
ce are nevoie comunitatea este un proces de
explorare, experimentare și calibrare. Mai întâi
trebuie să ne cunoaștem pe noi înșine, să ne
explorăm cu atenție valorile, credințele, calitățile
și abilitățile și să fim pregătiți să le deținem.
Apoi, trebuie să ne îndreptăm atenția spre
comunitatea noastră și să observăm posibile
lacune, lucruri care lipsesc sau lucruri care nu
funcționează prea bine. Următorul pas este să
experimentăm punând diferite piese din noi
înșine (valori, calități, abilități) în diferite locuri
din comunitate și să observăm cum ne simțim

și cum reacționează comunitatea. Acesta este
procesul de calibrare, în care putem ajusta ce
parte din noi am pus în exterior: cât, în ce mod,
în ce locuri; în funcție de modul în care ne face
să ne simțim, până când găsim o configurație
care se simte suficient de bine și pe care o
putem susține.
Este important de reținut că există un loc în
lume pentru orice parte din noi. Dacă senzația
nu e una bună, este posibil să nu fi găsit încă
acel loc, să nu fi găsit comunitatea potrivită
pentru noi.

Cum este legat scopul de reziliență?
Definirea scopului ca o bună potrivire între ceea
ce avem și ceea ce are nevoie comunitatea
noastră sprijină reziliența, permițându-ne să ne
simțim apreciați, să ne conectăm la ceva mai
mare și să găsim sens.

influența pe ceilalți, experiența interacțiunilor
sociale pozitive și sentimentul de tovărășie.
Voluntariatul, un comportament de implicare
activă în comunitate ce vine din motivație
intrinsecă, care este construit de obicei exact pe
potrivirea dintre interesele, calitățile și abilitățile
specifice fiecărei persoane, a fost indicat de
multe ori ca fiind asociat cu niveluri ridicate a
stării de bine.
Toate acestea arată că reziliența depinde nu
numai de ceea ce obținem de la societate,
ci și de ceea ce fiecare dintre noi poate oferi
comunității din jurul nostru.

Cercetările arată că reziliența depinde nu
numai de caracteristicile noastre individuale,
înnăscute, ci și de modul în care fiecare
dintre noi poate funcționa în societatea
înconjurătoare. Există o relație puternică între
reziliență și oportunități de incluziune socială,
implicarea activă în comunitate, acordarea
și primirea de sprijin social, a fi influențat și a
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Planificarea activității
Titlu: Orașe imaginare
Timp: 90 min

Scop și elemente de învățare/obiective ale sesiunii:
Recunoașterea nevoilor comunității
Recunoașterea propriilor abilități
Aprecierea valorii împărtășirii propriilor resurse
Potrivirea resurselor cu nevoile comunității lor

Metodologie pas cu pas:
Timp pentru fiecare pas:

1.

Introducere (5 min)
Discuție deschisă despre importanța împărtășirii abilităților și resurselor cu comunitatea.
Folosiți informațiile din introducere pentru a sprijini participanții în înțelegerea cadrului.

imaginare (70 min)
2. Orașe
Împărțiți participanții în grupuri de 5-7 persoane (în funcție de câți aveți în total). Fiecare

grup va reprezenta un oraș, iar participanții vor fi cetățenii. Așezați pe podea 10-11 șabloane
de casă tipărite pentru fiecare grup/oraș, astfel încât să arate ca decorul unui oraș și
oferiți post-it-uri în patru culori diferite pentru fiecare grup.
Participanții au timp să exploreze propriul oraș și clădirile din acesta. Aceștia sunt invitați să
decoreze clădirile împreună și să stabilească scopul fiecărei clădiri, numele (de ex.: primăria).
Participanții se vor gândi la punctele lor forte: cunoștințe într-un anumit domeniu, abilități
practice (pe care le dețin sau nu), abilitatea de a simți într-un anumit mod sau atitudinea
față de o anumită problemă. Le clasifică în funcție de cât de dezvoltate sunt fiecare
dintre acestea, apoi le scriu pe post-it-uri astfel: își scriu puterea maximă pe patru postit-uri diferite de aceeași culoare, a doua pe trei post-it-uri diferite de aceeași culoare, a
treia pe două post-it-uri și a patra pe doar un post-it.
Fiecare grup colectează post-it-urile de la toți cetățenii lor, le amestecă și le plasează la
întâmplare între casele orașului imaginar.
Invitați participanții să atribuie valori și puncte forte din post-it-uri fiecărei clădiri, în
funcție de locul în care consideră că aceste puncte forte sunt cele mai necesare sau
unde sunt cele mai relevante.
La final, participanții discută modul în care punctele lor forte își influențează orașul și sunt
invitați să numească orașul pe baza imaginii finale cu clădirile și punctele forte prezente
(de exemplu, Empa-oraș). Invitați-i să viziteze și alte orașe, să vadă ce au în comun și
cum sunt diferiți. Rugați-i să aleagă 3-4 puncte forte pe care ar dori să le importe pentru
propriul oraș.

3. Debriefing (15 min)
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Instrucțiuni pentru participanți

1.
2.

Introducere (5 min)
Azi vom vorbi despre punctele forte personale și despre modul în care le folosim. Ce idei
vă trec prin minte despre acest subiect? Ce este un punct forte? Cum este relevant pentru
noi să observăm punctele noastre forte și ce putem face dacă suntem conștienți de ele?
Astăzi vom introduce și conceptul de scop ... (Explicați flexibil și interactiv pe baza
informațiilor furnizate în introducere)
Orașe imaginare (70 min)
Acum vom juca un joc, așa că ne vom împărți în grupuri de încercăm mai întâi să ne
împărțim în grupuri de 6-7 persoane.
(Așezați șabloanele casei, post-it-urile și creioanele în fața fiecărui grup)

Imaginați-vă că ați venit cu toții într-un oraș obișnuit din lume, dar gol. Se compune
dintr-o duzină de clădiri. Există clădiri potrivite pentru magazine, infrastructuri de servicii,
brutării și cofetării, un parc, un râu și un lac. Există un loc în care oamenii se pot liniști
și pot căuta Comunicarea cu Absolutul și un loc în care oamenii se pot întâlni și se pot
distra cu prietenii lor în weekend.
Oamenii care încep să trăiască în acest oraș pot avea o viață obișnuită. Probabil că se
vor întâlni între ei, cu prietenii, vor da și peste bucurii și tristeți obișnuite, peste singurătate,
peste tinerețe și bătrânețe.
Clădirile sunt goale. Ele așteaptă doar idei și pe oamenii care vor trăi în ele.
Deci, fiecare grup va fi un oraș și va avea o serie de clădiri, așa cum puteți vedea în
fața voastră. V-aș invita să purtați o mică discuție în fiecare grup și să decideți ce fel de
clădiri doriți în orașul vostru, care este scopul lor, cum sunt numite, cum arată. Apoi, nu
ezitați să le decorați așa cum simțiți că vă reprezintă orașul. Aveți 15 minute pentru asta.
Acum fiecare dintre voi luați-vă un moment și reflectați la propriile puncte forte.
Pot fi cunoștințe în anumite domenii, abilități practice (sau nu), abilitatea de a simți
într-un anumit mod sau atitudinea față de o anumită problemă. Fiecare din voi, scrieți
cât de multe puteți pe o bucată de hârtie. Aveți 5 minute pentru asta. (...) După ce le-ați
scris, vă invit să evaluați cât de bine ați dezvoltat fiecare dintre aceste puncte forte și
să le clasificați de la cele mai dezvoltate la cele mai puțin dezvoltate. (2 min) Când ați
terminat, luați post-it-urile din grămada din fața voastră și scrieți-vă punctele forte pe
ele în acest fel: puterea maximă pe patru post-it-uri diferite de aceeași culoare, a doua
pe trei post-it-uri diferite de aceeași culoare, a treia pe două post-it-uri și a patra pe un
singur post-it. Deci, veți avea patru culori de post-it-uri și un număr diferit din fiecare (4, 3, 2, 1).
În fiecare grup, colectați post-it-urile de la toți cetățenii și plasați-le la întâmplare între
clădirile orașului. Aruncați o privire asupra punctelor forte pe care le aveți acolo și
atribuiți-le fiecărei clădiri, în funcție de locul în care credeți că aceste puncte forte sunt
cele mai necesare sau unde sunt cele mai relevante. Aveți 10 minute pentru asta.
Acum, alocați încă 10 minute pentru grupul vostru și discutați despre cum punctele forte
care sunt prezente sau dominante în orașul vostru pot influența dinamica orașului sau
alte caracteristici. Puteți da chiar un nume orașului vostru pe baza acestui lucru.

3.

Vă invit să faceți în cele din urmă un tur și să vizitați celelalte orașe. Uitați-vă la ce au în
comun cu al vostru și unde sunt diferite. Discutați și cu concetățenii voștri dacă doriți să
importați oricare dintre punctele forte în orașul vostru și la ce ar fi utile. Vi se permite să
importați 3-4 puncte forte.
Debriefing (15 min)
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Întrebări de debriefing:

Resurse: Șablon casă

3.

Sfaturi și trucuri:

1.
2.

4.
5.

Cum a fost pentru voi acest exercițiu?
Care parte a fost cea mai plăcută și care a
fost cea mai provocatoare?
A existat ceva care v-a surprins când v-ați
explorat punctele forte? Dar mai târziu când
au fost distribuite prin oraș?
Cum vă folosiți punctele forte în viața de zi cu
zi? Cum le încadrați în spațiile care există în
comunitatea voastră?
Ce luați cu voi după acest exercițiu?

•
•

Dacă grupul este mai mic (de exemplu, 5) le
puteți permite să completeze mai multe postit-uri cu puncte forte
Pentru unii participanți, în special pentru cei
tineri, identificarea propriilor puncte forte și
valori poate fi dificilă. Observați-i și susțineți-i
cu întrebări suplimentare dacă se blochează
(de ex. „Ce vă place să faceți?”, „Există ceva
care vă place cel mai mult?”)

Materiale:

post-it-uri de patru culori, pixuri, creioane,
creioane colorate, șabloane tipărite pentru case

min/max part
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Capitol

02

Comunitatea

1. Ce înseamnă?
Termenul de comunitate provine din latinescul communĭtas, care provine din grecescul
κοινότης și înseamnă literal „care are calitatea de a fi comun” (mai multe lucruri care au aceeași
calitate). Este folosit pentru a face referire la oamenii care aparțin aceluiași popor, regiune sau
națiune. De asemenea, se referă la un grup de persoane care sunt legate de limbă, religie,
valori și/sau o definiție a rolurilor sociale reciproce. În sfârșit, termenul de comunitate este de
asemenea folosit și pentru a numi persoanele care se adună voluntar sau spontan atunci
când au un obiectiv comun sau împărtășesc aceleași interese.
Conceptul clasic despre ceea ce este o comunitate a fost dezvoltat de sociologul și istoricul
Max Weber, care îl definește ca fiind „o relație socială care este inspirată de sentimentul
subiectiv (tradițional sau afectiv) al participanților la un întreg” . Pentru Weber, trăsătura care
caracterizează o comunitate este prevalența colaborării asupra intereselor particulare și a
competitivității.
Caracteristicile definitorii pentru o comunitate sunt:

Identitate
Apartenența la o comunitate construiește identitatea celor care iau parte
la ea. Gândurile, valorile, preferințele, , etc. participanților la o comunitate se
bazează pe semnificațiile comune ale grupului.

Obiectiv comun

Cultura

Cei care iau parte la o comunitate împărtășesc anumite obiective sau țeluri
de atins. Apartenența la o comunitate înseamnă a contribui la realizarea
acestor scopuri.
Membrii împărtășesc valori (care determină ce este permis și ce nu este
permis în cadrul comunității), tradiții, o viziune asupra lumii și o educație
care transmite, de la generație la generație, trăsăturile comunității.

Interacțiune
Membrii unei comunități nu numai că împărtășesc spațiu, dar stabilesc
și unele interacțiuni care sunt reglementate social de roluri reciproce cu
funcții învățate pentru fiecare membru. Comunitățile au, de asemenea,
unele interacțiuni externe cu alte comunități care coexistă.

Dinamica
Comunitățile evoluează, sunt în continuă schimbare; chiar dacă au un
sentiment de continuitate, o identitate care se perpetuează în cadrul culturii
lor, ele nu sunt statice. Obiectivele și nevoile comune se schimbă, precum și
sistemele normative, valorile și obiceiurile.
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2. Comunitatea și sănătate mintală
Relația dintre legăturile comunitare și sănătatea mintală au fost studiate încă de la începutul
științei sociologice. Durkheim, în cartea sa „Sinuciderea” (1897), descrie un grup de probleme
de sănătate mintală care pot fi explicate ca un produs al anomiei sociale, ceea ce înseamnă
lipsa sau disfuncționalitatea normelor sociale. Experiențe precum abatere, incertitudine,
disperare sau comportament autolitic (sinucidere) sunt de multe ori legate de deteriorarea
sau încălcarea legăturilor sociale, cu lipsa de solidaritate și creșterea competitivității în rândul
oamenilor din societate și/sau cu incapacitatea structurii sociale să ofere oamenilor tot ce au
nevoie pentru a atinge obiectivele pe care societatea însăși le impune membrilor săi. Eroziunea
și încălcarea legăturilor dintre indivizi și societate are (sau poate avea) consecințe psihologice
grave.
De fapt, schimbările pe care revoluția industrială le-a promovat în structura socială, agravate
de așa-numita „Modernitate lichidă”, au provocat ca identitatea socială și trăsăturile care
caracterizează o comunitate să fie diluate: teritoriu, legături constante, profesie și atașament
pentru un grup social, toate acestea s-au pierdut în anonimatul marilor orașe în care trăiește
mai mult de 70% din populația lumii.
Când grupurile umane cu care locuim încetează să îndeplinească funcțiile adecvate ale unei
comunități, sentimentul de apartenență, securitatea, identitatea, , etc. pot fi afectate și așa se
pot genera consecințe negative asupra sănătății mintale a oamenilor.

“

Funcția de reglementare cu privire la propriul
comportament este atenuată sau dispare. Faptul
că viața comunitară aproape că dispare, are
consecințe. (...) Tulburarea mentală este, de
asemenea, o forță care împinge individul să se
izoleze de grup și societate’’5.

Pe scurt, noi oamenii suntem ființe sociale
care trebuie să aibă sau să construiască
acele spații psihosociale în care locuim,
numite comunitate, pentru a experimenta
starea de bine emoțională. În prezentul
capitol, vom vedea mai multe subiecte care
ne-ar putea ajuta să promovăm legăturile
comunitare între oameni.

(Ardila & Galende, 2011)

Real Academia Española. (2001). Diccionario de la Lengua Española – DRAE . 22ª Edición. Ed. Espasa Calpe
Weber, M. (1958). Ensayos sobre metodología sociológica. Amorrortu Editores. Buenos Aires. Traducción de: Weber, M. (1922) Gesammelte aufsätze zur wissenschaftslehre.
Ardila, Sara & Galende, Emiliano (2011) El concepto de Comunidad en la Salud Mental Comunitaria. Salud Mental y Comunidad,
1(2), 39-50.
Durkheim, E. (1998). El suicidio. Akal, 5ª Edición. Madrid. Traducción de Durkheim, E. (1897). Le Suicide.
Bauman, Z. (2003). Comunidad: En busca de seguridad en un mundo hostil. Buenos Aires: Ed. Siglo XXI. (2001). Community Seeking Safei)’ in an lnsccurc Wlorld.
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Perspectiva de
gen și intersecționalitatea
Ce înseamnă perspectiva de gen?
În mod obișnuit, cuvântul „gen” este folosit
pentru a se referi la valorile culturale, rolurile,
identitățile și comportamentele care sunt de
obicei atribuite bărbaților și femeilor și pe
care învățăm să le realizăm pe măsură ce
creștem. Fiind o parte importantă a culturii și
a modului nostru de a fi, genul este legat de
resursele pe care le putem dezvolta în raport
cu sănătatea noastră mentală.

În acest sens, atunci când vorbim despre
„perspectiva de gen”, ne referim la abordarea
și lucrul cu un fenomen specific (în acest caz,
reziliența și promovarea sănătății mintale),
luând în considerare impactul genului.

Cum se dezvoltă?
Conform celor spuse anterior, dezvoltarea unei „perspective de gen” implică:

1.
2.
3.
4.

Recunoașterea masculinității și feminității ca fiind construcții sociale și istorice și, prin
urmare, acestea ar putea varia între diferite culturi, timpuri și societăți.
De exemplu: comportamentele sau ținutele asociate bărbaților - prin modele de
masculinitate - pot să nu fie aceleași de la țară la țară (cum ar fi purtarea unei fuste în
Scoția).
Observarea relațiilor care apar între femei și bărbați (dar și între bărbați și între femei)
și identificarea normelor care trec prin modelele de masculinitate și feminitate. Uneori,
schimbarea modului în care îndeplinim aceste roluri poate provoca disconfort sau poate
fi interpretată ca o problemă de sănătate mintală.
De exemplu: autoritatea este asociată cu masculinitatea și generozitatea cu feminitatea.

Să știm că „genul” se referă nu numai la relațiile dintre bărbați și femei, ci și la procesele
care au loc în diferite niveluri ale societății: instituții, sisteme politice și economice, cultură,
știință și tehnologie , etc.
De exemplu: un important lanț de biblioteci din Spania, expune doar 32% din autoarele de sex
feminin în secțiunea de cărți recomandate, în timp ce în secțiunea cu mai puține recomandări
- juvenilă și romantică - 97% din cărțile expuse sunt scrise de autori de sex feminin.
Explorarea dimensiunii subiective a personalității și identității. Adică, în funcție de genul
nostru, interiorizăm modalități specifice de a ne percepe și de a ne defini, de a simți și
exprima ceea ce gândim sau simțim, de a căuta sau primi ajutor, de a participa la o
activitate sau alta, de a ne raporta la propriile noastre corpuri sau la ale altora, , etc.
De exemplu: studiile privind inegalitatea de gen în sănătate au arătat că femeile au vizitat
istoric serviciile de sănătate mai des datorită dorinței mai mari de a accepta ajutor și de a
urma tratamentele prescrise. Pe de altă parte, în societățile în care rolul tradițional masculin
este mai mult legat de refuzul de a arăta slăbiciune, bărbații accesează de obicei serviciile
de sănătate atunci când există deja o situație avansată de criză fizică sau psihologică.
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Intersecționalitate: este vorba doar de „gen”?
diferit de a experimenta propriul gen (printre
altele, cum ar fi clasa socială, orientarea
sexuală, dizabilitățile, vârsta și așa mai
departe). Toate aceste discuții au devenit,
pentru ei, un instrument important pentru a
inversa aceste inegalități sociale și pentru a
se proteja reciproc.

Perspectiva intersecțională de gen a apărut
în cadrul mișcării activiste care nu numai
că punea sub semnul întrebării sexismul și
rolul tradițional al femeilor în societate, ci și
analiza alte sisteme opresive (rasism, clasism,
heterosexism, abilitism). Ajută la înțelegerea
modului în care diferite sisteme generează
anumite situații, cum ar fi expunerea la
anumite tipuri de discriminare, oportunități
de acces la anumite drepturi și cetățenii sau
la anumite activități privilegiate în societate.

„Intersecționalitatea” este într-adevăr o
abordare care explică modul în care genul,
etnia, clasa socială, orientarea sexuală (și alte
condiții precum vârsta sau handicapurile) sunt
implicate în opresiunile cu care ne confruntăm
și în privilegiile de care ne bucurăm în
societate. Aceste opresiuni și privilegii există nu
pentru că genul, rasa, clasa sau sexualitatea
sunt determinate biologic, ci pentru că există
sisteme de dominare socială care favorizează
unele trăsături înaintea altora.

Cuvântul „intersecție” se referă la punctul
de întâlnire sau la o suprapunere între
două sau mai multe linii. Concret, termenul
„intersecționalitate” a fost inventat în 1989
de profesorul afro-descendent Kimberlé
Williams Crenshaw, care a discutat despre
modul în care rasismul generează un mod

Intersecționalitatea și Reziliența
Genul și alte categorii menționate anterior
sunt strâns legate de unele elemente cheie
care promovează și protejează sănătatea
noastră mentală (cum ar fi felul în care
exprimăm și comunicăm emoțiile, modul în
care ne raportăm unii la alții, modul în care
cerem ajutor, modul în care ne raportăm la
comunitate, ce resurse avem pentru a ne
găsi puterea interioară și multe altele).

Conștientizarea inegalităților care persistă în
societățile noastre și care reprezintă bariere
importante în calea promovării sănătății
mintale permite schimbări sociale, procese
personale și colective care ne susțin să facem
față adversităților și să promovăm reziliența.
Cu alte cuvinte, luând în considerare modul
în care percepțiile despre gen, etnie, clasă
socială, orientare sexuală și alte caracteristici
ne influențează sănătatea mintală, ne-ar putea
ajuta să dezvoltăm strategii pentru a o proteja.
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Planificarea activității
Titlu: Mergând pe o linie
Timp: 130 de minute - (două sesiuni de 60 de minute cu 10 minute pauză )

Scop și elemente de învățare/obiective ale sesiunii:

Conștientizarea modului în care genul și alte atribute influențează modul în care experimentăm
și răspundem la mediu
De a pune sub semnul întrebării privilegiile legate de corp și identitate
Reflecție asupra resurselor sociale pentru a dezvolta reziliență emoțională, legată de gen și
alte structuri sociale
Dezvoltarea empatiei
Consolidarea responsabilității sociale și colective

Metodologie pas cu pas:
Timp pentru fiecare pas:

1.

Introducere (20 min)
Discuție de grup despre gen.
Puneți diferite întrebări de reflecție legate de gen, culegeți ideile de la participanți și
scrieți-le pe un flipchart pentru a le utiliza mai târziu în debriefing.

propriul corp (20 min)
2. Desenează-ți
Acordați participanților puțin timp pentru a desena silueta propriului corp (2 min)

Oferiți un flipchart cu următoarele întrebări:
• De unde știu că sunt femeie/bărbat - fată/băiat?
• Când mă simt confortabil/ă să fiu femeie/bărbat? Când m-am simțit inconfortabil?
• Cum mă identific cu celălalt gen?
• M-am simțit special/ă sau am avut parte de un tratament special pentru că sunt
femeie/bărbat sau mă identific cu un alt gen?
• În afară de femeie/bărbat, ce mă mai definește? (se pot da exemple de roluri sociale
și adjective caracterizabile)
Participanții desenează răspunsurile la întrebări pe siluetă (15 min)

(1) (20 min)
3. Debriefing
Luați pe rând întrebările de pe flipchart și invitați participanții să-și împărtășească
gândurile și sentimentele.

4. Pauză (10 min)
pe o linie (40 min)
5. Mergând
Goliți camera cât mai mult posibil, astfel încât participanții să aibă spațiu de mișcare.

Acordați roluri pentru 6 participanți (din resurse). Restul vor fi spectatori.
Participanții se plimbă în funcție de răspunsul lor la situațiile citite de facilitator (din
resurse). Invitați participanții să reflecteze după ce au avansat sau au rămas pe loc pentru
fiecare afirmație.

6. Debriefing (2) (20 min)

Amenajarea sălii, distribuția participanților: La început participanții vor sta într-un cerc și
apoi vor lucra individual. Apoi, vor fi așezați într-un rând orizontal, din care vor face niște pași.
Spațiul trebuie să fie suficient de larg pentru a facilita aceste mișcări diferite.
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Instrucțiuni pentru participanți

1.

2.

Introducere (20 min)
Astăzi vom reflecta asupra diferitelor situații care definesc o parte importantă a noastră
și a celorlalți. Vom începe prin a reflecta asupra genului. La ce vă gândiți când auziți
acest cuvânt?
Care credeți că este diferența dintre gen și sex? Genul și/sau sexul influențează modul în
care gândim, simțim și relaționăm unii cu alții?
Desenează-ți propriul corp (20 min)
În această parte, fiecare dintre voi ar trebui să găsească un spațiu care vi se pare
confortabil pentru a desena o imagine. Vă voi oferi o foaie de hârtie și markere și fiecare
va trebui să deseneze o siluetă care să vă reprezinte corpul.
Acum că sunt desenate siluetele, vă invit să desenați în cadrul siluetei ceea ce reprezintă
cel mai bine gândurile și emoțiile voastre cu privire la următoarele:
(Arătați participanților flipchart-ul cu întrebări și citiți-le)
Veți avea cam 15 minute pentru asta.

3.

4.
5.

Dacă ați terminat, vă invit să vă așezați împreună într-un cerc.

Debriefing (1) (20 min)
Să reflectăm și să împărtășim puțin despre ceea ce am desenat.
Pauză (10 min)
Mergând pe o linie (40 min)
Vom face acum un spectacol pentru care avem nevoie de 6 voluntari. Să încercăm să
avem un număr egal de băieți și fete.
Cei 6 voluntari, vă rugăm să vă aliniați într-un rând la un capăt al camerei, ca și cum ar
fi o linie de plecare imaginară. Fiecare voluntar va primi o bucată de hârtie și o va ține în
mâini, astfel încât restul să o poată vedea.
(Oferiți o hârtie cu un rol fiecărui voluntar.)
Acum voi citi câteva situații cu voce tare, una câte una. Dacă sunteți de părere că
personajul vostru le poate îndeplini, faceți un pas înainte. Dacă nu, rămâneți în același
loc. De asemenea, vă invit să fiți atenți la ceea ce ați putea simți și la ce dificultăți,
facilități, suport sau nevoi ați detecta în fiecare situație.
(Citiți situațiile una câte una, din resurse, așteptând ca participanții să-și facă mișcarea.)
(După fiecare situație și după ce participanții au avansat sau au rămas la locul lor,
întrebați:)
De ce crezi că ai putut sau nu ai putut face acest lucru?

6.

(La sfârșit:)
Vă mulțumim pentru participare și haideți să aplaudăm voluntarii!
Acum să revenim într-un cerc și vă invit să reflectați asupra procesului prin care am
trecut, indiferent dacă ați fost participant sau spectator.
Debriefing (2) (20 min)
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Întrebări de debriefing:
Debriefing (1):
• Ce părere aveți despre răspunsurile la întrebări,
despre desenele voastre?
• Să vedem ce am discutat mai devreme despre
gen. Puteți găsi puncte comune între aceste
răspunsuri? Ce ziceți de diferențe?
• Identificați stereotipuri de gen în toate aceste
răspunsuri?
• Care sunt câteva din dificultățile și avantajele
apartenenței la genul atribuit?
• Comparând diferite răspunsuri la aceeași
întrebare, puteți vedea moduri în care oamenii
împărtășesc același gen și îl experimentează
diferit?

Debriefing (2):
• Cum v-ați simțit când ați făcut un pas înainte? Și
cum v-ați simțit când nu l-ați făcut?
• Cum v-ați simțit când v-ați separat de restul
grupului?
• Ce dificultăți, facilități și nevoi ați simțit sau
detectat? Ce sprijin credeți că ați avea nevoie în
unele dintre aceste situații?
• Credeți că a fost întotdeauna atât de greu
sau de ușor să vă aflați în această situație? Ce
credeți că a fost diferit în trecut? De ce este
diferit acum?
• Cum ar putea genul să ne facă să experimentăm
mediul în moduri diferite? Ce altceva, în afară de
sex/gen, face asta?

Materiale: flipcharts, markere, foi mari de hârtie,
materiale de papetărie (foi colorate, lipici, ilustrații,
lut de modelat, creioane colorate)

Resurse: Roluri și situații

min/max part
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6

15

Roluri și situații - Resursă
Următoarele roluri vor fi scrise sau tipărite, fiecare pe o
foaie de hârtie separată:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fată latină cu deficiențe de auz
Fată trans heterosexuală
Fată lesbiană de culoare
Băiat marocan bisexual
Băiat alb în scaun cu rotile
Băiat englez straight
Băiat de culoare cu diagnostic psihiatric
Fată imigrantă ne-naționalizată
Bătrân cu Alzheimer

Următoarele situații vor fi citite de facilitator în timpul activităților,
după ce rolurile de mai sus sunt atribuite participanților:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participați la o conferință
Intrați în metrou
Sărută-ți partenerul în public
Joacă fotbal
Înoată
Să te căsătorești în biserică
Vă uitați la televizor în limba engleză fără subtitrări
Votează la alegerile de stat
Adoptă un copil
Obține un loc de muncă
Mergi la facultate
Să devii profesor
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Sprijin reciproc
Ce este sprijinul reciproc?
Sprijinul reciproc se referă la orice practică de
organizare colectivă și cooperare care vizează
depășirea dificultăților vieții. Această strategie
nu este exclusivă anumitor persoane sau
grupuri, ci este caracteristică fiecărei specii
gregare și a ființei umane, în general.
Conceptul a devenit popular datorită eseului
lui Piotr Kröpotkin: „ Mutual Aid: A Factor of
Evolution ” („Sprijinul între egali: un factor de
evoluție”) (1902). În această lucrare, autorul
susține ideea conform căreia cooperarea,
nu competiția, este mecanismul care stă la
baza evoluției. Această observație, dovedită în
natură, contrastează cu tendința comună din

societatea noastră de a sublinia competența
individuală, o tendință bazată pe o interpretare
greșită comună a teoriei evoluției lui Darwin.

“

Speciile de animale, în care lupta individuală a
fost redusă la cele mai înguste limite și practica
ajutorului reciproc a atins cea mai mare
dezvoltare, sunt invariabil cele mai numeroase,
cele mai prospere și cele mai deschise progresului
în continuare.”
(Kröpotkin, 1902)

Câteva idei de bază despre sprijinul reciproc:
Se bazează pe solidaritate, nu pe caritate: este un sprijin oferit pe orizontală, între egali și nu
pe verticală, de la cine are mai mult la cine are mai puțin (putere, bani, resurse, instrumente
, etc.). Mai mult, este oferit reciproc tuturor oamenilor care împărtășesc nevoi, dificultăți sau
obiective.
Îl practicăm tot timpul: contrar a ceea ce am putea crede, o mare parte din societatea
noastră și din viața noastră de zi cu zi se bazează pe ajutorul reciproc. De exemplu, atunci când
împărtășim sarcini într-o muncă de grup la școală, când ne organizăm cu prietenii să plecăm
împreună în vacanță (și să cheltuim mai puțini bani), când ne organizăm în sindicate pentru a
ne apăra drepturile de muncă , etc.
Este o sursă pentru împuternicire (empowerment) și pentru starea de bine: sunt activități
care ne permit să rupem izolarea și să ne simțim parte a unui colectiv, ne ajută să vedem
dimensiunea socială a dificultăților sau nevoilor noastre, să avem o viziune despre viața noastră
și comunitatea noastră și să ne prețuim propria experiență ca pe o sursă de cunoaștere care
ne poate servi pe noi și pe ceilalți oameni. Acesta este motivul pentru care sprijinul reciproc
este esențial pentru susținerea rezilienței.

Principiile sprijinului reciproc
Nu toate activitățile de grup pot fi considerate activități de sprijin reciproc. Pentru a fi considerate
ca atare, trebuie să respecte o serie de principii de bază:
•
•

Experiență comună sau necesitate comună: toate persoanele din aceste grupuri au un
scop comun, bariere comune de depășit și/sau au experimentat sau se confruntă cu o
situație similară din care să împărtășească învățarea.
Reciprocitate și orizontalitate: suportul este o călătorie dus-întors. Simultan sau asincron,
toată lumea din grup se sprijină. Mai mult, nu există diferențe ierarhice în roluri (cine acordă
îngrijire - cine primește îngrijire), dar sunt interschimbabile.
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•
•
•

Co-responsabilitate: există un angajament comun pentru starea de bine personală și
colectivă a tuturor persoanelor participante. Fiecare membru își asumă o parte din sarcinile
sau obligațiile necesare pentru binele comun.
Bunăvoință și respect: participarea la aceste spații este gratuită și este decisă de fiecare
om, atât în sensul dorinței fiecăruia de a participa în cadrul lor, cât și în angajamentul
fiecărui membru de a contribui ce fiecare membru poate contribui pentru ceilalți.
Autonomie și autogestionare: organizarea și coordonarea activităților de sprijin între egali
sunt în mâinile propriilor participanți; ei decid funcționarea lor și sunt liberi de control extern.

Cum să te angajezi în activități de ajutor reciproc
Deși majoritatea activităților de sprijin între egali la care participăm de-a lungul vieții noastre sunt
informale, există și activități formale, mai structurate și cu reguli explicite care ne pot ajuta să facem
față unor dificultăți specifice în viață. Câteva exemple ale acestor activități formale sunt: grupurile
de sprijin între egali, rețelele de însoțire, grupurile de studiu sau de discuții sau sprijinul de la egal la
egal. Consultați resursa de la sfârșitul acestei părți pentru mai multe detalii.
Câteva îndrumări utile dacă dorim să participăm la o activitate formală sau informală de sprijin
reciproc (despre fiecare dintre ele puteți găsi mai multe detalii în resursa atașată) sunt:
•
•
•
•
•

Identificați acel „noi” din sprijinul reciproc
Căutați resurse existente și luați parte la ele
Începeți o nouă cale dacă nu există o cale
Învățați despre istoria, dinamica și principiile sprijinului reciproc
Manifestă compasiune și empatie fața de tine și ceilalți

Referințe:
Kröpotkin, P. (1902). Mutual Aid: A Factor of Evolution. Project Gutenberg Ed. 2014
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Planificarea activității
Titlu: Traversarea râului învolburat
Timp: 90 de minute

Scop și elemente de învățare/obiective ale sesiunii:

Aprecierea cooperării ca fundament al binelui comun
Recunoașterea sprijinului reciproc ca un factor de bază pentru supraviețuire și evoluție în natură
Descoperirea principiilor de bază ale sprijinului reciproc: experiență comună sau necesitate
împărtășită, reciprocitate și co-responsabilitate
Identificarea contribuției fiecărui membru al unui grup pentru beneficiul colectiv

Metodologie pas cu pas:
Timp pentru fiecare pas:

1.

Primul joc: Un balon pentru a supraviețui (5 min)
Acest joc se întâmplă înainte de a introduce subiectul atelierului!
Fiecare participant primește un balon și o bucată de sfoară de aproximativ 50 cm.
Trebuie să umfle balonul și să-l lege de gleznă.

2. Debriefing (1) (15 min)
(20 min)
3. Introducere
Discuție deschisă despre sprijinul reciproc și importanța acestuia. Colectează ideile și
notează-le pe flipchart, cu intenția de a le prelua în reflecția finală.

Dacă participanții nu împărtășesc idei sau exemple de sprijin reciproc, scrie pe flipchart
următoarele idei și reflectați asupra lor:
• Sprijinul reciproc se referă la tot felul de practici de organizare colectivă și cooperare
care vizează depășirea dificultăților vieții.
• Sprijinul reciproc nu este exclusiv anumitor persoane sau grupuri, ci este caracteristic
fiecărei specii gregare și a ființei umane, în general.

doilea joc: Traversarea râului învolburat (20 min)
4. AlPentru
acest joc, avem nevoie de grupuri de 4, 5 sau 6 participanți. Fiecare membru al

fiecărui grup va avea un fel de diversitate funcțională: 1/3 din grup vor fi orbi, 1/3 vor fi surzi
și muți și 1/3 din grup nu va avea brațe.
Folosiți măștile de somn sau eșarfele pentru a lega la ochi pe unii din ei, în timp ce aceia
fără brațe își pot ține brațele încrucișate, își pot lăsa mâinile în buzunare sau le pot lega
la spate.
Participanții vor trebui să traverseze un râu imaginar și să evite să fie mâncați de animale
sălbatice. Opriți jocul după câteva minute (5-10 min, în funcție de numărul de persoane
din fiecare grup), reprezentând animalele care vin să le mănânce.
Repetați jocul pentru fiecare grup.

5. Debriefing (2) (10 min)

35

general (20 min)
6. Debriefing
Amenajarea sălii, distribuția participanților: Pașii 1 și 2: pentru ambele jocuri, participanții

au nevoie de un spațiu gol pentru a se deplasa liber. Pașii 3. și 4: pentru introducere și
descriere, participanții stau în cerc. Spațiul trebuie să fie suficient de larg pentru a facilita
aceste acțiuni diferite.

Instrucțiuni pentru participanți

1.

Primul joc: Un balon pentru a supraviețui (20 min)
Vom începe cu un joc foarte simplu. Luați acest balon și o bucată de sfoară. Umflați
balonul și legați-l de gleznă. Voi seta cronometrul la 2 minute și există o singură regulă în
joc: trebuie să treci prin cele două minute fără ca balonul tău să explodeze. Oricine face
asta, câștigă jocul. Totul este permis, cu excepția rănirii reciproce.
Timpul începe să curgă ... ACUM!

2.
3.

4.

(După două minute, ne oprim și reflectăm la ceea ce s-a întâmplat)
Debriefing (1) (15 min)
Introducere (20 min)
Azi vom reflecta asupra sprijinului reciproc. La ce ne referim când vorbim despre sprijinul
reciproc? Dacă ar trebui să explicați acest concept altcuiva în câteva propoziții simple,
cum ați face-o?
Ce fel de experiență de sprijin reciproc ați trăit sau ați auzit?
Ce diferențiază aceste activități de sprijin reciproc de alte relații de sprijin de la egal la
egal sau colaborare?

Al doilea joc: Traversarea râului învolburat (30 min)
Pentru acest joc, vom crea grupuri de câte 4-6 persoane fiecare. Să facem asta și apoi
vom afla regulile jocului!
Sunteți fiecare un grup de oameni cu diversitate funcțională. Unii dintre voi sunt orbi (1/3
din grup), unii dintre voi sunt surzi și muți (1/3 din grup), iar unii dintre voi nu au brațe (1/3
din grup). Cei orbi vor folosi măștile de somn sau eșarfele pentru a-și acoperi ochii, în
timp ce aceia fără brațe își pot ține brațele încrucișate, își pot lăsa mâinile în buzunare
sau le pot lega la spate.
Obiectivul jocului este de a traversa un râu imaginar care separă o parte a camerei
de cealaltă. Râul este foarte învolburat și adânc. Nu puteți înota în el, iar căderea în
râu înseamnă înec. În râul vostru există animale sălbatice. Dacă vă ia prea mult să îl
traversați, vor veni să vă devoreze.
În mijlocul râului există o piatră mare (un scaun). Și aveți două plăci de surf (plăcile din
plastic/lemn sau piese de carton puternic). Nu este posibil să treceți râul doar făcând
surfing, deoarece râul este foarte învolburat și v-ar or răsturna.
Timpul curge, trebuie să încercați să traversați repede sau animalele sălbatice vor veni
să vă mănânce!

5.
6.

(După câteva minute opriți jocul reprezentând animalele care vin să îi mănânce. Repetați
jocul pentru celelalte grupuri și, la final, invitați fiecare participant să împărtășească.)
Debriefing (2) (10 min)
Debriefing general (20 min)
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Întrebări de debriefing:

Debriefing (2):
•
•
•
•

Debriefing (1):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Câți dintre voi sunt „în viață”?
Ce s-a întâmplat?
Cum vă simți cu ce s-a întâmplat?
Ce v-a făcut să acționați așa cum ați
făcut-o?
(Este foarte probabil ca participanții să
încerce să-și scoată baloanele reciproc. Prin
urmare, se vor aplica următoarele întrebări:)
De ce ați încercat să scoateți celelalte
baloane?
Care a fost singura regulă a jocului? Ce v-a
cerut această regulă?
Când ați auzit că trebuie să îi eliminați pe
ceilalți participanți, că trebuie să „învingeți
adversarii”?
Ce strategie ați fi putut folosi în schimb?
Există o alternativă la concurență?
De ce credeți că suntem obișnuiți să
înțelegem că o singură persoană poate
câștiga? De ce credem că, pentru a avea
câștigători, trebuie să existe învinși?
(Dacă cineva observă că nu este necesar să
„învingem adversarii”, următoarele întrebări
pot fi folosite ca reflecție suplimentară):
Simțiți că ați câștigat jocul? Toată lumea se
simte câștigătoare?
Ce vă face să vă simțiți câștigători?

•

•
•

•
•
•
•

Cum v-ați simțit în legătură cu jocul
Ați reușit să treceți râul? Toți?
De ce ați acționat așa cum ați făcut-o?
Ce ați făcut pentru a include pe toată lumea?
Cum ați folosit capacitățile tuturor membrilor
din grup?
A existat cineva care s-a simțit exclus în
vreun moment al jocului? Care au fost
comportamentele sau atitudinile pe care le-ați
identificat care v-au făcut să vă simțiți așa?
Debriefing general:
Care au fost diferențele dintre primul
joc și cel de-al doilea? Cum a fost diferit
comportamentul vostru în cele două jocuri?
Cum așa?
Au participat la fel toți participanții și toate
grupurile? Au fost unii dintre ei capabili să
coopereze mai mult decât alții? De ce?
În ce măsură am reușit să cooperăm
orizontal, recunoscând abilitățile tuturor
participanților?
Cum seamănă asta cu viața noastră de zi cu zi?
Cum este diferit dacă nevoia sau dificultatea
sunt explicite? Modifică ceva în tendința
noastră de a coopera?

Sfaturi și trucuri:
•
•

Materiale: Flipcharts, markere, materiale de
papetărie și creioane, un scaun, 2/3 măști de
dormit sau eșarfe, o tablă din plastic/lemn/bucăți
de carton puternic (pentru a călca pe ele)

•

Resurse:

Asigurați-vă că spațiul este suficient de larg și
lipsit de obstacole, astfel încât participanții să
se poată deplasa liber fără risc de rănire.
Țineți cont de numărul de participanți. Timpul
acordat fiecărui grup pentru a traversa râul va
depinde de numărul de participanți. Cel puțin
7 minute dacă sunt 4 participanți, 8 minute
dacă sunt 5 participanți, 9 minute dacă sunt 6
participanți , etc.
Citiți materialul atașat acestei activități pentru a
putea conduce mai bine discuția.

min/max/part
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Cum să vă angajați în activități de
sprijin reciproc - Resursă
Deși majoritatea activităților de sprijin reciproc la care participăm de-a lungul vieții noastre sunt
informale, există și activități formale, mai structurate și cu regulile lor explicite, care ne pot ajuta să
facem față unor dificultăți specifice în viață. Câteva exemple ale acestor activități formale sunt:
•
•
•
•

Grupuri de sprijin reciproc: spații de ascultare și înțelegere, fără judecăți, în care oamenii
cu aceeași problemă sau dificultate se întâlnesc pentru a împărtăși experiențe, învățături
și resurse pentru a se ajuta reciproc să-și depășească situația.
Rețele de acompaniament: grupuri de persoane care se organizează și coordonează
singure pentru a oferi sprijin în perioade de criză (personale sau colective) sau în fața
dificultăților vieții.
Grupuri de studiu sau de discuții: activități de învățare colectivă, bazate pe o reflecție
comună asupra diferitelor subiecte de interes pentru toți participanții lor.
Sprijin de la egal la egal: activitate de susținere interpersonală între persoane cu dificultăți
comune. Atunci când nu este realizată ca activitate de lucru, rolurile pot fi interschimbabile
între participanți.

Există câteva întrebări pe care le putem lua în considerare pentru a ne ghida atunci când ne
dorim să participăm la o activitate formală sau informală de sprijin între egali:
•
•

•

•

•

Este necesar să ne identificăm pe „noi” în sprijinul reciproc. Reflectați asupra opresiunilor
care vă ating, ce bariere sociale doriți să depășiți și/sau ce dificultăți comune aveți cu un
grup de oameni din mediul vostru. Puteți descoperi mai mulți „noi” la care să participați.
Căutați resursele existente și înscrieți-vă. Este posibil ca activitățile de sprijin reciproc de
care aveți nevoie să existe deja în mediul vostru (chiar dacă nu știți de ele încă). Căutați pe
site-uri web și rețele sociale, întrebați oamenii din comunitatea voastră. Este mai ușor să vă
alăturați eforturilor existente decât să începeți ceva nou.
Începeți o nouă cale dacă nu există o cale. Nu vă resemnați dacă nu găsiți un spațiu
organizat pe subiectul sau nevoia pentru care căutați sprijin reciproc. Putem începe oricând
o nouă activitate singuri, dacă este necesar. Găsiți oameni din comunitate cu aceeași
nevoie și invitați-i să participe.
Aflați despre istoria, dinamica și principiile sprijinului reciproc. Există o vastă experiență
sistematizată cu privire la modul în care aceste spații se nasc și funcționează, despre
conducerea orizontală, promovarea responsabilităților comune, funcționarea unei
organizații de colaborare , etc. Putem învăța de la cei care și-au împărtășit deja experiența.
Fii înțelegător și plin de compasiune cu tine și cu ceilalți. Oamenii trebuie să învețe să
funcționeze în spații non-ierarhice sau competitive și putem greși. Alții au mulți ani de
practică, dar pentru unii oameni poate fi prima experiență de participare la o activitate de
sprijin reciproc.
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Sprijin între egali
La ce se referă?
Oamenii sunt creaturi sociale care deseori se
dezvoltă cel mai bine atunci când au relații
semnificative și de susținere cu alți oameni.
Sprijinul între egali este un mod de relaționare
cu cineva prin umanitate comună și elemente
comune. Principiile de bază ale sprijinului între
egali sunt: să ne punem la egal, ascultare
activă și respectuoasă, empatie, respect pentru
celălalt individ și pentru noi înșine, a fi alături și
a fi prezenți fără a judeca sau a da sfaturi (cu
excepția cazului în care este cerut). Sprijinul
între egali interacționează în esență, într-o
relație empatică. Se întâmplă în mod natural în
viața noastră, dar poate fi, de asemenea, utilizat
într-un mod mai structurat sau ca instrument
pentru a crea și îmbunătăți relațiile, pentru a
ajunge la cei care au nevoie și pentru a construi
conexiune. Sprijinul între egali are principalele

ingrediente ale unei prietenii, dar poate fi folosit
chiar dacă oamenii nu se cunosc, cel mai
important lucru este că principiile sunt acolo.
Și vestea minunată este că toată lumea este
capabilă să facă acest lucru!
Putem privi „sprijinul între egali” ca un termen
general pentru numeroasele metode și moduri
diferite de implementare a acestui fenomen
de susținere și relaționare cu o altă persoană.
Aparținem multor grupuri de colegi (colegi de
clasă, colegi de muncă, prieteni , etc.), dar în
cea mai largă formă, sprijinul între egali poate
fi utilizat în majoritatea contextelor, deoarece
accentul este pus pe umanitatea noastră
împărtășită și pe experiențele noastre umane
comune - punând cu adevărat etichetele și
rolurile noastre deoparte în relațiile noastre.

Sprijin între egali în organizațiile de sănătate mintală
Sprijinul între egali a fost utilizat pe scară largă
în organizațiile de sănătate mintală. Metoda
și modalitățile de implementare a acestuia
pot fi diferite, dar principiile de bază trebuie
să fie întotdeauna acolo. Sprijinul între egali în
organizațiile de sănătate mintală este oferit
adesea de o persoană care a trăit experiențe
de traume, diagnostic psihiatric și/sau suferință
emoțională. În acest context, termenul „coleg”
nu se referă pur și simplu la cineva care a avut
o anumită experiență. Este posibil ca o asistentă

medicală sau un clinician să fi avut experiențe
similare cu cei care folosesc serviciile lor, dar acest
lucru nu face din acea persoană un „coleg” pentru
persoanele care folosesc serviciile. De aceea este
important să avem în vedere diferitele roluri pe
care le avem. În cadrul organizațiilor de sănătate
mintală, este important ca sprijinul între egali să
se bazeze întotdeauna pe experiența comună
de a face față sau de a fi făcut față distresului
emoțional, iar obiectivul principal al sprijinului între
egali este conexiunea.

De ce este important sprijinul între egali pentru reziliență?
O mare parte din rezistența noastră emoțională
se dezvoltă în relații. Interacțiunea socială are
capacitatea de a ne influența reziliența fie prin
întărirea acesteia, fie prin slăbirea acesteia.
Conexiunea suportivă și semnificativă cu alte
persoane este un stimulent pentru reziliența
noastră emoțională. Crește conexiunea și
oferă o poartă de ieșire pentru emoțiile umane
într-o relație între egali. Relațiile sociale care
implică a fi împreună ca oameni ne pot ajuta,
de asemenea, să ne reglăm emoțiile și să ne
îmbunătățim încrederea în noi, convingerile
despre noi înșine și punctele noastre forte.
Sprijinul între egali este, de asemenea, important

pentru reziliență, deoarece are puterea de a
spori speranța și de a combate sentimentul de
singurătate și izolare cu propriile sentimente
sau dificultăți. Sprijinul între egali deschide o
nouă modalitate de interacțiune care ne poate
crește pe plan personal și poate avea impact
în bine asupra altor relații din viața noastră.
Folosirea principiilor sprijinului între egali în viața
noastră de zi cu zi are, de asemenea, potențialul
de a reduce efectul spectatorului, deoarece ne
pune într-un mod de gândire empatic – mod
de gândire prin care vedem asemănarea în
alții și modul în care suntem conectați cu toții
prin experiențe umane.

Referințe:
Davidow, S. (no date). A handbook for individuals working in peer roles. Western Massachusetts Recovery Learning Community.
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Planificarea activității
Título: Traversarea râului învolburat
Timp: 95 de minute

Scop și elemente de învățare/obiective ale sesiunii:

Cultivarea încrederii în tineri că pot oferi sprijin, fără a fi nevoie să fie instruiți să o facă.
Construirea cunoștințelor despre ce este sprijinul între egali și ce nu este acesta, despre care
sunt principiile sale.
Conștientizarea obstacolelelor care ne împiedică să fim colegi.
Să exersăm să fim împreună, ca și colegi.

Metodologie pas cu pas:
Timp pentru fiecare pas:
(10 min)
1. Introducere
Discuție în grup despre colegialitate/egalitate și sprijinul între egali.
din cerc (15 min)
2. Ieșirea
Stând în picioare într-un cerc, participanții vor face pași spre exterior pe baza situațiilor
citite de facilitator.

în perechi (1) (15 min)
3. Discuții
În perechi, participanții se prezintă între egali fără a utiliza etichetele pe care facilitatorul
le-a pus anterior pe un flipchart.

în rețea (15 min)
4. Desen
Grupul se adună în jurul unui flipchart așezat pe podea sau pe o masă și trasează o rețea
împreună în timp ce discută.

5. Debriefing (1) (10 min)
în perechi (2) (20 min)
6. Discuții
În perechi, participanții împărtășesc o experiență personală și își oferă între egali sprijin.
7. Debriefing (2) (10 min)

Amenajarea sălii, distribuția participanților: Participanții încep împreună așezați într-un cerc
și apoi lucrează în perechi. Trebuie să existe suficient spațiu, astfel încât să fie capabili să
facă pași departe de cerc la început și să poată purta o conversație neîntreruptă atunci când
lucrează în perechi.

40

Instrucțiuni pentru participanți

1.
2.

Introducere (10 min)
Cine sunt colegii tăi/ este anturajul tău?
Ce fel de sprijin primiți de la ei?
Ce face ca sprijinul să fie util sau inutil?

Ieșirea din cerc (15 min)
Pentru această primă parte a activității, toți veți sta într-un cerc. Voi citi acum câteva
afirmații care descriu modul în care ne identificăm adesea. Pentru fiecare afirmație cu
care rezonați, faceți un pas (mare) din cerc.
Afirmații:
Sunt/am fost un student bun; Tind să vorbesc prea mult; Sunt un singuratic; Sunt o
persoană socială; De obicei port haine în trend cu moda; Am fost crescut într-o casă
bogată; Sunt o femeie; Sunt tată; Sunt mamă; Dețin o mașină; Am crescut într-un oraș;
Am un iPhone; Sunt religios; Am avut cel puțin un loc de muncă; Am făcut voluntariat;
Sunt un artist; Nu folosesc Instagram; Sunt rocker; Sunt sportiv.

3.

Acum vă invit să vă uitați în jur și să reflectați la aceste întrebări. Cât de departe este
următoarea persoană? Cum vă face să vă simțiți să stați atât de aproape sau de
departe unul de celălalt?
Discuții în perechi (1) (15 min)
Acum vom lucra în perechi. Găsiți o persoană cu care doriți să fiți în această etapă a
exercițiului. Vă invit acum să vă descrieți celeilalte persoane fără a utiliza aceste etichete
menționate în partea anterioară. Nu puteți folosi munca, școala, hobby-urile, munca
voluntară sau un rol comun (cum ar fi cel de părinte) pentru a vă descrie.

(Enumerați pe un flipchart toate etichetele care trebuie evitate și puneți-l într-un loc
vizibil pentru ca participanții să îl vadă).

4.

Ce puteți folosi este pasiunea, aprecierile, valorile, credințele, modul în care vă simțiți în
această sesiune și adjectivele care vă descriu. Dacă alegeți, puteți utiliza și un obiect din
natură pentru a vă descrie și a spune partenerului vostru de ce sunteți ca acel obiect.
Desen în rețea (15 min)
Acum ne adunăm cu toții într-un grup în jurul acestui flipchart.
(Puneți un flipchart pe podea sau pe o masă)

5.
6.

7.

Fiecare dintre voi își va scrie numele pe marginea flipchartului. Pe rând, fiecare dintre voi
va împărtăși câte un lucru pe care l-a folosit pentru a se descrie în discuția anterioară în
perechi (pasiune, aprecieri, valori, credințe, cum vă simțiți în această sesiune, adjective
care vă descriu, un obiect din natură). Dacă vreunul dintre voi rezonează cu acea
descriere, trasați o linie între acel numele și al vostru. Nu contează dacă l-ați menționat
în discuție înainte.
Debriefing (1) (10 min)
Discuții în perechi (2) (20 min)
Acum vrem să exersăm să devenim un grup, sa devenim colegi. Vom lucra din nou în
perechi. Pot fi aceleași perechi ca înainte sau altele noi. Aveți fiecare câte 10 minute
pentru a împărtăși ceva care v-a supărat în ultimele două săptămâni. Celălalt ascultă
cu atenție fără să încerce să repare nimic sau să dea sfaturi. Scopul aici este de a
arăta sprijin prin prezență. Când intrați în conversație, rețineți ce v-a conectat în partea
anterioară. Rețineți, de asemenea, obstacolele pe care le-am identificat împreună în
prima parte a activității.
Debriefing (2) (10 min)
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Întrebări de debriefing:
Debriefing (1):

•

•

•
•
•

•

Cum v-ați simțit când ați făcut un pas în
afara cercului? Cum v-ați simțit când v-ați
separat de restul grupului? Cum a fost să vă
descrieți fără etichete?
Când v-ați simțit cel mai conectați pe
parcursul acestor exerciții? Cum a fost diferit
cu etichete și fără ele? Ați descoperit ceva
despre voi sau despre ceilalți când ați lăsat
etichetele de-o parte?

•

Debriefing (2):
•
•
•

•

Cum ați arătat sprijin? Cum ați reacționat
când ați primit sprijin?
Cum v-ați simțit în timpul acestui exercițiu?
Cât de conectați v-ați simțit?
Ce a ajutat să existe conexiunea? Ce v-ar fi
putut face să vă simțiți mai conectați? De ce
avem nevoie pentru a arăta sprijin colegilor,
celorlați? Dacă ați explica altcuiva ce este
sprijinul între egali, ce ați spune?

•
•

Materiale: Flipchart-uri, markere

(În acest moment, facilitatorul scrie pe
flipchart principiile sprijinului între egali,
așa cum acestea reies din răspunsurile
participanților. Facilitatorul adaugă
următoarele principii în cazul în care nu au
fost menționate de către participanți:
Să devenim egali
Respect și ascultare activă
Să fii prezent fără să judeci sau să dai sfaturi
(dacă nu ți se cer)
Împărtășirea experiențelor (atunci când este
necesar)
Să ținem cont de punctele forte, de
contribuțiile, de integritatea unei persoane și
de a le recunoaște
Să ne concentrăm pe creștere, speranță, nu
pe rezolvarea problemelor sau crizei
Cum ați putea folosi sprijinul între egali în
viața și relațiile de zi cu zi?

min/max part

Resurse:

42

6

20

Impactul personal
Efectul de undă în acțiunile umane
observabile ale acțiunilor noastre, dar în cea
mai mare parte efectele rutinelor noastre zilnice
sunt nevăzute într-un mod inteligibil și aproape
imposibil de calculat pe deplin.
Vedem diverse fenomene de mediu, sociale,
politice care au loc la nivel național sau global
și nu reușim să înțelegem contribuția noastră la
acestea și implicit ce putem face pentru a face
diferența în bine. De cele mai multe ori, oamenii
găsesc confort în separarea dintre „eu” și
„societate”, plasând responsabilitatea schimbării
sociale pe o idee abstractă a societății. Cu toate
acestea, unitatea individuală a societății este
persoana. Fiecare dintre noi este societatea și
este indisolubil legat de toți ceilalți. Putem vedea
variate fenomene din mediul înconjurător,
social, politic care au loc la nivel național sau
global, iar acțiunile noastre zilnice, chiar și cele
mai mici, și chiar lipsa acțiunilor noastre în multe
cazuri, creează efecte asupra celor din jurul
nostru și efectele sunt de obicei incrementale, în
societatea mai largă.

Oamenii cred adesea că nu pot face o diferență
reală în lume, că impactul unei persoane nu
poate fi suficient de semnificativ pentru societate
ca întreg. Noțiunea că suntem doar o mică
parte din marele mecanism al umanității poate
fi suficient de descurajantă pentru a împiedica
oamenii să ia măsuri pozitive sau pentru a
minimiza importanța faptelor lor negative.
Dacă aruncăm o pietricică într-un iaz, vedem
valuri sub formă de cercuri, la început foarte mici,
apoi se extind și cresc în număr până când se
răspândesc pe suprafața apei - efectul de undă
în acțiune. „Efectul de undă” este o metaforă
utilizată în mod obișnuit pentru a descrie modul
în care acțiunile noastre (sau non-acțiunile)
reverberează în lumea fizică și socială. O singură
decizie sau acțiune poate afecta situații care
nu sunt direct legate de interacțiunea inițială crescând astfel impactul acesteia de mai multe
ori. Toate acestea se întâmplă datorită realității
că nu trăim izolat unii de alții, ci în sisteme
interconectate. Uneori există consecințe direct

Efectul de undă al bunătății
Studiile de psihologie au arătat că bunătatea
și generozitatea sunt contagioase. Cu alte
cuvinte, atunci când acționăm cu bunătate
față de o persoană, acea persoană este mult
mai probabil să acționeze la fel față de ceilalți
în viitor. Acest lucru creează un efect de undă
al bunătății. Începe ca un singur act, dar apoi
se răspândește spre exterior, afectând multe
altele. Actele noastre de bunătate nu afectează

doar persoanele pentru care facem lucruri
drăguțe, ci mulți alți oameni cu care s-ar putea
să nu intrăm niciodată în contact. Acest lucru
arată că acțiunile noastre pot avea un efect
real și de lungă durată asupra lumii, chiar
dacă încep cu pași mici. Practicând mai mult
bunătatea zilnic, o singură persoană poate face
schimbări incalculabile pe parcursul vieții ei.

Implicații pentru reziliență
Deși consecințele acțiunilor noastre sunt
incalculabile în întregime, realizarea unei
practici din procesul de gândire al încercării de
a le anticipa ajută la creșterea conștientizării cu
privire la impactul personal al cuiva. Această
conștientizare este importantă, deoarece
constituie baza pe care intervine busola
noastră morală și ne ghidează acțiunile într-o
direcție sau alta.
Dacă suntem motivați de dorința de a face
bine pentru lumea din jurul nostru, a fi conștienți
de impactul nostru potențial ne poate spori
încrederea că putem face o schimbare pozitivă,

doar ca indivizi. Și, în consecință, șansele ca
noi să fim mai implicați în acțiunile noastre, în
comunitățile și societatea noastră devin mai mari.
Pentru a fi membru activ al unei comunități, o
persoană trebuie să aibă sentimentul că îi poate
influența pe ceilalți, că acțiunile sale pot aduce
o schimbare în bine. Există o legătură strânsă
între acest lucru și cât de mare este puterea
interioară a unei persoane, întrucât puterea
interioară se referă în esență la capacitatea
cuiva de a prelua controlul asupra vieții sale,
acționând, de asemenea, din încrederea că
poate avea un impact pozitiv în comunitatea sa.
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Planificarea activității
Titlu: Efectul fluturelui
Timp: 85 de minute

Scop și elemente de învățare/obiective ale sesiunii:

Cultivarea încrederii că acțiunile noastre pot crea un impact pozitiv
Conștientizarea interconectivității noastre cu societatea și comunitatea
Conștientizarea efectului de undă al acțiunilor noastre sau al lipsei acțiunilor

Metodologie pas cu pas:
Timp pentru fiecare pas:

1.

Meditație ghidată în timp ce ne plimbăm (15 min)
Participanții se plimbă la întâmplare prin cameră, facilitatorul citește un scenariu (vezi
resursele) care îi ghidează într-o călătorie prin diferite stări ale minții și diferite perioade
ale istoriei, pentru a crea contextul pentru interconectarea dintre oameni și umanitatea
lor împărtășită.

(50 min)
2. Călătoria
Alegeți un voluntar și împărțiți restul participanților în patru grupuri.

Călătorul parcurge drumul, trece pe la fiecare oprire a călătoriei și va rămâne la fiecare
oprire timp de 10 minute!
Facilitatorul îi va reaminti călătorului să treacă la pasul următor la fiecare zece minute
și va încuraja grupurile să găsească posibile consecințe la diferite niveluri (individual,
comunitate, societate), atât pozitive, cât și negative.

3. Debriefing (20 min)

Amenajarea sălii, distribuția participanților: Un participant parcurge călătoria. Călătoria are
patru opriri răspândite în cameră sau în fiecare colț. Restul participanților sunt împărțiți în patru
grupuri, câte un grup pentru fiecare oprire. La fiecare oprire, așezați un card cu un scenariu
într-un plic.

Instrucțiuni pentru participanți

1.

Meditație ghidată în timp ce ne plimbăm (15 min)
Începeți să vă plimbați la întâmplare prin cameră, ocupând cât mai mult spațiul.
Observați-vă corpul și prezența în această cameră. Vom pleca într-o călătorie imaginară
și vă voi ghida în tot acest timp, așa că vă invit să acordați o atenție deosebită vocii
mele, permițându-vă în același timp să vă concentrați celelalte simțuri asupra spațiului,
a oamenilor din jur, asupra voastră și a călătoriei voastre. Permiteți-vă să fiți imersați în
poveste și permiteți-vă imaginației să vă susțină în acest sens.
(Citiți scenariul încet, acordând un moment de liniște între idei atunci când participanții
trebuie să se imerseze în poveste sau să acționeze. Folosiți scenariul flexibil, repetați
câteva idei dacă credeți că este necesar.)
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(50 min)
2. Călătoria
În această activitate vom explora modul în care acțiunile noastre îi afectează pe cei din
jurul nostru și modul în care afectează comunitatea noastră. Vom avea nevoie de un
voluntar care să plece într-o călătorie, care să facă o excursie în Europa, iar ceilalți dintre
voi vor fi împărțiți în patru grupuri, reprezentând vocile rațiunii sale.
(Alegeți un voluntar și împărțiți restul participanților în patru grupuri)
Călătorul se va opri la fiecare popas, unde va găsi o hârtie cu o situație pe care o
întâlnește în călătorie și două opțiuni pentru acțiuni. Călătorul va citi ce scrie pe foaie cu
voce tare și va alege una dintre opțiunile date, petrecând nu mai mult de un minut să se
gândească la asta. Grupul din acel popas va genera idei despre modul în care această
alegere va avea impact asupra altor oameni din comunitatea sau societatea călătorilor
și va exprima ideile cu voce tare, ca și când acestea ar fi gânduri care vin din mintea
călătorului. Scopul grupului este de a genera cât mai multe consecințe posibile, atât
pozitive, cât și negative. Nu vom analiza modul în care alegerea îl afectează pe călător,
accentul fiind pus pe efectele pe care călătorul le-ar putea avea asupra oamenilor din
jur și a reverberațiilor lor asupra comunității și societății.
Să începem călătoria!
(Fiți atenți la timp și anunțați călătorul după fiecare zece minute, că este timpul să treacă
la următoarea oprire. Încurajați grupurile să găsească posibile consecințe la diferite
niveluri: individ, comunitate, societate; atât pozitive, cât și negative )

3. Debriefing (20 min)
Întrebări de debriefing:
•

•
•
•
•

Materiale: Cardurile imprimate cu pașii și
opțiunile, Plicuri, Impactul personal – pași și
opțiuni

Cum a fost pentru voi să fiți vocea rațiunii
și să creați consecințe posibile? A existat o
diferență între a găsi o consecință pozitivă și
una negativă?
Cum a fost să fii călătorul? Cum te-a afectat
să auzi consecințele alegerii tale?
Ce ai învățat din a fi pus în fața opțiunilor? Ce
ai învățat din a auzi posibilele consecințe ale
acțiunilor tale?
Cum puteți relaționa această activitate cu
viața de zi cu zi?
Există ceva ce puteți folosi în viața de zi cu zi
din această activitate în viitor?

Resurse: Scenariu de meditație ghidată,
Impactul personal – pași și opțiuni

min/max part
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5

25

Scenariu de meditație ghidată
Este joi după-amiază, oră de vârf. Ai lucruri
importante de făcut. Mergând prin centrul
orașului, ieși de la serviciu sau de la școală,
îndreptându-te spre o altă întâlnire ... Trotuarul
este plin de oameni. Acești oameni îți împiedică
calea, încetinindu-te. Uneori, doar schimbă
direcția sau se opresc fără nicio indicație. Ești
conștient de ce simți în corpul tău, de cum este
să fii în această stare de grabă. Continuă să
te concentrezi asupra mișcării cât mai rapide
posibil ... Gândește-te la programul tău, la grabă!
Observă lipsa contactului vizual, nu există timp
pentru asta. Și toți acești străini! Încă îți iau
calea! La ce fel de lucruri te gândești? Se simte
familiar? Respiri? Cum ar fi pentru tine să fii în
această stare tot timpul? Și acum încetinește
puțin. Observă ce se întâmplă în corpul tău și
încetinește puțin mai mult.
Permite-ți scurte contacte vizuale ... Observă că
sunt oameni pe lângă care treci. Sunt ca tine
sau sunt diferiți? Permite să apară o anumită
curiozitate despre ei. La ce se gândesc? Unde
se duc? Care este lista lor de sarcini sau ce
întâlniri au?
Încetinește mai mult, până la prima treaptă.
Cum este? Ce gânduri ai acum? Și ușor, cu
blândețe, oprește-te în fața unei alte persoane.
Permiteți-vă să simțiți prezența acestei
persoane, făcând contactul vizual atât cât se
simte confortabil.
Dacă mintea ta se simte încărcată, acordăți un moment sau două pentru a o încetini.
Respiri? Simte pământul sub tine, lasă-ți atenția
și greutatea să cadă.
Această persoană a făcut de asemenea
alegerea de a fi aici acum. De asemenea,
acestei persoane îi pasă destul de mult de
ceea ce se întâmplă pe pământul nostru
pentru a dori să facă o diferență, să-și joace
rolul în lumea noastră. Ia-ți un moment pentru
a lăsa ca asta să se așeze. Simte cum este să fii
cu această persoană chiar acum.
La fel ca tine, această persoană vrea să aibă
un impact pozitiv în lume. La fel ca tine, ei sunt
dispuși să fie treji în acest moment de mare
schimbare. Nu se întorc din drum sau nu refuză
să răspundă. Vor ca locul lor și comunitatea lor
să găsească o modalitate de a trăi sustenabil
pe acest pământ. Și să știi că această persoană
vede aceeași disponibilitate de a face față
provocării, de a vrea să facă parte din ceva
pozitiv și bun pe care tu o vezi în ea.
Fără cuvinte pe cât posibil, găsiți o modalitate
de a le face cunoscută aprecierea voastră
față de prezența lor aici. Mergând încet din

nou ... Permițând să fiți curioși cu privire la
acești oameni între care vă deplasați - ce se
întâmplă în viața lor? Ce au văzut? De ce le
pasă? Vino să te oprești în fața altei persoane.
Încă o dată, faceți contactul vizual atât cât vă
simțiți confortabil. Lasă-te să fii conștient de cât
de multe împărtășești cu persoana din fața ta.
Poate că au copii sau vor transmite viață. Poate
că își transmit darurile și înțelepciunea prin
relațiile și munca lor în lume. Ceva din această
persoană merge la alte persoane. Ceva din
această persoană va trece la generațiile
viitoare. Împărtășești certitudinea că timpul tău
pentru a trăi pe planetă este limitat. Poate că
această persoană nu va trăi pentru a vedea
cum s-au produs unele dintre schimbările
pentru care lucrăm. Cu toate acestea, ei sunt
încă dispuși să-și acorde timpul, înțelepciunea,
energia pentru a crea acea schimbare, astfel
încât generațiile viitoare să poată trăi bine.
Și să știi că persoana din fața ta vede aceste
lucruri despre tine. Încă o dată, vedeți dacă
există ceva ce doriți să exprimați partenerului
vostru, faceți acest lucru în tăcere.
Începeți să vă mișcați din nou...
Din nou, ne plimbăm, lăsându-ne să ne mișcăm
încet, atingând ușor în timp ce trecem. Și din nou
ne oprim în fața cuiva și le luăm mâna dreaptă în
a noastră. Închide ochii, astfel încât toată atenția
ta să se concentreze pe senzația de atingere.
Simți pulsul la încheietura partenerului tău?
Conștientizează călătoria acestei mâini prin
această viață. Nenumărate aventuri au
modelat-o. Această mână s-a conectat cu
copacul și vântul în timp ce își rafina inteligența.
Totul este în mâna aceea printr-o succesiune
neîntreruptă de aventuri. Mână inteligentă care
a învățat atât de multe: a învățat să ajungă la
sânul care susține viața, a învățat să șteargă
lacrimile, a învățat să dea plăcere. Știți că
există oameni care trăiesc acum, care cred că
merită și sunt iubitori, din cauza a ceea ce le-a
spus acea mână. Există oameni care trăiesc
acum a căror ultimă atingere în viață va veni
din această mână și vor putea muri știind că
nu sunt abandonați. Știți că există oameni care
trăiesc acum, care vor fi vindecați în minte sau
în corp de puterea pe care această mână îi
permite să curgă prin ea.
Deci, experimentați cât de mult doriți ca mâna
să fie puternică și întreagă pentru acest timp,
pentru a-și influența semenii și planeta din
care face parte. Experimentați cât de mult doriți
să fie puternică și jucați-vă rolul în construirea
unei culturi a sănătății, a decenței și frumuseții.
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Resursă – Pași și opțiuni (de printat)
Pasul 1
Ai ajuns în siguranță la prima ta destinație în călătoria ta cu rucsacul în jurul
Europei, într-un oraș mic din Italia. Vei sta într-un apartament confortabil în
capătul estic al orașului. Acest loc este plin de oportunități interesante pentru
drumeții și vizitarea obiectivelor turistice. Dar, mai întâi, va trebui să îți cumperi
alimente pentru următoarele săptămâni.
Opțiunea 1: un vecin te poate duce o dată pe săptămână la supermarketul din oraș.
Opțiunea 2: îți cumperi alimentele de la micile magazine locale din zonă.

Pasul 2
Este ultima noapte în orășelul din Italia. Decizi să iei masa la Mytilus Bistrot, un
restaurant cu fructe de mare deținut de o familie locală. Când sunteți pe punctul
de a comanda Linguine all’astice, auzi un client făcând comentarii foarte
jignitoare chelnerului.

Pasul 3

Opțiunea 1: chemi clientul și iei poziție cu chelnerul.
Opțiunea 2: decizi că este mai bine să nu intervii.
Acum ai 6 luni de când călătorești cu rucsacul în spate și te îndrepți spre Berlin. Ai
văzut lucruri minunate și ți-a plăcut foarte mult această perioadă, dar economiile
tale sunt pe cale să se termine.

Pasul 4

Opțiunea 1: ai o abilitate muzicală și decizi să rămâi în oraș pentru a cânta pe
străzi pentru bani sau în alte locuri.
Opțiunea 2: alegi să ieși în afara orașului pentru a câștiga niște bani lucrând la o
fermă sustenabilă.

În ultimele câteva săptămâni ai stat într-un sat mic din sudul Franței. A fost tot
ce ai putea visa. Următoarea ta destinație va fi la Paris, unde vei întâlni un prieten
pe care nu l-ai mai văzut de ani de zile. În ultimele zile de ședere în sat, există
un dezastru meteo. Multe dintre clădirile locale sunt afectate și oamenii sunt
devastați.
Opțiunea 1: călătorești la Paris pentru că prietenul apropiat pe care nu l-ai mai
văzut de luni de zile te așteaptă și ați făcut planuri împreună.
Opțiunea 2: mai rămâi câteva săptămâni pentru a ajuta, curăța și reface satul. Din
păcate, prietenul tău nu poate veni să te ajute, așa că nu vă veți putea întâlni deloc.
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Responsabilitatea

împărtășită pentru incluziune
Definirea drepturilor omului
Drepturile Omului constituie un cadrul legal care recunoaște și promovează demnitatea inalienabilă
a fiecărei ființe umane.
umane se nasc libere și egale în demnitate
Ceea ce înțelegem acum prin drepturile omului
și drepturi”. Drepturile Omului sunt numite
și definiția acestora sunt relativ recente. Abia
universale, deoarece se referă la fiecare
în 10 decembrie 1948 la Adunarea Generală
persoană doar pentru faptul că sunt ființe
a Organizației Națiunilor Unite s-a proclamat
umane, indiferent dacă este vorba despre un
„Declarația universală a drepturilor omului”
bărbat sau o femeie, un adult sau un copil, cu
(“Universal Declaration of Human Rights” –
sau fără dizabilități, indiferent de naționalitate
UDHR); după groaza trăită în cel de-al doilea
sau religie , etc. Toate națiunile și comunitatea
război mondial, comunitatea internațională a
internațională s-au angajat să recunoască
decis să ajungă la un consens și să recunoască
și să apere demnitatea fiecărei ființe umane
drepturile omului.
conform celor stabilite în acest document.
Filosofia Declarației poate fi rezumată chiar la
începutul primului său articol: „Toate ființele

Drepturile omului și reziliența
mintale a populației ” 1 . De exemplu, situații
precum violența de gen, agresiunea, bullyingul, rasismul, homofobia, condițiile de sărăcie
și alte modalități de violență și discriminare
au un efect negativ asupra stării noastre
de bine emoționale și pot deveni factori
etiologici (cauzali sau declanșatori) pentru
problemele de sănătate mintală. Chiar dacă
acestea ne afectează în fiecare etapă a vieții,
ele sunt determinante în special în copilărie,
adolescență și vârsta adultă timpurie, atunci
când ne dezvoltăm identitatea.

Încălcările drepturilor omului ne afectează
grav starea de bine și pot cauza probleme
de sănătate mintală. Fiecare proces de
învățare conceput pentru a promova starea
de bine emoțională ar trebui să-i educe pe
oameni cu privire la valoarea drepturilor
omului. După cum a observat Organizația
Mondială a Sănătății (OMS), „ Există o legătură
fundamentală între sănătatea mintală și
drepturile omului.
Încălcarea drepturilor
omului într-o țară poate avea repercusiuni
dăunătoare și dureroase asupra sănătății

Mai mult, încălcările drepturilor omului și problemele de sănătate mintală pot deveni un ciclu continuu
care se alimentează:
• Violența și discriminarea afectează sănătatea mintală.
• Problemele de sănătate mintală (și diagnosticul psihiatric) cresc riscul violenței și al discriminării.
• În acest sens, a fost observat un ciclu de feedback al încălcărilor drepturilor omului:

Încălcare

Drepturile Umane

Efecte Psihosociale Negative

Stigmă și Discriminare
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Pentru a înțelege acest ciclu, ne putem imagina următoarea situație: în unele contexte culturale,
oamenii rasiali și/sau cu orientare sexuală non-normativă ar putea fi expuși anumitor tipuri de
violență interpersonală (insulte, molestări), violențe sociale (sărăcie, excludere) sau violența
instituțională (drepturi restrânse). Aceste situații au un impact negativ asupra stării de bine
emoționale a celor care le-au suferit și pot declanșa o problemă de sănătate mintală. Ele au,
de asemenea, alte efecte psihosociale, cum ar fi un risc crescut de sărăcie și excluziune socială
care, prin ele însele, implică încălcări directe ale drepturilor care agravează situația.

Cum să promovăm și să respectăm Drepturile Umane
Oamenii au responsabilitatea socială de a cunoaște, promova și apăra respectarea drepturilor
omului în cadrul comunității din care fac parte. Pentru a realiza acest lucru, trebuie să:
•
•

•
•

•
•

Ne educăm cu privire la drepturile omului: atât din Declarația universală a drepturilor
omului, cât și din documentele ulterioare elaborate de Națiunile Unite.
Evitați discursurile asimilaționiste. Propunerea că „toate ființele umane sunt egale” face
invizibilă eterogenitatea corpurilor, experiențelor, credințelor și valorilor diferite pe care le au
oamenii. Apărarea drepturilor omului cere să pună în valoare diversitatea ființelor umane în
loc să nege această diversitate. Nu suntem egali, suntem diverși.
Ascultați grupurile de oameni care suferă încălcări ale drepturilor omului. Sensibilitatea
și empatia față de cei care încă suferă de încălcarea drepturilor omului ne pot ajuta să
înțelegem mai bine aceste axe ale opresiunii.
Ne privim pe noi înșine dintr-un punct de vedere critic. De-a lungul vieții noastre, am
primit cu toții mesaje cu trăsături de clasism, machism, capacitism , etc. Trebuie să fim
dispuși să recunoaștem că am fost educați cu idei și prejudecăți stereotipe și apoi să ne
revizuim temeinic gândurile, sentimentele și atitudinile.
Înțelegem că suntem cu toții vulnerabili. Oricine ar putea face obiectul încălcării Drepturilor
Omului. Mai mult, chiar dacă se datorează doar bătrâneții sau bolii, cu toții vom aparține,
mai devreme sau mai târziu, unui grup social stigmatizat care poate fi discriminat.
Alăturați-vă unui grup care luptă pentru Drepturile Omului. Cel mai bun mod de a
promova respectarea și apărarea drepturilor omului este punerea în practică alături de
alții care deja o fac.

Pentru a reflecta asupra responsabilității noastre comune pentru promovarea incluziunii, să ne
amintim câteva dintre cuvintele lui Nelson Mandela și să învățăm din ele: „Nimeni nu se naște urând
o altă persoană din cauza culorii pielii sale, a originii sale sau a religiei sale. Oamenii trebuie să învețe
să urască și, dacă pot învăța să urască, pot fi învățați să iubească. ”
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Planificarea activității
Titlu: Arborele încălcării drepturilor omului
Timp: 90 de minute

Scop și elemente de învățare/obiective ale sesiunii:

Recunoașterea drepturilor omului și înțelegerea rolurilor lor în societate
Identificarea modului în care drepturile omului sunt încălcate și consecințele acestora asupra
sănătății mintale a oamenilor
Dezvoltarea unei conștientizări a responsabilității fiecăruia de a respecta drepturile omului
Identificarea modalităților de promovare a respectării drepturilor omului

Metodologie pas cu pas:
Timp pentru fiecare pas:
(10 min)
1. Introducere
Discuție liberă despre drepturile omului.
arbore al drepturilor omului (30 min)
2. Primul
Împărțiți participanții în două grupuri egale, fiecare reprezentând un grup de persoane care

au suferit încălcări ale drepturilor omului.
Participanții desenează un copac mare pe un flipchart și reflectă asupra: prejudecăților/
stereotipurilor asupra categoriei alese de oameni, cauzele acestei discriminări, efectele
sociale și consecințele asupra sănătății mintale și a stării de bine a starii de bine și a sănătății
mintale.

3. Al doilea arbore al drepturilor omului (30 min)
4. Debriefing (20 min)

Amenajarea sălii, distribuția participanților: Participanții stau într-un semicerc în fața unui perete
sau a unei table. Spațiul trebuie să fie suficient de larg pentru a permite deplasarea din locul în care
se află, spre perete sau tablă și să se privească unul pe celălalt.

Instrucțiuni pentru participanți

1.

Introducere (10 min)
Astăzi vom reflecta asupra drepturilor omului. La ce ne referim când spunem „Drepturile
Omului”? Dacă ar fi să explicați altcuiva, într-o singură propoziție, ce sunt drepturile
omului, cum ați face asta?
De ce sunt drepturile omului universale?
Ce se întâmplă atunci când sunt încălcate drepturile omului?
Ce grupuri de oameni suferă sau au suferit de încălcarea drepturilor omului de-a lungul
istoriei?
(Colectează ideile și notează-le pe un flipchart, păstrează flipchart-ul pentru reflecția finală.)

50

arbore al drepturilor omului (30 min)
2. Primul
Acum ne vom împărți în două grupuri. Fiecare grup va alege o categorie de persoane

care, în prezent sau de-a lungul istoriei, au suferit de încălcarea drepturilor omului.
De exemplu: persoanele rasiale, persoanele LGBTQ, femeile, persoanele cu dizabilități,
musulmanii, țiganii, oamenii din clasa muncitoare, , etc. Aveți la dispoziție jumătate de
minut să vă decideți.
Primul grup, vă rugăm să alegeți un voluntar care va desena pe flipchart și va scrie
sugestiile de la restul grupului. Desenați un copac mare cu toate părțile sale: rădăcini,
trunchi, ramuri și frunze. Scrieți pe trunchiul copacului tipul de discriminare care afectează
grupul de persoane pe care le-ați ales (de exemplu, rasismul).
Acum, pentru întregul grup, gândiți-vă la tipurile de prejudecăți sau stereotipuri care
afectează oamenii pe care i-ați ales. De exemplu: oamenii de culoare comit mai multe
infracțiuni decât oamenii albi. Acest lucru va fi scris pe partea laterală a trunchiului.
Bun, acum mergem la rădăcinile copacului și ne gândim și scriem acolo care sunt
cauzele acestui tip de discriminare. De exemplu: cauzele rasismului.
Apoi, mergem la următoarea parte a copacului, ramurile. Acolo scriem efectele sociale
ale acestui tip de discriminare. Care sunt acestea? De exemplu: rate mai ridicate ale
șomajului.
În cele din urmă, mergem la ultima parte a copacului, frunzele. Scrieți pe frunzele copacilor
care sunt efectele acestui tip de discriminare asupra stării de bine și a sănătății mintale.
De exemplu: scăderea stimei de sine.
Uitați-vă la copac în întregimea lui și vedeți cum vă simțiți făcând asta, observați orice
vă trece prin minte în acest moment.

doilea arbore al drepturilor omului (30 min)
3. AlApoi,
vom face același lucru cu al doilea grup. Alegeți-vă voluntarul pentru a desena
și scrie pe flipchart. Desenați copacul cu toate părțile sale: rădăcini, trunchi, ramuri și
frunze, apoi scrieți subiectul pe care l-ați ales pe latura trunchiului.
(Urmați aceeași structură din exercițiul anterior și reflectați la:
Stereotipuri și prejudecăți - Trunchi
Cauze - Rădăcini
Efecte sociale - Ramuri
Consecințe asupra stării de bine și asupra sănătății mintale – Frunze)
Uitați-vă din nou la acest copac și analizați cum vă simțiți când vedeți ceea ce ați scris,
observați orice vă trece prin minte în acest moment.

4. Debriefing
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Preguntas
Întrebări de
del
debriefing
informe: :

Resurse:

•

Sfaturi și trucuri:

•

•

•

¿Cómo
Cum v-ați
se sintió
simțit durante
în timpuleste
acestui
ejercicio?
exercițiu?
¿Qué
Ce
pasó
v-a trecut
por su
prin
mente?
minte?
¿Qué
Ce autienen
în comun
en común
persoanele
las personas
care aparțin
que
pertenecen
acestor (sauaaltor)
estosgrupuri
(u otros)
discriminate?
grupos
Unde
discriminados?
sunt cauzele acestor
¿Dónde
încălcări
están las
alecausas
drepturilor
de
estas
omului?
violaciones de los Derechos Humanos?
¿Qué
Ce putem
podemos
face pentru
hacer para
a lupta
luchar
împotriva
contra
estas
acestor
violaciones
încălcări ale
de los
drepturilor
Derechos
omului
Humanos
si
dacă
pertenecemos
aparținem grupului
al grupo de
de persoane
personas
discriminadas?
discriminate? Și¿Y
cequé
putem
podemos
face dacă
hacer
nusi no
pertenecemos
aparținem grupului
a eserespectiv?
grupo?
¿Qué
Ce putem
podemos
face pentru
hacer para
a consolida
fortalecer
rezistența
la
resiliencia
și a îmbunătăți
y mejorar
bunăstarea
el bienestar
celorde
discriminați
los
discriminados
dacă suferim șisinoi
también
acest sufrimos
tip de discriminare?
este tipo
de
Și ce
discriminación?
putem face în¿Y
acest
quésens
podemos
dacă hacer
nu
en
suferim
este sentido
de acest
si tip
no de
sufrimos
discriminare?
este tipo de
discriminación?

•

•

Materiale: Flipchart, markere sau cretă, foi de
hârtie, materiale de papetărie și creioane.

Folosiți mai mult timp pentru introducere,
dacă este necesar, înainte de a trece la
desenarea copacilor. Este esențial să se
înțeleagă ce sunt drepturile omului înainte de
a reflecta asupra consecințelor încălcării lor.
Luați în considerare numărul de participanți și
timpul de care au nevoie pentru a reflecta la
fiecare subiect. Dacă sunt câțiva participanți
(5 sau mai puțin), același grup poate face
ambii copaci și fiecare participant poate
pune idei diferite în fiecare parte a copacilor.
Pentru mai mult de 14 participanți, poate fi
util să se limiteze câte idei poate scrie fiecare
participant în diferitele părți ale copacului.

min/max part
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Comuniunea
Ce este comuniunea?
Comuniunea, așa cum a fost folosită aici, combină sentimentul de apartenență și solidaritate.
Dicționarul englez Collins definește termenul ca „un sentiment de apropiere sau afecțiune care vine
din a fi unit cu alți oameni”.
Ideea de apartenență se bazează pe sentimentul că cineva face parte dintr-un grup, face parte
din ceva mai mare și satisface nevoia umană de bază de apartenență. Solidaritatea, pe de altă
parte, implică deschidere, disponibilitate și dorința de a-i susține pe ceilalți atunci când se confruntă
cu obstacole sau momente dificile. Se bazează pe empatie, perspectivă, interese sau obiective
comune, ducând la eforturi de colaborare și rezolvare de probleme. Aceste eforturi creează un
sentiment de unitate în cadrul unui grup, care oferă în plus o sursă de conexiune semnificativă și
sentimentul de sens în viață pentru indivizii care fac parte din grup.

Cum putem dezvolta un sentiment de comuniune?
Unele elemente pe care le vedem importante pentru dezvoltarea unui sentiment de comuniune
sunt: spațiul împărtășit (fizic sau psihologic) sau experiențele comune, curiozitatea și învățarea
despre cultura personală a altora (obiceiuri, familie, prieteni, contextul vieții , etc.), învățarea
despre interese și obiective comune, investirea de resurse pentru a crea acțiuni care susțin
aceste obiective comune, oferirea și primirea de sprijin.

De ce este relevant sentimentul de comuniune pentru reziliență?
Cele două componente ale comuniunii, apartenența și solidaritatea, seamănă cu termenul
din Africa de Sud „Ubuntu”, adesea tradus prin „Eu sunt pentru că tu ești”, și pot fi înțelese mai
bine din cuvintele teologului Desmond Tutu: „O persoană cu ubuntu este deschisă și disponibilă
pentru alții, afirmând celorlalți că nu se simte amenințată că ceilalți sunt capabili și buni, pentru
că el sau ea are o siguranță adecvată de sine care vine din faptul că știe că el sau ea aparține
dintr-un întreg mai mare și este diminuat atunci când alții sunt umiliți sau diminuați, când alții
sunt torturați sau oprimați. ” Este de la sine înțeles, prin urmare, comuniunea ne sprijină foarte
mult reziliența.

Referințe:
Tutu, Desmond. No hay futuro sin perdón. Image, 2009.

53

Planificarea activității
Titlu: Unul pentru toți, toți pentru unul
Timp: 150 de minute - Două sesiuni a câte 75 de minute cu 15 minute pauză

Scop și elemente de învățare/obiective ale sesiunii:

Experimentarea pașilor către construirea unui sentiment de comuniune
Înțelegerea a ce înseamnă comuniune și să se învețe învățarea recreării experienței

Metodologie pas cu pas:
Timp pentru fiecare pas:

1.

Steagul cu valori (30 min)
Participanții creează o listă cu valorile grupului. Apoi pictează un steag pe o bucată de pânză
pentru a ilustra aceste valori. Facilitatorul ia steagul și îl pune într-o cutie cu o încuietoare,
ascunzându-l undeva unde participanții vor trebui să ajungă la sfârșitul călătoriei.
Țineți o copie a listei pentru a o utiliza în debriefing-ul de la final!

și spațiul comun (5 min)
2. Prezența
Participanții se adună într-un cerc în fața locului pentru a împărtăși un moment de
prezență în spațiul comun.

(45 min)
3. Plecarea
Participanții își încep călătoria. Pe drum, fac perechi în care împărtășesc despre cultura

lor individuală și mitologia personală. Facilitatorul pregătește întrebări din patru categorii:
familie, prieteni, viața personală, cultura de origine. El/ea distribuie participanților
întrebările legate de prima categorie (familie) scrise pe un cartonaș mic din hârtie (din
resurse), pentru a susține conversația în perechi. Participanții au la dispoziție 10 minute
pentru a vorbi, apoi se opresc, schimbă perechile, primesc încă un cartonaș cu întrebări
din următoarea categorie și vorbesc încă 10 minute. Acest lucru continuă până când vor
vorbi despre toate cele patru domenii.

4. Pauză (15 min)
(30 min)
5. Misiunea
Grupul se oprește într-un punct fix și unul dintre facilitatori le atribuie misiunea - o listă
cu multe sarcini (din resurse) pe care vor trebui să le îndeplinească ca grup, într-un timp
limitat (30 de minute). Rezolvarea tuturor sarcinilor le va aduce câștigarea cheii a unei
cutii de comori (în această cutie, facilitatorul a închis steagul cu valorile grupului, dar
participanții nu știu încă acest lucru).

(5 min)
6. Destin
Înainte de a începe să lucreze la misiunea lor de grup, patru participanți primesc și

misiuni personale (din resurse) pe care vor trebui să le îndeplinească în timpul misiunii
de grup. Facilitatorul solicită patru voluntari care vor să le ia, le dă mici bucăți de hârtie
cu instrucțiuni și îi instruiește să facă exact așa cum e scris pe ele, fără a le dezvălui
misiunile celorlalți. Aceste misiuni individuale vor interfera de fapt cu cea de grup.
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7.

Victoria și reîntoarcerea (30 min)
Când timpul expiră, verificați cu grupul dacă toate sarcinile au fost finalizate corect. Dacă
da, atunci primesc cheia casetei.
Apoi, stau pentru debriefing (a se vedea întrebările de debriefing).
Dacă grupul nu a terminat sarcinile la timp sau nu le-a finalizat corect, nu primesc încă
cheia. Cu toate acestea, dacă după încheierea debriefing-ului, se dovedește că valorile
lor de grup au fost respectate în timpul misiunii, facilitatorul le oferă cheia.

(5 min)
8. Sărbătorirea
Solicitați voluntarilor să formeze un comitet/o echipă care va organiza o seară de
celebrare pentru grup.

Amenajarea sălii, distribuția participanților: Activitatea se va desfășura în special în aer liber,
ca o excursie. Participanții sunt încurajați să aducă minimul necesar pentru o plimbare.

Instrucțiuni pentru participanți

1.

Steagul cu valori (30 min)
Astăzi vom pleca într-o călătorie importantă. Toți, împreună. Puteți să îmi spuneți câteva
instrumente foarte importante pe care ar trebui să le avem într-o călătorie? (Permiteți
răspunsuri și acceptați toate sugestiile) Unul dintre cele mai importante instrumente pe
care le avem atunci când călătorim este o busolă, care ne arată direcția și ne ajută să
rămânem pe drumul cel bun și să nu ne rătăcim prea mult. În căutarea unei vieți bune,
semnificative, se consideră că cea mai bună busolă pe care o putem folosi sunt valorile
noastre. Deci, înainte de a începe călătoria noastră importantă, vom crea această busolă
pentru noi înșine. Dar, după cum am menționat mai devreme, vom călători împreună,
ceea ce înseamnă că va trebui să găsim valorile noastre ca grup.
Prin urmare, vă invit să vă adunați strâns într-un cerc și să discutați și să creați valorile
grupului vostru conform cărora să acționeze în această călătorie. Gândiți-vă la ceea ce
este important pentru voi, ca individ, dar și la ceea ce ar fi important pentru un grup cu
care ați dori să călătoriți. Aveți 15 minute să discutați și să decideți acest lucru și, când
ați terminat, vă invit să alegeți cele mai importante valori, maximum 7 dintre ele, și să le
scrieți pe o bucată de hârtie. Puteți să începeți!
(După 15 min)
Dacă ați terminat, am aici o bucată de pânză care va reprezenta steagul grupului. Vă
invit să pictați acest steag, ilustrând pe el valorile pe care le-ați ales pentru a vă ghida
în această călătorie. Puteți face acest lucru scriind sau folosind simboluri sau culori sau
orice considerați potrivit. Este steagul vostru, decizia voastră. Și când spun VOI, mă refer
la GRUP. Veți mai avea încă 15 minute pentru asta!
(După 15 min)
Acum puteți agăța steagul pe perete și îl veți găsi când vă întoarceți din călătorie.

și spațiul comun (5 min)
2. Prezența
(În afara locației)

Adunați-vă într-un cerc și rămâneți în liniște câteva clipe. Permiteți-vă să fiți aici, să
simțiți spațiul în care vă aﬂați. Observați cum toți suntem în același spațiu și permitețivă să fiți prezenți în acest spațiu comun. Simțiți și interiorizați spațiul cu toți oamenii din
el. Simțiți ritmul spațiului și al împrejurimilor. Deveniți conștienți de faptul că, așa cum voi
observați prezența celorlalți, ceilalți observă prezența voastră.
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Veniți mai aproape și faceți cercul mai mic. Dacă toată lumea este confortabilă, hai să
ne ținem de mână pentru o vreme. Dacă cineva nu se simte confortabil cu acest lucru, îi
poți atinge ușor pe cei doi oameni de lângă tine cu umerii sau pur și simplu să fii acolo,
aproape de ei. Simte mâinile pe care le ții sau umerii pe care îi atingi. La un moment
dat, trimiteți un impuls subtil către mâna/umărul din dreapta și primiți un impuls din
mâna/umărul din stânga. Simțiți acest moment de conexiune intimă. Sunteți în acest
moment împreună, conectați unul cu celălalt, influențându-vă reciproc prin fiecare gest
mic. Aceasta este o mare putere. Folosiți-o cu înțelepciune.

(45 min)
3. Plecarea
Vom începe acum călătoria noastră și pentru că vom fi tovarăși în această călătorie, este

important să ne cunoaștem. Acum suntem aici împreună, împărtășim același moment
prezent, poveștile noastre se reunesc în acest moment, dar pentru fiecare dintre noi
există multe întâmplări înainte de acest moment. Și vor mai fi și după acest moment.
Deocamdată, vă invit să vă explorați povestea de până acum. Vom călători în perechi
și vom împărtăși despre cultura și mitologia noastră personală. Să găsim prima noastră
pereche. Căutați o persoană cu care simțiți că ați dori să începeți.
Bun. Cu această persoană, veți împărtăși despre familia voastră. Vă voi oferi un set
de întrebări de ghidare și veți avea la dispoziție 10 minute pentru a fi curioși cu privire
la cealaltă persoană, precum și pentru a împărtăși din propria poveste. Puteți folosi o
singură întrebare timp de 10 minute, puteți folosi toate întrebările sau puteți veni cu un
mod personal de a începe conversația pe subiect. Cele 10 minute sunt pentru amândoi,
le puteți împărți după cum doriți, astfel încât fiecare dintre voi să își poată împărtăși
povestea. După 10 minute voi da un semnal și vom avea un minut de mers în tăcere cu
perechea noastră pentru a permite poveștilor să se așeze. Apoi ne vom opri și vom găsi
o altă pereche pentru a discuta un alt subiect.
Aici este primul set de întrebări.
(împărțiți cartonașele cu întrebări din resurse.)
Să începem să ne plimbăm și bucurați-vă de explorare!
(După 10 minute, dați următorul cartonaș cu întrebări și așa mai departe până când leau epuizat pe toate cele patru.)

(15 min)
4. Pauză
Acum, să găsim un loc frumos pentru a ne așeza o vreme, pentru a ne odihni, a bea

puțină apă, pentru a lua o gustare, dacă aveți nevoie. Înainte de a continua călătoria, să
ne acordăm 15 minute bune pentru o pauză.

(30 min)
5. Misiunea
Acum că ați ajuns să vă cunoașteți mai bine tovarășii, veți avea desigur o misiune. Am

aici (arată o foaie de hârtie) detaliile misiunii voastre pe care va trebui să o îndepliniți
ca grup, într-un timp limitat. Îndeplinirea misiunii în întregime vă va aduce câștigul cheii
unei cutii de comori pe care o vom găsi la sfârșitul călătoriei noastre. Vi se permite să
utilizați orice obiecte sau instrumente pe care le aveți asupra voastră. Din nou, misiunea
trebuie îndeplinită ca un grup și grupul va primi cheia. Timpul pe care îl veți avea pentru
misiune este de 30 de minute.
(Facilitatorul va da misiunea grupului după misiunile individuale)

(5 min)
6. Destin
Desigur, Destinul intervine cu provocări suplimentare. Patru dintre voi vor avea, de

asemenea, misiuni personale pe care va trebui să le îndeplinească în timpul misiunii de
grup. Am aici (arată-ți mâna cu bucățile de hârtie) cele patru misiuni secrete pe care
va trebui să le îndepliniți exact așa cum sunt indicate pe hârtie și fără să vă dezvăluiți
misiunea celorlalți. Voi avea nevoie de patru voluntari pentru a îndeplini aceste misiuni.
Dacă nimeni nu se oferă, atunci Destinul va alege aleatoriu.
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(Dați notițele participanților)
Acordați-vă un moment pentru a vă înțelege misiunea personală și, dacă există întrebări,
veniți la mine.
Acum luați și misiunea de grup și citiți-o cu atenție.
(Înmânați hârtia unuia dintre participanți)

7.

Acum sunteți gata să începeți și cele 30 de minute vor fi numărate începând din acest moment.
Victoria și reîntoarcerea (30 min)
Timpul s-a terminat acum. Haideți să vedem ce ați reușit să faceți.

(Facilitatorul verifică dacă participanții și-au îndeplinit sau nu toate sarcinile de pe listă)
Ați îndeplinit toate sarcinile din misiunea voastră, așa că iată cheia voastră.
SAU
Nu ați îndeplinit toate sarcinile din misiunea voastră, așa că, din păcate, nu primiți cheia.
Să stăm o vreme și să vorbim.
(Întrebări de debriefing)
(După dibriefing în cazul în care nu au îndeplinit toate sarcinile:)
Din moment ce v-ați urmărit majoritatea valorilor atunci când ați lucrați la această
misiune, cred că meritați în continuare premiul. Indiferent dacă ajungeți sau nu la
destinație, dacă sunteți împreună și faceți lucrurile în funcție de valorile voastre, câștigați.

(5 min)
8. Sărbătorirea
Propun o sărbătoare de grup pentru diseară pentru a marca acest succes. Există cineva
care ar dori să organizeze acest moment special pentru întregul grup?

Întrebări de debriefing:
•
•
•
•
•
•
•

•

Materiale: creioane/pixuri și hârtie, bucată de
material textil alb de 1m x 1m, vopsea acrilică
sau textilă, cutie cu încuietoare, resurse

(După ce deschid cutia și văd steagul) Cum
vă simțiți cu premiul vostru? Ce înseamnă
pentru voi?
Cum a fost călătoria?
Ce provocări au existat? Cum le-ați depășit?
Care au fost câteva momente surprinzătoare?
A participat toată lumea la sarcină? Dacă
nu, de ce nu? Dacă da, cum v-ați asigurat că
toată lumea participă?
Cum v-ați simțit cu sarcinile care au necesitat
participarea tuturor în comparație cu cele
care ar putea fi realizate individual?
Să verificăm lista valorilor pe care le-ați
stabilit pentru grup la început. Cât de bine
le-ați luat în considerare în timpul acestei
misiuni? Verificați fiecare valoare respectată.
Ce luați din această experiență? Cum este
relevant acest lucru pentru modul în care
sunteți și trăiți în afara acestui context
specific?

Resurse: Cartonașe cu întrebări, Misiunea
Grupului, Misiune personală

min/max part
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24

Cartonașe cu întrebări
Există patru subiecte, patru categorii de întrebări care îi vor ajuta pe participanți să-și exploreze istoricul
și mitologiile personale. Fiecare categorie/subiect va primi un cartonaș separat.
1.

TU. Cum ești tu ca persoană? Cum te-ar descrie alți oameni? De ce ești pasionat? Ce te face să te
ridici din pat dimineața? Ce visezi să realizezi? Ce este important pentru tine?

2. FAMILIA. Cum este familia ta în ansamblu? Cum e fiecare membru? Din câți membrii e alcătuită,
unde locuiți? Cum sunt relațiile dintre voi? Cât de des petreceți timp împreună și cum îl petreceți?
Aveți obiceiuri de familie?
3. PRIETENI. Cum este grupul tău de prieteni? Cu câți dintre ei ești apropiat/ă și care sunt relațiile tale
cu ceilalți? Ce faceți împreună, despre ce vorbiți? Există lucruri care vă descriu ca un grup (obiceiuri,
credințe, interese)? Ce vă ține împreună?
4. CULTURA. Pictează o imagine a țării și a culturii tale. Ce mănâncă de obicei oamenii, cum gândesc și
se comportă, cum este muzica, arta? Care sunt unele din ritualurile, tradițiile sau sărbătorile din țara
ta? Despre ce sunt poveștile și legendele clasice? Care este atitudinea față de străini? Cum arată o
nuntă/înmormântare în cultura ta?

Misiunea Grupului
Grupul are 30 de minute pentru a îndeplini următoarele 10 sarcini. Toate instrucțiunile de care aveți
nevoie sunt aici. Efectuarea fiecărei sarcini conform instrucțiunilor vă va aduce cheia cutiei de comori.
Succes!
1. Numiți 3 țări din regiunea UE din punct de vedere geografic, dar nu din Uniunea Europeană.
2. Realizați o înregistrare audio a întregului grup cântând refrenul unei melodii folclorice dintr-una din țările
voastre, într-o altă limbă decât engleza.
3. Faceți o listă cu toate animalele pe care le întâlniți în timpul celor 30 de minute de misiune.
4. Adunați 10 tipuri diferite de frunze.
5. Aflați numele și prenumele tuturor și învățați să le pronunțați corect.
6. Aflați cum se spune „oaie” în toate limbile din grup.
7. Realizați un videoclip cu cineva care se urcă într-un copac la o înălțime de cel puțin 3 metri.
8. Faceți 25 de genuflexiuni împreună, ca grup, stând în cerc și ținându-vă de mână.
9. Alegeți sunetul unei păsări pe care o auziți în jurul vostru și învățați să o imitați, ca grup.
10. Faceți o fotografie a fiecărui membru al grupului care îmbrățișează un copac.

Misiune Personală
Aceste patru misiuni vor fi date fiecărui participant pe o bucată mică de hârtie. Imprimați această hârtie
și tăiați fiecare punct separat.
1.

Această misiune de grup pare prea serioasă. Decizi să o faci mai amuzantă făcând glume frecvent
și înveselind oamenii insistent.

2. După 5 min. te mușcă o albină. Deoarece ești alergic/ă, limba ți se umflă și nu mai poți vorbi.
3. După aproximativ 10 minute îți rupi un picior și nu mai poți merge normal. Te doare și nu poți folosi
decât un singur picior.
4. După aproximativ 15 minute te enervezi și vrei să renunți la misiune. Devii nerăbdător și grăbești pe
toată lumea, nu iei inițiativa și refuzi să depui prea mult efort în a face lucruri.
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Emoțiile

Ce sunt emoțiile?
Definirea sau descrierea proceselor emoționale
se poate face cu greu fără să ne referim și la rolul
lor în viața noastră.

Este important să menționăm în acest moment
că nu vedem nicio relevanță în dihotomiile
clasice ale emoțiilor bune-rele, pozitive-negative.
Toate emoțiile sunt bune, sănătoase, deoarece
reprezintă un răspuns adaptativ al corpului
nostru. Putem spune că sunt plăcute sau
neplăcute, dar aceasta este mai mult o calitate
decât o clasificare, deoarece se poate întâmpla
ca bucuria sau euforia să devină neplăcute dacă
durează prea mult sau au o intensitate ridicată.

Emoțiile sunt complexe, sisteme complete
de răspuns, care ne susțin supraviețuirea și
adaptarea la mediu. Ele apar în cadrul relației
noastre cu mediul, monitorizând și detectând
pericole, amenințări, pierderi sau alte lucruri care
sunt relevante/importante pentru noi. Emoțiile
se folosesc de corpul nostru pentru a ne spune
cum ne descurcăm în lume. Deoarece sunt atât
de importante pentru supraviețuirea noastră,
se desfășoară foarte repede și nu necesită
prelucrare cognitivă care consumă mult timp.

Emoțiile ne susțin supraviețuirea fizică, dar
susțin și funcționarea socială în contexte sociale
complexe. Ele ne ghidează funcționarea și ne
susțin creșterea ca ființe umane.
De asemenea, ne putem gândi la emoții ca
la propria noatră energie sau ca la un motor
personal. Deoarece suntem constant prezenți întrun anumit mediu, o anumită activitate emoțională
de bază este prezentă în orice moment, chiar
dacă nu o observăm. Această energie emoțională
trece mereu prin noi, dar devenim conștienți de
ea numai atunci când crește sau scade la un
nivel semnificativ. Aceste urcușuri și coborâșuri
în energia emoțională sunt cele pentru care
avem un nume (supărat, fericit, rușinat, vesel,
resentimentos , etc.) și ne pregătesc întregul
corp pentru a acționa înspre obiectivele noastre.
Experimentăm acest lucru ca o motivație crescută
sau scăzută.

Emoțiile comunică tot timpul lucruri, atât nouă,
cât și celorlalți. Acestea conțin informații extrem
de bogate și complexe despre lucruri relevante
pentru starea noastră de bine. Ele semnalează
imediat când se întâmplă sau nu ceva de
care avem nevoie (emoții plăcute) sau când
integritatea noastră este afectată, când suntem
într-un fel de pericol, fizic sau emoțional (emoții
neplăcute). Toate aceste informații ne sunt livrate
foarte rapid și salvează timp, permițându-ne să
reacționăm rapid în situații importante. Fiecare
răspuns emoțional specific vine cu o funcție
adaptativă specifică și oferă tendințe de acțiune
care exprimă dorințele sau nevoile asociate.

Abilități emoționale
Este evident modul în care emoțiile devin relevante
pentru reziliență, având în vedere modul în care
am descris deja rolul lor în viața noastră. Atenția la
semnalele noastre emoționale ne oferă informații
valoroase despre cum să ne adaptăm cel mai bine
la circumstanțele noastre și cum să ne bucurăm
de viață. În același timp, în unele cazuri, experiențele
emoționale pot deveni copleșitoare și trebuie să
le reglăm, adică să le aducem la un nivel ușor de
gestionat înainte să putem învăța din ele.

reducem suferința cauzată de emoții dureroase și
să luăm decizii mai înțelepte atunci când ne simțim
copleșiți, astfel încât să nu înrăutățim lucrurile
pentru noi. Lucrul eficient și reglarea emoțiilor
noastre implică construirea unei colaborări între
raționamentul nostru și emoțiile noastre, care
ne permite să creăm un mediu interior care
promovează funcționarea și creșterea.
În această secțiune, abilitățile emoționale pe care
ne vom concentra pentru a dezvolta reziliența
sunt (1) alfabetizare, (2) exprimare și (3) integrare.
Alfabetizarea emoțională, adică identificarea
și descrierea corectă a proceselor noastre
emoționale este primul pas pentru restabilirea
echilibrului interior. Exprimarea emoțiilor noastre
ne dă puterea de a deține lumea noastră
interioară, de a fi mai vii, mai prezenți în viața
noastră și mai creativi în a găsi modalități de a
face față adversităților. În cele din urmă, integrarea
emoțiilor pe care le experimentăm ne permite să
învățăm din ele, să folosim înțelepciunea lor și să
le apreciem chiar și atunci când sunt dureroase.

Emoțiile nu sunt nici bune, nici rele și evaluarea
lor în acest mod nu are niciun beneficiu real.
Dimpotrivă, poate duce la și mai multă suferință și
încercări de a suprima emoțiile, ceea ce ne scade
capacitatea de a le regla în mod eficient și de a
învăța din ele.
Este important să înțelegem că scopul nostru nu
ar trebui să fie să scăpăm de emoțiile noastre,
deoarece acest lucru nu ar susține cu adevărat
reziliența (nici nu este posibil, de fapt). Cu toate
acestea, reglarea emoțională ne permite să ne

60

Exprimarea emoțională
Ce este exprimarea emoțională?
În majoritatea culturilor moderne, exprimarea
emoțională nu este acceptabilă din punct de
vedere social, răspunsurile noastre naturale
ale corpului la emoții sunt prea intense pentru
semenii noștri, prea sălbatice, prea crude și
neşlefuite. Așadar, învățăm (pe calea cea mai
dificilă și plătind un preț grav) că exprimarea
stărilor noastre emoționale este periculoasă
și poate duce la respingere, trecere cu
vederea, pedeapsă, ignorare sau ostracizare.
Așa că nu o facem. Ne oprim pe noi înșine și,
astfel, interiorizăm sau suprimăm o acțiune
care este de obicei menită să meargă către
lumea exterioară și acest lucru creează un
dezechilibru în psihicul nostru. Și de cele mai
multe ori, și în corpurile noastre.
Emoțiile
neexprimate
favorizează
dezechilibrele, care au consecințe grave, cum
ar fi simptome corporale (migrene sau dureri
de cap, oboseală), durere (fizică, emoțională
sau ambele), tulburări și boli (scleroză,
cancer, dureri cronice musculare sau de
spate), depresie emoțională (de la moderată
la cronică), pierderea vitalității, a impulsurilor
și a motivației, pofte și/sau dependență, stres
și multe altele.

Pe scurt și pentru început, partea noastră
animală, sălbatică, intuitivă este extrem
de emoțională și caută modalități de a se
exprima.
Suntem într-un flux constant de emoții, ale
noastre și ale celorlalți, iar aceste emoții
sunt menite să fie manifestate, exprimate,
în flux. Emoțiile sunt o parte integrantă a
psihicului nostru, iar această capacitate, de
a fi conectați la propriile noastre emoții și la
emoțiile altora, este o parte esențială a ceea
ce înseamnă a fi un animal uman complet viu.
Exprimarea emoțiilor noastre este una dintre
cele mai importante părți ale acestui proces
vital care uneori este trecut cu vederea.
Acest lucru se datorează în principal faptului
că persoanele care au grijă de noi (părinți,
unchi și mătuși, bunici, profesori, frați) nu au
putut să-și exprime sau să facă față emoțiilor
și ne-au încurajat (învățat) să ne oprim
expresia emoțională. Este posibil să fi spus
lucruri precum: Nu mai plânge! Nu râde așa
tare! Nu mai striga! Nu spune asta! Nu te mai
mișca așa/sau așa de mult! Oprește-te cu
prostia asta! Folosește cuvinte dacă vrei să
te înțeleg! ... și așa mai departe.

Cum putem să ne exprimăm emoțiile?
Fiecare dintre noi, fie că suntem copii, tineri,
adulți, bătrâni trebuie să învățăm cum să
ne exprimăm emoțiile într-un mod care să
onoreze atât experiența noastră interioară,
cât și lumea exterioară în care suntem
profund integrați.
Petrecem mult timp și resurse pentru a nu
ne manifesta emoțiile, căutând modalități
de a le gestiona, a le controla, a le opri, a le
estompa și a le discredita. S-ar putea chiar să
avem o parte din noi, o voce interioară, care
este responsabilă pentru această amorțire
emoțională, pentru gestionarea emoțională.
Și adevărul este că emoțiile sunt pur și simplu
menite să fie trăite, exprimate și manifestate
pe deplin. Este sănătos, uman și încurajator

pentru viață, chiar îmbogățesc viața,
după cum descrie procesul comunicării
non-violente Marshall Rosenberg, autor și
menținător al păcii.
Există
numeroase
modalități,
poate
nelimitate, de a ne exprima emoțiile, de la
comunicarea lor prin cuvinte, scriere, vorbire,
lucrări de artă (pictură, desen, schiță, colaj,
poezie, cântat, crearea sunetului), mișcarea
corpului (mișcare liberă, mișcare autentică,
dans, postură), angajament fizic (lovitură/
țipat în perne, playfight ™, îmbrățișare,
asimilare emoțională) și multe altele.
Și totul începe de la a simți pe deplin și a
permite unei emoții să lucreze prin tine, fără
cenzură și plin de curiozitate jucăușă.
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De ce este relevantă exprimarea emoțională pentru reziliență?
O persoană care este în ton cu viața
emoțională și își poate exprima bogăția
emoțiilor este echilibrată, sănătoasă și
puternică. Când suntem capabili să simțim
și să exprimăm ceea ce este în noi, ne dă
puterea de a gestiona adversitățile din viață,

de a găsi modalități creative și personale de
a le face față, de a și de a lucra cu ceea ce
viața ne aduce (plăcut sau neplăcut) și să
fim mai vii, prezenți și participativi în viața
noastră și în viața comunitară.

Referințe:
1. Nature and the Human Soul, Bill Plotkin Ph.D., New world Library 2008, www.animas.org
2. Nonviolent Communication: A Language of Life, Marsall Rosenberg, www.cnvc.org
3. Animals of the Four Windows: Integrating Thinking, Sensing, Feeling and Imagery, E. S. Gallegos Ph.D., www.esgallegos.com
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Planificarea activității
Titlu: Exprimarea emoțională
Timp: 150 de minute - Două sesiuni a câte 75 de minute cu 15 minute pauză

Scop și elemente de învățare/obiective ale sesiunii:

Dezvoltarea capacității de a exprima emoții
Descoperirea diferitelor tipuri de emoții și a expresiei emoționale
Dezvoltarea motivației de exprimare a emoțiilor
Câștigarea unei atitudini conform căreia exprimarea emoțiilor este naturală și sănătoasă

Metodologie pas cu pas:
Timp pentru fiecare pas:

1.

Discuție introductivă (5 min)
Discuție introductivă despre exprimarea emoțiilor cu întrebări și contribuții ale
participanților, urmată de o plimbare aleatorie axată pe conexiunea emoțională și pe
senzațiile corporale ale emoțiilor.

despre emoții de la facilitator (5 min)
2. Informații
Facilitatorul oferă o scurtă prezentare asupra emoțiilor pe baza capitolului de introducere
a subiectului din manual

3. Familiarizarea participanților cu emoțiile (5 min)
4. Practicarea exprimării emoționale (30 min)
5. Pauză (20 min)
6. Reflecție individuală (10 min)
emoțiilor (15 min)
7. Comunicarea
Discuții în grupuri mici.
8. Debriefing (20 min)
9. Încheiere (5 min)

Amenajarea sălii, distribuția participanților: Participanții lucrează în perechi, individual, iar
apoi în întregul grup, cel mai comun model/formă de distribuție este un cerc.

Instrucțiuni pentru participanți

1.

Discuție introductivă (5 min)
Suntem aici pentru a descoperi ce este exprimarea emoțională. Ce sunt emoțiile pentru
voi? Cum le exprimați? Ce vă vine în minte, ce rezonează în voi când auziți această
sintagmă, exprimare emoțională?
Bun, hai să ne ridicăm și să începem să mergem prin cameră în mod aleatoriu, în orice
direcție sau schimbând direcția brusc, încercând să umplem spațiile goale din cameră
în orice moment și să încetinim sau să ne grăbim, să ne urmăm propriul ritm ...
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Continuați să mergeți ... Acum începeți să observați cum vă simțiți ... cum respirați, cum
vă simțiți corpul, ce emoții vă pătrund ... și începeți să observați că există oameni în jurul
vostru ... Faceți contact vizual, poate chiar rupeți un zâmbet sau două ... Fără să vorbești,
găsește o modalitate de a arăta că le recunoști prezența, că îi vezi ... și oprește-te în
fața cuiva, formând perechi. Cu această pereche, faceți contact vizual și, menținând
această conexiune, sincronizați trei respirații….
Acum continuați să mergeți ... și reveniți la respirație ... în timp ce mergeți în același mod
aleatoriu, respirați adânc de trei ori, umpleți-vă plămânii și expirați încet ... Veniți să vă
odihniți în fața altei persoane. Și cu acest nou partener, veți face contact vizual, veți
sincroniza trei respirații și, după ce ați făcut toate acestea, veți spune primul cuvânt
care vă vine în minte ... Apoi continuați să mergeți și să vă întoarceți din nou la respirație
... respirați profund de trei ori ... și vino să te odihnești din nou în fața altei persoane. Cu
acest om nou în fața ta, vei face contact vizual, vei sincroniza trei respirații și după aceea
vei spune o propoziție, o propoziție prin care îți exprimi emoția actuală. Oricare ar fi ea.

despre emoții de la facilitator (5 min)
2. Informații
În acest atelier, vom lucra cu emoțiile dintr-o abordare integrativă, o abordare holistică.
Asta înseamnă că emoțiile sunt considerate o parte integrantă a psihicului nostru și
că această capacitate, de a fi conectați la propriile emoțiile și la emoțiile altora, este o
parte esențială a ceea ce înseamnă a fi un animal uman complet viu.

Exprimarea emoțiilor noastre este una dintre cele mai importante părți ale acestui
proces vital care uneori este trecut cu vederea. Acest lucru se datorează în principal
faptului că oamenii care ne-au îngrijit (părinți, unchi și mătuși, bunici, profesori, frați) nu
au putut să-și exprime sau să facă față emoțiilor și ne-au încurajat (învățat) să ne oprim
expresia emoțională. Exemple: „Nu mai plânge! Nu râdeți atât de tare! Nu mai striga! Nu
spune asta! Nu te mai mișca așa/sau atât de mult! Oprește-te cu prostia asta! Folosește
cuvinte dacă vrei să te înțeleg! ”... și așa mai departe.
Ridică-ți mâna dacă asta vă sună cunoscut.
(Folosiți aici informațiile din introducere)

participanților cu emoțiile (5 min)
3. Familiarizarea
Aceasta este o listă, nu o listă completă de emoții. Poate fi utilă pe tot parcursul procesului.

Acum aruncați o privire peste ea și doar explorați-o câteva clipe. Vedeți dacă vă puteți
identifica starea emoțională actuală din lista respectivă. Poate că există mai multe emoții,
poate una este mai puternică decât celelalte. Subliniați emoția pe care o identificați. Și
dacă puteți, vedeți unde se mișcă sau se află această emoție în corpul vostru.

expresiei emoționale (30 min)
4. Practicarea
Vom explora o emoție în următoarele câteva minute. Este alegerea voastră ce emoție

sau situație încărcată emoțional doriți să explorați. Așadar, aveți responsabilitatea și
puterea de a alege ce situație și cât de profund mergeți în acest exercițiu. Urmărește-ți
nevoile și alege o situație în care ai avut o emoție plăcută sau neplăcută. Vor fi două
faze, una de conectare cu emoția și situația care a adus-o și a doua fază în care veți
trece prin cameră și veți găsi o modalitate de a exprima această emoție. Această parte
a atelierului este individuală, fiecare cu propria experiență, așa că încercați să nu vă
angajați într-o conversație până în momentul alocat discuțiilor.
a. Prima fază: adâncirea în emoție (10 min)
Închideți ochii, permiteți-vă să vă relaxați, permiteți corpului să se așeze, simțiți ritmul
respirației, așa cum este în acest moment. Acum permiteți-vă să observați ce vine din
simțurile voastre, mirosurile acestei camere, sunetele care sunt în jurul vostru, intensitatea
luminii prin pleoape, temperatura, hainele de pe piele și acceptați toate acestea ca
realitatea voastră actuală .
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Și cufundați-vă în corpul vostru, simțiți-i greutatea, simțul, simțiți punctele de contact
cu perna, podeaua sau scaunul, simțiți-vă poziția și dacă există vreo tensiune în corpul
vostru. Și întoarceți-vă la respirație și respirați adânc și expirați încet ... și respirați din nou
adânc și expirați încet.
Și, în propriul ritm, permiteți să conștientizați o situație încărcată emoțional. Găsiți o
situație în care ați avut o reacție emoțională pe care doriți să o explorați ... și observați
detaliile pe care vi le amintiți. Unde ești? Este zi sau noapte? Simți mirosuri, sunete, culori?
Există alți oameni în jurul tău? Ce se întâmplă? Poate ai făcut ceva sau s-a întâmplat
ceva sau ți s-a făcut ceva. Cum te simti? Cum se simte corpul tău în această situație?
Permiteți-vă să intrați pe deplin în această experiență. Ce emoții apar în legătură cu
acest lucru? Permiteți acestor emoții să crească, să iasă la suprafață, să se manifeste
pe deplin în corpul vostru, în ființa voastră.
Și deschide-te la aceste emoții; oferă-te pe deplin lor, fără cenzură. Spune emoțiilor tale
„aici, aveți corpul meu, faceți orice puteți”. Permiteți-vă să simțiți pe deplin acest lucru pe
care îl simțiți acum. Lasă emoția să facă ceea ce va face cu corpul tău. Dacă te simțiți
inconfortabil făcând acest lucru cu oamenii din jur, poți face acest lucru în imaginația ta.
Poate ai chef să țipi, să te arunci pe pământ, să plângi, să strigi sau să dai cu piciorul, sau
să râzi sau să zâmbești. Permiteți oricărei manifestări să prindă formă fie în imaginația
ta, fie aici și acum în această cameră.
(Acordați participanților suficient timp pentru a aprofunda experiența și, atunci când
îi vedeți stabilizându-se, acordați-le aproximativ 30 de secunde și apoi treceți la faza
următoare. Încercați tot posibilul să nu grăbiți această parte.)
Bun, acum încet, fără să vorbești, și în propriul tău ritm, revino în camera actuală, ținândute de această emoție și de experiențierea ei.
b. Faza a doua: Exprimarea emoțională prin diferite strategii (20 min)
(Descrierea completă și instrucțiunile acestei părți se află în documentul numit Descrierea stațiilor.)

5. Pauză (20 min)
individuală (15 min)
6. Reflecție
Pentru următoarea parte vom avea nevoie de pixuri și de jurnalele noastre. Dacă nu
aveți, luați o bucată de hârtie și un pix.
(Aveți materialele pregătite și puneți-le în centru)

Vă voi spune trei afirmații și sunteți invitați să continuați aceste propoziții în scris. Vom
scrie într-o manieră de scriere liberă, ceea ce înseamnă că veți scrie continuu din
momentul în care începem până când vă voi pune următoarea întrebare. Pentru fiecare
afirmație, veți întoarce o pagină nouă și veți scrie începutul propoziției în partea de sus
a paginii, terminând-o cu trei puncte („…”).
Aveți întrebări?
Bun. Așadar, prima afirmație este: „Exprimarea acestei emoții a fost pentru mine ...”
A doua afirmație este: „Exprimarea emoției mele mi-a adus ...”
A treia afirmație este: „Ceea ce s-a schimbat în mine prin exprimarea emoției mele este ...”
(Citiți afirmațiile de două ori și acordați-le 3-5 minute între ele)
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7.

Comunicarea emoțiilor (15 min)
Acum, să formăm grupuri de câte trei, și în aceste grupuri veți împărtăși ceea ce este
important pentru voi să fie discutat în acest moment. Concentrați-vă pe insight-urile
voastre despre această experiență, sau pe cel mai puternic moment al experienței,
sau pe partea cea mai provocatoare. Aveți patru minute fiecare, asigurați-vă că toată
lumea are timp să împărtășească.

8. Debriefing (20 min)
(5 min)
9. Încheiere
Exprimarea emoțională este o componentă cheie, un pas vital al unei vieți emoționale

integratoare și sănătoase. Vă invit să fiți curioși și creativi în a găsi modalități de a vă
exprima emoțiile și de a le împărtăși în viitor.
Urmând cercul, vă invit să împărtășiți un cuvânt, o metaforă sau o emoție, care descrie
această experiență pentru voi. Oricine este gata poate începe și apoi mergem în cerc, în
sensul acelor de ceasornic.

Întrebări de debriefing:
•
•
•
•
•
•
•
•

Materiale: Pixuri și hârtii A4, lut, creioane,
pasteluri, hârtie A3, Orice alte materiale incluse
în documentul Stații (specifice stațiilor pe care
decideți să le utilizați)

Cum vă simțiți?
Cum a fost această experiență pentru voi?
Cum a fost să explorați experiența și să simțiți
profund emoțiile?
Cum a fost să vă exprimați emoțiile într-un
mod atât de divers?
Ce ați descoperit despre propria voastră
exprimare emoțională?
A fost ceva care v-a surprins în acest proces?
Cum vă puteți exprima emoțiile în viitor? Ce vă
poate ajuta să le exprimați?
Cum puteți aplica ceea ce ați descoperit aici
în viața de zi cu zi?

Resurse: Stații, Listă Emoții

Sfaturi și trucuri: min/max part
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Stații – resursă pentru facilitator
Titlu: Exprimare Emoțională
Timp: 20 min

Metodologie pas cu pas
Timp pentru fiecare pas:
Aranjează camera înainte de începerea atelierului, astfel încât să ai totul pregătit când ajungi în acest
punct. Deoarece participanții vor fi adânciți într-o emoție, este bine ca stațiile să fie pregătite pentru ca
aceștia să intre direct în această fază odată ce vor fi în experiența emoțională.
Fiecare stație ar trebui să aibă o hârtie A4 cu numele stației și instrucțiunile scrise mai jos. Este bine să
fie așa astfel încât participanții să se poată ghida singuri, cu contribuții minime din partea facilitatorului.
Fii totuși acolo, dacă au întrebări sau au nevoie de îndrumări de orice fel.
Atenționați că a trecut jumătate din timp cu un clopot, fluier, tambur, zornăitoare , etc.

Instrucțiuni pentru participanți
În toată camera, veți găsi diferite stații, fiecare având un mod specific de exprimare a emoțiilor.
Sunteți invitați să le explorați și să alegeți cel puțin două, o modalitate care vă este naturală pentru a
vă exprima emoțiile și una pe care nu ați alege-o de obicei. Puteți lăsa emoția pe care o aveți chiar
acum să vă ghideze în stația potrivită sau pur și simplu să alegeți la întâmplare. Este important să
explorați cel puțin două stații pentru această emoție pe care o simțiți în voi.
Aceasta este o activitate individuală. Nu vorbi, doar fii cu emoțiile tale. Chiar dacă vă aflați cu altcineva
la o stație, asigurați-vă că există o interacțiune minimă și nu participați la conversații. Respectați-vă
reciproc spațiul și procesele.
Vă voi anunța când sunteți la jumătate de timp făcând acest sunet (faceți un exemplu)
a. Dans: boxă și un dispozitiv cu muzică
Apasă play și dansează după ritm.
b. Mișcare: boxă și un dispozitiv cu sau fără muzică
Permite emoției care te pătrunde să te miște în orice mod vrea. Nu există nici o modalitate corectă
sau greșită de a te mișca. Doar mișcă-te. Nu trebuie să arate bine sau în niciun fel. Ar trebui să te simți
bine și autentic doar pentru tine în acest moment.
c. Pictură
Folosește vopselele pentru a-ți exprima starea emoțională curentă.
d. Desen
Folosește pasteluri (simple și mai intuitive) pentru a exprima starea emoțională.
e. Perne de lovit
Câteva perne pe care le poți lovi cu pumnul după voia și ușurința ta. Lasă-te dus de val și pur și
simplu lovește-le.
f. Țipă/Râde/Plânge într-o pernă
Aici lucrurile se explică de la sine. O grămadă de perne pe care le poți folosi pentru a-ți exprima
emoțiile prin sunet și postură corporală în cea mai mare măsură. Fii sălbatic.
g. Instrumente muzicale
Folosește unul sau mai multe instrumente pentru a scoate sunete care rezonează cu starea ta
emoțională. Sunete doar. Fără muzică, fără artă, doar sunete.
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h. O bâtă de baseball și o canapea/pernă
Folosește bâta pentru a da într-o pernă sau o canapea. Exprimă furie, mânie, resentimente, frustrări și
orice altceva care vine cu forță, cu vigoare deplină. Fără cenzură.
i. Mergi afară pentru o plimbare foarte scurtă
Mergi la o plimbare, scurtă, dar intensă, asigură-te că revii. Serios, întoarce-te, începem în curând.
j. Îmbrățișează pe cineva
(pe facilitator, această stație este numai și numai dacă unul dintre facilitatori este dispus să joace
acest rol. Nu faceți această stație decât dacă aceasta este o posibilitate)
Acesta este colțul de îmbrățișare. Îmbrățișare liberă. Atâta timp cât ai nevoie, poate mai mult de o clipă,
fără a vorbi, doar o îmbrățișare. Încearcă să stai în îmbrățișare mai mult de 30 de secunde.
k. Colaj
Folosește materialele pentru a crea un colaj care simbolizează emoția ta. Lasă-ți intuiția să te ghideze,
nu te gândi la asta. Colajul este pentru tine.
l. Mișcă-ți corpul
În picioare sau pe pământ. Mișcă-ți corpul. Pentru o lungă perioadă de timp. Continuă să-l scuturi.
m. Fă un obiect simbolic
Folosind materialele, creează un obiect simbolic pentru tine, care surprinde esența energiei acestei
experiențe.
n. Scrie o scrisoare către cineva
În jurnalul tău sau pe o bucată separată de hârtie, scrie o scrisoare plină de iubire, plină de compasiune.
Poate pentru persoana pentru care ai avut emoții. Poate pentru tine. Sau Naturii, lui Dumnezeu, Mamei
Pământ, Cosmosului. Sau poate fi pentru tine în viitor. Sau doar pentru acea parte din tine care are
nevoie de o scrisoare grijulie și plină de compasiune chiar acum.
o. Jurnal – Scriere liberă
Întoarce o pagină goală în jurnal, setează un cronometru 9 minute și începe să scrii. Începe doar să
scrii și, odată ce pui stiloul pe hârtie, nu te opri până nu se termină timpul. Continuă să scrii, orice îți vine.
Dacă nu vine nimic, scrie că „nu vine nimic… .nu vine nimic… acest exercițiu este prost…”. Continuă să scrii.
Lasă-te surprins.

Materiale:

Scuturați-vă corpul: 2-3 covoare de yoga (nu este
necesar)
Faceți un obiect simbolic: sfoară, lut de modelat,
o colecție bogată de obiecte aleatorii, lipici,
foarfece, roci, pene, bucăți de lemn, orice alte
obiecte colectate din natura din jur
Scrieți o scrisoare cuiva: pixuri și hârtii A4
Jurnal - Scriere liberă: pixuri și hârtii A4

Dans: difuzor și un dispozitiv cu muzică, muzică
descărcată (de exemplu: Dead can Dance, sau
aici sau aici)
Mișcare: difuzor și un dispozitiv cu muzică, muzică
descărcată (de exemplu: Dead can Dance, sau
aici sau aici)
Pictură: vopsele, pensule, hârtie A3
Desen: pasteluri, hârtie A3, creioane cerate
Perne de lovit: 4-5 perne
Țipă/râde/plânge într-o pernă: 4-5 perne
Instrumente muzicale: 8-10 instrumente muzicale
O bâtă de baseball și o canapea/pernă: 4-5 bâte
de baseball sau bețe groase, perne, canapea
Ieșiți afară pentru o plimbare foarte scurtă: nimic
Îmbrățișați pe cineva (facilitator): facilitator
îmbrățișabil
Colaj: foarfece, reviste vechi National Geographic,
lipici, hârtie A4

Sfaturi și trucuri: min/max part
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Inventarul sentimentelor
Următoarele sunt cuvinte pe care le folosim atunci când vrem să exprimăm o combinație de
stări emoționale și senzații fizice. Această listă nu este nici exhaustivă, nici definitivă. Este un punct
de plecare pentru a sprijini pe oricine dorește să se angajeze într-un proces de aprofundare a
descoperirii de sine și pentru a facilita o mai bună înțelegere și conexiune între oameni.
Această listă are două părți: sentimente pe care le putem avea atunci când ne sunt satisfăcute
nevoile și sentimente pe care le putem avea atunci când nevoile noastre nu sunt satisfăcute.

Sentimente care apar când nevoile tale sunt satisfăcute
AFECTUOS
prietenos
plin de
compasiune
iubitor
tandru
simpatic
cu inima deschisă
cald
IMPLICAT
absorbit
alertat
curios
captivat
fermecat
vrăjit
fascinat
interesat
intrigat
implicat
stimulat
SPERANȚĂ
răbdător
încurajat
optimist

RECUNOSCĂTOR
apreciativ
mișcat
recompensat
atins

SIGUR PE SINE
în control
(empowered)
deschis
mândru
în siguranță
securizant

INSPIRAT
uimit
fără cuvinte
minunare

ENTUZIASMAT
uimit
animat
înflăcărat
stârnit
uluit
surprins
dornic
energic
entuziast
amețit
revigorat
plin de viață
pasionat
mirat
vibrant

VESELIE
amuzat
încântat
bucuros
fericit
jubilant
mulțumit
EXALTAT
binecuvântat
extatic
captivat
exuberant
strălucitor
radiant
emoționat
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PAȘNIC
calm
cu mintea clară
confortabil
focusat
agreabil
netulburat
împlinit
blând
liniștit
relaxat
ușurat
satisfăcut
senin
tăcut
domol
încrezător
REVIGORAT
însuflețit
întinerit
reînnoit
odihnit
restaurat
resuscitat

Sentimente care apar când nevoile tale nu sunt satisfăcute
TEAMĂ
neliniștit
groază
presimțirea
înspăimântat
neîncrezător
panicat
împietrit
speriat
suspicios
îngrozit
precaut
îngrijorat
ENERVAT
agravat
consternat
îmbufnat
deranjat
exasperat
frustrat
nerabdator
iritat
agasat
FURIOS
scos din sărite
mânios
scandalizat
indignat
mâniat
negru de furie
revoltat
plin de
resentimente
AVERSIUNE
animozitatea
dispreț
îngrozit
dezgustat
antipatie
ură
îngrozit
ostil
respins

CONFUZ
ambivalent
nedumerit
derutat
năucit
ezitant
pierdut
mistificat
perplex
confuz

JENAT
rușinat
mâhnit
tulburat
vinovat
mortificat
conștient
de sine
OBOSEALĂ
învins
burnt out
sleit
epuizat
letargic
apatic
somnoros
obosit
fânt
sătul

DECONECTAT
înstrăinat
departe
apatic
plictisit
rece
detașat
îndepărtat
distras
indiferent
amorțit
retras
neinteresat

DURERE
agonie
chinuit
îndurerat
devastat
jale
distrus
rănit
singuratic
mizerabil
regretabil
remușcări

FRĂMÂNTAT
agitat
alarmat
dezorientat
neconcertat
deranjat
perturbat
zguduit
neliniștit
șocat
tresărit
surprins
tulburat
turbulent
răvășit
inconfortabil
încurcat
descurajat
dezechilibrat
perturbat

TRIST
deprimat
abătut
disperare
deznădăjduit
dezamăgit
descurajat
demoralizat
deziluziat
sumbru
cu inima
grea fără
speranță
melancolie
nefericit
nenorocit
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ÎNCORDAT
anxios
irascibil
stresat,
neatent
țâfnos
neastâmpărat
amețit
iritat
nervos
copleșit
nerăbdător
neodihnit
VULNERABIL
fragil
păzit
neputincios
nesigur
prudent
rezervat
sensibil
oscilant
DOR
invidios
gelos
dorință
nostalgic
tânjit
melancolic
îngrijorător

Integrarea emoțională
Ce este integrarea emoțională?
Dintr-o abordare holistică, integrativă, viața
emoțională este o parte integrantă, distinctă și
crucială a psihicului uman, care trebuie cultivată
și cu care trebuie lucrat, ca ghid, ca partener.
Această capacitate, de a simți propriile noastre
emoții și emoțiile altora, are propria sa viață, are
impact și modelează atât experiența noastră
interioară, cât și interacțiunile și relațiile noastre
sociale.

controlul emoțional, sublimarea, reprimarea
sau suprimarea. Lucrăm împreună cu emoțiile,
văzându-le ca pe o parte integrantă a noastră.
Emoțiile au ceva de oferit, ceva neprețuit, o
comoară. Sunt, așa cum scrie atât de frumos
poetul Rumi „vizitatori neașteptați” pe care să
îi tratăm onorabil, chiar dacă uneori ar putea
apărea ca o „mulțime de dureri, care îți mătură
violent casa golind-o de mobilier ”, în timp ce
aduc cadouri,„ noi delicii ”. Fiecare emoție,
chiar și rușinea, vinovăția, furia, bucuria, invidia,
fiecare emoție are în ea o comoară care ne
îmbogățește viața. Prin procesul de integrare
emoțională descoperim aceste daruri și creăm
modalități de a le lua în viața noastră de zi cu zi.

În abordarea noastră de a lucra cu emoții, orice
vine este acceptat, chiar îmbrățișat și binevenit,
iar accentul este pus pe integrare, nu pe control.
Integrarea este ca digerarea unei emoții, ca
lucrul cu o emoție sau lăsarea unei emoții să
vă acapareze, influențeze, spre deosebire de

Cum funcționează integrarea emoțională?
Integrarea emoțională este un proces inspirat
din ritmuri naturale, care oferă posibilitatea
parteneriatului, de colaborare cu o emoție. Din
primul moment de conștientizare a faptului
că există ceva acolo, prin simțirea deplină
a emoției, pătrunderea și descoperirea ei
(despre ce este vorba), până la acțiune (ce

îmbogățește viața și e înrădăcinată în emoție)
și sfârșind într-o stare de conștientizare
(revelație) a întregului ciclu al vieții emoționale.
Devenim parteneri cu emoțiile noastre și
co-creăm experiența noastră interioară și
exterioară.

De ce este relevantă integrarea emoțională pentru reziliență?
găsim modalități de a îmbogăți ceea ce este
deja în echilibru între viața noastră interioară și
experiența exterioară.
Prin urmare, integrarea emoțiilor noastre ne
permite să ne înțelegem nevoile și să obținem
mai multe informații despre lucrurile care sunt
bune pentru noi, momentele în care viața
noastră este echilibrată și lucrurile care lipsesc
atunci când nu există echilibru. Integrarea
emoțională ne permite să ne reglementăm
acțiunile, astfel încât să ne putem satisface mai
bine nevoile, să rămânem echilibrați și să ne
îmbogățim viețile.

Unul dintre rolurile emoțiilor este de a ne ghida
în menținerea echilibrului între viața noastră
interioară și experiența noastră exterioară.
Când acest echilibru este afectat negativ,
simțim o emoție neplăcută, semnalând că
există ceva spre care trebuie să tindem, poate
că o nevoie este nesatisfăcută sau o valoare
importantă a noastră a fost încălcată, așa
că suntem invitați să luăm măsuri pentru a
readuce echilibrul înapoi în viețile noastre. Când
simțim o emoție plăcută, se întâmplă ceva
pozitiv și suntem invitați să recunoaștem asta,
să arătăm recunoștință sau să sărbătorim și să

Referințe:
1. Nature and the Human Soul, Bill Plotkin Ph.D., New world Library 2008, www.animas.org
2. Nonviolent Communication: A Language of Life, Marsall Rosenberg, www.cnvc.org
3. Animals of the Four Windows: Integrating Thinking, Sensing, Feeling and Imagery, E. S. Gallegos Ph.D., www.esgallegos.com
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Planificarea activității
Titlu: Ciclul de integrare emoțională
Timp: 170 de minute - Două sesiuni și 20 de minute pauză

Scop și elemente de învățare/obiective ale sesiunii:

Dezvoltarea capacității de a simți, integra și exprima emoții
Descoperirea diferitelor tipuri de emoții și sursa lor
Dezvoltarea motivației către lucrul cu emoții și cultivarea unei relații cu partea emoțională

Metodologie pas cu pas:
Timp pentru fiecare pas:

1.

Introducere și încălzire (5 min)
O discuție de grup despre emoții cu participanții, după care grupul este ghidat printr-o
plimbare aleatorie axată pe conexiune.

în emoții (10 min)
2. Introducere
Facilitatorul oferă câteva informații despre conținutul emoțiilor care se găsește în resurse,

după care participanții primesc fișa cu emoții (din resurse) cu ajutorul căreia le cereți să
identifice ce emoții simt în prezent.

de integrare emoțională în 5 pași (20 min)
3. Modelul
Descrieți pas cu pas modelul utilizat înainte de faza experiențială a atelierului. După
această descriere, dacă există întrebări, încurajați participanții să le păstreze până după
ce treceți prin faza experiențială.

4. Pauză (20 min)
experiențial (50 min)
5. Exercițiu
Folosind instrucțiunile detaliate din resurse, participanții sunt ghidați prin exercițiul
experiențial în explorarea unei situații încărcate emoțional.

și integrarea prin artă (10 min)
6. Ventilarea
Folosind materiale de artă, participanții își ventilează și integrează experiența.
7. Discuții în grupuri mici (15 min)
8. Întrebări și răspunsuri (15 min)
9. Cercul de discuții (20 min)

Amenajarea sălii, distribuția participanților: Participanții lucrează în perechi, individual, iar
apoi în întregul grup, cel mai comun model/formă de distribuție este un cerc.
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Instrucțiuni pentru participanți

1.

Introducere și încălzire (5 min)
Vom lucra cu tema emoțiilor. Ce sunt emoțiile pentru voi? Ce vă vine în minte, ce
rezonează în voi când auziți acest cuvânt, emoții?
(După câteva răspunsuri, treceți la încălzire)
Ok, așa că hai să ne ridicăm și să începem să mergem prin cameră în mod aleatoriu,
mergând în orice direcție sau schimbând direcția brusc, încercând să umplem spațiile goale
din cameră în orice moment și să încetinim sau să ne grăbim, să ne găsim propriul ritm ...
Continuați să mergeți ... Acum începeți să observați cum vă simțiți ... cum vă este respirația,
cum se simte corpul, ce emoții simțiți ... și începeți să observați că există oameni în jurul
vostru ... faceți contact vizual, poate chiar rupeți un zâmbet sau două ... fără a vorbi, găsiți
o modalitate de a arăta că le recunoașteți prezența, că îi vedeți ... și vă opriți în fața
cuiva, formând perechi.
Cu această pereche, faceți contact vizual și țineți legătura creată prin sincronizarea
contactului vizual timp de trei respirații….
Acum continuați să mergeți ... și reveniți la respirație ... în timp ce mergeți în același mod
aleatoriu, inspirați adânc de trei ori, umplându-vă plămânii și expirați încet ... și veniți să
vă odihniți în fața altei persoane.
Și cu acest nou partener, veți face contact vizual, veți sincroniza trei respirații și, după ce
ați făcut toate acestea, veți spune primul cuvânt care vă vine în minte ...
Și apoi continuați să mergeți și reveniți din nou la respirație ... inspirați adânc de trei ori ...
și veniți să vă odihniți din nou în fața altei persoane.
Cu acest nou om în fața voastră, veți face contact vizual, veți sincroniza trei respirații și
după aceea veți spune o propoziție, o propoziție care surprinde adevărul vostru în acest
moment. Ceva care este adevărat pentru voi chiar în acest moment.

în emoții (10 min)
2. Introducere
În acest atelier, vom lucra cu emoțiile dintr-o abordare integrativă, o abordare holistică.
(Conținutul complet al prezentării poate fi găsit în resurse. După ce terminați, oferiți
participanților resursele care conțin listele de emoții)
Aceasta este o listă, nu o listă completă de emoții. Poate fi utilă pe tot parcursul procesului.
Acum aruncați o privire peste ea și doar explorați-o câteva clipe. Vedeți dacă vă puteți
identifica starea emoțională actuală din lista respectivă. Și dacă puteți, vedeți unde se
mișcă sau se află această emoție în corpul vostru.

de integrare emoțională în 5 pași (20 min)
3. Modelul
Ciclul de integrare emoțională este cartografiat pe cele patru direcții, începând de la est,

în sensul acelor de ceasornic (est, sud, vest și nord) și se întoarce spre est. Modelul care
descrie cei cinci pași ai integrării emoționale este aplicabil oricărei emoții, fie plăcute, fie
neplăcute. Și aici facem diferența între negativ-pozitiv și plăcut-neplăcut.
(Descrierea completă a modelului, care trebuie prezentată pas cu pas în această fază,
o puteți găsi în resurse)
Există întrebări arzătoare? Mi-aș dori ca noi să parcurgem acest ciclu, lucrând la o
emoție, să o experimentați și abia apoi să aveți o discuție despre asta.
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4. Pauză (20 min)
experiențial (50 min)
5. Exercițiu
Bine, așa că vă voi ghida în această practică și veți avea ocazia să explorați o situație

din viața voastră care a adus o emoție pe care vreți să o explorați, să o aprofundați. Este
alegerea voastră ce emoție vreți să explorați, dacă este plăcută sau neplăcută și cât de
profund sau intens vreți să mergeți cu acest exercițiu experiențial.
(Utilizați instrucțiunile detaliate în resurse pentru a trece participanții prin exercițiul
experiențial în 5 pași )

și integrarea prin artă (10 min):
6. Ventilarea
În următoarele câteva minute vă invit să folosiți materialele de artă pentru a vă exprima.

Puteți folosi creioane, pasteluri sau lut și permiteți-vă să exprimați, să faceți ceva,
permiteți-vă să scoateți la suprafață orice trebuie să iasă prin acest mod. Nu este vorba
de a face artă, ci de a vă exprima liber.
Sau
Creați o Mandala
În următoarele câteva minute, vă invit să folosiți materialele pe care le aveți în față și să vă
lăsați emoțiile să vă ghideze pentru a crea o mandala. Mandala (sanscrită pentru „cerc”
sau „finalizare”) are o istorie lungă și este recunoscută pentru semnificația spirituală
profundă și reprezentarea întregului. Nucleul design-ului unei mandala este cercul. Nu
trebuie să folosiți numai cercuri, deși imaginea finală ar trebui să aibă o aparență de
design circular. Altfel, nu există reguli sau constrângeri în ceea ce privește modelele de
mandala, lăsați-vă doar sentimentele să vă inspire.

7.

Natura însăși a creării unei mandale este terapeutică și simbolică. Nu este vorba
despre produsul final, ci despre călătorie. Mandala este larg recunoscută ca o reflecție
semnificativă a creatorului său. Așadar, când veți ajunge la destinație, veți avea o
reprezentare a ceva semnificativ și personal ... un instantaneu al vostru pentru un scurt
moment în timp. Instinctul și sentimentul vostru ar trebui să vă inspire și să vă ghideze
prin procesul de creație.

Discuții în grupuri mici (15 min):
Acum, să formăm grupuri de câte trei, iar în aceste grupuri împărtășiți ceea ce este important
pentru voi să fie discutat în acest moment. Puteți să arătați lucrări de artă simbolică pe care
tocmai le-ați realizat sau orice altceva care trebuie exprimat chiar acum.

și răspunsuri (15 min)
8. Întrebări
Aveți întrebări despre proces? (răspundeți la orice întrebări care apar)

(Informațiile finale după răspunsul la întrebări)
• Aceasta este o practică, ceea ce înseamnă că este ceva ce trebuie făcut din nou și
din nou, într-o manieră recurentă, cum ar fi săptămânal sau zilnic, sau oricând aveți
de explorat o situație încărcată emoțional.
• În timp ce explorați o emoție, parcurgeți câte un pas pe rând, chiar dacă durează
câteva zile.
• Cu cât faceți mai mult acest lucru, practica devine mai fluentă, mai ușoară și durează
mai puțin.

9. Cercul de discuții (20 min)
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Întrebări pentru Cercul de discuții:
•
•

Sfaturi și trucuri:

Cum a fost acest proces pentru voi? A fost
ceva nou, incomod?
Împărtășiți câteva informații, lucruri
semnificative, rezultate surprinzătoare.

•

•

Materiale:

pixuri și hârtii A4, lut, creioane, pasteluri, hârtie A3,
flipchart cu ciclul de integrare și hârtii colorate
(vezi resursele)

•

Este foarte recomandat să parcurgeți ciclul
înainte de a facilita activitatea, astfel încât
să aveți o înțelegere profundă a procesului.
Urmând pașii, puteți parcurge ciclul, deoarece
acesta este menit să fie o practică individuală.
Citiți cele două resurse înainte de a facilita
atelierul, pentru a fi conectat la subiect și
la filosofia din spatele muncii individuale
emoționale.
Cercurile de discuții sunt spații în care
participanții sunt invitați să împărtășească
orice, sau pe un anumit subiect. În acest caz,
aveți întrebări specifice, dar spațiul ar trebui să
fie mai puțin structurat decât un debriefing.

Resurse:

Emoții (vezi resursele de la activitatea de Expresie
Emoțională) 5 pași Exercițiu experiențial, Ciclul
integrării emoționale

min/max part
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4

24

Exercițiu experimental în 5 pași
Resursă pentru facilitator
somatică a emoției
a. Experiența
Bine, haideți să ne ridicăm, și să începem să ne plimbăm prin cameră, într-o manieră aleatorie ...

dar încet, găsiți-vă propriul ritm, ... și aduceți-vă atenția asupra respirației ... și inspirați și expirați
încet ... și iar inspirați încet și expirați ... și încetiniți și mai mult, căutați-vă ritmul și chiar opriți-vă
dacă simțiți că este potrivit pentru voi ... și închideți ușor ochii, dar nu pe deplin, doar cât pentru a
fi prezenți în experiența voastră, dar și puțin deschiși, astfel încât să puteți observa dacă vă veți
ciocni de cineva ... și veți continua să vă mișcați, chiar dacă v-ați oprit într-un loc, simțiți mișcările
subtile ale corpului vostru ...
Și permiteți ca o situație să iasă la suprafață ... o situație încărcată emoțional, permiteți-vă
să o conștientizați ... permiteți-vă să fiți pe deplin prezenți în această situație. Ce se întâmplă?
Există alte persoane implicate sau sunteți singuri? Cum arată spațiul în care vă aflați? Este zi sau
noapte? Ce simțiți? Și mergem încet spre primul pas al experienței somatice ... Ce emoție crește în
interiorul vostru? Ce senzație corporală apare cu această emoție? Unde o simțiți în corpul vostru?
O puteți numi în vreun fel? Sau să o mișcați? Încetiniți și permiteți acestei emoții să fie acolo, fiți
curioși în privința ei.

psihologică și corporală completă a emoției
b. Experiență
Și să trecem la pasul sudic ... permiteți acestei emoții să se deplaseze prin corpul vostru, dați-i

c.

permisiunea de a fi acolo, invitați-o să se deplaseze complet pentru a face ceea ce vrea cu
corpul vostru, cu ființa voastră deplină ... Invitați-o să vă miște, să lucreze în interiorul vostru pentru
a se manifesta în orice. Acestei energii, acestei emoții, acestui sentiment, permiteți-i să facă orice
vrea, fără cenzură, experiență psihologică și corporală deplină.
Permiteți acestei emoții să facă orice vrea cu corpul vostru, invitați-o să se miște, să țipe, să
plângă, să râdă, să se arunce... dacă vă simțiți inconfortabil să faceți acest lucru fizic în această
cameră, o puteți face și în imaginația voastră ... Ce mișcare vrea să facă, ce postură vrea să
ia? Cum se mișcă sau se odihnește această emoție prin corpul vostru? ... Ce imagini, metafore,
amintiri, gusturi sau mirosuri vă vin în timp ce această emoție vă pătrunde? .... Permiteți doar să
se întâmple orice, fără cenzură, fără control , permiteți doar ...…………………………….
Și lăsați-o încet să se stabilească și simțiți că vă apropiați de echilibru, ... lăsați-o să se stabilească
... Și să trecem la pasul următor.

Insight - înțelesurile și semnificația emoției.
În regulă, vă invit să vă așezați, să vă găsiți jurnalul și stiloul, păstrând această stare în care vă
aflați și fără să vorbiți.
Acesta este pasul Vestic, în care deveniți pe deplin introspectivi. Vestul este locul în care umbrele
se prelungesc, soarele apune și încetinim, întunericul se lasă încet și adunăm roadele muncii
noastre, suntem atrași de sinele introspectiv, de reflecție și inspirație.
Vom folosi un exercițiu de scriere liberă și asta înseamnă că veți scrie continuu în jurnalele voastre,
din momentul în care începeți să scrieți nu vă opriți, chiar dacă nu aveți nimic de scris. În acest
caz, puteți să scrieți: „Nu am nimic de scris ... Nu am nimic de scris și așa mai departe” sau „acest
exercițiu este o prostie” dacă asta vă vine în minte, orice trebuie exprimat. Și vă voi pune trei
întrebări, una după alta, pe marginea cărora să scrieți, cu o mică pauză între ele. Aveți întrebări
despre această activitate? (Asigurați-vă că răspundeți la toate neclaritățile dacă există, dacă
nu, continuați)
În această fază vestică introspectivă vă veți pune trei întrebări, ideile pe care le urmărești aici
sunt despre tine, nu despre alții. Nu există nicio dorință de a te pune la pământ. Întrebați cu
compasiune de sine. Întrebați-vă așa cum ați întreba un prieten pe care vreți să îl susțineți întrun moment dificil.
c.1. Prima întrebare: Despre ce este emoția ta actuală cel mai direct legată? (2 minute timp de scris)
Dacă este frică, de exemplu, care este pericolul? Dacă este bucurie, ce sărbătorești? Dacă e
tristețe, ce ai pierdut? Dacă e vină, ce crezi că ai greșit? Dacă simți supărare sau că ești rănit, în
ce fel simți că ai fost tratat necorespunzător?
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c.2. A doua întrebare: Ce îți spune despre tine faptul că această emoție a apărut în aceste
circumstanțe specifice (care includ orice alte persoane implicate)? (5 minute timp de scris)
Ce spune despre valorile tale dezvăluite de această emoție, precum și despre dorințele, limitările,
nevoile, speranțele, iubirile, fidelitățile, credințele, atitudinile, sensibilitățile, conflictele interioare,
despre alte emoții cu care aceasta se află în conflict.
c.3. A treia întrebare: În ceea ce privește situația care a generat această emoție, ce dorești cel mai
profund? Dacă ai putea obține ceea ce îți dorești cu adevărat, ce ai vrea? (3 minute timp de scris)
Facilitator: Ridicați mâna dacă aveți nevoie de mai mult timp (acordați participanților încă 2
minute dacă există vreunul care are nevoie de mai mult timp) ... Și încet încet vă apropiați de
sfârșit. Puteți reveni mai târziu dacă simțiți că este nevoie să scrieți mai multe.

d. Acțiune
Nord - Soarele a apus, este noapte, dar și iarnă. Și de veacuri strămoșii noștri, părinții, bunicii

și străbunicii noștri și cei dinaintea lor s-au adunat în jurul focului și au spus povești și și-au
împărtășit experiența și au făcut planuri pentru zilele, anotimpurile, anii care vor urma. Și au
acționat după ceea ce au învățat din experiențele lor.
Acum sunteți gata să acționați după ceea ce ați învățat în Vest.
Acest pas nordic este esențial, deoarece ciclul emoțional este incomplet până când nu ați
acționat în funcție de sentimentele voastre. Având în vedere ceea ce ați învățat despre voi în
pasul anterior, ce puteți face pentru a vă alinia lumea socială cu lumea emoțională? De multe
ori, de exemplu, este potrivit să vă exprimați sentimentele altora. Dar, mai general, trebuie să
acționați cu compasiune asupra emoțiilor voastre, astfel încât să vă onorați atât pe voi înșivă,
cât și pe oricine altcineva implicat. Acest lucru este esențial - ca acțiunea voastră să fie profund
respectuoasă cu toată lumea, chiar dacă (mai ales, de fapt) v-ați simțit rănit de o altă persoană
intimă/apropiată. Când vă este clar ce trebuie să faceți, mergeți să faceți acest lucru.
Dacă ceea ce experimentez este o emoție neplăcută, există un dezechilibru între experiența mea
interioară (emoții și nevoi) și experiența mea exterioară (mediul social și natural cu emoțiile și
nevoile sale), iar în acest caz acțiunea mea va fi ceva care este menită să le readucă în echilibru.
Dacă emoția este una plăcută, atunci între experiența mea interioară și exterioară lucrurile sunt
deja echilibrate, iar acțiunea mea viitoare se concentrează pe sărbătorirea, onorarea sau chiar
îmbunătățirea acesteia.
În acest pas, de obicei, ne exprimăm emoțiile către ceilalți, prin cuvinte și acțiune, într-un mod
nonviolent, din inimă, care face ca lumea noastră socială să fie din nou aliniată sau care
sărbătorește ceea ce este deja echilibrat. Dar, de asemenea, acest lucru se poate face numai
prin acțiuni sau prin proiecte pe care le începem prin ceea ce am descoperit în pasul anterior.

e.

Așadar, acum vă invit să faceți unul dintre următoarele lucruri.
Unul este să scrieți o scrisoare cuiva și în această scrisoare să vă exprimați emoțiile și descoperirile
voastre trecând prin acest ciclu. Poate fi pentru o persoană, pentru persoana legată de situația
care a adus această emoție sau poate să fie pentru Dumnezeu, univers, natură și așa mai departe.
Al doilea este să creați un obiect simbolic care reprezintă acțiunea pe care o veți întreprinde
pentru a onora această emoție. Și gândiți-vă la detaliile acestei acțiuni. Când o veți face? De ce
resurse aveți nevoie? Ce fel de ajutor aveți nevoie?
Acordați participanților 10-15 minute pentru a lucra la una dintre cele două sarcini.
Probabil că nu puteți face această acțiune chiar acum, așa că, în această fază, doar o planificăm
și ne asumăm un angajament interior de a o continua după atelier.
Iluminare - Revedeți Ciclul Emoțional
Așadar, să trecem la cel de-al cincilea și ultimul pas al ciclului, în faza de iluminare. Acum aveți o
imagine mai largă a ciclului care tocmai a fost finalizat prin acțiunea voastră, chiar dacă aici și
acum nu puteți face acțiunea în sine, ați planificat-o și, de dragul descoperirii practicii, vom trece
la al cincilea pas.
Așadar, vă invit acum să faceți un pas înapoi, să luați o atitudine de detașare, ca și cum ați fi pe
un vârf de deal de unde vă priviți experiența.
Vă invit să vă luați jurnalele și să petreceți 5 minute răspunzând la următoarea întrebare: Cum se
integrează/se încadrează această experiență în povestea mea mai mare?
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Ciclul de Integrare Emoțională
Resursă pentru facilitator
Ciclul de integrare emoțională este
cartografiat pe cele patru direcții, începând
de la est, circular în sensul acelor de ceasornic
(est, sud, vest și nord) și se întoarce spre est.
Modelul care descrie cei cinci pași ai integrării
emoționale este aplicabil oricărei emoții, fie
plăcute, fie neplăcute. Și aici facem diferența
între negativ-pozitiv și plăcut-neplăcut.
Nu există emoții negative, ci doar emoții pe
care nu vrem să le simțim pentru că ar putea
să rănească sau să fie neplăcute pentru
unele părți ale noastre. În fiecare emoție
există o comoară, un cadou de descoperit, o
comoară care îmbogățește viața.

sau să diminuăm o emoție, mai ales atunci
când simțim una neplăcută, ne limităm
capacitatea de a simți fluxul de vitalitate în
noi și acest lucru provoacă un anumit grad
de depresie emoțională din cauza blocării
emoționale. Depresia emoțională poate fi
resimțită pe un continuum de la o ușoară lipsă
de acces emoțional până la incapacitatea
de a simți emoții.
Pentru partea următoare puteți utiliza un
flipchart și hârtiile desenate pe care le
puteți găsi în secțiunea materiale. Mai jos
găsiți descrierea fiecărui pas al Ciclului de
Integrare Emoțională care urmează să fie
prezentat așa cum este, sau puteți utiliza, de
asemenea, propria formulare.

Emoțiile sunt energia, vitalitatea cuiva, așa
că încercând să blocăm, să gestionăm

somatică a emoției Est - Soarele răsare, există o nouă zi, un nou început:
a. Experiența
Aici avem experiența somatică a emoției, partea de acces emoțional, prima voastră

recunoaștere a unei emoții ar putea fi puțin mai mult decât „ceva ce se întâmplă în
corpul meu ”- fluturi în stomac, înroșirea feței, tremurarea genunchilor, un nod în gât.
Această conștientizare corporală este pragul către primul pas (corespunzător Estului)
al integrării emoționale. După ce observați o schimbare în experiența voastră somatică,
focusați-vă toată atenția asupra acelei schimbări, permițând senzației să se extindă în
orice mod dorește pe măsură ce o cunoașteți. Aceste senzații neinterpretate duc la al
doilea pas.

psihologică și corporală completă a emoției Sud - Soarele este sus, există
b. Experiență
multă căldură, multă energie, latura noastră sălbatică este pe deplin activă și prezentă,

c.

simțim cu toată ființa noastră, fără discriminare, necenzurat. Oferim emoțiilor corpurile
noastre, mintea, vocea și lacrimile noastre, râsul nostru. Aici experimentăm o experiență
psihologică și corporală completă a emoției, necenzurată în vreun fel. Dă-i corpului tău
permisiunea deplină de a avea aceste sentimente până când te vei regăsi în apropierea
echilibrului. Aici este foarte important să nu se cenzureze nimic. Dacă este ceva ce
emoția vrea să facă sau trebuie să facă cu corpul tău și nu te simți confortabil să o faci
aici, poți face acest lucru în mintea ta, în imaginația ta.

Insight: Întrebați acum despre înțelesurile și semnificația emoției Acesta este pasul
Vestic, în care deveniți pe deplin introspectivi. Vestul este locul în care umbrele se
alungesc, soarele apune și încetinim, întunericul se lasă încet și adunăm roadele muncii
noastre, suntem atrași de sinele introspectiv, de reflecție și inspirație.
În această fază vă veți pune trei întrebări, într-o secvență specifică.
c.1. Despre ce este emoția ta actuală cel mai direct legată?
Dacă este frică, de exemplu, care este pericolul? Dacă este bucurie, ce sărbătorești?
Dacă e tristețe, ce ai pierdut? Dacă e vina, ce crezi că ai greșit? Dacă simți supărare sau
că ești rănit, în ce fel simți că ai fost maltratat?
c.2. Ce îți spune despre tine faptul că această emoție a apărut în aceste circumstanțe
specifice (care includ orice alte persoane implicate)?
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Ce spune despre valorile tale dezvăluite de această emoție, precum și despre dorințele,
limitările, nevoile, speranțele, iubirile, fidelitățile, credințele, atitudinile, sensibilitățile,
conflictele interioare, despre alte emoții cu care aceasta se află în conflict.
Dacă nu te blochezi complet, nu lăsa pe nimeni să te ajute în acest sens. Este esențial să
înveți să te înțelegi prin propriile emoții.
c.3. În ceea ce privește situația care a generat această emoție, ce dorești cel mai
profund? Dacă ai putea obține ceea ce îți dorești cu adevărat, ce ai vrea?
Nu treceți la pasul următor până nu ați obținut câteva informații, un insight despre voi.

Nord Soarele a apus, este noapte, dar și iarnă. Și de veacuri strămoșii noștri,
d. Acțiune
părinții, bunicii și străbunicii și cei dinaintea lor s-au adunat în jurul focului și au povestit,

e.

și-au împărtășit experiența și au făcut planuri pentru zilele, anotimpurile, anii care vor
urma. Și au acționat după ceea ce au învățat până acum.
Acest pas nordic este esențial, deoarece ciclul emoțional este incomplet până când
nu ați acționat în funcție de sentimentele voastre. Având în vedere ceea ce ați învățat
despre voi în pasul anterior, ce puteți face pentru a vă alinia lumea socială cu lumea
emoțională? De multe ori, de exemplu, este potrivit să vă exprimați sentimentele altora.
Dar, mai general, trebuie să acționați cu compasiune asupra emoțiilor voastre, astfel
încât să vă onorați atât pe voi înșivă, cât și pe oricine altcineva implicat. Acest lucru
este esențial - ca acțiunea voastră să fie profund respectuoasă cu toată lumea, chiar
dacă (mai ales, de fapt) v-ați simțit rănit de o altă persoană intimă. Când vă este clar
ce trebuie să faceți, mergeți să faceți acest lucru.
Iluminare Est Un nou început, o nouă zi, răsare soarele, vine primăvara, luăm o perspectivă
mai largă asupra a ceea ce se întâmplă în interiorul nostru și în jurul nostru, ca și cum
am sta pe un vârf de deal și am privi în jos la satul în care trăim.
În cele din urmă, după finalizarea etapei de acțiune, veniți în cerc complet, revenind la
perspectiva transcendentă a Estului. Profitați de această ocazie, cu o perspectivă mai
largă, pentru a revedea întregul ciclu al acestei emoții și observați ironia sau umorul
din ea. Adunați orice înțelepciune dobândită despre voi înșivă și viața voastră - sau
despre condiția umană mai general. Scopul vostru aici nu este detașarea de experiența
emoțională, ci, așa cum spun budiștii, non-atașarea - nici agățarea de ciclul emoțional,
nici respingerea lui.

79

Integrarea Emoțională – Resursă
Pe lângă faptul că este fermecat și senzorial,
partea din noi Indigenă și Sălbatică este cu
totul emoțională și sfântă din punct de vedere
emoțional. În conștiința noastră sălbatică
întruchipată, trăim și respirăm sacralitatea și
plăcerea tuturor emoțiilor. Toate.

numim emoții negative ne spune că ceva ni se
pare dezechilibrat și că sunt necesare încercări
de îmbunătățire. Ceea ce trăim ca emoții pozitive
întruchipează aprecierea sau celebrarea noastră
pentru un lucru bun. Fiecare emoție sugerează
anumite tipuri de acțiuni care pot readuce lumea
în echilibru sau, în cazul emoțiilor pozitive, pot
menține, spori sau celebra echilibrul care există
deja. De exemplu, ce ne face furioși sau ne face
să ne simțim răniți? Fiecare caz de furie sau rănire
evocă întrebări precum: Cum cred că merit să fiu
tratat? Cum ar trebui tratată o altă persoană sau
o comunitate de oameni, sau un anumit loc sau,
mai general, planeta? Ce pare a fi în neregulă
cu lumea? În ce mod aș putea face parte din
problemă? Ceea ce credem că noi sau alții merită,
desigur, nu este neapărat o evaluare exactă.
Valoarea interogării este de a ne ajuta să ne
înțelegem pe noi înșine - convingerile și atitudinile
noastre - precum și convențiile morale și sociale
ale oamenilor din jurul nostru. Uneori descoperim
că unele dintre credințele noastre sunt greșite.
Alteori, investigația noastră ne oferă confirmare.
În ambele cazuri, putem învăța cum să acționăm
asupra furiei și rănilor noastre. În special, putem
învăța cum să răspundem celorlalți într-un mod
care să favorizeze relații sănătoase.

Pentru cel sălbatic, nu există emoții toxice, nici măcar
rușine. Fiecare emoție este o experiență vie în corpul
nostru. Sălbaticul Indigen este entuziasmat de
fiecare tremur, geamăt sau urlet de simțire. Fiecare
emoție este o experiență valoroasă de asimilare a
vicisitudinilor vieții, ale existenței sociale, corporale și
spirituale. Cu toate acestea, prin subpersonalitățile
noastre sudice, ne trăim emoțiile destul de diferit.
Atunci când reacționăm la evenimente prin filtrul
rănilor noastre, emoțiile noastre par adesea
neplăcute și putem ajunge apoi să acționăm asupra
emoțiilor noastre în moduri care ne dăunează fie
nouă, fie celorlalți. Se subliniază că omul matur Sinele uman - nu este lipsit de pasiune, ci doar un
funcționar logic. Nu ne descurcăm bine în orice
domeniu al vieții - chiar (sau mai ales) în guvern,
afaceri, religie sau educație - fără fluxul liber al
sentimentelor noastre.
„Inteligența emoțională” este la fel de esențială
pentru umanitatea noastră ca orice alt mod de
inteligență, inclusiv intelectual, imaginar, senzorial,
ecologic și muzical, pentru a numi doar câteva.
Oamenii individuali ajung în burnout și organizațiile
umane se autodistrug fără viață emoțională. Unii
oameni cred că ar fi mai bine fără emoții, deoarece
„emoțiile sunt iraționale”. Dar, de fapt, emoțiile
noastre au întotdeauna sens atunci când suntem
capabili să ne înțelegem pe deplin pe noi înșine
și există o comoară în fiecare emoție. Fără emoții,
nu suntem oameni. Fiecare emoție, dacă știm să
o îmbrățișăm, oferă îndrumări în modificarea sau
celebrarea relațiilor noastre cu ceilalți, cu viața,
cu lumea noastră. Pozitive sau negative, emoțiile
nu sunt experiențe pe care le alegem. Ele apar
fără deliberare ca răspuns la relațiile noastre în
continuă schimbare cu sine și cu ceilalți, relații
care reușesc să iasă în mod regulat din echilibru.
Cu toate acestea, informațiile conținute în emoțiile
noastre ne pot ajuta să recuperăm acel echilibru,
să reparăm sau să ne remodelăm lumea și să ne
permită să participăm în comunități în moduri
mai satisfăcătoare.

Când suntem triști, apare un set diferit de întrebări:
ce iubesc, admir sau doresc și am pierdut sau mă
tem că sunt pe punctul de a pierde? Ce pot face
pentru ca pierderea să nu se întâmple sau să nu
se înrăutățească? Dacă este prea târziu, cum pot
să jelesc ceea ce am pierdut? Ce spune dragostea
sau dorința mea despre cine sunt? Cum aș putea
să laud lucrurile acestei lumi? Când ne simțim rău
(vinovați sau rușinați): Ce se așteaptă de la mine?
Ce aștept de la mine? Care sunt modalitățile bune
pentru mine de a fi și a acționa? Care sunt valorile
mele autentice și pe care le-am încălcat, cu bună
știință sau fără să știu? Cum pot face ca lucrurile să
fie din nou ok cu ceilalți și cu mine?
Când ne bucurăm: Ce face lumea mea mai bună,
mai completă? De ce, în general, mă bucur? Ce
spune asta despre cine sunt, ce prețuiesc? Cum
aș putea să laud sau să sărbătoresc ceea ce este
bine? Când ne este teamă: Ce este periculos și, prin
urmare, trebuie evitat, sau abordat cu precauție?
Ce trebuie să fac pentru a mă proteja pe mine sau
pe ceilalți? Ce grad de risc este tolerabil pentru a
atinge ce obiective? Având în vedere că riscul zero
poate fi descurajant, ce grad de risc este optim?
Ce este adevărata securitate? Având în vedere
riscurile și pericolele inerente vieții, de ce abilități
sau resurse am nevoie pentru a avea grijă de
mine și de ceilalți?

O scurtă listă de emoții: furios, trist, rău, bucuros,
speriat. Fiecare emoție conține un mesaj. Fiecare
tip de emoție (de exemplu, furios versus trist) oferă
un anumit tip de revelație despre sine sau despre
relația sinelui cu ceilalți sau cu lumea. Ceea ce
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CEI PATRU PAȘI DE ASIMILARE EMOȚIONALĂ
În culturi și familii sănătoase, învățăm în copilărie cum să ne îmbrățișăm emoțiile în moduri
care ne servesc pe noi înșine și pe ceilalți. În culturile occidentale contemporane, majoritatea
oamenilor trebuie să învețe acest lucru mai târziu în viață. Mulți nu o fac niciodată. Îmbrățișarea
emoțiilor noastre poate fi înțeleasă ca o călătorie prin cele patru puncte cardinale. În mod
ideal, fiecare dintre cei patru pași este complet finalizat înainte de a trece la următorul.

Primul pas - un talent al fațetei sudice a Sinelui - să experimentăm temeinic emoția brută,

începând cu modul în care se simte în corpul nostru, permițând emoției să se exprime și să
se întruchipeze prin noi, folosind sunetul, mișcarea, gestul sau postura. În acest pas, nu există
nicio interpretare, cenzurare sau igienizare a emoției, ci doar experiența viscerală completă a
acesteia.

Al doilea pas, din perspectiva matură a Sinelui de Vest, explorăm ce ne spune apariția acelei

emoții în acea situație anume despre noi înșine (nu despre ceilalți), despre așteptările, valorile,
nevoile, dorințele, atitudinile noastre, , etc. Aceasta nu este intenționată ca o autocritică dură,
ci mai degrabă ca o autoexaminare plină de compasiune.

Al treilea pas, ne exprimăm emoțiile celorlalți, prin cuvinte și acțiuni, într-un mod nonviolent,
din inimă, care face lumea noastră socială din nou dreaptă sau care sărbătorește ceea ce
este deja bine (acțiunea de hrănire este o abilitate din Nord).

Și al patrulea pas, trecem în revistă întregul ciclu al procesului emoțional care se finalizează

acum, văzând cum se încadrează în imaginea de ansamblu a poveștii vieții noastre individuale
și, sperăm, să râdem din toată inima cu noi înșine și poate cu alții despre această aventură de
a fi om (un cadou Estic).
Prin acest ciclu în sensul soarelui (în sensul acelor de ceasornic) - de la sud la est - emoțiile
noastre ne susțin în aducerea lumii noastre exterioare a relațiilor în congruență cu lumea
noastră interioară de experiență și invers.

Plotkin, Bill. Mente salvaje: una guía de campo para la psique humana (págs. 57-60). Biblioteca del Nuevo Mundo. Versión Kindle Edition.
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Alfabetizarea emoțională
Emoțiile sunt sisteme complete cu răspunsuri
complexe, care ne susțin supraviețuirea și
adaptarea la mediu. Au diferite componente
care sunt corelate și se influențează reciproc.
În același timp, fiecare răspuns emoțional
specific vine cu o funcție adaptativă
specifică. Alfabetizarea emoțională se referă
la capacitatea noastră de a (1) identifica și
denumi corect o emoție prin observarea și
descrierea componentelor acesteia și (2)
la capacitatea de a înțelege ce fac diferite
emoții pentru noi.

Pentru a identifica și a numi corect o emoție,
trebuie să observăm și să descriem cu atenție
(1) evenimentul declanșator, (2) interpretarea
noastră a evenimentului solicitant, (3) istoria
noastră relevantă din trecutul recent și
îndepărtat, (4) schimbările corpului, senzațiile
și impulsurile de acțiune declanșate, (5)
comportamentele și semnalele expresive
asociate cu emoția și (6) efectele acelei
emoții specifice. Poate fi de asemenea util să
(7) etichetați sau denumiți emoția care a fost
observată.

Identificarea și descrierea corectă a
proceselor noastre emoționale aduce
beneficii mari în ceea ce privește reziliența.
Emoțiile pot trimite uneori alarme false sau
ne pot copleși, interferând cu capacitatea
noastră de a ne urmări obiectivele. Pentru a
le regla și a restabili echilibrul interior, trebuie
mai întâi să înțelegem de unde vin sau de ce
sunt aici.

Observarea emoțiilor noastre ne permite, de
asemenea, să ne îndepărtăm puțin, astfel
încât să putem gândi și să folosim strategii
adecvate de coping. În același timp, a fi
capabil să stăm cu emoțiile noastre, să ne
simțim corpul și senzațiile care apar, este
necesar, astfel încât să putem integra
emoțiile ca părți naturale ale noastre și să le
reglăm ca atare.

Examinarea separată a componentelor unei
emoții ne poate ajuta să decidem cum să
reglăm emoția. Cercetările arată că a fi foarte
specific cu privire la o experiență emoțională
îmbunătățește semnificativ capacitatea
noastră de a o procesa și a o regla, în
comparație cu abordarea ei în moduri prea
generale. Odată ce putem vedea și descrie în
mod clar părțile sistemului nostru emoțional,
putem decide unde să acționăm mai întâi
pentru a-l schimba. Schimbarea uneia dintre
componente poate schimba adesea întregul
răspuns emoțional.

Știind ce fac emoțiile pentru noi ne poate ajuta
să le apreciem atunci când sunt dureroase
sau dificile. În plus, înțelegerea funcției unui
răspuns emoțional ne informează în alegerea
celui mai bun mod de acțiune atunci când îl
reglăm. Foarte important, emoțiile ne susțin
în satisfacerea nevoilor noastre și decizia cu
privire la modul în care să le îndeplinim , stă în
mâinile noastre ... și în mintea noastră.

Relevanța pentru reziliența emoțională

Referințe:

Linehan, Marsha M. DBT Skills training handouts and worksheets. Guilford Publications, 2014.
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Planificarea activității
Titlu: ABC-ul emoțional

Timp: 90 de minute

Scop și elemente de învățare/obiective ale sesiunii:

Descoperirea componentelor cheie și caracteristicilor experiențelor emoționale
Observarea și identificarea componentelor propriei experiențe emoționale

Metodologie pas cu pas:
Timp pentru fiecare pas:

1.
2.
3.

4.

Discuții introductive (15 min)
Discuție de grup pe tema emoțiilor.

Prezentarea unui model de experiențe emoționale (15 min)
Introduceți un model de emoții ca activitate pe mai multe niveluri (folosiți resursele):
cognitiv (gânduri, povestea pe care o spunem noi înșine, semnificația unui eveniment,
imagini), corporal/somatic (senzații fizice, activitate fiziologică), sentimente subiective,
impuls de a acționa.
Definiți caracteristicile care pot fi utilizate pentru a descrie emoțiile: intensitate, latență
(cât durează), valență (plăcută sau neplăcută).
Explorare ghidată (30 min)
Participanții explorează o emoție legată de un anumit eveniment, ghidați de model.
Pe măsură ce ghidați participanții, dați instrucțiunile într-un ritm lent și utilizați un ton
neutru. De asemenea, permiteți câteva secunde (5, 10, 20) pauză în diferite momente, în
care participanții pot avea nevoie să acorde atenție elementelor indicate (de exemplu,
senzații corporale, gânduri, impulsuri de acțiune).
• Identificați evenimentul activator și conectați-vă cu acesta folosind imaginația.
• Parcurgeți fiecare nivel de activitate emoțională.
• Denumiți emoția.
• Examinați și luați notițe/scrieți în jurnal.
• Oferiți resurse cu elemente ale experienței emoționale.
Debriefing (30 min)

Instrucțiuni pentru participanți

1.
2.

Discuții introductive (15 min)
În această sesiune vorbim despre emoții. Să vedem, ce credeți că sunt emoțiile?
Ce fel de emoții știți?
De ce avem emoții? De ce sunt importante pentru noi?

Prezentarea unui model de experiențe emoționale (15 min)
Știați că emoțiile sunt de fapt experiențe complexe, care conțin o mulțime de informații
valoroase? Să vedem ce fel de informații ne dau!
(Folosiți resursele pentru a introduce componentele unei experiențe emoționale)
Are sens? Este ceva neclar?

83

3.

Explorare ghidată
Acum vom exersa puțin folosind modelul, pentru a vedea cum se aplică emoțiilor pe
care le experimentăm în situațiile de zi cu zi.
Pentru asta, vă invit să identificați un eveniment recent sau o situație, care a trezit în voi
o emoție. Poate fi o ceartă pe care ați avut-o cu cineva, o veste pe care ați primit-o,
pregătirea pentru un eveniment important, primirea unui cadou sau orice altă situație pe
care ați vrea să o explorați. Când o aveți, închideți ochii, astfel încât să vă puteți conecta
mai ușor cu amintirea acestui eveniment, fără a fi distrași de imaginile din cameră.
Observați mai întâi cum se simte corpul vostru chiar acum, permiteți-i să se relaxeze
și gândurilor de asemenea, și lăsați-vă mintea să se liniștească. Acum permiteți ca
amintirea acestui eveniment să vină în minte ca o imagine și să devină din ce în ce
mai clară. Mergeți încet, astfel încât să aveți timp să vă conectați la fiecare moment.
Observă mai întâi unde ești în această amintire, ce este în jurul tău, cine este cu tine, ce
faci ... la fel cum ai fi acolo chiar acum. Ești de fapt acolo, acum.
Permite ca memoria să se desfășoare ca o casetă video, dar încet, permițându-ți să
observi fiecare moment și să fii prezent.
Observă momentul în care începe să se întâmple ceva în interiorul tău. Poate că începi
să simți ceva în corpul tău. Acordă-ți puțin timp pentru a observa ce se întâmplă, cum
se simte corpul tău, ce senzații experimentezi, în ce zone ale corpului tău.
Observa-ți gândurile și imaginile care apar în mintea ta pe măsură ce te imersezi în
această situație. Permite-ți să fii sincer cu orice gânduri ai putea avea. Nu există o cale
corectă sau greșită de a avea gânduri diferite, orice vine este acceptabil și în regulă.
Ia-ți un moment să te uiți la tine în această imagine. Poziția corpului tău s-a schimbat
într-un fel? Expresia ta facială? Tonul vocii tale? Viteza vorbirii sau a acțiunilor tale? Orice
alt detaliu care se schimbă în exterior pe măsură ce există această activitate în interior?
Observă dacă ai chef să faci ceva, să spui ceva. Permiteți să o faci aici, în imaginația ta.
Nu îți face griji, nu poți face daune aici, poți exprima în siguranță orice trebuie exprimat.

Fiind aici cu toate aceste lucruri care se întâmplă în interiorul tău, dă un nume, dacă
poți, acestei experiențe emoționale. Poate te confrunți cu frica, furia, tristețea, bucuria,
dezamăgirea ... Orice este în regulă. Permiteți să fii sincer cu orice experimentezi.
Pe măsură ce numești experiența, permite imaginii să se estompeze încet și să curețe
spațiul din mintea ta. Permite oricărei urme a activității emoționale din corpul vostru să
călătorească spre extremități. Inspiră încet și, cu fiecare expirație, permite senzațiilor
să se deplaseze puțin mai mult spre extremități și să iasă din corp. Inspiră și, cu fiecare
expirație, lasă corpul să se relaxeze puțin mai mult. Extinde atenția către exterior pentru
a observa orice sunete din cameră, mirosuri, temperatură ... Poți deschide ochii pentru a
observa imaginile, lumina. Ridică-te și scutură-ți corpul câteva secunde, atât de puternic
cât ai nevoie pentru ca trupul tău să elibereze toată tensiunea, presiunea sau orice
urmă a rămas din experiență.
Acordă-ți câteva minute singur pentru a lua câteva notițe/pentru a scrie în jurnal cu
privire la orice a fost semnificativ în această experiență, orice insight sau pur și simplu
despre ceea ce ai observat.
Iată un model cu toate componentele unei experiențe emoționale prin care am trecut
astăzi. Folosește-l din nou pentru a-ți explora emoțiile zi de zi.
(Oferiți resursele cu elemente ale experienței emoționale.)
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4.

Debriefing (30 min)
Hai să ne întoarcem într-un cerc și să vorbim puțin despre ce s-a întâmplat.

Întrebări de debriefing:

Materiale: -

•

Sfaturi și trucuri: -

•

•
•

Există ceva ce ați dori să împărtășiți acum,
fără să vă gândiți prea mult, despre
experiența voastră?
Ați avut vreo dificultate să observați vreunul
dintre elementele pe care le-am menționat?
Ce a fost cel mai ușor de înțeles și cel mai
familiar?
Cum vă poate fi util să observați un proces
emoțional în acest fel?

min/max pax
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4

20

Componentele unui răspuns
emoțional - Resursă
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Eveniment prompt
Emoțiile sunt de obicei declanșate de evenimente specifice care pot fi externe (în afara persoanei,
în mediu) sau interne (în interiorul persoanei, de ex, propriile gânduri, emoții, comportamente
sau reacții ﬁzice). Acestea apar chiar înainte de începerea unei emoții și vor declanșa emoția
numai dacă suntem cel puțin parțial sau la un anumit nivel conștienți de aceasta.
Interpretarea
Deși unele evenimente pot declanșa automat o emoție, fără niciun gând implicat, de cele
mai multe ori semnificația pe care o atribuim unui anumit eveniment este cea responsabilă
de declanșarea emoției. Gândurile, credințele, presupunerile pe care le avem devin părți
relevante ale emoțiilor complexe.

Factori de vulnerabilitate
Anumite condiții ne pot crește sensibilitatea (reactivitatea biologică) la un eveniment
declanșator și probabilitatea noastră de a face interpretări emoționale. Acestea pot apărea
cu puțin timp înainte de evenimentul prompt, cum ar fi să nu dormi suficient, să îți fie foame
sau rău, să consumi alcool sau droguri sau doar să fi trecut printr-un eveniment stresant. De
exemplu, dacă suntem respinși de o persoană și apoi de alta, am putea avea o reacție mult
mai puternică la a doua respingere decât am avut-o la prima. În același timp, evenimentele
din trecutul îndepărtat pot crește și vulnerabilitatea noastră emoțională dacă nu au fost
procesate sau rezolvate.

Modificări ale corpului
O parte importantă a sistemului emoțional sunt schimbările biologice complexe care sunt
declanșate în corpul nostru. În funcție de tipul emoției, putem detecta senzații legate de
modificările inimii noastre, respirație, procese digestive, glande, acțiuni reflexe și sistemul
nervos. Acestea sunt de fapt ceea ce înțelegem prin „experiență emoțională”. De exemplu,
tristețea implică senzații de energie scăzută, greutate și vid, în timp ce furia implică senzații
de energie ridicată și agitație. Aceste schimbări biologice au ca rezultat și ceea ce simțim ca
niște îndemnuri de a acționa. Sa nu vă puteți simți corpul și schimbările sale face ca reglarea
emoției să fie foarte dificilă.

Comportamente expresive
Modelele de schimbări ale corpului tipice fiecărei emoții devin vizibile prin (dez)activarea
mușchilor noștri și prin schimbări în postura, vocea și acțiunile noastre. Prin urmare, corpurile
noastre au modalități speciale de a comunica cum și ce simțim. De asemenea, pe măsură ce
schimbările sistemului nervos activează corpul nostru pentru a fi gata de acțiune, apar impulsuri
puternice și ni se cere să acționăm (de exemplu, luptă/atac în furie sau fugă în teamă).

Efectele de după
Emoțiile au efecte puternice asupra gândirii, corpului și comportamentului nostru. Una
dintre cele mai importante este tendința emoțiilor de a ne organiza sistemul în așa fel încât
să fie retrăite în continuare. Acestea ne fac hipervigilenți la indicii și evenimente care ar
putea declanșa aceeași emoție și ne-ar restrânge atenția asupra informațiilor compatibile.
De exemplu, atunci când suntem triști, avem tendința de a observa aspecte despre viața
noastră care „nu merg bine”, ne amintim de alte lucruri din trecutul nostru care ne-au întristat
și pierdem din vedere lucrurile pozitive.
Etichetarea
Eticheta sau numele emoției nu este o componentă în sine. Cu toate acestea, această
parte ajută la încheierea procesului de observare și la integrarea experienței emoționale.
Denumirea exactă a emoției s-a arătat, de asemenea, că reduce disconfortul experimentat
și sprijină comunicarea.
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Capitol

04

Empowerment

Ce este împuternicirea?
la împuternicire ca la un spectru, nu ca la
ceva ce este sau nu este. Unii ar putea simți
că sunt autonomi și puternici într-un anumit
aspect al vieții lor, dar mai puțin în altul. Prin
urmare, împuternicirea nu este o destinație
la care ajungem sau un obiectiv pe care îl
atingem, ci mai degrabă un proces continuu
de creștere, recuperare și vindecare.

În ultimele decenii, termenul de împuternicire
(empowerment) a devenit popular în
publicul larg, printre politicieni și oficiali
guvernamentali. De asemenea, este utilizat
pe scară largă în programele de sănătate
mintală și în asistență socială. Împuternicirea
poate fi un termen oarecum intangibil, dar,
în esență, se referă la anumite principii care
se concentrează pe autonomia și controlul
oamenilor asupra vieții lor.

Împuternicirea are atât o dimensiune
individuală, cât și una de grup. Este ceva
care se întâmplă din interiorul nostru, nu
putem să găsim împuternicirea altor oameni
sau nu îi putem forța să și-o găsească. Dar
totuși mediul și comunitățile noastre trebuie
să facă spațiu pentru împuternicire, puterea
noastră interioară. Oportunitățile, sprijinul
și resursele trebuie să fie disponibile pentru
noi, astfel încât să putem trece prin procesul
de găsire a puterii interioare. Prin urmare,
puterea și autonomia se pot întâmpla numai
în legătură cu alte persoane, într-un dialog cu
mediul, în comunitatea și societatea noastră.

Termenul de împuternicire își are originea în
mișcarea Puterii Negre și în mișcările care au
luptat pentru egalitatea de gen. Conexiunea
termenului cu drepturile omului este
inevitabilă. Nucleul împuternicirii este puterea
și autonomia. Împuternicirea înseamnă a
deține controlul real asupra vieții tale, a avea
opțiuni și oportunități reale, a-ți auzi vocea, a
avea libertatea de a te exprima, a avea un
sentiment de scop și apartenență și a avea
acces la informații și resurse. Pentru o mai
bună înțelegere a ceea ce implică acest
lucru în realitate, poate fi util să ne gândim

Împuternicirea și sănătatea mintală
Ne-am obișnuit cu faptul că tratamentul
persoanelor care sunt etichetate ca „bolnavi
psihic” implică deseori neputința sau
eliminarea drepturilor lor de a lua decizii
în cunoștință de cauză despre propria lor
viață și recuperare. Împuternicirea se referă
în esență la transformarea acestui lucru și
mutarea puterii de la autoritate la oamenii
înșiși. Împuternicirea este un instrument
bazat pe recuperare sau un ghid care are un
impact pozitiv asupra recuperării și vindecării
noastre, și îmbunătățește eficacitatea
noastră personală și starea de bine generală.

Utilizarea împuternicirii ca ghid în programele
de sănătate mintală provine de la persoane
care au trăit experiențe de suferință
emoțională. Este un antidot împotriva
neputinței, paternalismului și stigmatizării
care caracterizează deseori sistemul de
sănătate mintală în general și modul
obișnuit de a gândi despre indivizii care
sunt etichetați ca „bolnavi mintal”. Provoacă
noțiunea învechită a incapacității oamenilor
de a decide pentru sine și de a-și alege
propria cale de viață și de vindecare. Se
concentrează pe autonomia oamenilor, pe
punctele forte și autodeterminarea într-un
dialog cu comunitatea lor.
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Împuternicirea și reziliența emoțională
Reziliența
este
capacitatea
personală,
comunitară și socială de a face față vieții și
adversităților. Împuternicirea persoanelor și a
comunităților este foarte importantă pentru
reziliența lor. Când avem un control real asupra
vieții noastre, acest lucru are o influență pozitivă
asupra sănătății și stării noastre de bine, precum
și asupra stării de bine a comunității noastre.
Oamenii care și-au găsit puterea interioară,
împuternicirea, creează o comunitate și o
societate puternică și autonomă. Societatea
puternică și autonomă are o capacitate mai
mare de a face față adversităților.

putem face schimbări pozitive în viața
noastră și în comunitatea noastră. Când ne
simțim puternici și autonomi, suntem mai
predispuși să credem în capacitățile noastre,
să ne cunoaștem drepturile și punctele
forte personale, să avem acces la resurse și
informații și să putem să ne afirmăm nevoile
și dorințele cu asertivitate. Toate acestea au
potențialul de a crește capacitatea noastră
personală, comună și socială de a face față
vieții și adversităților.
În activitățile viitoare vi se vor prezenta câteva
elemente cheie ale împuternicirii. Acestea
sunt
asertivitatea,
auto-compasiunea,
cunoașterea drepturilor, punctele forte
ale
caracterului,
autoeficacitatea
și
autodeterminarea.

Împuternicirea ne face să simțim că
aparținem, că avem o voce care contează
și va fi auzită. Prin urmare, suntem, de
asemenea, mai predispuși să credem că

Referințe:
Chamberlin, J., & Schene, A. H. (1997). A working definition of empowerment. Psychiatric rehabilitation journal, 20, 43-46.
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Asertivitatea
Ce înseamnă asertivitate?
Cuvântul asertivitate provine din cuvântul latin „assertus”, care înseamnă „afirmație că ceva
este corect”; adică etimologia înseamnă a afirma o declarație.
Conceptul de asertivitate se referă la capacitatea de a ne exprima opiniile, aprecierile și
punctele de vedere într-un mod deschis, liber și clar, fără agresivitate, sau manipulare și fără
dispreț față de gândurile sau sentimentele altcuiva. Este o abilitate comunicativă care ne permite
să ne susținem drepturile respectându-le în același timp pe ale celuilalt. Este echilibrul dintre
sinceritate și respect. Este un fel de comunicare și relație care nu este nici agresivă, nici pasivă.
Asertivitatea este baza unei comunicări eficiente, adică orientată spre scopuri. Cu o comunicare
eficientă sau funcțională, putem exprima clar ceea ce gândim sau simțim și putem acorda
atenție și recunoaștere celuilalt, făcând o diferență între mesaj și mesager. Cineva cu o
comunicare funcțională își poate exprima propriile opinii, dar în același timp poate accepta
alte puncte de vedere; el/ea poate vedea această diferență ca o oportunitate de învățare și
nu ca o amenințare.
Asertivitatea, ca orice alt comportament interpersonal, este o abilitate multidimensională și
contextuală; este speciﬁcă unei anumite situații. Aceasta înseamnă că nivelul competenței
noastre de a fi mai mult sau mai puțin asertivi depinde de mai mulți factori care ar putea varia
de la un context la altul:
•
•
•
•

Relația dintre vorbitor și ascultător (de exemplu, personal, colegi de muncă, necunoscuți)
Sexul vorbitorului și al partenerului de conversație (pentru ambele sexe este mai probabil
să fie mai asertivi față de femei și să fie mai aprobatori față de același sex față de propria
persoană)
Diferențele de statut (asimetria rolului implică adoptarea unui model comportamental
subordonat sau superordonat)
Un „mediu de echipă” (spații de grup cu reguli incluzive și respectuoase, atât formale, cât și
informale, aduc un comportament asertiv în rândul membrilor lor).

Cum să stimulăm asertivitatea
Asertivitatea este o abilitate comunicativă, un set de comportamente învățate, nu o trăsătură
de personalitate. Asta înseamnă că toată lumea poate învăța și îmbunătăți abilitatea de a fi
asertiv. Cel mai bun mod de a dobândi această abilitate este prin exersare.
Există anumite linii de ghidare care ne pot ajuta să învățăm și să folosim comunicarea asertivă:
Specificarea a ceea ce vrem să comunicăm:
identificarea și definirea a ceea ce vrem să
comunicăm și intenția sau scopul acesteia.
De exemplu, dacă cineva a folosit o expresie
care ar fi putut să ne jignească, îi putem
explica și cere să nu o mai facă.

Știind când este posibil să comunicăm:
alege un moment bun pentru a comunica.
Exprimarea noastră la momentul potrivit
îi ajută pe ceilalți să primească mai bine
mesajul nostru. De exemplu, se recomandă
să vă așteptați rândul, să nu întrerupeți o
conversație și să nu schimbați subiectul.

Identificarea nevoile noastre nesatisfăcute:
acest lucru ne permite să cerem altcuiva
ajutor pentru a le acoperi. Ar trebui să vorbim
despre ceea ce vrem în loc să vorbim despre
ceea ce nu vrem. De exemplu, spuneți: „Nu am
terminat încă de vorbit, vă rog să vă așteptați
rândul” în loc de „nu mă întrerupe”.

Exprimă-te clar: Vorbește clar și precis,
arătând exact ceea ce vrei să comunici și
nimic altceva. Dacă trebuie să întrebăm sau
să cerem ceva unei persoane sau unui grup,
este esențial să fim specifici în cererea noastră
pentru a indica exact ce vrem sau așteptăm de
la ei. De exemplu, cere cuiva să vorbească mai
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Empatizează cu ceilalți: ar trebui să fim
conștienți de impactul sau de consecințele
emoționale pe care cuvintele sau discursul
nostru le-ar putea avea în ascultători. Este
important să fim responsabili pentru ceea
ce spunem și pentru modul în care o facem,
luând în considerare sentimentele celorlalți.
De asemenea, trebuie să acceptăm emoțiile
care ar putea apărea în rândul celor din
audiență, fără negare sau judecată.

tare dacă nu auzi suficient de bine sau solicită
sensul unor cuvinte dacă nu le înțelegi.
Nu-i judeca pe alții: dacă trebuie să ne
exprimăm unele neplăceri, ar trebui să o
facem într-un mod care să nu-l acuze pe
celălalt de ceva. Am putea vorbi despre
ceea ce ne-a deranjat și de ce (dar nu cine)
și să sugerăm ce s-ar putea face pentru ca
aceeași situație să nu se mai repete sau să
nu mai creeze disconfortul actual.

De ce este importantă asertivitatea pentru reziliență?
Asertivitatea este unul dintre elementele procesului de găsire a împuternicirii (empowerent).
Capacitatea de a ne identifica și exprima voința în mod clar, alături de posibilitatea de a ne
apăra, ne ajută să realizăm ceea ce dorim. În același mod, asertivitatea ne poate ajuta să
identificăm și să exprimăm furia, o reacție normală la o situație clar revoltătoare care poate fi
pozitivă pentru oricine dacă este exprimată corect.
După cum o să vedem, asertivitatea este un instrument cheie pentru reziliență, deoarece ne ajută
să ne atingem obiectivele, să ne exprimăm emoțiile, să ne apărăm și este o sursă de stare de bine.

Referințe:

Jentsch, F. & Smith-Jentsch, K. (2001). Assertiveness and team performance: More than “Just say no”. In book: Improving teamwork in organizations: Applications of resource management training. Publisher: Mahwah, NJ: LEA. Editors: E. Salas, C.A. Bowers, E.
Edens.73-94
Chamberlin, J. (1997). A Working definition of Empowerment. Psychiatric Rehabilitation Journal, 20(4), 43-46
Naranjo Pereira, M. (2008). Relaciones interpersonales adecuadas mediante una comunicación y conducta asertivas. Actualidades Investigativas en Educación. 8(1), 1-27.
López de Dicastillo-Ruperez, N.; Iriarte Redín, C. y González Torres, M. (2004). Aproximación y revisión del concepto de competencia
social. Revista Española de Pedagogía, 226, 143-156.
Caballo, V. (1983). Asertividad: definiciones y dimensiones. Estudios de Psicología , 4(13), 51-62

91

Planificarea activității
Titlu: Plecarea de acasă în timpul carantinei Covid-19.
Timp: 90 de minute

Scop și elemente de învățare/obiective ale sesiunii:

Exprimarea opiniilor și emoțiilor personale cu onestitate și respect în diferite situații
Recunoașterea instrumentelor personale și sociale pentru asertivitate
Identificarea factorilor contextuali care pot afecta asertivitatea într-un mod pozitiv sau negativ
Folosirea asertivității în mod eficient în comunicare

Metodologie pas cu pas:
Timp pentru fiecare pas:

1.
2.

3.

Introducere (10 min)
Joc de rol și discuții (60 min)
Folosim tehnica Teatrului de Oprimare care permite participanților să reprezinte o dilemă
de opresiune.
Vom avea trei runde și în fiecare rundă, personajele și situația rămân aproape la fel, cu
adăugarea unui anumit detaliu.
În fiecare rundă, alegeți 2-3 voluntari pentru a reprezenta rolurile date, dați instrucțiunile
pentru fiecare rol și permiteți-le să reproducă situația.
Alocați ceva timp pentru fiecare acțiune (maximum 5 min.), apoi întrerupeți și invitați
participanții să reflecteze pe baza întrebărilor de reflecție intermediară.
Invitați participanții din public să intre în scenă și să schimbe povestea introducând un
personaj nou sau intrând în pielea personajului principal sau lateral (bunica). „Opresorul”
(iubitul/iubita, șeful) nu poate fi schimbat.
Faceți din nou dibriefing-ul intermediar.
Debriefing (20 min)
Odată finalizate toate cele trei scene, participanții stau din nou în cerc și reflectă
comparativ la ceea ce au experimentat și observat de-a lungul întregului joc de rol.

Amenajarea sălii, distribuția participanților: Pașii 1. și 5. Pentru introducere și descriere,
participanții stau în cerc. Pașii 2., 3. și 4. Pentru jocurile de rol, unii participanți vor folosi o parte
a sălii ca scenă (reală sau imaginată), iar ceilalți participanți vor fi publicul. Spațiul trebuie să
fie suficient de larg pentru a facilita aceste acțiuni diferite.

Instrucțiuni pentru participanți

1.

Introducere (10 min)
Astăzi vom reflecta asupra asertivității, o abilitate comunicativă care ne ajută să ne
apărăm drepturile. La ce ne referim când vorbim despre asertivitate? Dacă ar fi să
explicați altcuiva acest concept într-o singură propoziție, cum ați face-o?
Cum putem exprima furia fără agresivitate? Cum putem expune un dezacord fără a
judeca interlocutorul?
(Facilitatorul colectează ideile și le scrie pe flipchart, cu intenția de a le prelua în reflecția finală)
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2.

Joc de rol și discuții:
Vom face un joc de rol în trei părți. Fiecare parte are nevoie de 2 sau 3 participanți
voluntari pentru a urca pe scenă. Ceilalți vor avea ocazia să participe la poveste la
sfârșitul fiecărei scene. Cine vrea să înceapă?
(Invitați 2-3 voluntari să vină în față)
Prima rundă (20 min)
Unul dintre voi va fi un tânăr/o tânără, altul va fi prietena/iubitul său, iar ultimul bunica lui/
ei de 80 de ani. Cine vrea să reprezinte fiecare rol?
Instrucțiuni pentru personajul principal:
(a) Bunica ta venise să te viziteze din străinătate când a venit criza Covid-19. Ai fost în carantină
cu ea de 15 zile. Guvernul a informat prelungirea carantinei cu încă cel puțin 10 săptămâni. Ești
cu adevărat îngrijorat/ă de infectarea bunicii tale; sănătatea ei este precară.
(b) Ați început recent o relație. Iubitul /a vostru/voastră locuiește într-un oraș din apropiere
și nu ați putut fi împreună de când a început carantina. Acum el/ea vă sună video.
Instrucțiuni pentru bunica:
(a) Ai venit să-ți vizitezi nepotul/nepoata din străinătate când a venit criza Covid-19. Ați
fost în carantină cu el/ea timp de 15 zile. Acum, guvernul a informat prelungirea carantinei
cu încă cel puțin 10 săptămâni.
Instrucțiuni pentru iubit/iubită:
(a) Începeți o relație cu un bărbat/femeie care locuiește într-un oraș din apropiere.
Acum două săptămâni a venit criza Covid-19 și sunteți în carantină. Guvernul a informat
că carantina va dura încă cel puțin 10 săptămâni. El/ea a decis să rămână cu bunica sa.
(b) Nu ești dispus/ă să petreci tot acest timp singur/ă. El/ea trebuie să decidă dacă vrea
să fie cu bunica sau cu tine. Nu vei aștepta 10 săptămâni. Dacă el/ea preferă să rămână
acolo, pui capăt relației. Poate te poți întoarce la fostul tău/fosta ta, care locuiește la
două străzi de tine.
(Debriefing intermediar)
(Invitați participanții din public să schimbe povestea)
(Debriefing intermediar)
A doua rundă (20 min)
A doua parte se va desfășura în mod similar și rolurile vor fi, de asemenea, similare.
(Facilitatorul alege voluntarii și le explică rolul și situațiile fiecăruia dintre ei, la fel ca înainte,
cu următoarele modificări)
Instrucțiuni pentru personajul principal:
(a) (La fel ca în secțiunea anterioară)
(b) Șeful tău de la muncă te sună video. Nu ați lucrat în ultimele două săptămâni,
deoarece fabrica își oprise producția din cauza carantinei. Ți-e frică să-ți pierzi slujba pentru
că ai nevoie de ea pentru a-ți plăti apartamentul, facturile, pentru a cumpăra mâncare , etc.
Instrucțiuni pentru proprietarul fabricii (în locul personajului iubit/iubită):
(a) Ai o companie mică. Când guvernul a decretat carantina timp de 15 zile, ai trimis
toți angajații acasă ca măsură de precauție. Dar acum, când guvernul a decretat încă
10 săptămâni de carantină, dacă angajații nu se întorc să producă, compania nu va
supraviețui. Trebuie să se întoarcă sau tu îi vei concedia.
(Procedați ca în prima rundă)
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A treia rundă (20 min)
(Facilitatorul alege voluntarii și le explică rolul și situațiile fiecăruia dintre ei, la fel ca
înainte, cu următoarele modificări)
Instrucțiuni pentru personajul principal:
(a) (Explicați la fel ca în secțiunea anterioară)
(b) Acum cel care face apeluri video este proprietarul fabricii unde sunteți reprezentantul
sindicatului angajaților. În ultimele două săptămâni, fabrica își oprise producția din
cauza carantinei. Știți că este posibil ca proprietarul să dorească să reia producția, dar
știți, de asemenea, că nu este legal și veți apăra angajații.
Instrucțiuni pentru proprietarul fabricii:
(a) Aveți o companie mică. Când guvernul a declaratat carantina timp de 15 zile, ai
trimis toți angajații acasă ca măsură de precauție. Dar acum, când guvernul a decretat
încă 10 săptămâni de carantină, dacă angajații nu se întorc să muncească, compania
nu va supraviețui. Trebuie să-l convingi pe reprezentantul sindicatului să reia producția.
Situația este critică.

3.

(Continuați ca în prima rundă)
Debriefing (20 min)

Debriefing intermediar:
•
•
•
•
•
•
•

Întrebări de debriefing:

Ce părere aveți despre situație?
De ce ați acționat așa cum ați făcut-o?
Cum v-ați expus deciziile și ce ați făcut pentru
a lua în considerare preferințele celorlalte
personaje?
Ați putea să vă exprimați emoțiile?
Vă simțiți asertivi?
Care au fost barierele în calea asertivității
voastre?
Ce v-a ajutat să fiți asertiv?

•

•
•

Sfaturi și trucuri:
•
•

•
•

Explicați separat, în mod confidențial, fiecărui
participant rolul lor în scenă.
Dacă aveți 8 sau mai puțini participanți, nu
este necesar să o reprezentați pe bunica în
fiecare scenă. Dacă sunt 10 sau mai mulți,
dați ocazia să participe cât mai mulți posibil,
încurajându-i pe cei care nu au fost pe scenă
să ia parte la celelalte runde.
Puteți face una, două sau toate cele trei
runde, în funcție de cât timp aveți la dispoziție.
Citiți materialul atașat acestei activități pentru
a putea conduce mai bine discuția.

•

•

Dacă situația a fost întotdeauna aceeași,
două personaje se repetă în fiecare scenă
(tânărul muncitor și bunica sa) și argumentul
care trebuie apărat nu s-a schimbat
(preferința voastră de a rămâne acasă și
de a respecta carantina), ce a fost diferit în
fiecare scenă? Ați experimentat acest tip de
diferență în propria viață?
Cum ați perceput libertatea de a exprima
emoțiile în diferite scene? Cum este în viața
reală?
Cât de mult a provocat fiecare scenă
asertivitatea? De ce depindea nivelul de
dificultate din fiecare scenă? Cum ați
experimentat diferite niveluri de dificultate în a
fi asertivi în situații reale?
Ce a ajutat sau ar putea ajuta un tânăr
personaj muncitor să acționeze cu mai multă
asertivitate? Ce credeți că v-ar ajuta să fiți
mai asertiv în viitor?
Materiale: flipchart, markere, coli de hârtie,
materiale de papetărie, creioane

Materiale:

flipchart, markere, coli de hârtie, materiale de
papetărie, creioane

Resurse:

min/max part
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6		

15

Virtuțile de caracter
Ce sunt virtuțile?
Virtuțile oferă un limbaj comun pentru a descrie
ce este mai bun în ființele umane. Ele sunt părțile
pozitive ale personalității tale care au impact
asupra modului în care gândești, simți și te
comporți. În acest capitol folosim clasificarea
VIA 24 virtuți de caracter, dezvoltată de Peterson
și Seligman. Virtuțile sunt diferite de celelalte
puncte forte ale tale personale, cum ar fi abilitățile,
talentele, interesele și resursele tale unice,
deoarece reflectă sinele tău „real” - cine ești în
esența ta. Fiecare individ posedă toate cele 24 de
virtuți în grade diferite, oferind fiecărei persoane
un profil unic al virtuților.

ce virtuțile interacționează între ele, acestea pot
crește sau împiedica exprimarea reciprocă. De
exemplu, este dificil să fim creativi fără un anumit nivel
de curiozitate și oare putem exprima cu adevărat
bunătatea într-un mod puternic fără a exprima
smerenie și poate o mică doză de curaj?

Diferențele provin din modurile în care fiecare
persoană își manifestă virtuțile. Virtuțile sunt stabile,
dar manifestarea lor poate fi bazată pe context și
poate fi dezvoltată prin exersare. Virtuțile sunt atât
„a fi”, cât și „a face” - sunt esențiale atât pentru
a înțelege cine suntem, cât și pentru exprimarea/
performanța comportamentală.

Când vorbim despre virtuțile care ies în evidență,
descriem virtuțile care sunt esențiale pentru
individ, mai ușor de manifestat și de energizat.
Ele apar de obicei în partea de sus a profilului
punctelor forte ale personajului.

Caracterul nostru are o structură care este cel
mai bine descrisă ca un profil unic de puncte
forte/virtuți cu valori maxime și minime variabile
(adică indivizii au puncte forte care ies în evidență,
puncte forte medii, puncte forte inferioare, puncte
forte inactive).

Virtuțile latente sunt cele pe care nu le-am folosit
de ceva vreme, deoarece circumstanțele nu au
permis-o sau nu au cerut-o.

Există, de asemenea, dinamici care apar pe măsură

Dezvoltarea virtuților
Este important ca fiecare ființă umană să își
cunoască propriile puncte forte și să le dezvolte
în continuare, după cum este necesar. Uneori „pur
și simplu se întâmplă”, fără să ne dăm seama
când viața ne aruncă în tot felul de situații și ne
cere să folosim virtuțile pe care nici nu știam că le
avem. Unele dintre virtuțile pe care le deținem le
cunoaștem foarte bine, dar altele pot fi ascunse
sau pot fi latente. Cauza poate fi faptul că nu
credem că avem puncte forte particulare sau
poate că nu am fost puși niciodată într-o situație
în care acestea să iasă la suprafață.

modul în care acestea sunt evaluate. Și de acolo,
există multe lucruri pe care le puteți face pentru
a vă dezvolta în continuare: observați-le în viața
de zi cu zi și, de asemenea, în marile evenimente
din viață și învățați despre cum se manifestă de
obicei, angajați-vă în activități noi care pot fi un
context de explorare a acestora (adică: dacă doriți
să dezvoltați umorul, ați putea încerca să urmăriți
mai multe comedii și spectacole stand-up, să vă
provocați să faceți mai multe glume în contexte
sociale, să țineți un jurnal de distracție, în care
găsiți ceva amuzant în fiecare zi , etc.).

Atunci când dorim să dezvoltăm unele puncte
forte, poate fi util să începem cu cele mai
accesibile, cu cele mai bine cotate abilități pe
care le avem. Vă recomandăm să utilizați testul
de clasificare VIA pentru a vă identifica virtuțile și

Cu cât reflectăm și observăm punctele noastre
forte, cu atât avem mai multe șanse să le folosim în
mod conștient și în scopurile noastre. Și practicarea
lor este, de asemenea, cel mai bun mod de a le
dezvolta.

Virtuțile de caracter și reziliența emoțională
stimă de sine, o progresie mai mare a obiectivelor
și relații mai bune.

Dezvoltarea rezilienței este atât complexă, cât
și personală. Aceasta implică o combinație de
puncte forte interioare și resurse exterioare. S-a
demonstrat că oamenii care își exprimă punctele
forte/virtuțile tind să fie mai puțin stresați, mai
implicați, mai energici și mai fericiți. Folosirea
virtuților a fost legată de niveluri mai ridicate de

Cunoașterea și dezvoltarea virtuților ne conduce
la emoții pozitive și activități semnificative în viață.
Susținem comunicarea pozitivă și înflorim atunci
când ne identificăm și dezvoltăm punctele forte.

Referințe:
https://www.viacharacter.org/character-strengths
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Planificarea activității
Titlu: Virtuțile de caracter

Timp: 210 minute - (Două sesiuni de 110 minute si 90 de minute cu 10 minute de pauză)

Scop și elemente de învățare/obiective ale sesiunii:

Identificarea și explorarea virtuților
Învățarea modalităților de cultivare a virtuților
Înțelegerea a cum putem folosi virtuțile pentru reziliența noastră în momente dificile
Explorarea obstacolelor pentru punctele forte

Metodologie pas cu pas:
Timp pentru fiecare pas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Introducere despre virtuți de caracter (5 min)
Încălzire - identificarea virtuților (10 min)
Facilitatorul împarte participanții în grupuri de maximum 5, oferă resursele și câteva
minute ca participanții să se uite peste ele, apoi introduce sarcina.
Raportul săptămânii (40 min)
Participanții lucrează individual, apoi în grupuri de trei, iar la sfârșit din nou individual întrun exercițiu pe bază de scriere și împărtășire.
Explorarea virtuților (10 min)
În perechi, participanții aleg o virtute pentru a o explora mai detaliat.

Cultivarea punctelor forte (25 min):
Activitate individuală bazată pe scriere, pentru a obține informații și insight-uri despre
cultivarea punctelor forte.

Energizer (5 min)
Facilitatorul îi îndrumă pe participanți să se plimbe la întâmplare prin cameră, scuturând
ușor brațele și picioarele și apoi să meargă ca și cum ar deține următoarele puncte forte:
curiozitate, perspectivă, vitejie, poftă, dragoste, prudență, umor și creativitate.
Debriefing (15 min)
Pauză (10 min)
Măști (40 min)
Exercițiu experiențial care începe cu crearea unei măști de puncte tari și obstacole, urmată
de o plimbare în care participanții poartă propria mască și descoperă măștile altora.

tăriei de caracter (30 min)
10. Dialogul
Activitate bazată pe scris în care participanții se vor angaja într-un dialog între o dilemă

11.

de viață și două dintre punctele lor forte.
Debriefing

Acest subiect ar trebui tratat în două sesiuni.
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Instrucțiuni pentru participanți

1.

2.

3.

4.
5.

Introducere despre virtuțile de caracter (5 min)
Cu toții avem un set de 24 de virtuți ale caracterului, așa cum au fost definite de psihologii
pozitivi Peterson și Seligman în chestionarul VIA. Aceste puncte forte/virtuți reprezintă
cine suntem în esența noastră. Fiecare persoană le manifestă diferit, cu câteva puncte
forte care ies în evidență și sunt mai vizibile pentru o persoană, iar restul punctelor forte
medii și mici, care sunt mai degrabă dependente de context. Manifestarea lor susține
foarte mult bunăstarea noastră și relațiile noastre, precum și modul în care gestionăm
dificultățile din viață.
Putem dezvolta aceste puncte forte de-a lungul vieții noastre și în aceste sesiuni vom
explora mai multe modalități de a face acest lucru.
Încălzire - identificarea virtuților (10 min)
Veți lucra în grupuri de trei, așa că vă invit să creați trio-uri acum, alegând persoane
pe care nu le cunoașteți atât de bine și/sau despre care sunteți curioși. Fiecare dintre
voi are în față lista celor 24 de virtuți. Alegeți 3 dintre ele, care credeți că sunt cele mai
bine cotate în cazul vostru (le manifestați des, simțiți că vă definesc) și alegeți și 3 virtuți
pe care știți că le aveți, dar le manifestați doar ocazional sau pe care nu le-ați mai
manifestat de ceva timp și pe care vreți să le dezvoltați.
Apoi, restul grupului va vota pentru cea mai mare virtute a persoanei, plasând un punct
cu un marker pe ea.
Luați-vă ceva timp la sfârșit pentru a vă privi setul de virtuți.

Raportul săptămânii (40 min)
Fiecare dintre voi va scrie un „raport” foarte scurt al activităților din săptămâna trecută.
Asigurați-vă că includeți activitățile zilnice obișnuite și, de asemenea, și pe cele care se
abat de la regulă, dacă există. (5 minute)
În aceleași grupuri de 3, fiecare dintre voi își va împărtăși raportul și în întregul grup veți
discuta pentru a identifica punctele forte pe care persoana le-a manifestat în acele
activități. Aveți 10 minute pentru fiecare persoană. (30 minute)
La sfârșit, rescrieți raportul săptămânii, de data aceasta incluzând punctele forte.
De exemplu: am dat dovadă de răbdare stând la o oră plictisitoare și de curiozitate
încercând să găsesc ceva interesant în ceea ce a spus profesorul (5 min)
Explorarea tăriei de caracter (10 min)
Alegeți unul dintre cele mai bune puncte forte pentru a-l explora mai în detaliu. Apoi
găsiți un partener și discutați următoarele:
• În ce contexte/arii din viața ta manifești această forță?
• Cât de des îl manifestați?
• În ce moduri îl manifestați? (dați exemple de comportament)
Cultivarea virtuților (25 min)
Folosind propriul jurnal, răspundeți la următoarele întrebări:
• Gândește-te la un punct forte pe care îl ai și care s-a dezvoltat în ultimii cinci ani. Ce
te-a ajutat (atât din interior cât și din mediu) să-l dezvolți?
• Alege un punct forte pe care ai vrea să îl cultivi mai mult în viitor. Poți utiliza unul din
punctele forte cu scor mai mic din prima activitate. De ce ai ales acest punct forte
și ce se va schimba dacă îl vei cultiva? (10 min)
• Încearcă să îți imaginezi cum ar arăta o săptămână cu această trăsătură cultivată.
Imaginează-ți activitățile pe care le-ai face săptămâna respectivă, manifestând
acest punct forte. (10 min)
• Ce te-ar ajuta să-l cultivi și ce te-ar împiedica? Încearcă să găsești idei despre cum
să îți cultivi această forță, atât prin activitățile zilnice obișnuite, cât și prin adăugarea
unora noi, cum ar fi alegerea unui nou hobby și scrie-le pe fiecare jumătate a
imaginii Ying-Yang (5 min).
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6.
7.

8.
9.

Energizer (5 min)
Să ne ridicăm și să începem să ne plimbăm la întâmplare prin cameră, făcând tot
posibilul să umplem spațiile goale în orice moment. Agitați ușor brațele și picioarele și
apoi mergeți ca și cum ați întruchipa următoarele virtuți: curiozitate, perspectivă, curaj,
poftă, dragoste, prudență, umor și creativitate.
Debriefing (15 min)
• Cum vă simțiți, ce a fost cel mai dificil și ce a fost cel mai ușor?
• Ați putut să vă vedeți expresia virtuții în viața de zi cu zi?
• Ce v-a adus faptul că ați văzut virtuțile pe care le folosiți în viața de zi cu zi?
• A fost ceva care v-a surprins legat de virtuțile voastre?
• Care sunt câteva modalități de cultivare a virtuților pe care le-ați descoperit?
• Cum a fost să identificați punctele forte în ceilalți și cum a fost ca alții să identifice
punctele forte în voi?
• Cum crezi că ați putea folosi această sesiune de învățare în viața de zi cu zi?
Pauză (10 min)

Măști (40 min)
Virtuțile sunt părți diferite ale identității noastre, care uneori se ascund și alteori se
arată. Putem fi în deplină exprimare a punctelor noastre forte sau lipsiți complet de
manifestarea lor. Este aproape ca trecerea de la o mască la alta. Ne vom juca cu
aceste laturi ale identității noastre, făcând și purtând măști.
Există două fețe ale măștii: pe una, încercați să reprezentați una dintre virtuțile de
caracter care vă reprezintă, sau două, dacă doriți. Pe cealaltă parte, reprezentați
elementele din viața voastră care împiedică exprimarea virtuții/virtuților, prin desen sau
scrieri scurte. Petreceți puțin timp gândindu-vă la a doua parte a măștii. În ce constau
obstacolele? Sunt interne sau externe persoanei voastre? Se manifestă în prezent sau
s-au manifestat în trecut? Care sunt efectele lor asupra virtuților voastre? (20 min)
Când sunteți gata, puneți-vă masca cu virtuțile la exterior și începeți să vă plimbați prin
cameră. Luați-vă timp pentru a-i vedea pe ceilalți și măștile lor. Când simțiți, opriți-vă și
dați-le feedback, o reflectare a ceea ce vedeți în masca lor. Pot fi câteva cuvinte scrise
pe un post-it sau poate un gest fizic. (10 min)
Acum întoarceți masca și începeți să mergeți din nou. Ce vedeți acum în măștile altora?
Dați-le un semn că îi vedeți, recunoscându-le lupta, fiind cu ei. Încă o dată, puteți folosi
cuvinte rostite sau scrise sau gesturi fizice. (10 minute)

virtuții (30 min)
10. Dialogul
• Identificați o dilemă/o întrebare cu greutate/o problemă cu care vă confruntați în
•
•

11.

acest moment în viața voastră și scrieți-o.
Identificați două virtuți care credeți că ar fi cele mai utile în rezolvarea acestei
probleme (10 min)
Imaginați-vă și scrieți un dialog între cele două virtuți și problemă/dilemă. Pentru
asta, încercați să vă conectați cu fiecare virtute, cu modul în care se manifestă în
viața voastră. Vedeți ce ar spune Virtutea 1 Problemei/Dilemei, ce ar spune Virtutea
2 Problemei/Dilemei și ce ar răspunde Problema/Dilema. Continuați dialogul într-un
mod în care să vi se pară natural și util. (25 min)

Debriefing (20 min)
• Cum vă simțiți după aceste două activități?
• Cum a fost să desenați masca și să arătați ambele părți ale măștii?
• Cum a fost să primiți reacții de la alții? (notițele)
• Cum a fost să vă imaginați un dialog al virtuților și ce ați câștigat din asta?
• În ce fel au schimbat aceste activități ceva despre modul în care vă vedeți pe voi
înșivă și punctele voastre forte?

Materiale: hârtie, pixuri, post-it, hârtie groasă
și fire pentru măști, foarfece, pâslă/creioane

Resurse: Desen Yin & Yang, Lista de Virtuți de
Caracter, Șablon Mască

Sfaturi și Trucuri: -

min/max part
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6

20
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Lista punctelor forte
Înțelepciune și
cunoaștere

Creativitate

Curiozitate

Minte
deschisă

Iubirea de a
învăța

Curaj

Vitejie

Persistență

Integritate

Vitalitate

Umanitate

Iubire

Bunătate

Inteligență
socială

Justiție

Cetățenie

Corectitudine

Conducere

Moderație/
Temperare

Iertare și
compasiune

Smerenie/
modestie

Prudență

Autoreglare

Transcendență

Aprecierea
frumuseții și
a excelenței

Recunoștință

Speranță /
Optimism

Umor
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Perspectivă

Spiritualitate
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Cunoaște-ți drepturile
Drepturile umane: un instrument pentru sprijinirea împuternicirii
Drepturile omului sunt cadrul legal și civic care permite respectarea nevoilor de bază ale tuturor
persoanelor. Din acest motiv, ele contribuie la stabilirea standardelor etice de viață în societate. Cu
alte cuvinte, obiectivul drepturilor omului este de a asigura satisfacerea nevoilor de bază ale tuturor
oamenilor. Pentru a realiza acest lucru, au fost generate multe tratate și legi.
Unele dintre drepturile pe care le avem pur și simplu în baza faptului că existăm sunt: viața, libertatea
sau sănătatea, indiferent de sex, naționalitate, rasă, religie, limbă, (diz) abilități sau orice altă condiție.
Cunoașterea acestor drepturi nu este doar datoria noastră ca cetățeni, ci și un instrument de
creștere a împuternicirii (eng. empowerment).

Ce drepturi avem?
De-a lungul timpului, avocații, activiștii și societatea în general au simțit nevoia de a promova și
apăra diferite drepturi care nu erau luate în considerare în tratatele internaționale sau în viața
de zi cu zi. Odată identificate necesitățile care trebuie acoperite de diferite state, au apărut
noi clasificări ale drepturilor omului (de exemplu, accesul la muncă, libertatea sau sănătatea,
printre altele).
Două modalități generale de a grupa drepturile omului sunt:
Drepturi economice, sociale și culturale. Acest grup de drepturi este protejat de „Pactul
internațional privind drepturile economice, sociale și culturale” (ICESCR - 1976) care acoperă
următoarele:
• Dreptul de a lucra în condiții corecte și favorabile
• Dreptul la protecție socială, la un nivel adecvat de viață și la cel mai înalt nivel posibil de
sănătate fizică și mentală
• Dreptul la educație și la beneficiile libertății culturale și a progresului științific
Drepturi civile și politice: nevoile civile și politice care sunt acoperite de acordurile internaționale
merg de la libertatea de liberă circulație la protecția împotriva oricărui tip de discriminare
din motive etnice sau religioase. La fel, aceste acorduri interzic în mod explicit tratamentele
inumane, torturile și diferitele modalități de discriminare. Există un alt document din 1976, numit
„Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice” (OHCHR), care protejează, printre
altele: libera circulație, egalitatea în fața legii, proces echitabil și prezumția de nevinovăție,
libertatea de gândire, conștiință și religie, libertatea de opinie și de exprimare, libertatea
de asociere. De asemenea, ne protejează de: deprivarea de viață, tortura, pedepsele sau
tratamentele crude, inumane sau degradante, sclavia sau munca forțată, discriminarea și
justificarea urii rasiale sau religioase, printre altele.
După cum s-a menționat anterior, de-a lungul istoriei a fost necesar să se identifice ce nevoi
nu au fost acoperite pentru fiecare ființă umană și, cu aceste informații, să se scrie noi tratate
care au promovat și garantat drepturile omului. Unele dintre ele sunt menite să realizeze
eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, să protejeze drepturile copiilor
sau drepturile persoanelor cu dizabilități.
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Cum să apărăm drepturile omului?
Din punct de vedere istoric, drepturile omului au fost apărate colectiv de către cei care au
fost afectați atunci când aceste drepturi nu au fost respectate. Odată stabilite în convenții și
tratate, există diferite modalități de a le proteja:
• Obținerea de informații despre drepturile pe care le avem și răspândirea acestora.
• Cunoașterea tratatelor care au fost semnate de țările în care trăim.
• Identificarea discriminării sau a situațiilor care amenință libertatea și discutarea deschisă
cu cunoscuții, prietenii, profesioniștii și rudele noastre.
• Vizitarea asociațiilor sau organizațiilor care promovează apărarea drepturilor omului.
• Întâlnirea cu oameni în circumstanțe similare din trecut sau prezent.

Drepturile omului și reziliența
Având informații despre drepturile pe care
le avem este important să ne apărăm
dacă ne aflăm în situații de discriminare
sau vulnerabilitate care ne pot afecta
sănătatea mintală. Acesta este un element
fundamental pentru susținerea proceselor

de abilitare personală și colectivă, deoarece
ne permite să ne consolidăm posibilitățile de
a lua decizii în mod liber și responsabil. Astfel,
cunoașterea drepturilor noastre ne permite,
de asemenea, să ne consolidăm resursele
pentru a face față adversităților mediului.

103

Planificarea activității
Titlu: Cunoaște-ți drepturile
Timp: 135 de minute - (două sesiuni cu 15 minute pauză)

Scop și elemente de învățare/obiective ale sesiunii:

Recunoașterea drepturilor omului în raport cu nevoile noastre de bază
Înțelegerea rolurilor drepturilor omului în propria noastră creștere
Identificarea instrumentelor pentru a ne apăra propriile drepturi ale omului și pentru a ne
consolida puterea

Metodologie pas cu pas:
Timp pentru fiecare pas:

1.
2.
3.
4.

5.

Introducere (10 min)
Discuție deschisă privind drepturile omului.
Colectează ideile și notează-le pe un flipchart, păstrează flipchart-ul pentru reflecția finală.
Nevoi de bază (40 min)
Participanții lucrează la o situație imaginară.
În mod individual, aleg 12 lucruri/persoane care sunt esențiale pentru a le lua cu ei în caz
de evacuare după un dezastru natural. (5 minute)
Participanții fac perechi și își combină listele pentru a avea 10 itemi. (8 min)
Apoi fac același lucru, dar în grupuri de patru. (10 minute)
Participanții reflectă asupra nevoilor de bază ale fiecărei ființe umane.
Pauză (15 min)

Înțelegerea drepturilor omului (50 min)
Pe baza Declarației Universale a Drepturilor Omului ( Universal Declaration of Human
Rights în variantă simplificată), facilitatorul pune într-o pungă sau cutie, bilețele cu
fiecare drept al omului. Participanții trec cutia din mână în mână și fiecare din ei scoate
un bilețel cu câte un drept.
Participanții reﬂectează la ce înseamnă pentru ei dreptul pe care îl au pe hârtie și
ilustrează asta printr-un desen. (25 min)
Participanții își împărtășesc desenele și semnificațiile și identifică nevoile de bază
acoperite de fiecare drept.
Participanții așează desenele împreună pe podea sau perete, construind o pictură
murală comună.
Debriefing (20 min)

Amenajarea sălii, distribuția participanților: În timpul introducerii și primei activități, participanții stau în cerc. Apoi vor fi grupați în perechi, iar mai târziu vor sta din nou în cerc. Ar trebui
să existe un spațiu pentru a pune o flipchart pentru următoarele etape.
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Instrucțiuni pentru participanți

1.

Introducere (10 min)
Azi vom reflecta asupra drepturilor omului, principiile care recunosc și apără demnitatea
fiecărei ființe umane. Vom vorbi și despre cum să apărăm aceste drepturi.
Deci, pentru început, care credeți că sunt drepturile noastre ca ființe umane?

2.

(Facilitatorul colectează ideile și le notează pe un flipchart, păstrând flipchart-ul pentru
reflecția finală.)
Nevoi de bază (40 min)
Vom începe cu un exercițiu despre o situație imaginară. Luați o hârtie și un pix și
imaginați-vă următoarele:

În localitatea voastră sunteți alertat de un mare dezastru natural și aveți la dispoziție
4-5 minute pentru a pleca. În acest timp, trebuie să alegeți maximum 12 lucruri și/sau
persoane pe care le-ați lua cu voi. Notați-le pe hârtie. Nu uitați să alegeți lucruri sau
oameni care sunt esențiali pentru viața viitoare în afara caselor voastre.
(După 5 min)
Acum vom face perechi și împreună veți alege 10 din numărul total de lucruri și/sau
persoane din listele voastre individuale. Lucrați împreună și faceți o nouă listă cu 10
lucruri/oameni esențiali. Aveți 8 minute pentru asta.
(După 8 min)
Acum, două perechi se vor uni și vom avea grupuri de patru. Din nou, va trebui să fiți de
acord cu 10 lucruri și să le scrieți într-o nouă listă. Pentru asta, veți avea 10 minute.
(După 10 min)
Acum, alegeți o persoană din fiecare grup care va scrie lucrurile din lista voastră pe un
flipchart.
Care sunt nevoile pe care le avem cu toții pentru a putea trăi și a ne simți bine?
(Facilitatorul colectează nevoile cele mai frecvent menționate și face o listă pe flipchart,
încercând să obțină între 5 și 10 nevoi la final.)

3.
4.

(În cele din urmă, facilitatorul explică faptul că aceste nevoi de bază trebuie acoperite
pentru toți oamenii, indiferent de modul în care ne vedem pe noi înșine, cum ne
exprimăm, de unde suntem, dacă suntem femei, bărbați, ce sex avem, , etc. De aceea ,
există Drepturile Omului care protejează toate aceste nevoi.)
Pauză (15 min)

Înțelegerea drepturilor omului (50 min)
Am în această pungă/cutie multe bilețele, fiecare având scris pe ele un drept
fundamental al omului. Luați punga/cutia și dați-o din mână în mână, fiecare dintre voi
luând o bucată de hârtie.
Citiți ce este pe hârtie și luați-vă un minut sau două pentru a reflecta la ceea ce
înseamnă acest drept pentru voi. Imaginați-vă cum face diferența în viața voastră și ce
s-ar întâmpla dacă nu l-ați avea. După asta, veți avea la dispoziție aproximativ 25 de
minute pentru a ilustra semnificația acestui drept de bază pentru voi printr-un desen.
(25 min)
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(După cele 25 min)
Vă invit acum pe fiecare dintre voi să arătați desenul, să menționați dreptul pe care
l-ați reprezentat și să explicați semnificația pe care i-ați atribuit-o. Restul grupului
este invitat să acorde o atenție deosebită și, după fiecare desen, să-și împărtășească
gândurile cu privire la care este nevoia de bază pe care o acoperă acel drept.

5.

Să punem acum toate desenele împreună pe podea/perete și să creăm o imagine mai
mare.
Debriefing (20 min)

Materiale: flipchart-uri, markere, coli mari de
hârtie, materiale de papetărie (foi colorate, lipici,
ilustrații, lut de modelat, creioane colorate ...)

Întrebări de debriefing:
• Cum a fost să reflectați asupra propriilor
voastre drepturi ca oameni?
• A fost ceva nou pentru voi să faceți asta? Ați
fost surprinși de ceva?
• Unde în viața voastră sunt relevante fiecare
dintre aceste drepturi? Puteți da câteva
exemple?
• Au existat momente în viața voastră când
vreunul dintre aceste drepturi nu a fost
respectat?
• Ce ați făcut atunci? Ce credeți că ați fi putut
face? Ce se poate face într-o astfel de
situație?
• Ce putem face în general pentru a ne proteja
drepturile omului?
• Ce se schimbă pentru voi dacă vă cunoașteți
drepturile? Există vreo diferență acum că am
trecut prin această discuție?
• Ce vreți să luați cu voi, pentru viața de zi cu zi,
după acest exercițiu?
Facilitatorul încheie cu o reflecție asupra
importanței cunoașterii drepturilor noastre ca
oameni: dacă ne asigurăm că sunt respectate, ne
asigurăm că toți oamenii pot trăi bine.

Sfaturi și Trucuri: -

Resurse: UDHR simplificat

min/max part
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6

15

Aceasta este o versiune sumarizată a UDHR, pentru o redare exactă a fiecărui principiu, consultați
documentul original urmând acest link: http://www.amnesty.org/en/universal-declaration- humanrights-anniversary/declaration-text
Pentru alte limbi: http://www.unhchr.ch/udhr/

Articolul 1
Când se nasc copiii, aceștia sunt liberi și fiecare
trebuie tratat în mod egal. Ei au rațiune și conștiință
și ar trebui să se acționeze față de ei într-un mod
prietenos.

Articolul 10
Dacă trebuie să treci printr-un proces de judecată,
acest lucru trebuie făcut public. Oamenii care te
judecă nu ar trebui să se lase influențați de alții.
Articolul 11
Ar trebui să fii considerat nevinovat până când se
poate dovedi că ești vinovat. Dacă ești acuzat de
o crimă, ar trebui să ai întotdeauna dreptul să te
aperi. Nimeni nu are dreptul să te condamne și să
te pedepsească pentru ceva ce nu ai făcut.

Articolul 2
Toată lumea poate revendica următoarele
drepturi, indiferent dacă
• are un sex diferit
• are o culoare diferită a pielii
• vorbește o altă limbă
• gândește diferit
• crede într-o altă religie
• deține mai mult sau mai puțin
• e născut/ă într-un alt grup social
• provine din altă țară.
De asemenea, nu face nicio diferență dacă țara
în care locuiești este independentă sau nu.

Articolul 12
Ai dreptul de a cere să fii protejat dacă cineva
încearcă să îți atace reputația, să îți intre în casă,
să îți deschidă scrisorile sau să te deranjeze pe
tine sau pe familia ta fără un motiv întemeiat.
Articolul 13
Ai dreptul de a veni și pleca după cum dorești în
țara ta. Ai dreptul de a părăsi țara pentru a merge
în alta; și ar trebui să poți reveni în țara ta dacă
dorești.

Articolul 3
Ai dreptul la viață, să trăiești liber și în siguranță.
Articolul 4
Nimeni nu are dreptul să te trateze ca pe sclavul
său și nu ar trebui să faci din nimeni sclavul tău.

Articolul 14
Dacă cineva te rănește, ai dreptul să mergi în altă
țară și să ceri autorităților să te protejeze. Pierzi
acest drept dacă ai ucis pe cineva și dacă tu nu
respecți ceea ce este scris aici.

Articolul 5
Nimeni nu are dreptul să te tortureze.
Articolul 6
Ar trebui să fii protejat legal în același mod peste
tot și ca toți ceilalți.

Articolul 15
Ai dreptul de a aparține unei țări și nimeni nu
te poate împiedica, fără un motiv întemeiat, să
aparții unei alte țări, dacă dorești.

Articolul 7
Legea este aceeași pentru toată lumea; ar trebui
aplicată în același mod tuturor.

Articolul 16
De îndată ce o persoană primește dreptul legal,
ea sau el are dreptul să se căsătorească și să
aibă o familie. Nici culoarea pielii tale, nici țara
din care provii, nici religia ta nu ar trebui să fie
impedimente pentru a face acest lucru.
Bărbații și femeile au aceleași drepturi atunci
când sunt căsătoriți și, de asemenea, atunci când
sunt separați. Nimeni nu ar trebui să forțeze o
persoană să se căsătorească. Guvernul țării tale
ar trebui să îți protejeze familia și membrii săi.

Articolul 8
Ar trebui să poți solicita asistență juridică atunci
când drepturile pe care ți le acordă țara nu sunt
respectate.
Articolul 9
Nimeni nu are dreptul să te pună în închisoare, să
te țină acolo sau să te trimită departe de țara ta
pe nedrept sau fără un motiv întemeiat.
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Articolul 25
Ai dreptul să ai tot ce ai nevoie pentru ca tu și familia
ta: să nu vă îmbolnăviți; să nu suferiți de foame; să
aveți haine și casă; și să fii ajutat dacă ești fără
loc de muncă, dacă ești bolnav, dacă ești bătrân,
dacă soțul sau soția este mort/moartă sau dacă
nu îți câștigi existența din orice alt motiv pe care
nu îl poți evita. Atât o mamă care va avea un
copil, cât și copilul ei ar trebui să primească ajutor
special. Toți copiii au aceleași drepturi, indiferent
dacă mama este sau nu căsătorită.

Articolul 17
Ai dreptul de a deține lucruri și nimeni nu are
dreptul să îți ia aceste lucruri fără un motiv
întemeiat.
Articolul 18
Ai dreptul de a-ți mărturisi religia în mod liber, de
a o schimba și practica pe cont propriu sau cu
alți oameni.
Articolul 19
Ai dreptul să gândești ce vrei și să spui ce îți place
și nimeni nu ar trebui să îți interzică să faci asta. Ar
trebui să îti poți împărtăși ideile - de asemenea,
cu oameni din orice altă țară.

Articolul 26
Ai dreptul să mergi la școală și toată lumea ar
trebui să meargă la școală. Școala primară ar
trebui să fie gratuită. Ar trebui să poți învăța o
profesie sau să îți continui studiile cât dorești. La
școală, ar trebui să îți poți dezvolta toate talentele
și ar trebui să fii învățat să te înțelegi cu ceilalți,
indiferent de rasa lor, religia lor sau țara din care
provin. Părinții tăi au dreptul să aleagă cum și ce
vei fi învățat la școală.

Articolul 20
Ai dreptul de a organiza întâlniri pașnice sau de a
lua parte la întâlniri într-un mod pașnic. Este greșit
să forțezi pe cineva să aparțină unui grup.
Articolul 21
Ai dreptul de a participa la afacerile politice ale
țării tale fie aparținând guvernului, fie alegând
politicieni care au aceleași idei ca tine. Guvernele
ar trebui votate în mod regulat, iar votul ar trebui
să fie secret. Ar trebui să obțineți un vot și toate
voturile ar trebui să fie egale. De asemenea, ai
același drept de a te alătura serviciului public ca
oricine altcineva.

Articolul 27
Ai dreptul să participi la artele și științele comunității
tale și la orice bine pe care îl fac. Lucrările tale ca
artist, scriitor sau om de știință ar trebui protejate
și ar trebui să poți beneficia de ele.
Articolul 28
Pentru a te asigura că drepturile tale vor fi
respectate, trebuie să existe un „ordin” care să le
poată proteja. Acest „ordin” ar trebui să fie local și
la nivel mondial.

Articolul 22
Societatea în care locuiești ar trebui să te ajute
să te dezvolți și să profiți la maxim de toate
avantajele (cultură, muncă, bunăstare socială)
care ți se oferă ție și tuturor bărbaților și femeilor
din țara ta.

Articolul 29
Ai îndatoriri față de comunitatea în care
personalitatea ta se poate dezvolta pe deplin.
Legea ar trebui să garanteze drepturile omului. Ar
trebui să permită tuturor să-i respecte pe ceilalți
și să fie respectați.

Articolul 23
Ai dreptul de a lucra, de a fi liber să îți alegi munca
și de a obține un salariu care să îți permită să
trăiești și să întreții o familie. Dacă un bărbat și o
femeie fac aceeași muncă, ar trebui să primească
aceeași plată. Toți oamenii care lucrează au
dreptul să se unească pentru a-și apăra interesele.

Articolul 30
Nicio societate și nicio ființă umană din nicio parte
a lumii nu ar trebui să acționeze în așa fel încât să
distrugă drepturile despre care tocmai ai citit.

Articolul 24
Fiecare zi de lucru nu ar trebui să fie prea lungă,
deoarece toată lumea are dreptul la odihnă și ar
trebui să poată lua concedii cu plată regulate.
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Compasiunea față de sine
Ce este compasiunea față de sine?
Autocompasiunea este, pur și simplu, capacitatea de a exprima compasiunea față de sine. Implică
recunoașterea momentelor dificile și disponibilitatea de a ne mângâia și de a ne îngriji singuri
atunci când suferim. Acest lucru este opus judecății și criticii pentru deficiențele, greșelile, frustrările
sau pierderile noastre.
Cele trei elemente de bază ale autocompasiunii sunt:
1. Bunătatea de sine - a fi calzi, blânzi și înțelegători față de noi înșine atunci când suferim, în loc să
ignorăm durerea și să ne enervăm sau să ne criticăm.
2. Umanitate - recunoașterea faptului că toată lumea face greșeli și simte durere, că acestea fac
parte din experiența umană comună, ceva prin care trecem cu toții, mai degrabă decât ceva
care se întâmplă pentru că sunt „rău” sau pentru că „ceva nu este în regulă cu mine” .
3. Mindfulness - adoptarea unei atitudini curioase și fără judecată față de gândurile și sentimentele
noastre, observându-le fără a le ignora, suprima sau exagera.

Cum își cresc oamenii compasiunea față de sine?
•

•

•

Păstrează un jurnal zilnic și scrie despre experiențele tale. Permite-ți să scrii despre ceea ce
s-a întâmplat în afara și în interiorul tău, observând curios și fără judecată acțiunile tale și ale
altora, gândurile, senzațiile fizice și emoțiile tale. Observă orice tendință de a te învinovăți pe
tine sau pe ceilalți și redirecționează-ți atenția către simpla observare cu un interes prietenos.
Acest lucru te ajută să îți conștientizezi și să îți procesezi experiențele, astfel încât să le poți
aborda ulterior cu compasiune și să creezi un sens.
Observă-ți și schimbă-ți dialogul interior. Recunoaște-ți gândurile autocritice, reformuleazăle cu blândețe și răbdare, astfel încât, în timp, să devină mai susținătoare, mai înțelegătoare,
mai amabile, mai încurajatoare. Imaginează-ți că un prieten apropiat se află în aceeași
situație și suferă într-un mod similar și gândește-te la ce i-ai spune. Scrie aceste cuvinte și
citește-le pentru tine.
Acționează cu amabilitate față de corpul tău. Liniștește-ți și calmează-ți corpul prin fiecare
dintre simțurile tale: mănâncă ceva sănătos și gustos, bea ceva cald, înconjoară-te cu mirosuri
care îți plac, fă o baie fierbinte, ascultă muzică și sunete calmante și liniștitoare, învelește-te
într-o pătură caldă și moale... Dă-ți permisiunea de a lua o pauză și de a te odihni, dă-ți o
atingere blândă și de susținere din când în când, masează-ți zonele tensionate, gâtul, mâinile
sau picioarele.

Cum este relevantă compasiunea față de sine pentru reziliență?
Compasiunea față de sine este adesea un instrument de salvare a vieții în ceea ce privește
sănătatea mintală. Creează un sentiment interior de siguranță care îi sprijină pe oameni să
își asume riscuri și să se refacă rapid după pierdere sau eșec. Oamenii plini de compasiune
au o încredere în sine mai mare și o motivație mai mare pentru a-și atinge obiectivele. De
asemenea, se îngrijesc mai bine de ei înșiși la nivel fizic, fac exerciții fizice și mănâncă bine sau
merg la medic atunci când au nevoie.

Refereințe:
https://self-compassion.org/
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Planificarea activității
Titlu: Sinele plin de compasiune
Timp: 75 de minute

Scop și elemente de învățare/obiective ale sesiunii:
Construirea unei imagini pline de compasiune

Metodologie pas cu pas:
Timp pentru fiecare pas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Discuții introductive (10 min)
Discuție de grup cu contribuția facilitatorului (utilizați informațiile din introducerea subiectului).
Imagerie simplă (10 min)
Participanții vor exersa să lucreze cu imaginația lor.
Discutați în grup despre experiența fiecărei persoane, dificultăți , etc.
Imagerie pe compasiunea de sine (15 min)

Journaling - dialog cu imaginea ta plină de compasiune (10 min)
Împărtășirea în perechi (10 min)
Cercul de împărtășire și debriefing (20 min)

Instrucțiuni pentru participanți

1.

Discuții introductive (10 min)
Subiectul acestei sesiuni este compasiunea de sine. Să vedem, ce este compasiunea de
sine? La ce vă gândiții când auziți acest cuvânt?
(Obțineți câteva răspunsuri de la participanți, apoi oferiți câteva informații despre ce este
compasiunea față de sine.)
De ce este important să practicăm auto-compasiunea?

2.

Astăzi vom lucra la dezvoltarea capacității noastre de auto-compasiune, astfel încât să
putem beneficia de aceasta în momentele noastre dificile, de zi cu zi.
Imagerie simplă (10 min)
În primul rând, vom încerca un simplu exercițiu de imaginație, doar pentru a intra în ceea
ce vom face în continuare. Când vom începe, vă voi invita să închideți ochii și vă voi
ghida prin exercițiu, așa că ascultați-mi vocea și lăsați imaginația să zboare.
„Găsiți o poziție confortabilă și închideți ochii. Permite corpului tău să se relaxeze, să respire,
lasă gândurile să se așeze. Apoi, în claritatea minții tale, permite să apară o imagine. O
imagine a unui loc în care te simți în siguranță. Poate fi un loc în care ai mai fost sau
unul pe care nu l-ai mai văzut niciodată, poate fi un spațiu real sau poate exista doar
în imaginația ta, orice este în regulă. Explorează locul folosind simțurile tale și permite
imaginii să devină mai clară pe măsură ce descoperi detaliile.
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Ce culori sunt în jurul tău? Ce alte obiecte sau ființe sunt prezente? Ce sunete? Ce mirosuri?
Care este temperatura? Simți vreo senzație pe pielea ta? Observă ce iese în evidență în
această imagine. Și observă cum te simți acolo. Permiteți să simți acest sentiment și
lasă-l să se așeze în corpul tău. Încet, permite imaginii să se estompeze și în propriul ritm,
revino la corpul tău și la locul în care ești acum, și atunci când ești gata, deschide ochii.”
Cum a fost?
Vi s-a părut ușor să vă conectați cu imaginile? A existat ceva anume ce a fost dificil?

3.

Amintiți-vă, tot ceea ce experimentați în timpul exercițiului este valid și bun, primiți-l. Este
nevoie de puțină practică și încredere pentru a putea face acest lucru.
Experiența poate veni prin oricare dintre simțuri: vizual, miros, atingere, gust, kinestezic, auz;
prin metafore, sau emoții, sau dialoguri și/sau povești, sau orice combinație a acestora. Și
cu cât practicați mai mult, cu atât acest mod de interacțiune cu lumea voastră interioară
se deschide, iar experiențele tind să fie mai vii.
Imagerie pe compasiunea de sine (15 min)
În continuare vom face un exercițiu de imagerie axat pe construirea compasiunii de sine.
Pentru cei dintre voi cărora le este greu să creeze o imagine, vă încurajez să ascultați în
continuare îndrumările și să observați ce sentimente apar în interiorul vostru atunci când
auziți cuvintele.

“Găsiți o poziție confortabilă și închideți ochii. Respirați profund, trageți aer în piept și
lăsați-l să iasă. Observă cum respirația ta urmează un ritm natural, fără a fi nevoie să îl
reglezi. Observă-ți sentimentele, senzațiile care îți trec prin corp și observă cum îți simți
tot corpul aici și acum.
Lasă-ți corpul să se relaxeze cât mai mult posibil, nu există nicio responsabilitate de care
să ai grijă acum, nu ai altundeva unde să ﬁi decât aici. Lasă mintea să se relaxeze și, în
timp ce îți îndrepți atenția spre minte, observă-ți gândurile care ar putea apărea. Și pe
măsură ce vin, permite-le să se așeze încet, pe podeaua minții tale, ca nisipul într-un
pahar cu apă. Permite spațiului din mintea ta să fie liber de gânduri, ca o cameră goală.
Dacă apar gânduri noi, este în regulă. Ghidează-le ușor să se așeze.
Și în acest spațiu clar din mintea ta, permite să apară și să se contureze o imagine.
S-ar putea să fie neclară la început și este în regulă. Permite imaginii să se dezvolte și
să prindă formă pe măsură ce observi câteva caracteristici la ea: înțelepciune, forță,
căldură, răbdare, înțelegere, acceptare.
Dacă nu-ți vine nimic în minte sau mintea zburdă, este în regulă. Nu încerca prea mult.
Rămâni tăcut, ține ochii închiși și observă orice sentimente apar când auzi aceste cuvinte:
înțelepciune, putere, căldură, răbdare, înțelegere, acceptare.
Pe măsură ce imaginea devine din ce în ce mai clară, este posibil să observi în ea o
persoană, un animal, un element al naturii sau poate doar o lumină sau o culoare ...
Indiferent ce apare, permite-i să fie acolo cu tine , cu o înțelepciune infinită și capacitate
deplină de a înțelege natura umană în toată frumusețea, vulnerabilitatea și slăbiciunea
ei.
Observă cât de multă putere se află în această imagine, în această entitate sau neentitate
și cum este aici pentru tine, pentru a te sprijini și a oferi căldură și bunătate. Această
imagine știe. Știe prin ce treci, știe de unde vii și unde te duci, știe ce te doare. Și stă în fața
ta, fără a te judeca pentru lucrurile pe care le gândești, simți sau faci. În această imagine
există o înțelegere infinită a experiențelor care te-au adus aici, în acest moment al vieții tale.
Observă cu atenție această imagine, caracteristicile ei. Care sunt culorile din ea? Ce
sunete apar în ea? Observă dacă vrea să îți spună sau să te învețe ceva și ascultă.
Observă cum se simte să stai în fața sa și să primești ceea ce vine de la ea. Cum se simte
corpul tău, în ce loc îl simți mai puternic în corpul tău?
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Observă modul în care această imagine interacționează cu tine și cum se simte să îi
primești căldura, bunătatea, înțelegerea și dragostea. Îndrăznește, poate să dezvăluie
un pic din acea parte a ta care simte uneori durerea singurătății, fricii, furiei, geloziei ...
și observă care este răspunsul acestei imagini înțelepte, puternice și iubitoare. Observă
dacă îți spune ceva sau poate are o modalitate de a te sprijini, care este dincolo de
cuvinte. Primește acest răspuns și observă cum se simte în corpul tău.
Exprimă-ți aprecierea și recunoștința față de această imagine pentru că e aici cu tine.
Întreabă această entitate dacă este dispusă să rămână aici cu tine și să te sprijine pe
calea ta. Dacă da, invit-o să găsească un loc în corpul tău unde să o poți accesa mai
ușor și să observi unde este acest loc, cum se simte.
Poți întreba imaginea dacă poți face ceva chiar acum, în schimb, pentru a onora prezența
și darul ei. Și dacă e ceva de făcut, faceți-o chiar aici, în imaginația voastră.
Începe încet să îți iei rămas bun și permite imaginii să se așeze la locul stabilit, în corp.
Permite-i să dispară în timp ce te întoarci în corpul tău în spațiul prezent, aici și acum.
Observă cum corpul tău se întâlnește cu solul și când te simți pregătit, în propriul tău ritm,
deschide ochii. ”
Ridică-te puțin și lasă să plece sentimentul, imaginea și orice altceva ar fi putut rămâne.

4.

5.
6.

Acum închideți din nou ochii și chemați această imagine rapid și scurt, din partea corpului
în care a găsit adăpost și vedeți cum este accesibilă.

Journaling - dialog cu imaginea ta plină de compasiune (10 min)
Rămânând tăcut, ia un pix și o hârtie. Începeți să scrieți un dialog între voi și imaginea
voastră plină de compasiune, ca într-o piesă de teatru, așa cum s-ar întâmpla dacă
v-ați întâlni în persoană - Eu:…, Compasiunea:… Începeți să construiți o relație cu ea. Poate
povestind despre ceva prin care treci acum și permițând reacții. Sau poate doriți să îi
cereți părerea despre ceva care este relevant pentru voi în această perioadă. Poate că
imaginea vrea să vă împărtășească ceva. Permiteți dialogului să se desfășoare în mod
natural. Tăcerea este, de asemenea, în regulă, dacă amândoi sunteți prezenți în ea.
Împărtășirea în perechi (10 min)
Faceți perechi și aveți 10 minute pentru a împărtăși despre experiența voastră cu imageria
și despre dialogul pe care l-ați scris. Împărtășiți cât vă simțiți confortabil să împărtășiți și
asigurați-vă că fiecare dintre voi are ocazia să o facă.
Cercul de împărtășire și debriefing (20 min)

Întrebări de debriefing:
•
•
•
•
•

Resurse:

Cum a fost imageria pentru voi?
Ce fel de imagini ați experimentat?
Unde s-au simțit în corp?
Ce fel de idei au exprimat? Cum au fost
atitudinile lor?
În ce situații din viața voastră credeți că ar fi
cel mai util să chemați această imagine?

Sfaturi și trucuri: -

min/max part

Materiale: hârtii și pixuri
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Autodeterminarea
Ce înseamnă autodeterminarea?
Convenția privind drepturile persoanelor cu
dizabilități (CRPD) stabilește obligația țărilor
de a oferi un sistem de garanții și sprijin
pentru luarea deciziilor, în loc să înlocuiască
capacitatea juridică a persoanelor cu
dizabilități.
Conceptul are, de asemenea, o dimensiune
socială/colectivă care se referă la dreptul unui
popor la autodeterminare. Aceasta înseamnă
capacitatea pe care fiecare comunitate o are
de a decide, alege și determina forma sa de
guvernare, organizarea sa juridică și politică,
precum și de a-și continua dezvoltarea
economică și socială.
Autodeterminarea este inclusă în Pactul
internațional cu privire la drepturile omului al
Organizației Națiunilor Unite, care este: Pactul
internațional cu privire la drepturile civile și
politice (ICCPR) 3 și Pactul internațional cu
privire la drepturile economice, sociale și
culturale (ICESCR) 4 . Ca drept și ca abilitate
învățată, statele au datoria de a recunoaște,
promova și apăra autodeterminarea.

Cuvântul autodeterminare este un concept
format din doi termeni: „auto“ element de
compunere însemnând „de la sine”, „prin
mijloace proprii” și „determinare” care
provine din substantivul în limba latină latină
determinationem (concluzie, limită), provenit
la rândul său din verbul „determināre”, care
înseamnă a stabili limitele la, a închide sau
a lega.
În dimensiunea personală/individuală, acest
concept se referă la capacitatea și dreptul pe
care fiecare om îl are de a lua propriile decizii
și de a stabili scopul vieții în conformitate cu
voința sa. Autodeterminarea implică atât
sentimentul de libertate personală, cât și
responsabilitatea pentru deciziile luate. Din
acest punct de vedere, autodeterminarea
ar trebui înțeleasă ca un drept și o abilitate
care pot fi învățate prin exersare și nu ca o
abilitate înnăscută.
Autodeterminarea este un drept al tuturor
ființelor umane, cu sau fără dizabilități, care
este recunoscut și protejat de Națiunile Unite.

Autodeterminarea și reziliența emoțională
Autodeterminarea este, de asemenea, baza unei teorii generale despre motivația umană
cunoscută sub numele de Teoria Autodeterminării. Această teorie clasifică nevoile psihologice
umane care sunt direct legate de creșterea personală și sănătatea mintală.
Conform acestei teorii, ființa umană are trei nevoi psihologice de bază:
• Autonomia: este nevoia de a fi agenți cauzali ai propriei vieți, nevoia de a ne simți responsabili
de propriul comportament și decizii. Posibilitatea alegerii și varietatea posibilităților sunt
factori motivaționali importanți.
• Competența: este nevoia de a practica și îmbunătăți abilitățile noastre, este sentimentul
că putem influența rezultatele propriilor noastre experiențe. Feedback-ul pozitiv după
îndatoririle noastre crește motivația de a continua să le facem.
• Relația: ființa umană este socială prin natura sa, avem nevoie de interacțiune și conexiune
cu alte ființe umane. Există un dor de apartenență socială, de a avea un loc în societate.
Recunoașterea socială poate fi o mare sursă de motivație.
Satisfacerea acestor nevoi de autonomie, competență și relație ar avea un impact pozitiv
asupra sănătății și bunăstării noastre. Dimpotrivă, dacă am trăi fără autonomie, cu lipsă de
control asupra experiențelor noastre personale și izolați de mediul nostru social, am ajunge
probabil să suferim psihologic, ceva care ar putea afecta sănătatea noastră mintală.
Aceste aspecte arată importanța autodeterminării în dezvoltarea și menținerea rezilienței
emoționale.
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Educație în autodeterminare
Cei care lucrează cu tineri ar putea avea un rol important în promovarea autodeterminării.
Unele dintre liniile principale sugerate în acest scop sunt:
• Promovarea luării deciziilor pe baza preferințelor personale. Este important să cunoașteți
interesele, nevoile și dorințele unei persoane, pentru a încuraja alegeri care ar putea
corespunde acestora.
• A arăta modul de evaluare a unei diversități de opinii și a medita asupra consecințelor
acestora. Exercițiul de a medita, pune în balanță și de a decide necesită mai multe opțiuni,
cu consecințe diverse, din care să se poată alege. Experiența de învățare implică reflectarea
asupra eficacității rezultatelor anterioare.
• A ajuta în identificarea și stabilirea obiectivelor personale. Pentru a alege o direcție de
urmat este esențial să știm unde vrem să ajungem. Reflectarea la ceea ce vrem să obținem
ne permite să avem o referință mai clară despre ceea ce avem nevoie pentru a ne atinge
scopurile, pentru a le putea comunica celorlalți și pentru a face față posibilelor dificultăți
din proces.
• Promovarea propriei independențe într-un mediu interdependent. Trăim în cadrul unei
comunități. Satisfacerea propriilor scopuri, dorințe și nevoi necesită cunoașterea intereselor
și motivațiilor celor care trăiesc printre noi în același mediu.
• Consolidarea unei viziuni pozitive despre abilitățile personale. Este posibil să-i educăm
pe oameni să aibă încredere în sine, să creadă în propriile abilități și să-și valideze și să
valorizeze propriile realizări. Mai mult, ne putem oglindi pe noi înșine în percepția pozitivă pe
care alții ar putea să o aibă despre noi despre noi.
Pentru a rezuma, autodeterminarea este un drept pentru oameni și societăți. De asemenea, este o
abilitate care poate fi învățată prin exersarea ei. Exprimarea ei este o sursă de bunăstare emoțională.
Educația îi poate ajuta pe oameni să-și dezvolte propria capacitate de autodeterminare.

Referințe:
1. Oxford English Dictionary.
2. United Nations. (2006). Convention on the Rights of Persons with Disabilities. New York.
3. United Nations General Assembly. (1966). International Covenant on Civil and Political Rights. New York.
4. United Nations General Assembly. (1966). International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. New York.
5. Ryan, R. & Deci, E. (2017). Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness. New
York: Guilford Publishing
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Planificarea activității
Titlu: Sprijin în luarea deciziilor
Timp: 90 de minute

Scop și elemente de învățare/obiective ale sesiunii:

Reflectarea la ce este autodeterminarea și de ce este importantă pentru starea noastră de
bine emoțională.
Identificarea și exprimarea preferințelor atunci când trebuie să luăm decizii care ne afectează viața.

Metodologie pas cu pas:
Timp pentru fiecare pas:

1.

2.
3.
4.

Introducere (20 min)
Discuție în grup despre ce este autodeterminarea și cum afectează starea de bine și
exemplele personale de autodeterminare.
Facilitatorul colectează ideile și le scrie pe flipchart, cu intenția de a le prelua în reflecția finală.
Dacă participanții nu împărtășesc idei sau exemple de autodeterminare, putem explica
câteva exemple din propria noastră viață.

Joc de rol: Prima scenă - știm noi ce este mai bine pentru tine (25 min)
Pentru această scenă avem nevoie de 3, 4 sau 5 voluntari pentru a urca pe o scenă imaginară.
Participanții decid cine va fi pe această scenă, le explicăm situația și le oferim rolurile fiecărui
voluntar.
Joc de rol: A doua scenă - trebuie să afli ce este mai bine pentru tine (25 min)
Aceleași reguli pentru jocul de rol, dar atitudinea personajelor din roluri este diferită de scena
anterioară.
Debriefing (25 min)
Odată finalizate ambele scene, ne așezăm într-un cerc și invităm participanții să reflecteze
comparativ la ceea ce am experimentat și observat pe parcursul întregii activități.

Amenajarea sălii, distribuția participanților: Pașii 1. și 4. Pentru introducere și descriere, participanții
stau în cerc. Pașii 2. și 3. Pentru jocurile de rol, unii participanți vor folosi o parte a sălii ca scenă (reală
sau imaginată), iar ceilalți participanți vor fi publicul. Spațiul trebuie să fie suficient de larg pentru a
facilita aceste acțiuni diferite.

Instrucțiuni pentru participanți

1.

Introducere (20 min)
Azi vom reflecta asupra autodeterminării, a unui drept uman și a unei capacități pe care
oamenii o învață exercitând-o.
Ce vă vine în minte când auzi de autodeterminare? Dacă ar fi să explicați altcuiva acest
concept într-o singură propoziție, cum ați face-o?
În acest atelier vom lucra cu autodeterminarea descrisă ca fiind capacitatea și dreptul pe care
fiecare om îl are de a lua propriile decizii și de a stabili scopul vieții în conformitate cu voința sa.
Ne puteți da câteva exemple de autodeterminare?
(În funcție de răspunsuri, putem întreba)
Cum vă simțiți când acționați cu autodeterminare?
Cum vă simțiți când nu puteți acționa cu autodeterminare?
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2.

Joc de rol: Prima scenă - știm noi ce este mai bine pentru tine (25 min)
Pentru următoarea activitate avem nevoie de 3, 4 sau 5 voluntari pentru a urca pe o scenă
imaginară.
Iată ce se va întâmpla: fiecare va primi un rol, iar sarcina voastră este să vă însușiți acest rol
cât mai mult posibil, conform instrucțiunilor pe care le veți primi.
•
•
•

Un participant este un adolescent care a absolvit învățământul de bază obligatoriu;
Un participant sau doi sunt mama și/sau tata;
Un participant sau doi sunt mentorul academic și/sau un consilier profesional.

Cine ar vrea să fie în ce rol?
(Odată ce au decis cine reprezintă fiecare personaj, le oferim instrucțiunile)
Instrucțiuni pentru adolescent sau tânăr:
Ai finalizat învățământul obligatoriu de bază. Mergi la o întâlnire cu mentorul tău academic
și/sau consilierul tău profesional. Ei te vor ghida în legătură cu viitorul tău. Familia ta te
însoțește la întâlnire.
Instrucțiuni pentru părinți:
Fiul/fiica voastră a absolvit învățământul de bază obligatoriu. Îl/o însoțiți la o întâlnire cu un
mentor academic și/sau un consilier profesional. Toate întâlnirile îl/o veți ghida în legătură
cu viitorul său. El/ea este pierdut, nu știe nimic despre viață sau care este cea mai bună
opțiune de ales. Știți care sunt competențele, punctele forte și slăbiciunea lui/ei.
Instrucțiuni pentru mentorul academic și/sau consilierul profesional:
Un adolescent de la școală a absolvit învățământul de bază obligatoriu. Astăzi îl/o veți
primi într-o întâlnire cu familia sa. Îl/o cunoști pe acest băiat/această fată și știi care sunt
abilitățile sale și unde ar trebui să meargă (alege o opțiune, cum ar fi matematica, arta,
științe socio-umane, sportul , etc.). Experiența ta te-a învățat că, dacă tinerii nu urmează
calea abilităților lor naturale, este mai probabil să eșueze în viață.
(După câteva minute (10-15) pe scenă, oprim sceneta și invităm fiecare participant să
împărtășească)

3.

•
•
•
•
•
•
•

Cum vă simțiți despre situație?
De ce ați acționați așa cum ați făcut-o?
Ai putut să îți exprimii preferințele? Cum ai făcut-o?
Simți că preferințele tale au fost ascultate și respectate?
Ai fost capabil să iei propriile decizii cu privire la viitorul tău? Ești mulțumit de decizia luată?
Care au fost barierele în calea autodeterminării tale?
Ce te-a ajutat sau a putut ajuta să iei propria decizie?

Joc de rol: A doua scenă - trebuie să găsești ce este mai bine pentru tine (25 min)
Pentru această a doua scenă avem nevoie de alți 3, 4 sau 5 voluntari pentru a urca pe o
scenă imaginară. Cine ar vrea să se alăture?
• Un participant este un adolescent care a absolvit învățământul de bază obligatoriu;
• Un participant sau doi sunt mama și/sau tata;
• Un participant sau doi sunt mentorul academic și/sau un consilier profesional.
(Odată ce au decis cine reprezintă fiecare personaj, le oferim instrucțiunile. Instrucțiunile
sunt aceleași pentru adolescent și unele noi pentru celelalte personaje).
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Instrucțiuni pentru adolescent sau tânăr:
Ați finalizat învățământul obligatoriu de bază. Mergi la o întâlnire cu mentorul tău academic
și/sau consilierul tău profesional. El/ei te va/vor ghida în legătură cu viitorul tău. Familia ta te
însoțește la întâlnire.
Instrucțiuni pentru părinți:
Fiul/fiica voastră a absolvit învățământul de bază obligatoriu. Îl însoțiți la o întâlnire cu un
mentor academic și/sau un consilier profesional. El/ea trebuie să facă un pas către viitorul
său. În adolescență, poate că el/ea încă învață cum să își asume responsabilități, iar aceasta
este o opțiune bună pentru a o face. Îl/O cunoști și ai multă experiență de împărtășit cu el/
ea, dar el/ea trebuie să decidă ce cale să urmeze.
Instrucțiuni pentru mentorul academic și/sau consilierul profesional:
Un adolescent de la școala la care lucrați a absolvit învățământul de bază obligatoriu.
Astăzi îl veți primi într-o întâlnire cu familia sa. Cunoașteți acest adolescent și știi care sunt
abilitățile sale, dar el/ea a ales să-și aleagă propria opțiune (cum ar fi matematica, arta,
științele socio-umane, sportul , etc.). Experiența ta te-a învățat că, dacă tinerii nu urmează
calea pe care și-o doresc, este mai probabil să fie nefericiți în viață.
(După câteva minute (10-15) pe scenă, oprim sceneta și invităm fiecare participant să
împărtășească)

4.

•
•
•
•
•
•
•

Cum vă simțiți despre situație?
De ce ați acționați așa cum ați făcut-o?
Ai putut să îți exprimii preferințele? Cum ai făcut-o?
Simți că preferințele tale au fost ascultate și respectate?
Ai fost capabil să iei propriile decizii cu privire la viitorul tău? Ești mulțumit de decizia luată?
Care au fost barierele în calea autodeterminării tale?
Ce te-a ajutat sau a putut ajuta să iei propria decizie?

Debriefing (25 min)

Întrebări de debriefing:
• Care au fost diferențele dintre prima scenă și
a doua scenă?
• În ceea ce privește comportamentul nostru
personal, participanții acționează diferit în
ambele scene? De ce?
• Ați avut o experiență similară în „viața reală”?
V-a presat altcineva să luați o decizie, sau
altcineva a luat o decizie importantă pentru
voi? Cum v-ați simțit când s-a întâmplat
asta? Dacă nu, cum credeți că v-ați putea
simți dacă s-ar întâmpla asta?
• Dacă ni se întâmplă ceva similar în viața de zi
cu zi, ce putem face?
• Invers, v-a sprijinit altcineva pentru a lua o
decizie importantă? Cum v-au sprijinit? Care
este diferența dintre a spriji pe cineva pentru
a lua o decizie sau presarea pe cineva să
aleagă o opțiune specifică?
Materiale: Flipcharts,
papetărie și creioane.

markere,

materiale

Resurse:

Sfaturi și trucuri:
• Asigurați-vă că spațiul este adecvat pentru
a reprezenta scenele și pentru a vedea ce se
întâmplă pe scenă.
• Jocul de rol este conceput pentru a acționa între
6 și 10 persoane. Dacă mai mulți participanți vor
să acționeze, putem reprezenta o a treia scenă,
cu unele variații în instrucțiunile sau situația
scenelor anterioare.
• Citiți materialul atașat acestei activități pentru a
putea conduce mai bine discuția.

de

min/max part 		
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6

10

Autoeficacitatea
Ce este autoeficacitatea?
Autoeficacitatea este credința în propriile noastre abilități de a face față diferitelor situații sau de a finaliza
anumite sarcini. Aceste credințe pot avea un impact mare asupra modului în care oamenii gândesc, se
comportă sau simt și asupra motivației lor. De asemenea, determină ce obiective alegem să urmărim, cum
ne angajăm în îndeplinirea acestor obiective și cum reflectăm asupra propriilor noastre performanțe.

Autoeficacitate și încredere în sine
Acești doi termeni par similari, și totuși trebuie făcută o distincție între ei.
Deși există încă o mulțime de confuzie în jurul conceptului de încredere în sine, o definiție larg acceptată
a acesteia este încrederea unui individ în propriile sale abilități, capacități și judecăți sau credința că
poate face față cu succes provocărilor și solicitărilor de zi cu zi.
Mulți psihologi tind să se refere la autoeficacitate atunci când iau în considerare convingerile individului
cu privire la abilitățile lui legate de o sarcină specifică viitoare sau la un set de sarcini, în timp ce încrederea
în sine este mai des denumită o trăsătură mai largă și mai stabilă privind percepțiile individului asupra
capacității generale.

Cum se dezvoltă autoeficacitatea?
Începem să ne formăm sentimentul de autoeficacitate în copilăria timpurie, când începem să avem de-a
face cu o mare varietate de experiențe, sarcini și situații. Cu toate acestea, creșterea autoeficacității nu
se termină în timpul tinereții, ci continuă să evolueze de-a lungul vieții, pe măsură ce oamenii dobândesc
noi abilități, experiențe și înțelegere.
Există cinci surse majore de autoeficacitate:
Experiențe trecute de succes
Cel mai eficient mod de a dezvolta un puternic sentiment de eficacitate este prin experiențe pe care
le stăpânim. Efectuarea unei sarcini ne întărește cu succes sentimentul de autoeficacitate. Cu toate
acestea, eșecul de a face față în mod adecvat la o sarcină sau provocare poate submina și slăbi
autoeficacitatea.
Modelarea socială
A fi martor la succesul altor persoane care îndeplinesc o sarcină este o altă sursă importantă de
autoeficacitate. Văzând oameni similari reușind printr-un efort susținut, observatorilor le crește
încrederea în capacitatea lor de a stăpâni activități comparabile și de a avea succes în a le face.
Încurajare
Bandura a mai afirmat că oamenii ar putea fi convinși să creadă că au abilitățile și capacitățile de a
reuși. Luați în considerare un moment în care cineva a spus ceva pozitiv și încurajator care v-a ajutat să
atingeți un obiectiv. Obținerea încurajării verbale de la ceilalți îi ajută pe oameni să depășească îndoiala
de sine și, în schimb, să se concentreze pe a face cele mai bune eforturi pentru sarcina de față.
Răspunsuri psihologice
Răspunsurile noastre și reacțiile emoționale la situații joacă de asemenea un rol important în
autoeficacitate. Stările de spirit, stările emoționale, reacțiile fizice și nivelurile de stres pot influența modul
în care o persoană se simte cu privire la abilitățile sale personale într-o anumită situație. O persoană care
devine extrem de emoționată înainte de a vorbi în public poate dezvolta un sentiment de autoeﬁcacitate
scăzută în aceste situații.
Experiențe imaginare
Vizualizarea comportamentului eficient sau cu succes într-o anumită situație s-a dovedit a fi o tehnică
bună pentru creșterea autoeficacității.
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Importanța autoeficacității pentru reziliență
Autoeficacitatea poate aduce beneficii sentimentului de stare de bine și reziliență a unei
persoane în mai multe moduri.
Oamenii cu un puternic sentiment de autoeficacitate dezvoltă un interes mai profund pentru
activitățile la care participă, formează un sentiment mai puternic de angajament față de
interesele și activitățile lor, se recuperează rapid de la eșecuri și dezamăgiri și consideră
problemele provocatoare ca sarcini care trebuie învățate. Acest lucru poate avea impact
asupra educației și obiectivelor de muncă, relațiilor și oricăror alte eforturi personale, influențând
gradul în care o persoană își asumă conducerea propriei vieți și acționează pentru îndeplinirea
nevoilor sale.
Oamenii cu un sentiment slab de autoeficacitate evită sarcinile provocatoare, cred că sarcinile
și situațiile dificile depășesc capacitățile lor, se concentrează asupra eșecurilor personale și a
rezultatelor negative și își pierd rapid încrederea în abilitățile personale.
Autoeficacitatea poate juca un rol important în sănătate și în modul în care oamenii își
gestionează sănătatea, nutriția și bolile. De exemplu, a avea un puternic sentiment de
autoeficacitate poate ajuta oamenii care încearcă să renunțe la fumat să își respecte
obiectivele. Menținerea unui plan de pierdere în greutate, gestionarea durerilor cronice,
renunțarea la alcool, respectarea unui program de exerciții și urmarea unui plan de alimentație
pot fi toate influențate de nivelurile de autoeficacitate ale unei persoane.

Referințe:
http://positivepsychology.org.uk/self-efficacy-definition-bandura-meaning/
https://positivepsychology.com/self-confidence/
https://www.verywellmind.com/what-is-self-efficacy-2795954
https://www.thoughtco.com/self-efficacy-4177970
https://www.researchgate.net/publication/285193896_Self-Efficacy_The_Power_of_Believing_You_Can
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Planificarea activității
Titlu: O pot face
Timp: 90 de minute

Scop și elemente de învățare/obiective ale sesiunii:

Dobândirea de cunoștințe despre ce este autoeficacitatea și cum este interconectată cu
încrederea în sine
Înțelegerea modului în care mediul nostru social ne influențează autoeficacitatea
Învățarea a cum se construiește autoeficacitatea în relație cu dezvoltarea abilităților sau îndeplinirea sarcinilor

Metodologie pas cu pas:
Timp pentru fiecare pas:

1.
2.
3.
4.
5.

Introducere și informații (10 min)
Încălzire- efectul de bumerang al autoeficacității (15 min)
O plimbare browniană urmată de discuții în perechi despre o abilitate specifică pe care o au
și în care se simt suficient de pricepuți.
Stabilirea obiectivelor, vizualizarea, emoțiile – individual (15 min)
Exercițiu individual de reflecție ghidat de întrebări de la facilitator și scrierea în jurnal.

Reflecție individuală și discuții în perechi (30 min)
Exercițiu individual de reflecție prin scrierea în jurnal urmat de împărtășirea în perechi.
Debriefing (20 min)

Amenajarea sălii, distribuția participanților: Participanții lucrează singuri și în perechi, spațiul ar
trebui să fie suficient de larg pentru mișcarea browniană de la început.

Instrucțiuni pentru participanți

1.

Introducere și informații (10 min)
În această activitate vom explora autoeficacitatea noastră. Autoeficacitatea se referă la
setul de credințe pe care îl avem despre capacitatea noastră de a îndeplini o anumită
sarcină sau de a atinge un scop. Este ceea ce cred că pot face cu abilitățile mele în anumite
condiții. Credința noastră în propria noastră capacitate de succes, joacă un rol în modul în
care gândim, acționăm și ne simțim despre locul nostru în lume.
Principala diferență între autoeficacitate și încredere în sine este că autoeficacitatea are
legătură cu convingerile noastre despre sarcini foarte specifice și abilitățile de care avem
nevoie pentru a realiza acea sarcină, în timp ce încrederea în sine este un termen mai
larg care se referă la convingerile noastre generale despre capacități, valori și despre
demnitatea noastră ca persoane. Autoeficacitatea se referă la ceva mult mai restrâns.
Exemple de autoeficacitate pot include:
• un student care are un nivel ridicat de autoeficacitate în matematică se va simți
încrezător în capacitatea sa de a se descurca bine la un curs de statistici diﬁcile.
• un tânăr care trăiește singur pentru prima dată se simte încrezător că va putea învăța
să gătească mai multe feluri de mâncare decât înainte.
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2.

3.

Încălzire- efectul de bumerang al autoeficacității (15 min)
Începeți să vă plimbați prin cameră. Observați cum respirați și cum vă simțiți corpul. Pe
măsură ce faceți pași, fiți conștienți de diferitele părți ale corpului: cap, coloană vertebrală,
brațe și mâini, picioare ... Observați ce puteți face cu corpul vostru, modul în care vă puteți
umple plămânii cu aer și cum puteți elibera aerul prin nas, felul în care puteți întoarce capul
sau vă puteți întinde brațele, picioarele, săriți, bateți din palme ...
Gândește-te la toate celelalte lucruri pe care le poți face în viața ta, cum ar fi să faci dușuri
sau poate să conduci o mașină, să gătești sau să scrii e-mailuri, să ai conversații, să scrii
articole ... ai un set unic de lucruri pe care ești capabil să le faci . Încearcă să te gândești
la una dintre aceste capacități, unul dintre lucrurile pe care le poți face. Nu trebuie să fie
unul grozav, dar poate fi dacă vrei. Nu trebuie să fii perfect la asta, ci doar să alegi ceva
ce poți face suficient de bine de cele mai multe ori. Și odată ce ați ales, opriți-vă în fața
altei persoane. Această persoană va fi partenerul vostru de discuții și pentru următoarele
5 minute veți discuta despre acel lucru pe care îl puteți face bine, fără a menționa ce este.
Folosiți aceste întrebări de pe flipchart (listate mai jos) pentru a vă ghida discuțiile. Și dacă
menționezi din greșeală capacitatea ta, nu-ți face griji, continuă cu discuția. După 5 minute,
veți discuta despre capacitatea partenerului vostru, în același fel în care ați făcut-o și voi.
Decideți între voi cine vrea să înceapă și vă voi anunța când cele 5 minute aproape au
trecut.
(Întrebările de pe flipchart:
De unde vine sau cum a început?
Cum te-ai simțit la început?
Ce părere ai despre asta acum?
Cât de des o faci?
De ce o faci?
De ce crezi că o faci bine?
Cum poate influența acest lucru alte lucruri pe care le-ai putea face?)
Stabilirea obiectivelor, vizualizarea, emoțiile – individual (15 min)
(Vizualizare pentru stabilirea obiectivelor:)

Acum vă invit să vă gândiți la un scop specific pe care îl aveți, la ceva ce vreți să faceți
sau la ceva ce vreți să învățați cum se face, cum puteți să îl dezvoltați. Ar trebui să fie ceva
foarte specific, cum ar fi să înveți cum să gătești vegan. Vă invit să vă gândiți la acest
obiectiv specific. Care sunt elementele acestui obiectiv? Ce fel de abilități necesită? Acum
imaginați-vă că ați atins deja acest scop sau că ați îndeplinit sarcina respectivă. Vizualizațivă având succes în asta. Cu ce seamănă? Cum vă simțiți?
(Conectarea cu emoțiile)

4.

Notează emoțiile pe care le-ai trăit în timpul vizualizării.

Reflecție individuală și discuții în perechi (30 min)
Folosind din nou jurnalele voastre, vă invit să reflectați răspunzând la următoarele întrebări:
• Ai mai realizat ceva similar până acum? Ai avut vreodată succes într-o sarcină similară?
• V-au spus alți oameni că aveți abilitățile de care aveți nevoie pentru sarcina sau
obiectivul pe care le-ați vizualizat anterior?
• Vă puteți gândi la vreun model pentru obiectivul vostru specific? Există persoane similare
cu tine, colegi, familie sau prieteni care au realizat ceva similar și care sunt un exemplu
pe care l-ai putea urma?
(Acordați participanților suficient timp pentru a reflecta la fiecare întrebare)

5.

Acum vă invit să faceți perechi și fiecare dintre voi să vă împărtășiți reflecțiile.
Debriefing (20 min)
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Întrebări de debriefing:
• Cum a fost să discutați despre lucrurile pe care le
puteți face?
• Ce emoții ați trăit în timpul vizualizării?
• Cum vă simțiți acum în legătură cu obiectivul pe
care vi l-ați stabilit?
• Cum a contribuit reflecția la modul în care vă
simțiți față de obiectiv?
• Ce ați aflat despre modul în care
autoeficacitatea poate fi construită și dezvoltată?
• Cum puteți utiliza acest lucru pentru alte sarcini
sau obiective?
• Cum puteți folosi ceea ce ați învățat pentru a
influența oamenii din jurul vostru?
• Cum credeți că oamenii din jurul vostru vă
influențează autoeficacitatea?

Materiale: hârtie și pixuri, flipchart și markere.

Resurse:

Sfaturi și trucuri: -

min/max part

122

4

20

Capitol

05

Gestionarea vieții

de a ne atinge obiectivele, dar și schimbăm
obiectivele pentru a se potrivi circumstanțelor.

Viața noastră este cel mai mare și mai
complex proiect pe care fiecare trebuie să-l
gestionăm. Gestionarea vieții, fie că o numim
așa în viața noastră de zi cu zi sau nu, este
ceva care se întinde pe toată durata ei.

Cei mai mulți dintre noi nu parcurg aceste
procese într-un mod structurat, ci mai
degrabă neregulat. De asemenea, nu ne
planificăm întreaga viață, ci mai degrabă
unul sau câțiva ani la rând. Uneori ajungem
să facem planuri doar atunci când au loc
schimbări mari, cum ar fi trecerea la un alt
nivel de educație, sau absolvirea, sau nevoia
de a schimba locul de muncă sau țara în
care trăim.

Unele dintre procesele centrale ale gestionării
vieții sunt: stabilirea obiectivelor și standardelor,
planificarea, gestionarea resurselor, inițierea
de acțiuni, reflecția și evaluarea.
Obiectivele personale pot fi definite ca stări
pe care o persoană dorește să le atingă, să
le evite sau să le mențină. Pentru a le realiza,
planificăm acțiuni mai mult sau mai puțin
specifice care trebuie întreprinse și analizăm
resursele pe care le avem sau pe care le putem
accesa. În diferite momente ale drumului, ne
oprim și verificăm cât de aproape suntem

În general, gestionarea vieții ar trebui să
acopere principalele domenii ale existenței
noastre, precum sustenabilitatea, educația și
dezvoltarea, ocupațiile (legate de muncă sau
nu), relațiile sociale, îngrijirea de sine.

Impactul asupra rezilienței emoționale
Modul în care ne gestionăm viața ne afectează reziliența în mai multe moduri decât poate dezvolta
acest material, dar le-am putea rezuma în două categorii:

1. Procesul de gestionare intenționată a vieții noastre ne crește puterea decizională deoarece ne

pune la volanul vieții noastre, mai degrabă decât să ne lase să mergem în orice direcție ne
împinge viața (sub forma societății și a normelor și așteptărilor celorlalți oameni, a crizelor și a
situațiilor de urgență, a evenimentelor externe). A avea acest control de-a lungul vieții noastre
implică a fi în legătură cu ceea ce avem nevoie și ceea ce este important pentru noi în orice
moment, reflectând cât de departe suntem de asta, căutând modalități creative de a ajunge
acolo și poziționându-ne pe acele piste.
Asta nu înseamnă că gestionarea ne oferă un control total asupra vieții noastre, dar ne aduce
conștientizare și direcție. Pentru a fi flexibili, acceptarea incertitudinii într-un mediu în continuă
schimbare sunt vitale pentru a rămâne sănătoși în timp ce continuăm să urmărim ceea ce
dorim. Chiar și când suntem pe scaunul șoferului, trebuie totuși să conducem mașina prin tot
felul de peisaje și tipuri de vreme, dar cel puțin ajungem să facem viraje, să încercăm noi căi
dacă ne blocăm sau schimbăm destinația.

2. Alegerile pe care le facem, cum ar fi prioritizarea carierei pe termen lung față de conexiunile
sociale sau investirea timpului în educația noastră, în ceea ce ne pasionează, fie vor crea o
bunăstare psihologică mai mare, fie vor crește riscul unor crize de sănătate mintală.

Acest capitol abordează modul în care definim succesul - care ne influențează foarte mult
obiectivele -, modul în care ne modelăm căile din punctul de vedere al dezvoltării personale și
profesionale și mijloacele prin care ne asigurăm subzistența sau sustenabilitatea. De asemenea,
atinge subiectul resurselor care fac posibilă atingerea obiectivelor noastre, hrănirea stării noastre
de bine și depășirea crizelor.
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Calea personală
Când folosim termenul de cale personală, ne referim la suma deciziilor, scopurilor de viață, obiectivelor,
intereselor și alegerilor pe care o persoană le are și le va face în viața sa.
Cu toții avem vise, obiective, lucruri pe care vrem să le realizăm sau locuri în care vrem să fim. Unii dintre
noi așteaptă cu nerăbdare o anumită formă de educație, alții o anumită carieră, poate unii sunt pe cale
să fie educatori sau activiști, fermieri, părinți sau politicieni. Indiferent de locul în care vrem să ajungem,
avem toți o călătorie de făcut pentru a ajunge acolo. Și chiar dacă spre ceea ce ne îndreptăm, destinația,
este aceeași pentru două persoane, calea va fi întotdeauna diferită. Aici vine conceptul de echifinalitate:
amintirea că o anumită stare finală poate fi atinsă prin multe mijloace potențiale și strategii.
Pentru a ajunge de la o stare de a fi la alta, să spunem de la începutul adolescenței până la vârsta
adultă, parcurgem cu toții rute diferite. O parte dintre noi care mergem la liceu și la facultate, unii aleg
o vocație devreme, în timp ce alții continuă să exploreze și își iau timp pentru a decide. Unii dintre noi se
concentrează mai mult pe construirea de relații interumane, alții pe obținerea unei educații formale, în
timp ce alții caută experiențe și prețuiesc abilitățile practice. Unii dintre noi rămân aproape de familiile
sau comunitățile noastre și beneficiază de sprijinul lor până târziu în viață sau chiar pe parcursul întregii
vieți, în timp ce alții aleg să devină independenți și să-și câștige propriul drum mai devreme.
Niciuna dintre aceste alegeri, priorități, scopuri nu sunt corecte sau greșite, dar diferite combinații ale
acestora oferă diversitatea căilor care pot fi urmate de-a lungul vieții. Există tot atâtea căi diferite pe cât
sunt oameni în lume!

Cum se cultivă și se îmbogățește o cale personală?
Când ne cultivăm calea personală, accentul nu este neapărat pe unde ne îndreptăm, ci care sunt pașii
pe care îi facem pentru a ajunge acolo. Care sunt prioritățile, nevoile și valorile noastre? La ce domenii
din viața noastră trebuie să fim atenți, astfel încât drumul nostru să fie în ton cu valorile, stilul personal
și nevoile noastre autentice? Reflectarea la toate acestea este o modalitate importantă de a cultiva o
cale pe care să o simțim a noastră și în care putem avea încredere.
Toată lumea are deja o cale personală individualizată pe care o urmează, chiar dacă nu am ales-o
conștient și nu suntem conștienți de ea. Conștientizând pașii pe care îi facem, angajându-ne activ și
intenționat energia și atenția în propriul mod de a păși în lume, este modul în care ne îmbogățim
experiența și mergem mai departe pe această cale.
Acest tip de abordare ne permite să luăm activ decizii în viața noastră. Fiecare persoană decide singură
ce este important de realizat, își stabilește ritmul și planifică pauzele (sau anii sabatici), decide ce resurse
(timp, energie, atenție, bani , etc.) și cât de mult din ele vor fi investite în orice domeniu.

Calea personală și reziliența
A fi conștienți de alegerile pe care le facem, de modul în care energia și eforturile noastre sunt investite
și, mai mult, a decide activ ce să includem sau să excludem din direcția noastră de viață, ne crește
puterea. Ne oferă un sentiment de participare activă în viața noastră, ne ajută să prezicem mai bine
rezultatele, să facem planuri, să fim flexibili și să ne adaptăm la schimbări. Conștientizarea pașilor pe care
îi facem în drumul nostru personal ne oferă control asupra lui și ne ajută să luăm decizii în cunoștință de
cauză în funcție de valorile și nevoile noastre.
Toate acestea conduc la un nivel crescut de reziliență personală, care are un rezultat pozitiv în modul în
care ne gestionăm cu succes viața.
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Planificarea activității
Titlu: Încredere – căi încâlcite

Timp: 90 de minute

Scop și elemente de învățare/obiective ale sesiunii:

Descoperirea că fiecare persoană are obiective unice și un set de priorități
Reflectare asupra propriei alegeri personale de obiective
Reflectare asupra căii personale a vieții

Metodologie pas cu pas:
Timp pentru fiecare pas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Întâmpinare și introducere (5 min)
Căi încâlcite (25 min)
Participanții primesc un ghem de fire, fiecare cu câte o culoare diferită. Apoi sunt instruiți
să meargă prin cameră și să lege firul cu bandă scotch în diferite zone de viață pe care
le consideră prioritare. În acest fel, își creează o hartă a propriei căi în viața lor actuală. Pe
podea ar trebui să fie întinse în toată camera flipchart-uri pe care sunt scrise scopuri de viață.
Participanții își pot alege propria ordine de obiective și pot sări peste unele locuri dacă doresc.
Pe foile goale de hârtie pot adăuga câteva scopuri pe care le au, dar pe care nu le pot găsi pe jos.
Discuții în perechi (15 min)

Discuții de grup despre harta finală (10 min)
Participanții se adună în jurul hărții pe care au creat-o cu fire pentru a reflecta asupra ei.
Debriefing (30 min)
Încheiere (5 min)

Instrucțiuni pentru participanți

1.
2.

Întâmpinare și introducere (5 min)
Căi încâlcite (25 min)
Vă rog să vă plimbați prin cameră și să vă uitați la flipchart-uri. Pe fiecare veți găsi
un scop de viață, un obiectiv, iar sarcina voastră va fi să le găsiți pe cele care vă sunt
relevante.
Voi alegeți ordinea, prioritatea acestor obiective așa cum ele se reflectă în viața
voastră în acest moment sau în viitor. La fiecare dintre cele pe care le alegeți, atașațivă firul și scrieți pe un post-it într-o propoziție sau câteva cuvinte de ce acest lucru este
important pentru voi. Fără a tăia firul, continuați cu următoarele obiective de viață și
repetați procedura. Desigur, puteți sări peste locurile care nu sunt relevante pentru voi.
(Demonstrați acești pași după ce le-ați explicat și întrebați dacă există întrebări)
Când ați terminat, așteptați să termine și ceilalți. Vă voi anunța când sunteți la jumătatea
timpului.
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3.
4.
5.
6.

Discuții în perechi (15 min)
Formați perechi și luați-vă câteva minute pentru a împărtăși cum a fost această
experiență pentru voi. Împărtășiți ce obiective ați ales și care au fost cele mai prioritare
sau mai puțin prioritare.

Discuții de grup despre harta finală (10 min)
Să ne adunăm în jurul acestei hărți pe care ați creat-o împreună. Dați-vă un minut să o
priviți, să lăsați să se așeze ceea ce vedeți. Arată ca niște drumuri, ca niște cărări din viață.
Ce observați? Ce se trezește în voi atunci când vedeți această hartă?
Debriefing (30 min)

Încheiere (5 min)
Împărtășește un lucru pe care îl iei din această experiență.

Întrebări de debriefing:
•
•

Materiale: post-its, ghem de fire (o culoare
diferită pentru fiecare participant la un grup,
puteți folosi și panglici dacă nu aveți suficiente
culori de fire), agrafe sau bandă scotch

Cum v-ați simțit pe tot parcursul sarcinii?
Ce vă vine în minte atunci când vă uitați la harta
finală?
Vă vedeți căile similare sau diferite cu ceilalți
participanți? Cum așa?
De ce credeți că ordinea scopurilor vieții este
diferită de la o persoană la alta?
În ce fel sunt diferite aceste căi? Care credeți că
este calea „mai bună”?
Cum este să vedeți alte drumuri, alte căi în viață?
Ați vrea să schimbați ceva din calea voastră? Ce
anume?
Cum influențează acest lucru modul în care faceți
alegeri în viața de zi cu zi?
Dacă ați lua această cale pe care ați făcut-o
pentru voi, cum ați aduce-o în viața voastră?
Ce puteți face mâine pentru a începe să mergeți
pe această cale?

•
•
•
•
•
•
•
•

Resurse: Lista obiective ale vieții
Sfaturi și trucuri:
•
•

Dacă sunt mai mult de 8 participanți, formați
două grupuri (aveți nevoie de mult spațiu)
Claritatea „hărții” este importantă, de aceea
aveți nevoie de mult spațiu

min/max part

5

20

Lista obiective ale vieții - Resursă pentru facilitator
Lista obiective ale vieții:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relații sociale
Acasă
Muncă
Familie
Animale
Loc în care să trăiești
Prieteni
Educație
Competențe
Voluntariat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Călătorie
Vise
Amulete/talismane
Natură
Activism
Vocație
Experiență practică
Distracție și timp liber
Carieră
coli goale de hârtie

Redifinirea succesului
Ce este succesul?
Dicționarul Oxford definește succesul ca
„realizarea unui obiectiv sau scop”. Cu toate
acestea, există mari dificultăți în oferirea
unei definiții sau descrieri mai detaliate
a conceptului. Succesul izvorăște din
obiectivele, standardele, visele și valorile
noastre personale, ceea ce înseamnă că
este extrem de subiectiv și că poate crea o
imagine diferită pentru oameni diferiți.
Cu toate acestea, nu este neobișnuit ca

definițiile de succes pe care le avem să nu
fie complet ale noastre. În procesul nostru de
creștere, am învățat și am fost influențați de
ideile înrădăcinate în familiile, comunitățile,
culturile noastre, mesajele despre succes
provenite de la prieteni, profesori, massmedia , etc. Deoarece succesul ia o astfel
de atitudine personală, este foarte relevant
să ne dăm ceva timp pentru a ne clarifica
propriile obiective, valori și vise.

Cum să ne construim propria definiție de succes?
în cuvinte sau le-am văzut manifestate în
comportamentele altora. A vedea că inițial
nu au venit din interiorul nostru va fi extrem
de util în stabilirea unei distanțe între noi și
aceste credințe. Stabilirea acestei distanțe
ne va permite în continuare să ne uităm la
aceste idei și motivații, dar și să decidem
conștient ce părți sau idei dorim să le păstrăm
pentru prezentul și viitorul nostru.
În cele din urmă, este sănătos să începem
de la zero și să explorăm aspirațiile, visele și
valorile noastre autentice pentru a desena
o imagine originală a ceea ce înseamnă
succesul pentru noi personal.

Pentru a construi o definiție a succesului
care ne aparține și care ne oferă o motivație
sănătoasă, trebuie mai întâi să aducem o
oarecare conștientizare asupra ideilor pe
care le avem deja despre succes. Acestea pot
fi adânc înrădăcinate în inconștientul nostru,
deci este important să acordăm atenție
momentelor pe care le simțim relevante
pentru succes sau eșec și să săpăm adânc
pentru a descoperi motivațiile și ideile care
ne ghidează.
Când le-am găsit, următorul pas este să
reflectăm de unde provin aceste idei și
motivații, când și unde le-am auzit exprimate

De ce este relevant succesul pentru reziliență?
Psihologic, ce și cum urmărim va decide
dacă vom ajunge sau nu să experimentăm
emoții pozitive, să creăm sens și coerență,
să construim un sentiment de competență
și satisfacție cu viața. Atunci când ne putem
atinge obiectivele, ne putem îndeplini visele
sau putem trăi după valorile noastre, ne
putem simți mândri și puternici, ceea ce ne
mărește capacitatea de a ne menține poziția
în momentele dificile.

Urmărirea idealurilor de succes cu care nu
ne identificăm cu adevărat poate duce la
sentimente de confuzie, presiune, anxietate,
eșec, rușine, incompetență, lipsă de sens ,
etc. Prin urmare, este extrem de important să
plasăm valorile și dorințele noastre autentice
în mijlocul acestei căutări a succesului!
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Planificarea activității
Titlu: Redifinirea succesului

Timp: 135 de minute - Două sesiuni cu 10 min pauză

Scop și elemente de învățare/obiective ale sesiunii:
Identificarea definiției existente a succesului
Construirea unei definiții personale a succesului

Metodologie pas cu pas:
Timp pentru fiecare pas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introducere în subiect (5 min)
Reflecție individuală (20 min)
Scrierea definiției actuale a succesului. (3 min)
Identificarea modurilor în care această definiție influențează viața cuiva. (5 min)
Împărtășirea cu grupul (luați 5-6 definiții). Observați asemănările și diferențele dintre
numeroasele definiții. (5 min)
Reflecție: de unde vine definiția succesului? (5 min)
Dezvoltarea propriei definiții a succesului (45 min)
Scurtă discuție introductivă (5 min)
Parcurgerea a trei exerciții pentru a explora aspecte semnificative ale modului în care fiecare
persoană vizualizează succesul:
a. Pe cine invidiezi și admiri? - Reflecție individuală, apoi împărtășire în perechi. (15 min)
b. Visând la succes (10 min)
c. Exercițiul de elogiu (15 min)
Pauză (10 min)

Panou vizual de colaje (30 min)
Debriefing (25 min)

Amenajarea sălii, distribuția participanților: Participanții lucrează mai ales individual, deci orice
tip de amenajare este în regulă. Pentru împărtășirea cu grupul și discuțiile de grup, încurajați
participanții să stea într-un cerc, astfel încât toată lumea să-i vadă pe toți.

Instrucțiuni pentru participanți

1.
2.

Introducere în subiect (5 min)
Azi vom vorbi despre succes. De ce credeți că acesta este un subiect relevant de discutat?
Cum ne influențează propria definiție despre succes viața?

Reflecție individuală (20 min)
Scrieți pe o foaie de hârtie definiția pe care o aveți acum despre succes. Poate fi una sau
două propoziții sau câteva cuvinte cheie. Descrieți-o cât mai acurat posibil. (3 min)
Apoi, imaginați-vă ce decizii, acțiuni, mentalități provin din această definiție. Cum s-ar
comporta cineva care definește succesul în acest mod? Ce fel de decizii ar lua? Puteți
identifica câteva influențe pe care această definiție le are asupra vieții voastre? Care dintre
atitudinile și mentalitățile voastre se bazează pe aceasta? Dar acțiuni și decizii? Acordați-vă
puțin timp pentru a scrie câteva idei. (5 min)
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Putem auzi câteva dintre definițiile pe care le-ați scris? Observați asemănările și
diferențele dintre numeroasele definiții pe care oamenii le spun. Care sunt similaritățile?
Dar diferențele? (5 min)
Majoritatea convingerilor și ideilor pe care le avem, inclusiv cele referitoare la succes, nu
sunt complet ale noastre. Ele sunt rezultatul influențelor culturii în care trăim, ale familiei,
ale prietenilor noștri, a mass-mediei, a experiențelor noastre de viață și așa mai departe.
Reveniți puțin la propria definiție și observați de unde ar putea proveni fiecare parte din
ea. Există părți ale definiției care sună similar cu ceva ce poate ați auzit des de-a lungul
vieții voastre? De la cine sau de unde? Există o parte pe care simțiți că o luați de la sine
înțeleasă, dar nu o prea înțelegeți? Și care este partea pe care o simți cel mai aproape
de tine? Acordați-vă puțin timp pentru a nota câteva idei și pentru a vă gândi de unde
ar putea veni toate acestea. (5 min)

3.

Dezvoltarea propriei definiții a succesului (45 min)
În continuare, vom lucra mai în profunzime la construirea unei definiții personale a succesului.
De ce credeți că este important? De ce este important să deținem cea mai mare parte a
definiției noastre pentru succes?
Vom parcurge o serie de exerciții care ne vor ajuta să strângem cât mai multe informații
posibil, astfel încât să ne putem reconstrui definiția succesului și să o facem a noastră.
a. Pe cine invidiezi și admiri? (15 min)
În primul rând, vom reflecta asupra invidiei și admirației. Invidia și admirația sunt două emoții
foarte informative, care ne spun multe despre ceea ce ne dorim și despre ce prețuim în
viață. Le putem folosi adesea pentru a clarifica ceea ce este important pentru noi. Sunt emoții
similare, dar totuși diferite și fiecare oferă informații unice, așa că haideți să le încercăm pe
amândouă. Gândiți-vă la o persoană pe care o invidiați și la o persoană pe care o admirați
și notați-le numele sau inițialele în două coloane separate.
Luați-le pe rând și scrieți sub numele lor câteva dintre lucrurile pe care le invidiați/admirați la
ele. Este o caracteristică pe care o au, o trăsătură, o posesie? Încercați să mergeți în profunzime cu fiecare lucru - de multe ori pare că suntem invidioși pe un lucru pe care îl posedă o
altă persoană, când de fapt, suntem invidioși pe o trăsătură pe care o au și care i-a ajutat
să obțină acea posesie (de exemplu, simt invidie față de o persoană pentru poziția înaltă pe
care o ocupă, dar, de fapt, dacă mă gândesc la asta, nu aș vrea să ocup o poziție atât de
înaltă, mai degrabă mă simt invidios pentru că acelei persoane nu îi e frică să vorbească și
să ceară o promovare). (10 min)
Să facem perechi și să împărtășim ceea ce ați remarcat. Aveți 4 minute în total, așa că încercați să păstrați câte 2 minute pentru fiecare persoană. (4 min)
b. Visând la succes (10 min)
Acum, vom lucra puțin cu imaginația noastră. Cu siguranță, la un moment dat în viața noastră, fiecare din noi a visat cu ochii deschiși la diverse lucruri. Vom face exact asta.
Găsiți o poziție confortabilă, puteți chiar să vă întindeți pe spate, puteți închide ochii dacă vă
ajută sau îi puteți lăsa deschiși. Imaginează-te într-un moment din viitor, poate peste 15-20
de ani, având succes. Observă ce se întâmplă în această imagine: unde te afli, ce faci, ce
este în jurul tău, cine este în jurul tău ... Stai câteva minute cu această imagine pentru a o
explora cu adevărat. Cum te simți? Ce iese în evidență în această imagine care te face să te
simți cu adevărat așa?
Luați câteva notițe despre ceea ce ați descoperit că este relevant.
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c. Exercițiul de elogiu (15 min):
În acest exercițiu, vom lucra din nou cu imaginația, dar o vom duce puțin mai departe.
Imaginează-ți că au trecut mulți ani și ai trăit o viață plină, de succes și satisfăcătoare. Acum
este momentul să pleci și ești la înmormântarea ta. În fața tuturor oamenilor prezenți, există o
persoană care ți-a fost aproape de-a lungul vieții și care te-a cunoscut foarte bine. Poate fi o
persoană reală care este deja în viața ta sau o persoană imaginară care te cunoaște foarte
bine. Această persoană ține un discurs despre tine, descriindu-ți viața și pe tine ca persoană.
Scrie discursul lor. Scrie ce ai vrea ca această persoană să spună despre tine la sfârșitul vieții
tale. (10 min)

4.
5.
6.

Reveniți la discurs, citiți-l și subliniați câteva cuvinte pe care le simțiți că rezonează cel mai
mult în voi. (5 min)

Pauză (10 min)

Panou vizual de colaje (30 min)
Acum vă invit să treceți în revistă toate informațiile și momentele de insight pe care le-ați
adunat în exercițiile anterioare și să faceți un colaj cu imagini, cuvinte, fraze care reprezintă
și rezumă toate acestea. Folosiți o foaie de hârtie și dacă aveți nevoie de mai multe, le puteți
lipi unele de altele. La sfârșit, veți avea ceva de felul unui panou vizual pentru a vă sprijini noua
definiție a succesului. Aveți 30 de minute pentru asta.
Debriefing (25 min):
(După debriefing:)
Amintiți-vă că acest panou vizual este ceea ce aveți până acum, dar este, de asemenea,
un proces continuu. Puteți adăuga sau elimina oricând elemente pe care le descoperiți că
nu sunt de fapt ale voastre. Este util să țineți minte această întrebare de fiecare dată când
descoperiți ceva nou „Este al meu sau al altcuiva?”. Și dacă vine de la altcineva, „Sunt de
acord cu el și vreau să-l păstrez?”.

Întrebări de debriefing:

Resurse:

•

Sfaturi și trucuri:
Citiți capitolul introductiv despre succes pentru a
înțelege cum să moderați discuțiile și să răspundeți
la întrebări.

•

•
•
•

Cum te-ai simțit să parcurgi acest întreg proces,
cele trei exerciții?
Vrea cineva să ne arate panoul vizual și să
împărtășească câteva lucruri pe care le-a pus
pe el?
Ce momente de descoperire ați avut?
Ce se va schimba în viața de zi cu zi după aceste
descoperiri?
Cum puteți continua procesul de construire a
propriei definiții a succesului?

min/max part

Materiale:
Foi albe de hârtie, pixuri, reviste cu imagini
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6

25

Instrumentar de resurse
Ce este un instrumentar de resurse?
Un instrumentar de resurse este un depozitar pentru toate resursele pe care le avem la
dispoziție și pe care le putem folosi pentru a ne gestiona viața în mod eficient, pentru a ne
spori starea de bine personală și satisfacția vieții. În plus, această cutie de instrumente poate
fi utilă atunci când ne confruntăm cu situații de suferință psihologică prin care trebuie uneori
să trecem cu toții. Sunt resurse care ne ajută să diminuăm, pe cât putem, probabilitatea de a
suferi o criză de sănătate mintală sau care ne permit să fim mai pregătiți să le depășim atunci
când acestea apar. Am putea numi cu ușurință acest instrumentar un kit de reziliență.
Aceste resurse le putem găsi în noi, în rețeaua noastră strânsă de familie și prieteni, în
comunitate, în spații de sprijin reciproc sau în medii profesionale. Ele pot fi direct legate de
sănătatea și starea noastră de bine mentală sau indirect, sprijinindu-ne să ne gestionăm
viața, să ne adaptăm și să ne ocupăm de situații noi într-un mod eficient.

Cum se creează un instrumentar de resurse?
Pentru a construi o cutie de instrumente pentru resurse, este util să începi prin a reflecta asupra
stării tale emoționale actuale, apoi să te gândești la acele lucruri care te fac să te simțiți bine
cu tine însuți și cu viața ta. De asemenea, este util să reflectezi la ceea ce trebuie să faci sau
să eviți pentru a nu te simți rău cu tine și viața ta. Un următor pas important este să reflectezi
asupra obiectivelor tale personale, a viselor tale sau a proiectelor de viață. În cele din urmă,
ținând cont de faptul că suntem cu toții vulnerabili ca oameni și că mai devreme sau mai
târziu în viață, cu toții va trebui să ne confruntăm cu situații de mare suferință sau pierdere,
este util să reflectăm asupra modului în care ne putem pregăti pentru a face față unei crize
de sănătate mintală.
În paralel, atunci când identificați resursele, permiteți-vă să luați în considerare ceea ce
dețineți deja, cum ar fi abilitățile personale (practice, mentale sau emoționale), obiceiurile
și cunoștințele, resursele materiale și financiare, dar apoi mergeți treptat către exterior,
identificând resursele pe care le puteți accesa în interiorul rețelei voastre sociale, comunității
din care faceți parte (de exemplu, grupuri de sprijin, grupuri care împărtășesc aceleași interese
sau obiective, spații de ajutor reciproc), sau prin servicii profesionale (de exemplu, medici,
profesori, specialiști financiari).
Cu toate acestea, trebuie să avem în vedere că unele lucruri care sunt utile la un moment
dat în viață pot fi inutile în altul. Setul nostru de instrumente pentru resurse trebuie revizuit
și actualizat după tranziția diferitelor etape ale existenței noastre sau când circumstanțele
noastre se schimbă.
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Planificarea activității
Titlu: Instrumentar de resurse

Timp: 90 de minute

Scop și elemente de învățare/obiective ale sesiunii:
Găsirea resurselor pentru a face față situațiilor dificile
Potrivirea resurselor cu situațiile

Metodologie pas cu pas:
Timp pentru fiecare pas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Disuții introductive (5 min)
Autoreflecție (15 min)
Strategii/resurse utilizate în prezent.
Strategiile/resursele disponibile, dar neutilizate.

Lucrul în grup pe un exemplu (10 min)
Participanții iau un exemplu de situație dificilă și sugerează strategii sau resurse pe care
le-ar folosi pentru a face față.
Muncă individuală (15 min)
Potrivirea situațiilor dificile cu resursele adecvate.
Discuții în grupuri de trei persoane (15 min)
Debriefing (30 min)

Amenajarea sălii, distribuția participanților: Participanții lucrează individual, în triouri sau în
întregul grup. Majoritatea timpului stau în cerc, fie pe scaune, fie pe perne.

Instrucțiuni pentru participanți

1.
2.

Discuții introductive (5 min)
În timpul acestei sesiuni ne vom concentra asupra resurselor pe care le avem pentru
momentele dificile și le vom aduna pe toate pentru a face o cutie de instrumente pe
care să o putem avea oricând la dispoziție. De ce este important să avem pregătit un
instrumentar de resurse și strategii de self-help?
Ce fel de resurse putem avea?
Autoreflecție (15 min)
Luați o foaie de hârtie, voi pune câteva întrebări și vă invit să petreceți puțin timp singuri,
după care să răspundeți la ele. Să vedem!
Ce din ceea ce ați făcut/utilizat în mod obișnuit până acum v-a ajutat să rămâneți
echilibrați? Enumerați câteva strategii/resurse. (5 min)

Care sunt resursele pe care le aveți la dispoziție pentru zilele dificile? Indiferent dacă
le folosiți deja sau nu. Utilizați acest model cu domeniile de resurse și încercați să
identificați resursele din cât mai multe zone posibil. (7 minute)
(Oferiți participanților fișa din resurse)
(Puneți următoarea întrebare numai dacă participanții au trecut deja prin alte activități
din acest manual)
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3.

Ce lucruri ați învățat din activitățile anterioare din cadrul training-urilor care v-au fost
utile și pe care vreți să le păstrați? (3 min)
Lucru în grup pe un exemplu (10 min)
Să luăm acum un exemplu de situație dificilă și să lucrăm pe ea în grup.
(Invitați participanții să ofere un exemplu)
Amintiți-vă dacă v-ați confruntat cu acest lucru în trecut sau nu. Dacă nu, atunci
încercați să vă imaginați în această situație, cum v-ați simți, de ce ați avea nevoie.
Acordați-vă un minut pentru a vă pune cu adevărat în această scenă.
Acum, împărtășiți o strategie sau povestiți despre resursele care v-au ajutat să vă
descurcați mai bine dacă ați trecut prin asta în trecut, sau unele care v-ar ajuta să vă
descurcați dacă v-ați confrunta cu asta în viitor. Vă invit să încercați cu adevărat să vă
conectați cu voi înșivă, cu nevoile voastre personale în această situație și cu ceea ce
este potrivit pentru voi.

4.

5.
6.

(Adunați răspunsurile participanților și scrieți-le pe un flipchart)

Muncă individuală (15 min)
Super! Acum să mergem mai departe și să lucrăm mai mult pe situațiile noastre
personale. Vă invit să enumerați câteva situații dificile cu care vă confruntați de obicei
sau cu care v-ați confruntat recent. Scrieți-le!
Pentru fiecare situație dificilă, potriviți cel puțin trei dintre resursele/strategiile enumerate
anterior, la începutul acestei sesiuni, care credeți că v-ar putea ajuta să faceți față mai
bine. Explicați foarte scurt, în scris, cum anume vă este de folos fiecare strategie în
fiecare situație.
Discuții în grupuri de trei persoane (15 min)
Acum că ați terminat, găsiți fiecare din voi alte două persoane, faceți grupuri de câte
trei și împărtășiți ceea ce ați scris. Împărtășiți resursele pe care le-ați adaptat fiecărei
situații și discutați de ce/cum ați crezut că vă pot ajuta. Veți avea aproximativ 5 minute
de persoană pentru a împărtăși și vă invit să adăugați resurse și strategii la propria listă
dacă găsiți ceva ce vă inspiră de la ceilalți în timp ce discutați.
Debriefing (30 min)

Întrebări de debriefing:
• Cum a fost exercițiul pentru voi?
• Au existat situații care vi s-au părut dificil de
potrivit cu resursele?
• Ați găsit resurse/strategii noi pentru a face
față situațiilor din trecut? De unde (alte
persoane, alte activități , etc.)? Dați un
exemplu.
• Ați auzit o strategie pe care cineva a scris-o și
e utilă pentru el/ea, dar nu credeți că vă poate
fi utilă vouă? Dați un exemplu.
• În ce domeniu vă găsiți de obicei resursele?
De ce nu ne gândim la resurse din alte
domenii?
• Cum simțiți că v-a ajutat să parcurgeți acest
proces și să aveți aceste instrumente?

Materiale: hârtie, pixuri, fișa cu domeniile

Sfaturi și trucuri:
Este util ca numărul total de participanți să poată
fi împărțit la trei în partea de discuții. Dacă nu, luați
în considerare timpul pe care îl aveți la dispoziție
atunci când formați grupuri. Dacă aveți mai mult
de 1 oră și 30 de minute, atunci puteți face un
grup de patru. Dacă timpul este scurt, atunci este
mai bine să aveți o pereche sau chiar să mergeți
direct pentru perechi în loc de grupuri de trei.

min/max part

Resurse: Domenii de resurse
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3

24

Domenii de resurse
Propriile mele abilități, cunoștințe și
resurse materiale

Profesional

Rețeaua mea socială

Comunitatea

Spații de sprijin reciproc
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Sustenabilitatea
Ce este sustenabilitatea?
Ce înseamnă să ﬁi sustenabil ? Ce este necesar
pentru o persoană să își acopere nevoile de bază?
Care sunt nevoile de bază ale unei persoane? Cum
distingem între nevoi și dorințe și cât timp investim
în satisfacerea nevoilor noastre de sustenabilitate?
Acestea sunt câteva dintre întrebările care apar din
impactul pe care îl au nevoile și dorințele noastre
asupra modului în care ne trăim viața. Luăm decizii
și dedicăm o parte din viața noastră muncii sau
altor modalități de a dobândi resursele necesare

pentru a satisface nevoile noastre de subzistență.
Stilul nostru de viață este influențat de felul în care
ne satisfacem nevoile de sustenabilitate și invers.
Definiția noastră de lucru pentru sustenabilitate
este capacitatea de a satisface nevoile de bază, de
supraviețuire , de hrană și adăpost „fie prin abilități
angajabile, un meșteșug, un talent valoros din punct
de vedere social, apartenența la o comunitate,
agricultură sau vânătoare și colectare”, după cum
psihologul Bill Plotkin o descrie.

Cum să devenim mai sustenabili?
În acest proces de încercare de a deveni mai
sustenabili, există o întrebare prioritară: „Care
sunt nevoile mele de sustenabilitate?”. Această
întrebare ne permite să ne definim nevoile de
supraviețuire și cât de mult sau ce fel de efort
este nevoie să depunem pentru a le satisface. De
asemenea, ne permite să facem diferența între
nevoi și dorințe și să realizăm că alegerea de a ne
satisface dorințele este una conștientă, opțională,
nu una de care depinde viața noastră.
Această
diferențiere
între
nevoile
de
sustenabilitate și dorințe este una care lipsește de
obicei în educația noastră modernă. De multe ori
trăim sub impresia că „avem nevoie” de un anumit
smartphone, o mașină specifică, o anumită marcă
de haine, un anumit tip de mâncare, băuturi, un
apartament în centrul orașului și așa mai departe.
Acest lucru are ca rezultat, de obicei, un sentiment

de capcană în care ne petrecem cea mai mare
parte a vieții noastre de zi cu zi lucrând pentru a
satisface aceste dorințe pe care la un moment
dat le-am interiorizat ca nevoi.
După ce ne-am definit nevoile de sustenabilitate,
putem deveni creativi în a găsi modalități de a
folosi propriile resurse sau resursele comunității
din care facem parte, pentru a satisface aceste
nevoi. Drumul obișnuit și automatizat pe care ne
aflăm e unul în care banii sunt considerați de multe
ori cea mai bună strategie sau ca fiind singura
resursă care ne poate asigura necesitățile de
bază. Cu toate acestea, dacă ne permitem să ne
lărgim perspectiva și să devenim creativi, putem
afla că, deși cel mai ușor este să ne gândim la
bani, cu siguranță nu e singura soluție și, în unele
cazuri, nici măcar nu e cea mai accesibilă.

De ce este sustenabilitatea relevantă pentru reziliență?
Faptul că sustenabilitatea acoperă cele mai
elementare lucruri necesare supraviețuirii noastre
face ușor de înțeles de ce aceasta este importantă
pentru reziliență. În cele din urmă, reziliența este mult
despre rezistență, supraviețuire în fața adversității,
asigurarea că ne îndeplinim nevoile noastre de bază,
fiziologice, și ne permite să ne ocupăm în continuare
de supraviețuirea și creșterea noastră psihologică.
Definind care sunt nevoile noastre de supraviețuire,

descoperim un sentiment de libertate și putere
interioară, dat de conștientizarea faptului că ne
putem susține prin abilitățile pe care le posedăm
și/sau să dezvoltăm în continuare abilitățile care ne
lipsesc. Definirea necesităților noastre de bază ne
face și mai capabili să găsim diferite modalități de a
le asigura, ceea ce ne oferă mai multe opțiuni și, prin
urmare, șanse mai mari de a ne satisface nevoile.

Referințe:
1. Bill Plotkin, Nature and the human Soul: Cultivating Wholenes and Community in a Fragmented world (Novuto, CA: New World
library, 2008), p. 194
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Planificarea activității
Titlu: Cultivarea Sustenabilității

Timp: 125 de minute - Două sesiuni: una de 45 de minute și alta de 65 de minute cu 15 minute de pauză

Scop și elemente de învățare/obiective ale sesiunii:

Dezvoltarea capacității de identificare a nevoilor
Descoperirea diferenței dintre nevoi și preferințe
Dezvoltarea unei înțelegeri sănătoase a nevoilor de sustenabilitate (de bază) și a modului de
îndeplinire a acestora
Descoperirea convingerilor ascunse/fixe despre sustenabilitate

Metodologie pas cu pas:
Timp pentru fiecare pas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Introducere și încălzire (10 min)
Primirea participanților, urmată de o plimbare aleatorie și o conversație axată pe conexiune.

Introducere privind sustenabilitatea (10 min)
Discuții despre sustenabilitate și construirea unei definiții comune în cadrul grupului.
Nevoi vs. preferințe (10 min)

Explorare personală a propriei înțelegeri asupra sustenabilității (15 min)
Un exercițiu individual realizat cu ajutorul unei resurse.
Pauză (15 min)

Descoperirea strategiilor care îndeplinesc nevoile de sustenabilitate (15 min)
Exercițiu de scriere liberă ghidat de facilitator cu întrebări.
Împărtășirea în perechi (10 min)
Discuții de grup (15 min)
Debriefing (25 min)

Amenajarea sălii, distribuția participanților: participanții lucrează în perechi, individual, iar
apoi în întregul grup, cea mai comună formă/distribuție este cercul.

Instrucțiuni pentru participanți

1.

Introducere și încălzire (10 min)
Bună ziua și bine ați venit, azi suntem aici pentru a descoperi ce este sustenabilitatea.
Pentru început, să ne ridicăm și să începem să ne plimbăm prin cameră la întâmplare,
mergând în orice direcție sau schimbând direcția brusc, doar urmați propriul ritm,
este grăbit sau lent și observați corpul vostru, cum se simte , cum se mișcă, de ce
are nevoie, poate vrea să meargă mai repede sau mai încet, poate are nevoie de o
mișcare specifică sau de un ușor masaj ... și observați că există oameni în jurul vostru ...
poate că nu ... fiți curioși de cine sunt acești oameni din jurul vostru ... și vino să te oprești
în fața altei persoane ... și doar te uiți în ochii ei ... și apoi mergi mai departe și găsești o
altă persoană și să te uiți în ochii ei ...
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2.

Introducere privind sustenabilitatea (10 min)
Acum, să ne întoarcem în cerc și să vorbim câteva minute.
Ce este sustenbilitatea? Ce vă vine în minte când auziți acest cuvânt?
(Adunați răspunsurile participanților și apoi dați definiția)
Sustenabilitatea este capacitatea de a satisface nevoile de bază, de supraviețuire, de
a ne hrăni și a ne adăposti „fie prin abilități angajabile, un meșteșug, un talent valoros
din punct de vedere social, apartenența la o comunitate, agricultură sau vânătoare și
colectare”, așa cum o descrie psihologul Bill Plotkin.
Ce nu este sustenabilitatea? Ce crezi că nu este inclus aici?

3.

(Adunați răspunsuri de la participanți, apoi adăugați sau explicați că orice în afara
nevoilor de supraviețuire (hrană, apă, aer, adăpost) nu sunt nevoi de sustenabilitate)

Nevoi vs. preferințe (10 min)
Să facem un exercițiu rapid. Închideți ochii și inspirați ... încet ... expirați ... inspirați din
nou... și apoi opriți-vă. Țineți-vă respirația cât puteți.
(Aprinde un băț parfumat cu tămâie sau alte mirosuri în timp ce își țin respirația)

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Diferența dintre aer și aer cu miros proaspăt: de unul chiar ai nevoie, iar celălalt este
doar o preferință; poți trăi cu sau fără el. Aceasta este diferența dintre preferințe și
nevoi. Fără unele puteți trăi (preferința), iar fără cealaltă (nevoia), nu puteți. Puteți trăi
fără sifon pentru tot restul vieții, dar nu mai mult de aproximativ 4 zile fără apă. Puteți
trăi fără burgeri și arahide, dar nu fără mâncare mai mult de 12 zile. Și așa mai departe.
Explorare personală a propriei înțelegeri asupra sustenabilității (15 min)
Pentru următoarea parte, vom lucra individual și ceea ce veți face este că veți explora
conceptul personal, sistemul de credințe despre sustenabilitate, folosind acest exercițiu
de auto-reflecție. Aveți 15 minute pentru a răspunde la toate întrebările.
(Oferiți exercițiul de auto-reflecție din resurse și 15 minute pentru a-l completa)
Pauză (15 min)

Descoperirea strategiilor care îndeplinesc nevoile de sustenabilitate (15 min)
Acum, că ați descoperit care sunt nevoile voastre de sustenabilitate, să vedem cum
satisfacem aceste nevoi și cum o putem face mai bine?
Vom folosi un exercițiu de scriere liberă și vă voi pune o serie de întrebări cu o scurtă
pauză între ele. Sunteți invitați să scrieți fără să vă opriți și să scrieți fiecare întrebare pe
o pagină diferită.
•
•
•
•

Cum îți îndeplinești nevoile de sustenabilitate în acest moment?
Ce poți face mai bine?
Ce ai vrea să dezvolți/câștigi în ceea ce privește abilitățile de sustenabilitate?
Cât timp/efort consideri că este necesar pentru a satisface aceste nevoi?

Împărtășirea în perechi (10 min)
Găsiți un partener și împărtășiți ceea ce ați descoperit despre strategiile voastre
personale pentru a vă satisface nevoile de sustenabilitate.

Discuții de grup (15 min)
Să ne adunăm înapoi în cerc. Aș dori să aud de la voi toți despre descoperirile voastre
personale referitoare la sustenabilitatea personală.
Aș dori să construim împreună o înțelegere mai profundă, o definiție mai funcțională
a Sustenabilității. Oricine poate începe și vom împărtăși cu toții trecând obiectul de
vorbire unei alte persoane când am terminat. Întrebarea este: „Ce ai descoperit despre
nevoile tale personale de sustenabilitate?”
Debriefing (25 min)
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Întrebări de debriefing:
•
•
•
•
•

Sfaturi și trucuri:
• Citiți resursele și capitolul introductiv înainte
de a facilita atelierul, pentru a fi conectat la
subiect și la filosofia din spatele sustenabilității.
• Parcurgeți și voi exercițiul de auto-reflecție
înainte de atelier, astfel încât să aveți o
cunoaștere aprofundată a rezultatelor.

Ce am făcut în timpul acestui atelier?
Cum v-ați simțit pe tot parcursul procesului?
Ce a fost surprinzător pentru voi? Ce ați
descoperit?
Cum schimbă viziunea asupra nevoilor și
dorințelor/preferințelor voastre ceea ce ați
descoperit azi?
Cum puteți aplica acest lucru în viața de zi cu zi?

Materiale: Pixuri și hârtii A4, bețișor parfumat

Resurse:
Exercițiu de auto-reflecție asupra sustenabilității

min/max part

4

24

Exercițiu de auto-reflecție asupra sustenabilității
Vă rugăm să răspundeți la toate întrebările cât mai detaliat posibil.
De ce ai nevoie în viața ta de zi cu zi? Care sunt lucrurile, articolele, serviciile și altele pe care le
folosești, le consumi, pe care cheltui bani? Enumeră aici totul, oricât de mic sau de mare ar fi.

Fără ce în viața ta nu te poți descurca? Care sunt acele lucruri, servicii, produse, articole (din
lista de mai sus sau altele) pe care le-ai pune în rucsac dacă ar trebui să te muți undeva
departe și ai putea transporta doar acest rucsac?

De ce ai nevoie pentru a supraviețui? Dacă ai fi dintr-odată singur, într-un loc ciudat, necunoscut,
doar cu tine însuți și doar pentru tine ar trebui să îți faci griji și doar pe tine să te îngrijești? De
ce ai avea nevoie? Cum ți-ai oferi adăpost, hrană, apă, îngrijire personală?

Cum îți îndeplinești aceste nevoi de bază, de sustenabilitate chiar acum în viața ta? De unde
sau cum provine mâncarea ta? Cum îți asiguri propriul adăpost și/sau apă? Prin ce acțiuni
(muncă, voluntariat, apartenența la un grup sau la o familie)?
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Capitol

06

Natura

Cum înțelegem noi natura?
Când vorbim despre natură, vorbim despre tot ceea ce este în jurul nostru și în interiorul nostru. Prin acest
manual abordăm și înțelegem natura ca și comunitatea Pământului, totalitatea ființelor, elementelor,
plantelor, animalelor (inclusiv oamenii), ciupercilor, insectelor, bacteriilor și virusurilor.
Această viziune asupra lumii ne face să fim conștienți nu numai de natura evidentă pe care o putem întâlni
și observa, cum ar fi copacii, cerul, vântul, iarba, , etc; dar și de celelalte ființe cărora nu le acordăm atenție,
cum ar fi bacteriile și ciupercile, oxigenul, solul și multe altele.
De asemenea, dorim să introducem aici ideea că noi, ca indivizi, suntem o parte integrantă a unui ecosistem,
unul în care supraviețuim sau prosperăm, dar mai important, în acest ecosistem suntem în relație constantă
cu celelalte ființe naturale care locuiesc în aceeași bio-regiune.
Și aceste relații sunt cele care determină starea noastră de bine, adaptarea la viața noastră și rezistența
noastră pe termen lung și scurt.
Relația dintre noi și apa pe care o bem, sursele de hrană și de aer proaspăt sau materialele de care avem
nevoie pentru a ne încălzi, pentru a ne îmbrăca și a construi un adăpost, sunt esențiale pentru viața noastră.
Depindem de aceste resurse chiar pentru supraviețuirea noastră, dar totuși aceasta este o relație naturală
de interdependență. Este o relație de a da și a primi. La fel ca între tine copacii și tufișurile din jurul clădirii tale,
care respiră CO2 pe care îl expiri la fiecare câteva secunde, iar tu respiri oxigenul pe care acestea îl expiră.
Adevărul simplu despre rolul nostru în natură este acesta: avem nevoie unul de celălalt. Și cu cât suntem
mai conștienți de împrejurimile noastre, de relația pe care o avem cu ceilalți locuitori ai bioregiunii noastre,
cu atât reziliența noastră personală și comunitară crește și se întărește.

Natura și reziliența emoțională
Există multe de spus despre impactul pe care natura îl are asupra sănătății emoționale, mentale, fizice
și spirituale, în principal, deoarece natura poate fi înțeleasă sau chiar simțită ca procesul cuprinzător al
tuturor celorlalte procese.
Totul este natură și noi suntem natură. Deci, orice acțiune pe care o întreprindem pentru a simți această
legătură, acest sentiment de apartenență, are un impact pozitiv asupra sănătății noastre mintale. De
la petrecerea timpului contemplând o plantă în ghivece pe biroul nostru de lucru sau deschiderea
ferestrei din camera noastră și simțirea aerului curat de afară, până la actul de a petrece câteva ore
sau zile într-un cadru sălbatic sau chiar mai îndrăzneț, angajarea într-o comunicare între specii, aceste
acțiuni, proiecte sau practici aduc o serie de beneficii vieții noastre.
Niveluri crescute de condiție fizică bună, circulație sanguină mai bună, scăderea stresului și oboselii,
acces emoțional sporit și integrarea emoțiilor, somn mai bun, creștere a sentimentului general de
bunăstare și apetit mai mare, sunt doar câteva dintre beneficiile pe care le obținem din timpul petrecut
în natură.
Experiențele imersive și aprofundate în natură, ne pot oferi o nouă perspectivă asupra vieții noastre
emoționale și psihologice. A fi oglindit de natură ne poate ajuta să găsim soluții inovatoare la problemele
vieții, iar natura are tendința de a fi un bun recipient pentru vindecare emoțională și psihologică.
Nu este faptul că natura este în vreun fel magică (deși poate fi așa), ci că, atunci când suntem în natură,
începem să ne amintim cine suntem, descoperim indicii importante despre cum ne putem îmbunătăți
pe noi înșine și chiar despre cum putem contribui la lumea noastră . În natură suntem acceptați pentru
ceea ce suntem, cu defectele, deficiențele, talentele, viciile, darurile noastre, pentru tot ceea ce suntem.
Acestea și multe aspecte de a fi în și cu natura duc la o reziliență sporită și, prin urmare, devenim mai
pregătiți să facem față la orice aruncă viața asupra noastră.
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Beneficiile naturii
Ce înțelegem prin beneficiile naturii?
În cartea sa “Last Child in the Woods” („Ultimul copil
din pădure”), Richard Louv descrie tulburarea de
deficit de natură. El a inventat acest termen pentru
a descrie costurile umane ale înstrăinării de natură,
lucru de care suferă omul modern. Termenul nu
trebuie să fie un diagnostic medical (deși poate
ar trebui să fie), ci mai mult să creeze un apel de
trezire pentru a ne reaminti că venim din natură,
suntem natură și avem nevoie de natură să fim
sănătoși, rezistenți și puternici.

Beneficiile de a fi în natură, de a fi conștient de
natură, înconjurat de, în ton sau cufundat în natură
sunt multe. Sunt uimitoare și simple în același timp
și sunt la îndemâna noastră. Acestea variază de la
scăderea stresului și anxietății, stare genrală mai
bună, somnul mai calitativ, emoții plăcute precum
recunoștința, respectul și fericirea, tensiunea
arterială mai bună și scăderea durerii cronice,
chiar la un sistem imunitar mai puternic și rata
de recuperare după boală și traume, și asta doar
pentru a numi câteva.

Cum accesăm aceste beneficii?
În primul rând, ia în considerare ideea că natura
este totul. Suntem înconjurați de natură tot timpul
într-un grad scăzut sau înalt. Natura poate fi
planta care se află pe biroul sau pervazul tău sau
arborele pe care îl vezi pe fereastră; poate fi chiar
cerul albastru sau înnorat sau tufișurile și iarba din
fața clădirii tale. Natura se găsește în jurul nostru,
chiar dacă trăim într-un oraș aglomerat sau într-o
cabană izolată în pădure.
Pentru beneficiile pe care le poate oferi natura,
putem să facem o simplă plimbare în parc sau să
respirăm hrănitor și profund, privind cerul minunat
sau bucurându-ne de umbra răcoroasă a unui
copac, de cum se simte ea pe pielea noastră sau
mirosind parfumul unei ﬂori... . Cu toate acestea,
pentru a fi în acest tip de relație, este nevoie de
un pic de conștientizare, de atenție, atât în exterior

pentru a fi direcționată către elemente sau ființe
naturale, cât și în interior astfel încât o parte din
această conștientizare să se îndrepte către sine.
Este ca o fuziune, o colaborare între conștientizarea
propriei stări de a fi (Cum sunt în acest moment?
Ce fac? Cum mă simt) cunoscută și sub numele de
conștiință de sine și conștientizare a ceea ce este în
jurul meu (Ce elemente naturale sunt în jurul meu,
cu ce ființe naturale: copac, piatră, iarbă, viespe sau
furnică împărtășesc acest spațiu?). Sau exprimate
într-un alt mod, conștientizarea ecosistemului
natural din care fac parte.
Vrem să subliniem aici un fapt foarte important, și
anume că nu este necesar să ai acces sau să te
afli în natura sălbatică (deși ajută) și că poți simți
beneficiile de a fi în natură în propria ta casă, într-un
oraș, într-o metropolă sau într-o zonă de suburbie.

Beneficiile naturii și reziliența
Pentru a ne bucura de beneficiile naturii, este
nevoie doar de comutarea atenției de pe viețile
noastre ocupate, cu ritm alert, de la mințile noastre
cu gândire strategică extrem de cognitivă, către
un mod mai integrat, holistic de a ne cunoaște pe
noi înșine și lumea. Putem folosi ceea ce dr. Eligio
Stephen Gallegos numește Cele Patru Ferestre ale
Cunoașterii, patru moduri naturale, patru modalități
de cunoaștere a lumii în mod direct: Sentimente
(emoțiile, ale noastre și ale altora), Simțirea (cele 5
până la 12 simțuri ale corpului uman), Imaginația
(imaginația profundă care este vie și participativă)
și Gândirea (centrată pe inimă, orientată spre sistem,
gândire mitologică).
Implicarea în lume, interacțiunea și vizionarea lumii

prin aceste patru modalități ne oferă o modalitate
de a participa pe deplin la lumea din jurul nostru și,
în același timp, la lumea din interiorul nostru. Oferă o
modalitate de a fi în legătură cu natura și cu noi înșine,
pentru a observa beneficiile modului în care natura ne
influențează zi de zi.
Reziliența personală și în comunitate este puternic
influențată de această conexiune interioară și
exterioară a lumii datorită faptului că ne permite să
simțim mai profund ecosistemul local din care facem
parte și, de asemenea, realitatea noastră interioară. Cu
toate acestea, la un nivel mai simplu, doar a fi în natură
are toate beneficiile descrise mai sus, susținândune starea de bine, angajamentul față de viață și
recuperarea noastră din fața în fața adversităților.

Referințe:

1. Last child in the woods, Richard Louv, https://www.childrenandnature.org/about/
2. Animals of the Four Windows: Integrating Thinking, Sensing, Feeling and Imagery, E. S. Gallegos Ph.D., www.esgallegos.com
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Planificarea activității
Titlu: Beneficiile Naturii

Timp: 190 de minute

Scop și elemente de învățare/obiective ale sesiunii:

Descoperirea de activități și practici pentru a fi în legătură cu natura și experimentarea
beneficiilor acesteia
Descoperirea beneficiilor pe care le aduce conexiunea cu natura
Obținerea informațiilor despre posibilele beneficii ale petrecerii timpului în natură și de a fi
într-o conexiune constantă cu aceasta
Creșterea atitudinii pozitive față de petrecerea timpului în natură și simțirea legăturii cu natura

Metodologie pas cu pas:
Timp pentru fiecare pas:

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Introducere și conexiune (10 min)
Primirea participanților, introducerea subiectului și intenției atelierului, după care participanții se
conectează cu ei înșiși.

Plimbare pe afară (15 min)
Participanții sunt invitați în aer liber să observe că suntem în natură. Vor avea o scurtă plimbare
de 5 minute în zona înconjurătoare.
a. O scurtă plimbare
Invitați participanții la o scurtă plimbare individuală, în tăcere în zona înconjurătoare. Acordați-le
5 minute și rugați-i să nu rătăcească prea departe. Când s-au scurs cele 5 minute, chemați-i
folosind un fluier, tambur, sau alt obiect zgomotos pentru a semnala că este timpul să se întoarcă.
b. Informații despre Modelul celor 4 Ferestre ale Cunoașterii
Aprofundarea experienței conexiunii cu natura (10 min)
Ajutați participanții să fie conștienți de gândurile, emoțiile, simțurile și imaginația lor în timp ce se
află în natură.
Pauză (10 min)

Călătorie în natură (65 min)
Participanții sunt invitați să facă un efort conștient intenționat pentru a se conecta cu natura, cu un
element/ființă din natura înconjurătoare. Ei primesc invitații pe baza celor patru ferestre ale cunoașterii.
Timp de împărtășire și integrare (20 min)
Lucrări de artă individuale și împărtășirea în perechi.

Brainstorming (15 min)
Discuție de grup sub forma unui brainstorming despre beneficiile naturii descoperite și, între
timp, facilitatorul creează o înregistrare grafică - scriind răspunsurile într-un mod frumos pe un
flipchart sau pe bucăți de hârtie cu rezultatele brainstorming-ului și apoi le prezintă participanților
la sfârșit. Acesta este un bun mod grafic de a sublinia experiențele și ideile atelierului.
Debriefing (20 min)
Încheiere (5 min)

Amenajarea sălii, distribuția participanților: Activitatea principală este o călătorie în natură,
afară într-un parc, pădure, orice cadru natural sălbatic sau semi-sălbatic, unde se poate face
o plimbare. Se poate începe în interior și apoi se iese afară, dar cel mai bine este ca atelierul să
înceapă afară pentru a nu pierde mult timp. Călătoria este menită să faciliteze conexiunea cu
natura într-o manieră treptată.
Toți participanții trebuie să aibă un obiect care sa le indice timpul- un ceas, un telefon.
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Instrucțiuni pentru participanți

1.

2.

Introducere și conexiune (10 min)

Bun venit tuturor! Suntem aici pentru a descoperi împreună ce aduce conexiunea cu
natura în viața noastră, cum ne influențează bunăstarea și cum ne poate face mai
rezilienți. Prin această călătorie ne propunem să ne conectăm pur și simplu profund cu
natura și să descoperim care sunt beneficiile acestei conexiuni.
Să începem prin a avea un moment de conștientizare de sine, concentrându-ne
asupra respirației noastre, observând inspirația ... expirația ... doar observați că inspirați
și expirați ... și încet, cu ochii închiși, imaginați-vă într-un moment de azi, oricând înainte
de începerea atelierului ... permiteți-vă să fiți în acel moment .. cu toată ființa voastră.
Deschide-ți imaginația, emoțiile, simțurile, gândirea ... și fii doar în acest moment ... ce
este în jurul tău? Ce observi? ... Există alți oameni în jur sau ești singur? ... Ce simți? ... Ce
emoții sunt prezente în interiorul tău? ... Ce observi prin intermediul ochilor, urechilor,
mirosului, atingerilor, gustului? ... Ce gânduri îți trec prin minte? ... Ce imagini, metafore,
forme îți trec prin imaginație? ...
Plimbare pe afară (25 min)

a. o scurtă plimbare
Sunteți invitați să faceți o plimbare prezentă în această zonă, pentru următoarele 5
minute. Aceasta este o activitate individuală, deci nu vorbiți sau interacționați în niciun
fel. Mergeți foarte încet și deschideți toate cele patru ferestre ale cunoașterii: gândire,
sentimente, simțire și imaginație. În timp ce mergeți, observați ce emoții sau stări
apar în voi, ce simțiți, ce gânduri sau povești profunde apar, ce imagini, simboluri sau
metafore apar în ochiul minții.
Asigurați-vă că nu vă plimbați prea departe, deoarece vă voi da un semnal (demonstrați
de două ori cu instrumentul) când ar trebui să reveniți și trebuie să îl puteți auzi.
(După 5 minute semnalizați întoarcerea, faceți un cerc în picioare, puneți o întrebare:
Cum a fost?)

3.

b. Informații despre Modelul celor 4 Ferestre ale Cunoașterii
Autorul și eco-psihologul Stephen Eligio Gallegos a descris patru moduri prin care noi, ca
oameni, înțelegem și dobândim cunoștințe despre lume și despre noi înșine: gândirea,
sentimentele, simțirea și imaginația. Aceste patru moduri de cunoaștere sunt egale cu
valoarea și puterea în ființa noastră. Și fiecare oferă o perspectivă diferită asupra lumii
noastre exterioare și interioare, creând împreună o imagine întreagă. Este modul în
care suntem construiți în mod natural pentru a ne implica în lume.
Aprofundarea experienței conexiunii cu natura (10 min)

Acum vă invit din nou să mergeți și să fiți singuri în tăcere în natură și de data aceasta
veți avea la dispoziție 10 minute pentru a vizita câteva locuri. Nu vă gândiți prea mult
la asta, pur și simplu mergeți intuitiv în două - trei locuri diferite și stați acolo câteva
minute și deschideți toate ferestrele. Permiteți-vă să cunoașteți acest loc într-un mod
holistic, prin cel puțin două moduri de cunoaștere la un moment dat. De exemplu, vă
puteți concentra asupra simțurilor (ceea ce vedeți, auziți, mirosiți, gustați, atingeți) și în
același timp observați ce sentimente/emoții se trezesc în voi. Sau ați putea observa ce
gânduri aveți, ce povești vă spuneți despre acest loc, ce gânduri profunde se trezesc
în voi și în același timp observați ce imagini, versuri, metafore, simboluri, viziuni, vise,
amintiri , vin spre voi. Sau v-ați putea concentra asupra gândurilor și simțurilor voastre...
ați prins ideea. Cel puțin două, dacă nu toate cele patru moduri de cunoaștere în toate
locurile pe care le vizitați. Asigurați-vă că vizitați cel puțin două locuri diferite. Din nou,
nu mergeți prea departe, astfel încât să puteți auzi semnalul de întoarcere. Aveți la
dispoziție 10 minute pentru asta; aveți întrebări?
(după 10 minute, semnalizați întoarcerea, faceți un cerc în picioare, puneți o întrebare:
Cum a fost?)
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4.
5.

Pauză (10 min)
Călătorie în natură (65 min - 15 min instrucțiuni și 45 min plimbare prin natură)

Veți avea puțin mai mult timp pentru a vă afla în natură, în prezența unui element, a
unei ființe sau a unui loc în natură. Ce ar putea fi? Ei bine, pentru început, tot ceea ce
ne înconjoară este viu, animat, are o prezență și putem chiar, cu un efort conștient, să
purtăm un dialog cu toate acestea. Așadar veți fi invitați să găsiți o ființă în natură, să
fiți în prezența ei, să observați sau să purtați o conversație cu ea. Poate fi o piatră, un
copac, un fir de iarbă, pământul, vântul, apa, un gândăcel sau norii. Orice ființă sau
element al naturii este OK.
Vă voi oferi într-o clipă invitații specifice, lucruri pe care le puteți face cu această
ființă și sunteți invitați să vă conectați/să vă angajați la nivelul în care vă simțiți puțin
inconfortabil, dar pentru a ajunge în acest punct în care vă simțiți puțin inconfortabil, nu
rămâneți în zona de confort.
Iată deci invitațiile! Le puteți scrie sau nu și le puteți face pe toate sau pur și simplu alegeți
una sau două. Când termin să dau invitațiile, sunteți invitați să începeți plimbarea direct,
fără a vorbi între voi:
• Găsește un loc, o ființă sau un element din natură sau lasă-te găsit de unul. Deschideți
toate ferestrele de cunoaștere și vezi ce trece prin ﬁecare.
• Ce poveste este adânc în gândurile tale în prezența acestei ființe? Sau ce poveste
îți spui despre această altă ființă? Despre tine însuți cu ea? (Gândire)
• Scrie povestea personală a acestei ființe. (Gândire)
• Observă ființa prin toate simțurile: atingere, auz, miros, gust, vedere, temperatură.
(Simțuri)
• Simte ce emoții apar în tine în prezența acestui element și comunică-le (cu voce
tare sau prin jurnal) sau pur și simplu fii prezent cu aceste emoții. (Sentimente)
• Observă orice imagini, metafore, simboluri, amintiri sau orice altceva din imaginația
ta profundă care poate apărea. (Imaginație profundă)
• Desenează, schițează, modelează sau creează o poezie inspirată din acest element.
(Imaginație profundă)

6.

7.

Pentru această activitate aveți la dispoziție 45 de minute. Porniți temporizatorul acum
și asigurați-vă că vă acordați suficient timp pentru a reveni aici. Ne întâlnim exact aici
la (specificați ora numărând 45 de minute de acum). Vă reamintesc că aceasta este
o activitate individuală, vă rog să respectați procesul reciproc și să nu interacționați în
niciun fel unul cu celălalt până nu ne întâlnim din nou aici.
Timp de împărtășire și integrare (20 min)

Luați o bucată de hârtie și desenați o cronologie a experienței voastre personale în
călătorie SAU realizați un obiect simbolic cu lut care îl reprezintă. (10 minute)
(Când mai au încă trei minute anunțați-i)
În regulă, permiteți-vă acum să ajungeți la sfârșit și, dacă simțiți să continuați, veți avea
întotdeauna timp pentru asta mai târziu.
Acum, alegeți un partener și împărășiți cum a fost această experiență pentru voi și ce
ați descoperit prin lucrarea de artă. (10 minute)
Brainstorming (15 min)

În regulă, haideți să reunim ceea ce am descoperit despre beneficiile de a fi în natură.
Mi-aș dori ca noi să facem un brainstorming, să culegem roadele experiențelor noastre
colective și să facem o înregistrare a acesteia.
Așadar, să creăm un brainstrorming aici, de emoții, gânduri, imagini, metafore și simțuri
și să creăm împreună ceva minunat.
Vom avea o întrebare la care răspundem cu toții și sunteți invitați să dați cât mai multe
răspunsuri posibil. Orice este în regulă; orice idee, tot ce vă vine. Și le voi nota pe toate.
Întrebarea este: „Care sunt avantajele conectării cu natura?”
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8.
9.

Debriefing (20 min)
Încheiere (5 min)

Pentru a închide această activitate, vă invit să împărtășiți un cuvânt sau o frază sau
metaforă care descrie această experiență pentru voi. Începe cine se simte pregătit și
vom merge în sensul acelor de ceasornic.

Materiale: unul sau două ceasuri de rezervă,
dacă este posibil, hârtie de flipchart și câteva
markere, tambur sau zornăitoare, sau fluier
puternic, hârtii A4, creioane, pasteluri, creioane de
ceară, stilouri, lut modelator sau plastilină

Întrebări de debriefing:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ce am făcut în acest atelier/activitate?
Cum v-ați simțit de-a lungul acestei activități?
Care au fost principalele/cele mai puternice
emoții pe care le-ați simțit parcurgând
această experiență?
Ce ați descoperit despre beneficiile naturii?
Ce v-a surprins în legătură cu ce poate aduce
natura experienței voastre?
Ce ați învățat despre aspectele pozitive ale
petrecerii timpului în natură?
Cum vă puteți angaja în întâlniri cu natura
mai benefice în viitor?
Ce puteți face în viața de zi cu zi pentru a fi
mai conectați cu Natura?
Ce luați din această experiență?

Sfaturi și trucuri:

Ideile care rezultă din brainstorming pot fi
transformate într-un
PDF care este trimis
participanților după atelier.

Resurse:
min/max pax
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Conectarea cu natura
Ce înțelegem prin conectarea cu natura?
Conectarea cu natura, așa cum se înțelege
în acest manual, este pasul, mișcarea spre
descoperirea faptului că suntem natură. Facem
parte dintr-un ecosistem mai mare. Suntem
încorporați și strâns legați într-o rețea mai mare
de viață, în care avem o multitudine de conexiuni.
Există un mit urban, sau poate o umbră
culturală sau un punct orb care sună astfel: „Ești
independent. Ești singur și singurul responsabil
pentru circumstanțele tale de viață ”. Acest mit
este dezmințit atunci când ne îndreptăm atenția
către natură, spre ființele vii, către ceilalți care
locuiesc în același ecosistem ca și noi.

Suntem într-o interacțiune constantă cu tot
ceea ce este în jurul nostru; fie că sunt copaci
care ne furnizează oxigen, apă care ne potolește
setea, corbi care mănâncă resturile de mâncare,
viermi care ne compostează hrana, ciuperci care
descompun carbonul în zaharuri, legume și fructe
care ne hrănesc, nori care aduc ploaie, și așa
mai departe.
Conexiunea cu natura este acțiunea simplă, dar
profundă, de a acorda atenție și de a recunoaște
că celelalte ființe din mediul nostru sunt vii și
inteligente și că suntem interdependenți.

Cum dezvoltăm conectarea cu natura?
În culturile noastre moderne, conexiunea cu natura
poate fi dezvoltată prin diferite practici menite
să ne ajute să ne amintim această conexiune,
să învățăm din nou cum să ne ajustăm naturii și
comunicării ei. Unele dintre aceste practici sunt:
plimbări conștiente în natură, activități solo sau de
grup în medii naturale, conversații peste granițele
speciilor, imersiuni în natură și multe altele pe care
le puteți găsi în resursele menționate la sfârșitul
capitolului.
În culturile noastre occidentalizate, capacitatea
de a dialoga cu natura este una care nu numai
că a fost eliminată din educație, dar este, de
asemenea, descurajată activ în majoritatea
aspectelor vieții.
După cum s-a menționat anterior, primul pas este
să recunoaștem că totul este viu și inteligent, și apoi
să facem saltul pentru a ne conecta cu acești alții
(copac, tufiș, furnică, nor , etc.) și apoi să ascultăm
holistic (prin simțurile noastre, emoții, imaginație și

gândire profundă) la ceea ce au de spus.
Am putea spune că această conexiune cu natura
se dezvoltă la fel ca orice altă relație semnificativă.
Necesită curiozitate, timp, efort, energie, interes și
disponibilitate de a învăța și de a fi schimbat prin
această relație.
În contrast, în culturile indigene bazate pe natură,
această conexiune se dezvoltă prin acțiunile vieții
de zi cu zi, deoarece aceste culturi sunt adânc
înglobate în mediile lor naturale, iar conexiunea
lor nu este întreruptă prin tehnologie sau educație
obligatorie.
Într-o lume în care criza climatică este una dintre
cele mai urgente și semnificative provocări cu
care se confruntă societatea noastră, suntem
invitați să ne amintim și să învățăm din nou cum
să fim în contact direct cu celelalte ființe vii din
ecosistemele noastre. În acest fel, putem face
partea noastră unică în menținerea acestei
minunate lumi de care depindem.

Conectarea cu natura și reziliența
O persoană care e în legătură cu natura găsește
în ea un aliat important. Natura ne reflectă
problemele importante pe care trebuie să le
analizăm în viața noastră. În același timp, ne oferă
sprijin necondiționat, compasiune deplină și este
întotdeauna acolo pentru a ne asculta și a ne
calma durerile și luptele.
Când suntem în contact cu natura, descoperim
resurse interioare ascunse sau uitate, ne vindecăm

emoțional, mental și fizic, iar majoritatea oamenilor
care petrec timp în natură tind să descopere că
fac parte într-adevăr din ceva mai mare decât ei,
având un sentiment de apartenență care poate fi
găsit numai în adevărata noastră casă.
Toate beneficiile menționate anterior conduc
către un om rezilient, pe deplin viu, un om care
face parte dintr-un ecosistem rezilient, animat și
prosper.

Referințe:
1.
2.

3.

Último niño en el bosque, Richard Louv, https://www.childrenandnature.org/about/
Animales de las Cuatro Ventanas: Integración de Pensamiento, Detección, Sentimiento e Imágenes, E. S. Gallegos PhD.,
www.esgallegos.com
Bill Plotkin, Nature and the Human Soul: Cultivating Wholeness and Community in a Fragmented World (Novato, CA: New World Library, 2008)
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Planificarea activității
Titlu: Natura din interior și din exterior

Timp: 180 de minute

Scop și elemente de învățare/obiective ale sesiunii:

Dezvoltarea unor modalități accesibile simple (instrumente, practici) de a fi conectați cu natura
Descoperirea conexiunii inerente cu natura pe care o au toate ființele umane
Creșterea atitudinii pozitive față de petrecerea timpului în natură și a sentimentului de
conectare cu natura
Creșterea motivației și a sentimentului că merită să fim conștienți de conectarea cu natura

Metodologie pas cu pas:
Timp pentru fiecare pas:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introducere și conectare (10 min)
Primirea participanților și introducerea subiectului și intenției atelierului, după care
participanții se conectează cu ei înșiși.

Scurtă discuție de grup pe tema conectării cu natura cu contribuția facilitatorului (20 min):
Facilitatorul ghidează o discuție despre ce înseamnă conectarea cu natura pentru
participanți timp de 5-10 minute, după care introduce informațiile. Se continuă cu
citirea poeziei (poveștii): Nalungiaq găsită în resurse. Citiți-o de două ori și apoi puneți
participanților întrebările de mai jos, pe toate o dată și luați câteva răspunsuri (aveți
răbdare, la început poate fi puțin dificil pentru ei să împărtășească).
Conectarea cu natura (25 min)
Activitate individuală în natură urmată de împărtășirea în întregul cerc.

Întâlnire solo cu natura (75 min)
Participanții primesc invitații și instrucțiuni și apoi li se acordă timp să stea singuri în natură.
Timp de împărtășire și integrare (20 min)
a. Scriere (10 min)
b. Împărtășire în perechi (10 min)
Debriefing (25 min)
Încheiere (5 min)

Amenajarea sălii, distribuția participanților: Participanții lucrează în perechi, individual, iar
apoi în întregul grup, cel mai obișnuit model/formă de distribuție este un cerc (fie pe scaune
sau perne pe pământ). Activitatea principală este o călătorie în natură, afară într-un parc,
pădure, orice cadru natural sălbatic sau semi-sălbatic, unde se poate face o plimbare. Toți
participanții trebuie să aibă un ceas sau un telefon în modul avion și un jurnal personal.

Instrucțiuni pentru participanți

1.

Introducere și conectare (10 min)
Bine ați venit cu toții, suntem aici pentru a descoperi împreună ce aduce conectarea
cu natura în viața noastră, cum să ne conectăm profund și direct cu natura și să
experimentăm modul în care aceasta influențează reziliența noastră în viața de zi cu zi.
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2.

Vom descoperi în acest atelier cum putem să ne conectăm cu celelalte ființe care sunt
în jurul nostru, în natură și ce poate aduce această conexiune în viețile noastre.
Așadar, să începem conectându-ne mai întâi la noi înșine și, pentru aceasta, vă invit
să închideți ochii pentru câteva clipe. Și, în timp ce faceți asta, începeți să vă observați
respirația ... aerul care intră ... aerul care iese ... observați doar ... observați fiecare
inspirație... fiecare expirație ... nu trebuie să fiți nicăieri și nimic altceva nu trebuie să
faceți ... și dacă apare vreun gând ... lasă-l să plece, știind că, dacă este important,
se va întoarce mai târziu ... observă sunetele din jur, lumina care vine prin pleoape,
temperatura din jurul tău, postura corpului, propria temperatură, bătăile inimii tale ... și
acceptă toate acestea ca realitate actuală. Și pe măsură ce le simți, permite-ți să fii pe
deplin aici, în această experiență ... lasă în urmă sarcinile și grijile, orașul din care ai venit
și rutina zilnică și permite-i întregii ființe să ajungă în acest loc, în această experiență.

Scurtă discuție de grup pe tema conectării cu natura cu contribuția facilitatorului (20 min)
Ce vă vine în minte când auziți conectare cu natura? Cum vă conectați cu natura?
Acest atelier se bazează pe o premisă animistă/naturalistă că tot ceea ce este în jurul
nostru este viu și noi, ca oameni, suntem animale, facem parte dintr-un ecosistem mai
mare format din numeroase ființe: copaci, tufișuri, insecte, păsări, animale, ciuperci,
râuri, lacuri, nori și așa mai departe. Tot din natură este viu și suntem înclinați în mod
natural să fim în conexiune, comunicare și parte a acestei rețele mai mari de viață.
(Citește poezia/povestea Naqguliaq)

3.

Ce a rămas cu voi auzind asta? Ce a rezonat în voi? Ce parte din poveste a rămas cu voi?

Conectarea cu natura (25 min)
Așadar, în următoarele câteva minute, vă invit la o activitate individuală, ceea ce
înseamnă că se face fără a interacționa unii cu alții sau a purta o conversație.
Mergeți și găsiți un loc, pentru a fi în natură, cu natura. Găsiți doar un loc. Și observați-l.
Vedeți dacă există vreo ființă care vă atrage atenția acolo. Și fiind în acest loc, puteți
să-i spuneți salut, locului sau unei ființe din acest loc. Și puteți să mai spuneți de ce
sunteți acolo.
Și după aceea, doar observați. Deschideți-vă sentimentele, gândirea, simțurile și
imaginația și observați doar ceea ce se întâmplă în jurul vostru și în interiorul vostru.
Nu mergeți prea departe pentru că trebuie să vă întoarceți aici în 15 minute. Setați un
cronometru sau o alarmă pentru a afla când trebuie să reveniți.
(După ce se întorc, acordați un scurt moment de 5 minute pentru a împărtăși în grup)

4.

Cum a fost? Ar dori cineva să împărtășească experiența sa?

Întâlnire solo cu natura (75 min)
Ce se va întâmpla în continuare este că veți avea ceva mai mult timp să fiți în natură.
Aceasta este o activitate individuală, din momentul în care terminăm cu instrucțiunile,
până ne întoarcem la grup și începem discuția de grup.
Veți avea timp individual, solo în natură, în prezența unui element, a unei ființe sau a
unui loc în natură.
Așadar, veți fi invitați să găsiți o ființă în natură, să fiți în prezența ei, să o observați sau
să purtați o conversație cu ea. Poate fi o piatră, un copac, un fir de iarbă, pământul,
vântul, apa, o insectă sau norii, un animal, o pasăre. Orice ființă sau element al naturii.
Într-o clipă vă voi oferi invitații specifice, lucruri pe care le puteți face cu acest element
natural. Sunteți invitați să vă conectați/să vă angajați la nivelul în care vă simțiți puțin
inconfortabil și să încercați să ajungeți în acest punct în care vă simțiți puțin inconfortabil,
nu stați în zona voastră de confort.
Iată deci invitațiile; le puteți scrie sau nu și le puteți face pe toate sau pur și simplu alegeți
una sau două. Când termin de spus invitațiile, sunteți invitați să începeți plimbarea
direct, fără a vorbi între voi:
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5.

Găsește un loc, o ființă sau un element din natură sau lasă-te găsit de unul. Observă
ce simți, ce îți trece prin minte, prin imaginație, ce emoții apar, observă-ți toate
simțurile.
Ce poveste este adânc ascunsă în gândurile tale în prezența celeilalte ființe? Sau ce
poveste îți spui despre această altă ființă? Despre tine însuți cu ea?
Observă ființa prin toate simțurile: atingere, auz, miros, gust, vedere, temperatură
Vorbește ființei cu voce tare sau scriind într-un jurnal, împărtășește-i nevoile și
dorințele dorințele tale. Sau poți împărtăși ceea ce vezi sau observi despre ea.
Oglindește elementul, mișcă-te așa cum o face și el sau ia o poziție similară cu
acesta, urmează fluxul său.
Atinge sau simte acest element cu mâinile, pielea, nasul, corpul.
Desenează, modelează sau creează o poezie inspirată din acest element.
Scrie povestea acestei ființe.
Simte ce emoții apar în interiorul tău prin prezența acestui element și comunică-i
(cu voce tare sau prin jurnal) sau pur și simplu fii prezent cu aceste emoții.
Observă orice imagini, metafore, simboluri, amintiri sau orice altceva din imaginația
ta poate apărea.
În timp ce ești cu această ființă, poți scrie, de asemenea, o scrisoare, dintr-o atitudine
plină de compasiune, așa cum ai scrie pentru un prieten bun căruia îi oferi sprijin.
Poți să scrii această scrisoare ființei, ție, unui prieten.
Fii curios, întreabă ființa dacă ar vrea să împărtășească, să îți arate sau să te învețe ceva.

Pentru această plimbare aveți 60 de minute. Porniți temporizatorul acum și asigurațivă că vă acordați suficient timp pentru a reveni aici. Ne întâlnim exact aici la (specificați
ora numărând 60 de minute de acum). Vă reamintesc că aceasta este o activitate
individuală, vă rog să respectați procesul reciproc și să nu interacționați până nu ne
întâlnim aici.
Timp de împărtășire și integrare (20 min)
a. Scriere
Vă invit să vă luați jurnalele și să începeți o nouă pagină goală. Ceea ce vom face
este ca în următoarele 10 minute să scrieți în jurnalele voastre într-un stil de scriere
liberă, adică, odată ce începeți să scrieți, continuați și nu vă opriți până nu se termină
timpul. Chiar dacă nu aveți nimic de scris, scrieți doar „Nu am nimic de scris” sau „acest
exercițiu este prost” ... ați prins ideea. Și tot scrieți până vă spun că s-a terminat timpul.

În regulă, permiteți-vă acum să ajungeți la sfârșit și, dacă simțiți să continuați, veți avea
întotdeauna timp pentru asta mai târziu.

6.
7.

b. Împărtășirea în perechi
Acum, alegeți un partener și împărtășiți cum a fost această experiență pentru voi și ce
ați descoperit prin plimbare. Veți avea 10 minute pentru asta, deci cinci minute fiecare,
așa că mergeți la esența poveștii. Voi semnaliza când sunteți la jumătatea timpului și
trebuie să schimbați.
Debriefing (25 min)

Încheiere (5 min)
În încheiere, invit pe toată lumea să împărtășească un cuvânt sau o metaforă care
descrie această experiență pentru voi. Oricine se simte pregătit poate începe și apoi
mergem în cerc.
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Sfaturi și trucuri:
Notă importantă: Pentru a desfășura această
activitate, este mai bine dacă activitatea
Beneﬁciile naturii a fost deja realizată cu
același grup. Nu este necesar, dar va oferi o
experiență mai aprofundată.

Întrebări de debriefing:
• Ce am făcut în acest atelier/activitate?
• Cum v-ați simțit de-a lungul acestei
activități?
• Care au fost principalele/cele mai
puternice emoții pe care le-ați simțit prin
această experiență?
• Ce ați descoperit despre modul în care
interacționați cu alte ființe din natură?
• Ce ați descoperit despre cum vă
conectați cu natura?
• Ce puteți face în viața de zi cu zi pentru a
fi mai conectați cu natura?
• Ce luați din această experiență?

Resurse: poezia Naqguliaq

min/max part:

4

24

Materiale:
1 sau două ceasuri de rezervă, dacă este
posibil, hârtii A4, flipchart, câteva markere, pixuri,
tambur, obiect care face zgomot sau fluierat
puternic

Resursă pentru facilitator
Nalungiaq (Inuit)
În cele mai timpurii vremuri
Când atât oamenii cât și animalele trăiau pe pământ
O persoană putea deveni un animal dacă vroia asta
iar un animal putea deveni o ființă umană.
Uneori ei erau oameni
iar uneori erau animale
și nu era nicio diferență.
Toți vorbeau aceeași limbă
Acelea erau timpurile în care cuvintele erau ca magia.
Mintea umană avea puteri misterioase.
Un cuvânt rostit întâmplător putea avea consecințe stranii.
Puteau prinde imediat viață
și ceea ce oamenii voiau să se întâmple se putea întâmpla ...
tot ce trebuia să faci era să spui.
Nimeni nu putea explica asta:
Așa erau lucrurile.
Nalungiaq, femeie inuită intervievată de etnologul Knud Rasmussen la începutul secolului XX.
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Capitol

07

Relațiile
sociale

Nu se poate vorbi de reziliență emoțională
fără a recunoaște importanța extraordinară
pe care o au relațiile sociale în construirea
ei. Ca oameni, suntem creaturi sociale,
căutăm conexiuni pentru a supraviețui fizic și
emoțional. Indiferent cât de independenți și
de autosuficienți am putea crede că suntem,
toți ne bazăm într-o anumită măsură pe
o rețea de oameni din jurul nostru cu care
suntem în relații diferite: membrii familiei,
prietenii, colegii de muncă, partenerii
romantici, prietenii de hobby-uri , etc.

Relațiile sociale din viața cuiva variază de
obicei de la relații mai îndepărtate până la
relații foarte apropiate. În timp ce cele mai
mari beneficii provin din relațiile cele mai
apropiate și mai intime pe care le avem,
s-a demonstrat că și conexiunile ocazionale
pot contribui la simțul de sine și la starea
de bine a unei persoane. Cu toate acestea,
concentrarea pe calitatea conexiunilor
sociale s-a dovedit a fi mai benefică decât
concentrarea pe numărul lor.

Ce face o relație să fie bună?
Definiția unei relații bune poate fi unică pentru
fiecare persoană, în funcție de prioritățile sale
în viață, valori și interese. Cu toate acestea,
unele criterii tind să fie comune majorității
oamenilor, deoarece toți împărtășim niște
nevoi de bază care pot fi îndeplinite doar în
raport cu alte persoane. De obicei, ceea ce
căutăm cu toții într-o relație bună este să ne
simțim acceptați, respectați și susținuți.
Relațiile care ar putea schimba cursul vieții
cuiva pot începe ușor, având o conversație
plăcută la o ceașcă de cafea sau jucând
împreună un joc de societate. Dezvoltarea
și întreținerea lor în timp, la bine și la greu,

necesită atenție și efort susținut. E nevoie
de o investiție de timp și prezență, de a fi
vulnerabil, de a risca să te simți inconfortabil
sau rănit, de ascultare activă, de a fi deschis
la negocierea și echilibrarea nevoilor.
Pentru a avea relații sociale bune, există
mulți factori personali asupra cărora se
poate interveni, multe abilități care se pot
dezvolta sau cunoștințe care pot fi folosite,
dar în acest manual ne vom concentra
doar pe următoarele, pe care le considerăm
parte dintr-un „ pachet esențial ”: empatie,
compasiune, vulnerabilitate, încredere și
dragoste.

De ce sunt relațiile sociale importante pntru reziliență?
Relațiile sunt o sursă de sprijin practic,
informațional și foarte important, emoțional.
Cele mai semnificative relații ne protejează
împotriva singurătății, depresiei, anxietății
și ne întăresc sistemul imunitar. Acestea ne
măresc speranța de viață, simțul scopului
și speranța , alături de capacitatea noastră
generală de a ne bucura de viață și de a fi
fericiți.

Un foarte celebru studiu de la Harvard
despre fericire, în care participanții au fost
monitorizați pe o perioadă de aproape 80 de
ani, a dezvăluit că relațiile strânse, mai mult
decât banii sau faima, îi mențin pe oameni
fericiți pe tot parcursul vieții. Aceste legături
protejează oamenii de nemulțumirile vieții,
ajută la întârzierea declinului mental și fizic și
sunt predictori mai buni ai vieții lungi și fericite
decât clasa socială, IQ-ul sau chiar genele.

Referencias:
https://news.harvard.edu/gazette/story/2017/04/over-nearly-80-years-harvard-study-has-been-showing-how-to-live-a-healthyand-happy-life/
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Compasiunea
Ce este compasiunea și în ce mod este diferită de empatie și milă?
Empatia se referă la conectarea cu diferite tipuri de
sentimente, atât confortabile, cât și inconfortabile,
și la a putea vedea lumea din perspectiva altuia.
Compasiunea este mai mult legată de suferință
și de sentimentele pe care le-am putea numi
inconfortabile. Cu alte cuvinte, compasiunea include
empatia la care adăugăm motivația de a ușura
suferința sau distresul prin care trece altcineva. În
timp ce empatia implică preluarea emoțiilor negative
ale altora, compasiunea implică sentimente de iubire

și căldură față de ceilalți, împiedicând dorința de a-i
abandona pe cei care suferă.
Mila se referă mai mult la sentimentul de îngrijorare
față de cineva pe care îl considerăm inferior sau
mai slab și este, prin definiție, înrădăcinat întrun sens ierarhic de superioritate asupra altcuiva.
Compasiunea, pe de altă parte, nu consideră că
obiectul suferinței este slab sau inferior în niciun
fel. În schimb, încurajează o viziune mai largă prin
experiențe comune.

Beneficiile compasiunii

Studiile au arătat că a fi plini de compasiune ne poate
îmbunătăți sănătatea, starea de bine și relațiile. A fi
plini de compasiune ne face să ne simțim bine și
ne poate crește fericirea generală. Scade tensiunea
arterială și ne întărește răspunsul imunitar. Mai mult,
practicarea compasiunii față de ceilalți ne poate
ajuta să fim mai deschiși față de propriile noastre
emoții incomode și, prin urmare, să fim mai plini de
compasiune și acceptare de noi înșine. Când simțim
compasiune, accentul se îndreaptă către altcineva,
ceea ce poate duce adesea la distanța noastră
față de propriile noastre probleme și chiar să le
vedem dintr-o perspectivă diferită. Compasiunea

ne ajută să ne conectăm profund unul cu celălalt și,
prin urmare, are capacitatea de a consolida tot felul
de relații, fie între parteneri, colegi, prieteni sau între
un părinte și copilul lui.
Deoarece compasiunea ne face să ne conectăm
cu alți oameni, joacă, de asemenea, un rol cheie în
formarea comunităților și a societăților. Comunitățile
pline de compasiune creează comunități conectate
în care toți membrii săi sunt considerați egali și toți
sunt îngrijiți. În acest fel, conexiunea socială plină de
compasiune are ca rezultat o buclă de feedback
pozitiv a stării de bine sociale, emoționale și fizice.

Cum să cultivăm compasiunea?
Vestea bună este că sentimentele de compasiune
sunt umane și instinctive. Nu trebuie să studiem
compasiunea ani de zile pentru a o stăpâni și poate
fi dezvoltată rapid prin practică. Cu toții o avem în
noi. Un mod obișnuit de antrenare a compasiunii
este prin meditație, în care se promovează
sentimente de generozitate și bunătate față de
o persoană apropiată, de propria persoană, de
o persoană neutră, un dușman sau întreaga

omenire. În fiecare etapă, persoanei i se dorește
dragoste, bunătate și eliberarea de suferință.
În cazul compasiunii este adevărat că practica
perfecționează. Alte modalități de cultivare a
acesteia pot fi să ne confruntăm cu suferința
atunci când citim știrile, să ne imaginăm cum au
fost viețile altor oameni și să practicăm o manieră
plină de compasiune în viața noastră de zi cu zi.

De ce este compasiunea relevantă pentru reziliența emoțională?
Compasiunea poate spori reziliența individuală,
comunală și societală. Compasiunea este un
stimulent pentru sănătatea noastră fizică și
mentală la nivel individual. Și pentru că ea ne face
să ne simțim conectați unul cu celălalt, poate crește

colaborarea între grupuri, echipe, familii, parteneri și
comunități. Aceste conexiuni profunde pot fi privite
ca resurse care pot fi activate atunci când avem
nevoie de ele, fie în relații strânse, fie în comunități
sau în societate ca ansamblu.

Referințe:
https://positivepsychology.com/compassion-meditation/
https://www.psychologicalscience.org/observer/the-compassionate-mind
https://greatergood.berkeley.edu/topic/compassion/definition#what-is-compassion
https://greatergood.berkeley.edu/topic/compassion/definition#why-practice-compassion
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Planificarea activității
Titlu: Compasiunea

Timp: 90 de minute

Scop și elemente de învățare/obiective ale sesiunii:

Informarea despre ce este compasiunea, cum se manifestă și de ce este benefică
Înțelegerea în ce fel este cineva plin de compasiune
Dezvoltarea capacității de a manifesta compasiune față de ceilalți

Metodologie pas cu pas:
Timp pentru fiecare pas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introducere despre compasiune (5 min)
Scurtă meditație de compasiune pentru o persoană dragă (10 min)
Discuții în grupuri mici (10 min)
Împărțiți participanții în grupuri de câte 3-4.

Discuții în grupuri mari (15 min)
Puteți folosi capitolul despre compasiune din manual pentru a ghida această discuție.
Meditație pentru o persoană neutră (10 min)

Discuții în perechi (20 min)
Pune următoarele întrebări, la fiecare patru minute: împărtășește o dezamăgire pe care
ai avut-o. Vorbește despre ceva de care ți-e frică și despre modul în care te afectează.
Vorbește despre o pierdere pe care ai experimentat-o în viața ta. Împărtășește o luptă
recentă.
Amintiți-le participanților să se concentreze doar pe sentimentul interior de a fi alături de
celălalt și să nu își facă griji cu privire la modul în care este exprimat acest lucru.
Debriefing (15 min)

Amenajarea sălii, distribuția participanților: Participanții lucrează în grupuri mici, individual, iar
apoi în întregul grup, cel mai comun model/formă de distribuție este un cerc.

Instrucțiuni pentru participanți

1.

Introducere despre compasiune (5 min)

Azi vom învăța despre compasiune, ce înseamnă, de ce avem nevoie de ea și cum poate fi
cultivată. Compasiunea este sentimentul pe care îl ai atunci când te confrunți cu suferința altuia
și motivația de a ușura acea suferință. Este important să se facă diferența între compasiune și alte
concepte cu care se confundă de obicei precum: empatie, milă și altruism. Empatia se referă doar
la capacitatea de a lua perspectiva celuilalt și de a-i simți sentimentele. Compasiunea include
în esență empatia, dar este în mare parte legată de suferință și are elementul suplimentar al
dorinței de a ușura acea suferință. Altruismul se referă strict la a face lucruri pentru alții, într-un
mod altruist.
O altă distincție importantă trebuie făcută între milă și compasiune. Compătimirea se referă mai
mult la sentimentul de îngrijorare față de cineva considerat a fi inferior sau mai slab decât el însuși și
este, prin definiție, înrădăcinat într-un sens ierarhic de superioritate față de altcineva. Compasiunea,
pe de altă parte, nu consideră că cel care suferă este slab sau inferior în niciun fel. În schimb,
încurajează o viziune mai largă prin experiențe comune.
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2.

Scurtă meditație de compasiune pentru o persoană dragă (10 min)

3.

Discuții în grupuri mici (10 min)

4.
5.
6.

7.

Cel mai bun mod de a învăța despre compasiune și de a o înțelege este prin a o experimenta. De
aceea, vom dedica timp unui exercițiu scurt de meditație. Termenul de meditație de compasiune
este uneori folosit în mod interschimbabil cu meditația de bunătate, de iubire, care ajută la
dezvoltarea obiceiului mental al iubirii dezinteresate sau altruiste, încurajând meditatorul să se
înțeleagă și să se accepte pe el însuși și pe ceilalți. În timp ce meditația de compasiune își propune
să atenueze suferința, obiectivul meditației de iubire, de bunătate este de a transmite dragoste
necondiționată, incluzivă.
Vă voi ghida prin această meditație:
(Alege care dintre cele două tipuri de meditație este cel mai potrivit pentru grup. Ambele scenarii
sunt atașate.)
În cadrul acestor grupuri, discutați despre experiența meditației, pe baza următoarelor întrebări:
Ce ați observat în meditație, ce ați simțit? Cum manifestați compasiune?

Discuții în grupuri mari (15 min)

Acum vă invit să vă adunați din nou în grupul mare, deoarece vom avea o discuție despre
beneficiile compasiunii. De ce avem nevoie de compasiune în viața noastră? Cum mă ajută dacă
îi tratez pe ceilalți cu compasiune? Cum beneficiază societatea în ansamblu dacă membrii ei
manifestă compasiune unul față de celălalt?

Meditație pentru o persoană neutră (10 min)

Revenind la noi înșine, vom repeta exercițiul de meditație, de data aceasta având în vedere o
persoană neutră, un străin. Vă voi îndruma din nou prin pașii meditației:
(Dacă se folosește meditația Loving Kindness, utilizați același scenariu ca înainte, de data aceasta
folosind nota despre dedicarea meditației unei persoane neutre. Dacă este aleasă Meditația de
compasiune, în această parte a sesiunii, ghidați-i încă o dată).

Discuții în perechi (20 min)

Încercați să mențineți acel sentiment de compasiune pe care l-ați trăit în acest exercițiu, de
bunătate, căldură, iubire pe care ați simțit-o pentru o altă persoană. Acum vă invit să faceți
perechi și cu persoana din fața voastră veți împărtăși răspunsurile la câteva întrebări pe care vi
le voi da. Vor fi patru întrebări și fiecare dintre voi va răspunde la două dintre ele, alternativ. Deci,
unul dintre voi răspunde la prima și a treia întrebare, iar celălalt răspunde la a doua și la a patra.
Aveți 4 minute pentru fiecare întrebare. În timp ce unul dintre voi împărtășește, celălalt este tăcut
și trebuie să se concentreze doar pe a fi acolo, prezent în fața celeilalte persoane. Depinde de voi
dacă, după ce unul din voi împărtășește doriți să exprimați că sunteți acolo într-un mod nonverbal. Nu vi se cere să faceți acest lucru.

Debriefing (15 min)

Întrebări de debriefing:

•

•
•
•
•
•

Materiale:

Cum ați manifestat compasiune când
l-ați ascultat pe celălalt? Cum ați simțit
compasiunea pe care au manifestat-o alții
față de voi?
Ați reușit să rămâneți concentrați în
meditație?
Cum s-a simțit compasiunea? Ce senzații
corporale au însoțit-o?
Cum a fost Meditația de compasiune pentru
un străin? Cu ce se deosebește de meditația
pentru o persoană dragă?
Ați avut dificultăți în a simți compasiune?
Dacă da, care credeți că ar putea fi cauzele?
Ați învățat ceva care vă poate face mai plin
de compasiune?

Resurse:

1. Scenariu de meditație iubire-bunătate
2. Scenariu de meditație pentru compasiune

Sfaturi și trucuri: -

min/max part
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4

20

Scenariu de meditație pentru compasiune
Resursă pentru facilitator
1.

2.

3.

4.

Găsiți o poziție confortabilă și începeți să vă urmați respirația și să vă liniștiți mintea.
După câteva minute sau după ce vă relaxați, vă puteți aduce în minte un prieten sau o
persoană dragă despre care știți că se confruntă cu disconfort emoțional sau suferință.
Notă pentru facilitator: pentru cea de-a doua meditație din sesiune, meditatorul este
instruit să se gândească la un necunoscut pe care l-a întâlnit, de exemplu o persoană pe
care o vede în autobuz în drum spre serviciu sau la casieria de la magazinul alimentar.
Imaginați-vă că el sau ea stă în fața voastră și vizualizați suferința lor ca un nor întunecat
și greu care îl înconjoară.
Mutați-vă conștientizarea în zona inimii și inspirați profund, imaginându-vă că inspirați
acele sentimente întunecate, grele, incomode, tulbure, direct în inima voastră. În timp
ce respirați din zona inimii, imaginați-vă că inima voastră este o sursă de lumină
strălucitoare, caldă și plină de compasiune și că expirați acea lumină în persoana
care suferă. Imaginați-vă că sentimentele întunecate dispar fără urmă în lumina inimii
voastre; norii întunecați care se transformă într-o lumină strălucitoare și caldă în centrul
inimii tale, ameliorând suferința sa.
Liniște -1 min

Apoi, încercați să vă extindeți compasiunea către un străin sau o populație generală care
ar putea trăi sentimente întunecate și grele în acest moment. Așa cum ați făcut pentru
persoana iubită, imaginați-vă inhalând aceste sentimente tulburi și întunecate departe
de acei oameni în propria inimă. Pe măsură ce sentimentele întunecate se instalează în
inima ta, imaginează-ți că dispar fără urmă în lumina inimii tale pline de compasiune.
Vă puteți imagina că această persoană sau persoane sunt învăluite de lumina calmă și
reconfortantă pe care o expirați din inima voastră.
Liniște - 1 min
Continuă procesul de oferire și primire de mai sus, dar de această dată extinde-ți
compasiunea către cineva cu care îți este dificil să te asociezi. Se poate extinde la infinit
și, cu cât practici mai mult, cu atât compasiunea ta se va extinde în mod natural. S-ar
putea să fiți surprinși să aflați că sunteți mai toleranți și mai capabili să fiți acolo pentru
oameni chiar și în situații în care părea imposibil.
Liniște -1 min

Scenariu de meditație iubire-bunătate - Resursă facilitator
•
•

Alegeți un loc confortabil, cu cât mai puține distrageri, unde puteți practica această meditație.
Cu ochii închiși, cu spatele drept și cu mintea ancorată în prezent, gândește-te la cineva pe
care îl iubești.

Notă pentru facilitator: pentru cea de-a doua meditație din sesiune, cel care meditează este instruit
să se gândească la un necunoscut pe care l-a întâlnit, de exemplu la o persoană pe care o vede
în autobuz spre serviciu sau la casierul de la magazin.
•
•
•

Ținându-i pe toți în minte, repetați-vă următoarele cuvinte în tăcere și conștientizare completă
- „Fie ca tu să fii fericit”, „Fii în siguranță”, „Fii sănătos”, „Fie ca tu să fii în pace”.
Acordați-vă cât timp aveți nevoie pentru a repeta aceste cuvinte. Trebuie doar să vă asigurați
că le spuneți după ce vă dați seama ce înseamnă și le simțiți din interiorul vostru.
Odată ce ați terminat de repetat cuvintele, încheiați sesiunea spunând: „Fie ca noi doi să fim
fericiți”, „Fie ca noi doi să fim în siguranță”, „Noi să fim sănătoși”, „Fie ca tu și cu mine să fim în pace
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Empatia
Ce este empatia?
Empatia este abilitatea de a păși în pielea altei persoane, de a înțelege cum ar putea fi să fii și să
simți sentimentele ei. Empatia are o dimensiune cognitivă și una emoțională.
Empatia cognitivă, cunoscută și sub numele de raționalizare sau gândirea de perspectivă, implică
adoptarea conștientă a perspectivei altora și încercarea de a înțelege modul în care se simt sau
gândesc, luând în considerare trecutul, personalitatea, experiențele de viață, circumstanțele lor. O
distincție importantă care trebuie făcută este între luarea de perspectivă „orientată spre sine” și „
luarea de perspectivă orientată spre alții ”. Orientată spre alții înseamnă că îmi imaginez că eu sunt
tu în situația ta, nu eu în situația ta.
Empatia emoțională este capacitatea de a rezona cu sentimentele celuilalt. Asta înseamnă să
simți ceea ce simte cealaltă persoană, nu doar o reacție emoțională la sentimentele ei. Există o
diferență între a fi trist pentru și a fi trist cu, doar a doua expresie fiind o manifestare a empatiei.
Experimentarea întregii game de empatie include împărtășirea sentimentelor, în timp ce știi că
aparțin celeilalte persoane; imaginându-ne care este experiența celeilalte persoane fără a ne
impune propriile interpretări; să nu devii copleșit în timp ce experimentezi acele sentimente; luând
în considerare viața altor persoane și făcând toate acestea în câteva secunde sau poate câteva
minute. Toate acestea par a fi o sarcină enormă, dar, deși empatia este într-adevăr un proces
mental complex, este important să ne amintim că mințile noastre sunt conectate pentru asta.

Ce îi face pe oameni empatici?

Cercetătorii au descoperit că persoanele extrem de empatice au unele trăsături și obiceiuri
comune. Oamenii foarte empatici se manifestă prin empatie și fac din atitudinea empatică o
parte a vieții lor de zi cu zi. Sunt deschise și curioase atât față de oamenii pe care îi cunosc, cât și
față de străini. Ei îi consideră pe alți oameni mai interesanți decât ei înșiși, dar nu sunt interesați
să-i interogheze. Oamenilor empatici le place să descopere și să cerceteze elemente comune
și diferențe, dar întotdeauna cu o atitudine de deschidere, bunătate și curiozitate. Încearcă să
conteste prejudecățile și să nu-i judece pe alții.
Oamenii empatici încearcă adesea să-și extindă empatia dobândind o experiență directă a
vieții altor persoane. Acest lucru poate implica sentimentul de empatie atât pentru oamenii
reali, cât și pentru personajele imaginare. Experimentarea empatiei pentru personajele fictive
necesită folosirea imaginației și permite oamenilor să aibă o serie de experiențe emoționale
care altfel ar putea fi imposibile.
Sunt adesea foarte buni în conversații și sunt buni la ascultarea radicală. Sunt pe deplin prezenți
și ascultă cu adevărat ceea ce se întâmplă cu sentimentele și nevoile unice pe care le trăiește o
persoană în acel moment. Dar ascultarea nu este niciodată suficientă. Al doilea ingredient este să
ne lăsăm vulnerabili. Îndepărtarea măștilor și dezvăluirea sentimentelor noastre cuiva este vitală
pentru crearea unei legături empatice puternice. Empatia este o stradă cu două sensuri care, în
cel mai bun caz, este construită pe înțelegerea reciprocă - un schimb a celor mai importante
credințe și experiențe.
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Cum să facem față suferinței empatice
Când empatizăm puternic cu o persoană care suferă, suntem predispuși să experimentăm și
suferință empatică, când propriile noastre emoții se amestecă cu ale celuilalt și devin indistincte
de ele sau când ne identificăm total cu emoțiile celuilalt. Suferința empatică ne poate lăsa prinși în
suferința noastră și adesea este însoțită de dorința de a ne retrage dintr-o situație pentru a ne proteja
de sentimentele negative excesive, mai degrabă decât să fim preocupați de a-l ajuta pe celălalt.
A simți sentimentele celuilalt necesită, de asemenea, să fii conștient că ești distinct și diferit de
persoana care suferă în apropierea ta. Poate că mulți dintre noi nu au avut șansa să învețe acest
lucru de-a lungul vieții, dar și asta este o capacitate pe care o putem dezvolta în noi înșine și există
câteva lucruri pe care le putem face în acest sens:
1. Verifică-te
Când te simți copleșit de emoțiile negative ale altuia, merită să te oprești, să respiri și să te întrebi
exact ce simți. De ce ai nevoie acum? Când și cum poți răspunde persoanei de lângă tine?
2. Interoghează-ți gândurile și sentimentele
Dacă empatizezi cu cineva care simte emoții negative, îți poți pune o serie de întrebări, fie în acel
moment, fie mai târziu în zi:
• Care este situația care mi-a declanșat emoțiile?
• La ce mă gândesc sau ce îmi imaginez?
• Ce mă face să simt acest gând?
• Ce mă face să cred că gândul este adevărat sau corect?
• Ce mă face să cred că gândul nu este adevărat sau, cel puțin, nu este complet adevărat?
• Există un alt mod de a privi acest lucru? Dacă da, cum?
• Există o acțiune pe care aș putea alege să o fac chiar acum?
Punându-vă în mod regulat gândirea sub semnul întrebării într-un mod structurat, puteți începe să
vă schimbați perspectiva, să reduceți sentimentele tulburătoare și, în cele din urmă, să răspundeți
mai atent la persoanele din jurul vostru.
3. Exersează verbalizarea sentimentelor tale
Este important să vă numiți pur și simplu sentimentele, alături de alte persoane de încredere din
jurul vostru. Dacă poți identifica, numi și accepta o emoție (fie cu voce tare, fie în mintea ta), emoția
își poate pierde o parte din intensitate.
4. Cultivă compasiunea
Compasiunea se simte similar cu empatia, dar include atât grija pentru suferința altuia, cât și
dorința de a ajuta la ameliorarea acestei suferințe. Antrenamentul de compasiune se dovedește a
fi eficient în reducerea suferinței empatice.

De ce este importantă empatia pentru reziliența emoțională?

Empatia le permite oamenilor să construiască legături sociale cu ceilalți și să le întărească. Poate
duce la un comportament de ajutor (deși nu neapărat), care avantajează relațiile sociale. Suntem
creaturi sociale din fire, așa că lucrurile care ne susțin relațiile cu alți oameni ne avantajează și pe noi.
Această abilitate de a vedea lucrurile din perspectiva altei persoane și de a empatiza cu emoțiile
altuia joacă un rol important în viața noastră socială. Relațiile sociale sunt importante pentru reziliența
emoțională.
Empatizarea cu ceilalți ne ajută să învățăm să ne reglăm propriile emoții. Reglarea emoțională este
importantă, deoarece ne permite să gestionăm ceea ce simțim, chiar și în perioade de stres mare,
fără a deveni copleșiți.
A putea avea conexiuni sociale bune și cunoașterea propriilor emoții ajută la construirea rezilienței
emoționale.
References:
1. Roman Krznaric - Empathy Why It Matters, and How to Get It (2015, Perigee Books)
2. https://www.verywellmind.com/what-is-empathy-2795562
3. https://greatergood.berkeley.edu
4. https://www.psychologytoday.com/intl/blog/pulling-through/201912/turn-empathy-compassion-without-the-empathic-distress?fbclid=IwAR2V45Xk5l4U5kqdQhSva81kOzjJMJMIy2PL50W7V3ObK2yRVxXcKQ6lQtg
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Planificarea activității
Titlu: Prin ochii altuia

Timp: 90 de minute

Scop și elemente de învățare/obiective ale sesiunii:
Dezvoltarea capacității de imaginare a realității altei persoane
Înțelegerea propriului stil de empatie
Explorarea diferitelor moduri de a arăta empatie

Metodologie pas cu pas:
Timp pentru fiecare pas:

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Introducere despre empatie (10 min)
Introducerea activității și apoi facilitatorul îi ghidează pe participanți să formeze perechi
(3 min)
Extragerea personajelor și pregătirea individuală a lor (7 min)
Participanții vor primi o descriere a personajului (găsită în resurse) pe care o vor însuși în
partea următoare. Vor avea ceva timp să asimileze informațiile și să-și imagineze că sunt
în rolul primit.

Instrucțiuni pentru conversație și prezentarea situației (5 min)
Facilitatorul alege una dintre următoarele situații și o citește participanților, după care
vor merge din nou în perechi și vor petrece următoarele minute împărtășind urmărind
instrucțiuni diferite:
a. Te afli în zona de așteptare a aeroportului, avionul pe care trebuia să îl iei a întârziat și
trebuie să aștepți 7 ore. Pentru a face ca timpul să treacă mai ușor, purtați o conversație
cu persoana de lângă voi
b. Faceți o călătorie de 7 ore cu autocarul/autobuzul și purtați o conversație cu persoana
care stă lângă voi
Prima rundă de conversație (15 min)
Perechile au o conversație în care fiecare își împărtășește povestea vieții, din perspectiva
personajului pe care l-au desenat. În primul rând, unul împărtășește povestea, iar celălalt
răspunde cu empatie, așa cum o simt adecvată. Facilitatorul îi îndrumă pe participanți
să se gândească la ei înșiși ca la personajul lor și să încerce să acționeze în felul în care
aceste personaje ar împărtăși povești și ar arăta empatie.
Când au trecut 7 minute, anunțați-i că este timpul să schimbe rolurile de povestitor și
ascultător.

Pregătirea individuală a poveștii personale de viață care trebuie împărtășită (10 min)
Când au trecut 15 minute, facilitatorul va cere participanților să treacă de la a fi un personaj
la a fi ei înșiși. Participanții au la dispoziție 7 minute pentru a-și pregăti individual povestea
personală pe care o vor împărtăși în runda 2.

A doua rundă de conversații (15 min)
Perechile au o altă conversație în care fiecare își împărtășește povestea vieții, acționând
de data aceasta ca ei înșiși. Facilitatorul observă cum merge conversația și anunță o
schimbare de ture după 7 minute.
Facilitatorul poate interveni în cazul în care participanții au probleme severe cu conversația
(de exemplu, unul dintre ei acaparează sau există o liniște completă pentru o lungă
perioadă de timp). În caz contrar, încurajați participanții să poarte conversațiile cât mai
natural posibil.
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8.

Debriefing (20 min)

Amenajarea sălii, distribuția participanților: Participanții lucrează în perechi. Trebuie să existe
suficient spațiu între perechi, astfel încât să poată purta conversații neîntrerupte și este mai bine
dacă fiecare pereche poate fi în camere sau zone separate.

Instrucțiuni pentru participanți

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Introducere despre empatie (10 min)
Empatia este abilitatea de a te pune în papucii altei persoane, de a înțelege cum ar
putea fi să fii ca ea și să îi simți sentimentele. O latură a empatiei este capacitatea de a
lua perspectiva celorlalți, iar alta este capacitatea de a rezona cu sentimentele celuilalt.
Empatia ne ajută să construim și să menținem conexiuni sociale și este o abilitate pe care
o putem dezvolta de-a lungul vieții noastre.
Introducerea activității și apoi facilitatorul îi ghidează pe participanți să formeze
perechi (3 min)
În următoarea activitate vom explora empatia, folosind curiozitatea și imaginația. Veți
lucra în perechi în acest atelier, așa că vă invit să găsiți o pereche, cineva pe care nu îl/o
cunoașteți atât de bine, cineva despre care sunteți curioși.

Extragerea personajelor și pregătirea individuală a lor (7 min)
Veți extrage un bilețel care conține descrierea unui personaj și veți avea timp să vă
pregătiți, ceea ce înseamnă să citiți despre povestea vieții sale și să vă pregătiți să
acționați ca el în faza ulterioară a activității, când veți purta o conversație cu perechea
voastră, ca personaje. Citiți cu atenție descrierea și încercați să vă imaginați că sunteți
această persoană. Încercați să vă imaginați cum trebuie să fie această persoană, luând
în considerare trecutul lor, informațiile pe care le aveți despre ei și cum ar putea această
persoană să gândească, să simtă și să se comporte.

Instrucțiuni pentru conversație și prezentarea situației (5 min)
Îți vei întâlni partenerul într-o situație specifică, în care trebuie să petreci câteva ore
împreună și să folosești acest timp pentru a împărtăși povești de viață. Aceasta este
situația: (citiți situația pe care ați ales-o dintre cele două).
a. Te afli în zona de așteptare a aeroportului, avionul pe care trebuia să îl iei a întârziat și
trebuie să aștepți 7 ore. Pentru a face ca timpul să treacă mai ușor, purtați o conversație
cu persoana de lângă voi
b. Faceți o călătorie de 7 ore cu autocarul/autobuzul și purtați o conversație cu persoana
care stă lângă voi

Prima rundă de conversație (15 min)
Veți avea acum 15 minute în care vă veți împărtăși povestea vieții, din perspectiva
personajului pe care îl aveți. Înainte de a începe, poate că puteți închide ochii pentru
câteva momente și să vă imaginați că sunteți acest personaj, să simțiți cum se mișcă
această persoană, care sunt gândurile/emoțiile sale, cum vede și simte lumea. Și în timp
ce te așezi în fața partenerului tău, fii această persoană, cât de complet poți. Vă voi
anunța când au trecut 7 minute și este timpul să schimbați.
Pregătirea individuală a poveștii personale de viață care trebuie împărtășită (10 min)
Acum renunță la rolul pe care îl ai și revino la tine însuți, la propria perspectivă personală.
Acum veți avea la dispoziție 7 minute pentru a vă pregăti individual povestea personală
pe care o veți împărtăși în runda 2.

A doua rundă de conversații (15 min)
Acum veți împărtăși în perechi propria poveste de viață. Vă voi anunța când vă aflați la
jumătatea activității, astfel încât să schimbați rolurile.
Debriefing (20 min)
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Întrebări de debriefing:

Materiale: flipchart și markere, pixuri și hârtii

•

Resurse: Descrierea personajelor (Personaj
Gina, Personaj Toru, Personaj Nancy)

•
•
•

•
•

•

Ce am făcut în această activitate?
Cum vă simțiți?
Cum ați încercat să vă înțelegeți caracterul în
faza de pregătire? Ce v-a ajutat să identificați
personajul?
Cum v-ați simțit când ați împărtășit și ați
primit empatie?
Cum ați arătat empatie? Ați descoperit ceva
despre propriul stil de empatie?
Ați învățat noi modalități de a arăta empatie
din modul în care s-a exprimat personajul
vostru? Dacă da, cum puteți folosi aceste noi
căi în viața de zi cu zi?
Ce puteți face în viața de zi cu zi pentru a dezvolta în continuare empatia?

Sfaturi și trucuri: min/max part
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Personaj - resursă
Gina
Când era adolescentă, s-a mutat împreună
cu familia în Kenya. A fost o schimbare foarte
mare, întrucât s-a trezit brusc fără vechii ei
prieteni într-o țară străină, cu o altă cultură
și o altă limbă. A durat ceva timp să se
obișnuiască și, deși a trăit și a studiat aici de
atunci, cu excepția unui an în Germania, se
luptă cu apartenența. Poate simți distanța și
barierele dintre ea și comunitatea kenyană.
Pentru a contracara acest sentiment
persistent că nu aparține, Ginei îi place să
socializeze. Are mulți prieteni și cunoștințe
la universitate și îi place să invite oameni la
petreceri mari. Este încrezătoare și îi place
să-i facă pe ceilalți să râdă. Gina nu a avut
niciodată o relație de lungă durată, dar în
ultimul timp l-a observat pe noul profesor din
departamentul de biologie, Raymond Howell.
Vrea să-l invite la o întâlnire, dar se simte
nesigură și el este, de asemenea, căsătorit.

Gina este un biolog în vârstă de 45 de ani.
Lucrează într-un laborator la Universitatea
din Nairobi. Îi place să lucreze la universitate
și știe că munca ei este foarte importantă
pentru comunitatea științifică, dar se simte
adesea subestimată din cauza sexului ei.
Asta o frustrează.
Gina este o mare gânditoare. Când creștea
în Carolina de Sud, îi plăcea să citească
foarte mult și să studieze atât fosilele, cât
și animalele vii. În zilele fierbinți de vară,
când colegii ei se jucau în piscină, o vedeai
urmărind cu atenție comportamentul
păsărilor, veverițelor și al șopârlelor. Sau orice
alt animal care i se părea interesant. Părinții
ei au lucrat întotdeauna multe ore, așa că a
petrecut mult timp afară jucându-se cu alți
copii. Are cinci frați și a trebuit să lupte pentru
atenția părinților ei când ei veneau acasă,
obosiți și iritați după zilele lungi de muncă.

Toru Watanabe
Toru este un tânăr de 21 de ani care locuiește
singur pentru prima dată în timp ce studiază
teatru la facultate din Tokyo. Este un student
decent, care citește mult, deși citește de obicei
aceleași cărți din nou și din nou, cum ar fi
Marele Gatsby.
În cea mai mare parte, Toru își păstrează opiniile
pentru sine. El și-a pierdut cel mai bun prieten
din liceu, Kizuki, când aveau 17 ani. Drept urmare,
viziunea asupra lumii a lui Toru este formată
din dorința de a menține o distanță față de
ceilalți oameni pentru a nu fi rănit din nou.
Drept urmare, Toru nu se angajează niciodată
pe deplin în nimic: în relațiile sale cu Naoko și
Midori, se luptă cu vinovăția și indecizia în timp
ce este împărțit între dragostea sa pentru
amândouă. În studiile sale la universitate, alege
să fie un dramaturg la întâmplare și ignoră
protestele studențești din jurul său. Își ia slujbe
ciudate ca să o scoată la capăt.
Toru este singurul copil și are o relație

îndepărtată și respectuoasă cu părinții săi. Deși
nu a avut niciodată foarte mulți prieteni, uneori
devine foarte singur. În acele vremuri, el iese cu
un prieten și are relații scurte cu fetele. Ajunge
să fie îndrăgostit de două fete și să fie foarte
conflictual, dar incapacitatea sa de a se angaja
cu oricare dintre ele demonstrează că teama
de acțiune este mai mare decât sentimentele
sale. Toru susține că vrea să-și trăiască viața
cu „intensitate”, totuși își găsește consolare
numai în singurătate. El este interesat să învețe
cum să fie o persoană bună, dar se teme atât
de mult de ceea ce ar însemna ca oamenii să
participe în viața lui, încât deseori ajunge să nu
reușească să facă ceea ce este bine.
Majoritatea oamenilor din viața lui Toru ar
spune că este un „tip drăguț” sau chiar un
„gentleman”. În schimb, el spune că este „
doar un tip obișnuit, dintr-o familie obișnuită,
educație obișnuită, chip obișnuit, note obișnuite,
cu gânduri obișnuite ”.
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Nancy
amuzant. Nancy își dorește cu adevărat să
fie redactoare, dar în această firmă mare nu
există femei pe această poziție. Când făcea
cursuri pentru a deveni secretară, a rămas
însărcinată, iar tatăl era un băiat pe care
părinții ei nu îl plăceau, așa că a fost forțată
să plece în timpul sarcinii, a trebuit să renunțe
la copil și să îl dea spre adopție unei familii pe
care unchiul ei o cunoștea. Uneori crede că a
fost decizia corectă, deoarece nu ar lucra în
această companie promițătoare ca mamă
singură, dar alteori se luptă cu durerea.

Nancy a crescut în Brooklyn, New York, într-o
familie romano-catolică americană. Când
avea 12 ani, și-a văzut tatăl murind de un
atac de cord.
Nancy are 23 de ani. Locuiește într-un
apartament din Brooklyn cu un coleg de
apartament. Îi place colegul ei de apartament,
dar ar prefera să trăiască singură. Nancy
nu are prieteni apropiați și este o persoană
destul de privată și conservatoare.
Nancy este secretară într-o mare agenție
publicitară. Este o slujbă solicitantă, iar șeful
ei așteaptă multe de la ea. El îi critică munca
și o pedepsește pentru mici greșeli, dar, de
asemenea, pare să creadă cu adevărat că
are talent dincolo de a fi secretară. A încercat
să-și impresioneze șeful, dar numai întrun mod profesional, vrea să fie apreciată
pentru talentele sale. Nancy poate fi destul
de neîndemânatică și ciudată într-un mod

Dar cu cât lui Nancy îi pasă mai mult de
munca ei, cu atât îi pasă mai puțin de familie
și de biserică. Relația frustrantă pe care o are
cu sora ei iritantă și cu mama impunătoare
a îndepărtat-o de familia ei. Munca ei, deși
provocatoare, îi oferă o scăpare binevenită din
familie și trecutul ei. Dar nu vrea să aibă parte
de surprize sau să se distreze în general.
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Iubirea
Ce este iubirea?
Chiar dacă este atât de prezentă în viața
noastră, iubirea poate fi dificil de conceptualizat.
Aici vorbim despre dragoste ca o capacitate
umană profundă, care poate avea o diversitate
de obiecte și poate apărea într-o diversitate
de cadre, nu doar între partenerii unui cuplu.
De-a lungul vieții noastre, putem experimenta
dragostea părintească, iubirea fraților, dragostea
pentru sau de la prietenii noștri, putem simți chiar
dragoste față de o plantă, un loc sau un obiect pe
care îl prețuim și îl îngrijim.
Pentru a simplifica exprimarea, în scrierea acestui
text ne vom referi la oameni. Cu toate acestea,
nu ezitați să adaptați creativ aceste idei la orice
obiect doriți să aveți în vedere (persoană, plantă,
loc, lucruri materiale).
În descrierea iubirii, plecăm de la teoria triangulară
a iubirii proiectată de Robert Stenberg și o adaptăm
pentru scopurile noastre. Conform modelului,
dragostea este alcătuită din trei componente:
intimitate, pasiune și decizie/angajament. Fiecare

dintre ele manifestă diferite aspecte ale iubirii.
Intimitatea se referă la sentimentul de apropiere,
naște experiența căldurii, creează atașament
unul față de celălalt și duce la întărirea unei relații.
Pasiunea implică sentimente și dorințe care duc
la atracție fizică, romantism și consum sexual. În
utilizarea acestui model aplicabil relațiilor dincolo
de cele romantice, adăugăm nuanța fascinației
atunci când vorbim despre pasiune. Fascinația
față de cealaltă persoană presupune să vezi
valoarea prezenței sale, o curiozitate intensă față
de ea și povestea ei, atât despre calitățile ei cele
mai atrăgătoare, cât și despre cele mai puțin
atrăgătoare, presupune aprecierea și respectul
față de celălalt. Decizia/angajamentul se referă
la determinarea cuiva de a rămâne cu cineva,
de a se îndrepta spre obiective comune. Pe
termen scurt, implică decizia ca o persoană să
o iubească pe cealaltă. Pe termen lung, implică
un angajament de a menține acea iubire prin
efectuarea diferitelor acțiuni.

Cum cultivăm iubirea?
Suntem ființe sociale, dragostea face parte din
natura noastră umană. Dar uneori, pentru a
iubi sau a menține dragostea, este nevoie de o
implicare conștientă, un mic efort din partea
noastră.
Putem cultiva dragostea construind chiar pe
componentele sale. În primul rând, putem
crește intimitatea împărtășind același spațiu,
împărtășind experiențe, gânduri, sentimente, fiind
vulnerabili și autentici și oferind spațiu pentru
ca celălalt să facă același lucru. Apoi, putem
permite fascinației să vină, observând prezența
și caracteristicile celeilalte persoane, acordând
atenție și activând curiozitatea cu privire la
acestea, manifestând interes, punând întrebări
într-un mod blând, neinvaziv. Nu în ultimul rând,
putem lua o decizie sau un angajament de a fi
acolo pentru cealaltă persoană în mod recurent,

exprimând aprecierea, oferind complimente,
cadouri, oferind sprijin, îngrijire , etc.
Când vine vorba de relații, este util să fim atenți la
modul în care ceilalți oferă dragoste și la modul în
care le place să o primească. Potrivit lui Stenberg,
cele mai satisfăcătoare și mai durabile relații
sunt cele în care partenerii investesc constant
în susținerea sau îmbunătățirea intimității și
consolidarea angajamentului lor unul față de
celălalt.
Exprimarea iubirii poate arăta diferit de la
persoană la persoană. Pentru unii oameni poate
fi foarte important să se exprime în cuvinte, pentru
alții să petreacă cât mai mult timp cu cealaltă
persoană, să aibă activități comune, pentru alții
să ofere cadouri sau să facă lucruri pentru celălalt
și pentru alții apropierea fizică (de exemplu,
îmbrățișarea, atingerea) este cea mai relevantă.

De ce este iubirea importantă pentru reziliență?
Iubirea are o mare importanță pentru comunități,
deoarece creează un mediu perfect pentru
compasiune, bunătate, speranță, siguranță și
cooperare. Când simțim dragoste față de cineva,
suntem mai dispuși să fim buni și să îi tratăm
cu compasiune, să îi susținem, suntem mai
capabili să vedem binele în oameni și astfel să

ne simțim mai siguri, mai plini de speranță și mai
încrezători. Acest lucru are o mare importanță
pentru reziliență, deoarece știm că o comunitate
puternică, coezivă, care oferă susținere și este
sănătoasă este o resursă esențială în fața
adversității.

Referințe:
1. Sternberg, Robert J. - Triangulating Love
2. Gary Chapman - The Five Love Languages
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Planificarea activității
Titlu: Îndrăgostirea

Timp: 3 ore și 15 minute - Două sesiuni de câte 1.5 ore cu o pauză de 15 minute între ele

Scop și elemente de învățare/obiective ale sesiunii:
Înțelegerea mecanismului de bază al iubirii
Crearea premiselor sentimentului de dragoste

Metodologie pas cu pas:
Timp pentru fiecare pas:
Rugați participanții înainte de activitate să pregătească o melodie care este importantă pentru
ei într-un fel.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Discuție introductivă (30 min)
Discuție deschisă despre definirea iubirii.
Introduceți un model al iubirii bazat pe trei elemente: intimitate, pasiune/fascinație,
angajament. Discutați despre fiecare element, ce înseamnă și cum poate fi susținut. Oferiți
fișa participanților.

Îndrăgostirea de un obiect (60 min)
Aruncă câteva obiecte diferite pe podea și roagă participanții să aleagă câte unul. Alegeți
obiecte cât mai diferite posibil - vă puteți gândi la obiecte legate de cele 5 simțuri sau
obiecte utilizate în contexte foarte specifice (de exemplu, o jucărie, o carte poștală, un
bilet cu un mesaj de revedere, o floare, o carte, o bucată de hârtie goală , o piatră, un
creion, o lumânare, o fotografie, o propoziție simplă la întâmplare, o pungă mică de piper,
o portocală , etc.).
Crearea intimității și fascinației cu obiectul (50 min)
Împărtășire în grup (10 min)
Pauză (15 min)

Creșterea dragostei față de o altă persoană (60 min)
În perechi, participanții își privesc partenerii, îi observă, fac contact vizual. (5 minute)
Partenerii ating ușor după asigurarea consimțământului. (5 minute)
Împărtășește un vis pentru viitor. (10 minute)
Discuție despre curiozități și muzică. (30 minute)
Creați un simbol al universului celuilalt și oferiți-l. (10 minute)
Debriefing (20 min)

Realizarea unui plan de cultivare a iubirii în viața personală (10 min)
Participanții își fac un plan pentru a repeta procesul într-o relație reală din viața lor.

Instrucțiuni pentru participanți

1.

Discuție introductivă (30 min)
Azi vom vorbi despre iubire. Ce credeți că este iubirea?
(Introduceți modelul iubirii bazat pe intimitate, pasiune/fascinație, angajament și explicați
fiecare element)
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2.

Cum putem crește intimitatea cu ceva sau cu cineva?
Cum putem deveni fascinați de aceștia?
Cum ne angajăm?

Îndrăgostirea de un obiect (60 min)
Ne putem îndrăgosti de orice: un obiect, o idee, o piatră, o plantă, un animal, o persoană;
atâta timp cât devenim intimi cu el și creștem fascinația. Angajamentul este ceea ce
menține dragostea.
(Facilitatorul aruncă câteva obiecte diferite pe podea.)
Alegeți rapid unul dintre aceste obiecte, fără să vă gândiți prea mult.
Uitați-vă la obiectul din mâna voastră. Observați ce simțiți despre acesta. În următoarea
oră, veți petrece timp cu acest obiect, creând intimitate și crescând fascinația pentru
el. Folosiți fișa pentru idei despre cum se poate realiza acest lucru. De exemplu, puteți
petrece ceva timp să observați îndeaproape caracteristicile acestui obiect, să împărtășiți
un secret cu acesta pentru a crea intimitate și apoi să creați în imaginația voastră istoria
acestui obiect sau chiar să căutați pe internet pentru a afla despre el, scrieți o poezie
despre asta și așa mai departe. Aveți o oră, așa că puteți încerca multe lucruri.

3.
4.

Când ne-am întors cu obiectul nostru, luați-vă un moment pentru a-l privi și a observa
cum și dacă atitudinea voastră față de acesta s-a schimbat. Să împărtășim un pic
despre cum ne-a mers această oră cu obiectul și ce am făcut.
Pauză (15 min)

Creșterea dragostei față de o altă persoană (60 min)
Faceți perechi și acum vom trece prin același proces cu partenerii noștri ca și cu obiectele.
În primul rând, vă invit să vă uitați la partenerul vostru, să îi observați îndeaproape
caracteristicile fizice. Uitați-vă în ochii lor cât se simte confortabil. Observați dacă simțiți
ceva din energia sau mirosul acestei persoane.
Acum, vă invit să vă atingeți partenerul dacă se simte confortabil cu asta. Puteți să atingeți
cât de puțin degetele sau un fir de păr, să îi țineți de mâini, să le atingeți fața sau umărul.
Dar verificați de fiecare dată dacă sunt de acord înainte de a o face. Atingerea poate
fi foarte intimă pentru mulți oameni, iar intimitatea nu este întotdeauna confortabilă.
Respectarea granițelor oamenilor este, de asemenea, un act de dragoste.
Apoi, purtați o conversație și împărtășiți despre un vis pe care îl aveți pentru viitor. Faceți
asta pe rând, ascultând îndeaproape și atent când cealaltă persoană împărtășește,
observând cum vă simțiți când îi auziți vorbind, auzindu-le vocea, cuvintele și permițânduvă imaginației să înțeleagă ceea ce descrie partenerul vostru. Aveți 10 minute în total, deci
asigurați-vă că împărțiți timpul în două, astfel încât fiecare dintre voi să poată împărtăși.
Acum, luați-vă un moment de tăcere, uitându-vă la această persoană din fața voastră.
Conectați-vă la curiozitatea voastră interioară și observați care este un lucru pe care l-ați
dori cu adevărat să-l știți despre această persoană chiar acum. Petreceți următoarele 30 de
minute explorând curiozitatea cu privire la partenerul vostru, punând întrebări și împărtășind
despre voi., răspunzând și la întrebările lor. Tot în acest timp, împărtășiți melodiile pe care leați pregătit înainte ascultându-le împreună, pe rând și împărtășind motivul pentru care ați
ales această melodie. Puteți rămâne aici sau puteți face o plimbare împreună, dar verificați
timpul și asigurați-vă că vă întoarceți în 30 de minute. Acum, că ați explorat mai mult din
universul partenerului vostru, stați câteva minute singuri, în care puteți procesa ceea
ce ați descoperit. Permiteți-vă să vă inspirați din toate acestea și exprimați-le într-un
fel sau altul. Dacă vine în mod natural, puteți scrie o poezie sau desena o imagine sau
puteți face un cântec sau un dans pentru a vă reprezenta aventura curioasă în lumea
interioară a partenerului. Alternativ, puteți găsi un obiect din natură sau puteți scrie un
scurt text despre experiența voastră.
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5.
6.

În cele din urmă, vă invit să oferiți rezultatul acestui lucru partenerului vostru, ca un cadou
pentru împărtășirea lumii lor interioare cu voi și, de asemenea, un simbol al modului în
care universul lor se reflectă în voi.
Debriefing (20 min)

Realizarea unui plan de cultivare a iubirii în viața personală (10 min)
După cum am discutat la început, al treilea element important al iubirii este angajamentul
- acțiuni conștiente care susțin dragostea în timp. Vă invit să vă gândiți la o persoană
sau, dacă nu, la un obiect sau zonă din viața voastră în care vreți să vă asumați un
angajament pentru dragoste. Scrieți-l și pentru următoarele 10 minute, scrieți un plan
despre cum veți crește intimitatea și fascinația, pe baza procesului pe care l-am parcurs
în activitățile anterioare. Încercați să îl faceți cât mai concret, adăugând tipul și frecvența
acțiunilor voastre și locul în care acestea se vor întâmpla, dacă este posibil.

Întrebări de debriefing:
•
•
•
•
•
•
•

Resurse: Modelul triunghiular al iubirii (Sternberg)

Ce am făcut până acum în acest atelier? Să
ne amintim care au fost activitățile.
Cum v-ați simțit cu tot procesul?
Ce a fost inconfortabil?
Ce v-a plăcut cel mai mult?
Ce ați descoperit despre dragoste?
Ați avut vreo idee nouă despre dragoste?
Cum veți folosi acest lucru în viața voastră
personală?

Sfaturi și trucuri:
A doua parte a activității funcționează cel mai
bine dacă aveți un număr par de participanți
pentru perechi. Cu toate acestea, dacă aveți
un număr impar, puteți forma un grup de trei
persoane și se poate prelungi timpul.

Materiale:
resurse, hârtie, pixuri, creioane,
vopsele în acuarelă, instrumente muzicale,
multe obiecte diferite

min/max part
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Modelul triangular al iubirii – Resursă
Intimitate

Angajament

Pasiune

Modelul triangular al iubirii propus de Sternberg
susține că iubirea se găsește la intersecția a trei
componente: intimitate, pasiune, angajament.

Intimitate: sentimente de apropiere, conectare și legătură, care dau naștere experienței de
căldură într-o relație. Include, printre altele, dorința de a susține starea de bine a persoanei
iubite, fericirea experimentată împreună, respectul înalt pentru ea, posibilitatea de a conta
pe ea în momentele în care avem nevoie, înțelegerea reciprocă, împărtășirea sinelui și a
bunurilor cu persoana iubită, primirea și oferirea sprijinului emoțional, comunicare intimă și
prețuirea persoanei iubite. Nu este necesar să experimentați toate aceste sentimente pentru
a experimenta dragostea și, de asemenea, sentimentele nu sunt de obicei experimentate
independent, ci ca un sentiment general.
Pasiunea: sentimente și dorințe care duc la atracție fizică și romantism. Într-o relație de
dragoste, nevoile sexuale pot predomina în această experiență. Cu toate acestea, alte
nevoi, cum ar fi cele de stimă de sine, hrană, afiliere și actualizare de sine, pot contribui, de
asemenea, la experimentarea pasiunii. În utilizarea acestui model aplicabil relațiilor dincolo de
cele romantice, adăugăm nuanța fascinației atunci când vorbim despre pasiune. Fascinația
față de cealaltă persoană presupune să vezi valoarea prezenței sale, o curiozitate intensă față
de ea și povestea ei, presupune aprecierea și uimirea față de celălalt.
Decizie/angajament: sentimente care determină o persoană să rămână cu cineva și să
meargă împreună către obiective comune. Pe termen scurt, implică decizia ca o persoană
să o iubească pe cealaltă. Pe termen lung, implică un angajament de a menține acea iubire
prin efectuarea diferitelor acțiuni (de exemplu, împărtășirea spațiului cu cealaltă persoană,
observarea prezenței și caracteristicile acesteia, acordarea atenției și activarea curiozității cu
privire la cealaltă persoană, oferirea de complimente, cadouri, oferirea de sprijin , , etc).
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Încrederea
Ce este încrederea?
Potrivit Dicționarului de Psihologie APA, încrederea
este: „nădejdea sau siguranța în fiabilitatea cuiva
sau a ceva. În relațiile interumane, încrederea se
referă la siguranța pe care o persoană sau un grup
de oameni o are în seriozitatea altei persoane sau
altor grupuri; în mod specific, este gradul în care
fiecare parte simte că poate depinde de cealaltă
parte pentru a face ceea ce spun că vor face.
Factorul cheie nu este onestitatea intrinsecă a
celorlalți oameni, ci predictibilitatea lor. Încrederea
este considerată de majoritatea psihologilor ca fiind
o componentă primară în relațiile mature cu ceilalți,
fie că sunt intimi, sociali sau terapeutici.”
Încrederea este, de asemenea, descrisă ca o
construcție complicată și neclară, totuși crucială
pentru toate relațiile umane. Încrederea a fost în
centrul interesului pentru filozofi, eticieni, psihologi,
sociologi, artiști, antrenori, manageri și cu siguranță
alți oameni de știință și practicanți, dar ceea ce

este probabil cel mai important, la un moment dat
pentru oricare dintre noi, ca ființe umane.
Miki Kashtan, Ph.D., co-fondator al Bay Area Nonviolent
Communication, facilitator și trainer, spune: „Toate
aceste experiențe, de la ambele capete ale
construirii încrederii sau ale pierderii încrederii, miau lăsat un sentiment din ce în ce mai mare că
încrederea poate fi o atitudine față de viață, dincolo
de o reacție la modul în care cineva ne tratează. A
trăi în încredere nu este o garanție că nu ni se va
întâmpla nimic dureros sau chiar periculos. Astfel de
garanții pur și simplu nu există. Mai degrabă, este un
mod de a răspunde la viață. Pentru mine, a trăi în
încredere este disponibilitatea de a risca pierderea
și de a prefera posibilitatea de a ne arde din când
în când în locul alternativei de a trăi cu frică și de a
încerca să veriﬁcăm încontinuu pe toți și toate, să ne
protejăm de toate eventualitățile și să ne imaginăm
că putem fi în siguranță. ”

Încrederea în ceilalți și în noi înșine
Când ne gândim la încredere, este important contextul. Ne gândim la indivizi sau la aspecte relaționale?
În măsura în care ne uităm la încredere din punct de vedere individual, se conectează direct la:
• Capacitatea de a recunoaște emoțiile cuiva și de a le trata ca pe o bună informație despre contactul
nostru cu lumea exterioară.
• Capacitatea de a evalua situația în care ne aflăm cu toată complexitatea ei și convingerea că judecata
noastră, în ciuda faptului că este subiectivă, este valoroasă pentru a înțelege propriile reacții/predictibilitate
față de sine, conștientizând tendințele noastre de a face judecăți greșite (de exemplu, reacționez excesiv
când cineva mă numește de neîncredere, dar sunt conștient de asta, de ceea ce îmi afectează deciziile,
reacțiile și în cele din urmă emoțiile).
Încrederea în ceilalți este o calitate interpersonală de bază, apare în fiecare aspect al vieții noastre sociale:
relații de afaceri, prietenii, relații de familie, relații romantice și multe altele (de exemplu, trebuie să ai încredere
în medicul tău, în instructorul auto sau în instalator pentru a-i urma sfaturile, instrucțiunile).

Deci, unde sunt originile încrederii umane și cum se dezvoltă?
Căutând originile încrederii, ar trebui să ne amintim
cu siguranță despre teoriile atașamentului. John
Bowlby, precursorul cercetării acestor teorii descrie
atașamentul ca o puternică legătură afectivă pe
care o simțim în relațiile cu oameni foarte importanți
pentru noi. Merită remarcat faptul că atașamentul
este reciproc în relația îngrijitor (cel mai adesea:
părinte) - copil și se creează încet bazându-se pe
interacțiunile îngrijitor - copil în cursul primelor luni
de viață.
Există o serie de teorii care descriu atașamentul, de
ex. din punct de vedere psihanalitic, al teoriei învățării,
dezvoltării cognitive sau etiologice. Pentru a afla mai
multe, vezi de ex. Psihologia dezvoltării: copilărie și
adolescență, de David R. Schaffer și Katherine Kipp.
Pionierul în domeniu, Mary Ainsworth, a creat

Procedura în Situația Străină eng. Strange Situation
Procedure) și a descris atașamentul în patru
categorii: Securizant, Anxios-preocupat, DisprețuitorEvitant și Temător-evitant. În prezent, unii cercetători
susțin că ideea de a vedea tipurile de atașament
ca și continuum este mai relevantă. Cu toate
acestea, ei par să fie de acord că atașamentul din
copilăria timpurie poate fi un predictor al dezvoltării
psihologice mai târziu.
John Bowlby și Inge Bretherton susțin că atașamentul
este baza modelelor noastre de operare despre
cunoaștere, credințe despre noi înșine, despre
ceilalți și despre evenimente. Răspunsul atent la
nevoile copilului (atașament securizant) creează
convingerea copilului că oamenii sunt în general
de încredere. Pe de altă parte, lipsa de îngrijire
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determină lipsa de încredere a copilului față de alții.
Erik Erikson în teoria sa despre opt etape ale dezvoltării
psihosociale subliniază, de asemenea, semnificația
crucială a încrederii în copilăria timpurie. El numește
prima etapă (între naștere și vârsta de 18 luni)
încredere vs. neîncredere și o definește ca „cea
mai importantă perioadă din viața unei persoane,
deoarece ne modelează viziunea asupra lumii,
precum și personalitățile noastre”.

Etiologii subliniază că acei copii care sunt capabili
să-l facă pe părinte să aibă grijă de ei se simt iubiți
și, ceea ce este important, au încredere în ei înșiși și
în abilitățile lor mai târziu.
Foarte important de observat este că acele așanumite modele de operare, potrivit lui Bowlby, se pot
schimba, în bine sau în rău, în funcție de experiențele
noastre de viață.

Importanța încrederii pentru reziliență
Oameni (copii, adolescenți sau adulți) care au încredere în ei înșiși și consideră alți oameni de încredere,
așa cum am spus mai devreme:
• au relații mai bune,
• au încredere în propriile judecăți și abilități,
• văd lumea în mod realist, cu laturile sale luminoase și întunecate, dar o consideră un loc destul de
prietenos,
• se pot pune în pantofii altora (mental) și pot fi empatici,
• cred că alte persoane pot și vor să fie de ajutor.
Asemenea convingeri influențează cu siguranță pozitiv capacitatea de reziliență. Încrederea în sine și în
ceilalți, printre altele, permite, fără îndoială, adaptarea la un mediu în schimbare, ajută la flexibilitate, simplifică
cererea de ajutor, face posibilă credința în competențele și abilitățile proprii, chiar și în condiții dificile.

Referințe:
1. https://www.psychologytoday.com/us/blog/acquired-spontaneity/201208/some-thoughts-about-trust
2. https://www.verywellmind.com/trust-versus-mistrust-2795741
3. https://www.psychologytoday.com/us/blog/hot-thought/201810/what-is-trust
4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5040920/?report=classic
5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6486592/?report=classic
6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30096516/
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Planificarea activității
Titlu: Încredere – Habitat al încrederii

Timp: Două sesiuni, una de 100 de min și a doua de 45 de min cu o pauză de 15 min

Scop și elemente de învățare/obiective ale sesiunii:

Construirea unei definiții comune a grupului asupra încrederii
Dezvoltarea abilității și interesului de a avea încredere în altă persoană
Reflectarea asupra sensului personal al încrederii

Metodologie pas cu pas:
Timp pentru fiecare pas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bun venit și introducere despre încredere (5 min)
Vânătoarea de încredere (25 min)
Participanții sunt invitați să găsească un obiect care simbolizează încrederea pentru ei și
să-l aducă grupului. Pe baza obiectelor alese, se facilitează o discuție pe tema încrederii,
iar facilitatorul creează un flipchart cu conținutul discuției.
În timp ce participanții împărtășesc ceea ce este încrederea pentru ei, ei plasează obiectul
într-o cutie de carton care simbolizează cunoștințele de grup ale încrederii pe care le vor
personaliza la sfârșitul activității.
Habitat al încrederii (35 min)
a. Construirea animalului totem (15 min)
Participanții sunt rugați să construiască din lut sau plastilină un animal care să-i reprezinte
pe ei înșiși. După ce vor termina, vor prezenta animalul, apoi îl vor da altcuiva din grup.
b. Construirea habitatului (20 min)
Partenerul va crea un habitat grijuliu, plăcut și afectuos pentru animalul primit. Apoi,
perechea se reunește și împărtășește procesul de construire a habitatului.
Pauză (15 min)

Debriefing (30 min)
Personalizarea cutiei încrederii (15 min)
Ca grup, toți participanții sunt invitați să personalizeze cutia încrederii realizată la începutul
activității folosind materiale de artă
Încheiere (5 min)

Instrucțiuni pentru participanți

1.

Bun venit și introducere despre încredere (5 min)
Suntem aici pentru a împărtăși și a descoperi împreună ce este încrederea și cum ne
influențează viața, relațiile și reziliența.
În primul rând, vă invit să facem o tură de cerc în care să vă spuneți numele și să spuneți
ce aduceți în acest atelier, cum veniți aici.

172

2.

Vânătoarea de încredere (25 min)
Ceea ce vă invit să faceți în următoarele 10 minute este să ieșiți afară și să găsiți un
obiect în împrejurimi care simbolizează „încrederea” pentru voi. Cereți permisiunea să îl
luați și să îl aduceți înapoi aici cu voi.
(După ce se întorc, facilitatorul are la îndemână o cutie mică și un flipchart)
Acum vă invit să vă luați câteva minute și să vă conectați cu acest obiect și cu ideea
de încredere. Privind, atingând obiectul, mirosindu-l, vedeți ce vă vine în minte când vă
gândiți la încredere?
Așadar, haideți să creăm împreună înțelegerea comună a grupului despre încredere.
Ce înțelegeți prin Încredere? Cum rezonează acest cuvânt în voi? La ce ne referim când
folosim acest cuvânt?
(Facilitatorul scrie răspunsurile pe flipchart)

3.

Ok, acum vă invit să puneți obiectul de încredere în cutie, care simbolizează această
înțelegere comună pe care o avem despre încredere.

Habitat al încrederii (35 min)
a. Construirea animalului totem (15 min)
Ceea ce veți face în următoarele 15 minute este că veți construi un animal totem folosind
aceste materiale. Sunteți invitați să faceți un animal care să vă reprezinte pe voi înșivă.
Poate fi un animal cu care vă simțiți conectați, care rezonează cu voi sau pe care îl
admirați foarte mult. Ideea principală este ca acest obiect simbolic să vă reprezinte.
Acum să mergem o dată prin cerc și vă rog să ne arătați animalul și să ne spuneți câteva
lucruri despre el și de ce l-ați ales.
Bun, acum veți face perechi. Și în aceste perechi veți face schimb de animale. Veți da
partenerului vostru propriul animal, iar partenerul vostru vă va da animalul lui. Luați-vă un
moment să vă luați rămas bun de la animalul vostru.

4.
5.
6.
7.

b. Construirea habitatului (20 min)
Având animalul celuilalt în grija voastră, acum veți avea misiunea de a construi un habitat
confortabil, sigur, care să îngrijească acest animal pe care tocmai l-ați primit. Folosind
materialele pe care le aveți aici, faceți tot posibilul pentru a crea un habitat. (15 min)
Bun, acum grupați-vă din nou în perechi și împărtășiți puțin despre cum a fost acest
proces pentru voi, în timp ce arătați și habitatul pe care l-ați construit. (5 min)
Pauză (15 min)

Debriefing (30 min)
Personalizarea cutiei încrederii (15 min)
Acum, haideți să lucrăm împreună la cutia care conține înțelegerea noastră ca grup
asupra încrederii. Vom folosi materialele de artă pe care le avem aici
Încheiere (5 min)
Să facem o tură de cerc și să împărtășim un lucru pe care îl luăm din această experiență.
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Materiale: ziare, plastilină, foi de hârtie A4,
creioane, pixuri, vopsea, cutie, elemente din
exterior, din natură, dacă este posibil, pe care
participanții pot să le aleagă

Întrebări de debriefing:
• Ce am făcut
• Cum v-ați simțit de-a lungul acestui
atelier? Cum a fost să creați un animal?
• Cum v-ați simțit când a trebuit să dați
animalul? Dar când ați primit animalului
altcuiva?
• Ce v-a făcut să aveți încredere în cealaltă
persoană cu animalul vostru?
• Cum a fost să construiți un habitat pentru
animalul celuilalt? Cum v-ați simțit
când ați văzut habitatul construit pentru
animalul vostru?
• Ce ați învățat despre încredere în această
activitate?
• Cum se poate lega acest lucru de
încrederea pe care o aveți în oamenii din
propria voastră viață?
• Ce puteți face în viitor pentru a avea mai
multă încredere în oameni?

Resurse:
Sfaturi și trucuri:
Dacă nu aveți acces ușor la natură, puteți
pregăti o cutie separată cu obiecte din
natură și le puteți aduce la atelier, astfel încât
participanții să poată alege dintre ele.

min/max part
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Vulnerabilitatea
Ce este vulnerabilitatea?
Vulnerabilitatea se referă la un set de atitudini
care fac parte din esența umană. Brene Brown, o
profesoară de origine americană care a petrecut
zeci de ani studiind subiectele vulnerabilității
și rușinii, consideră vulnerabilitatea drept baza
tuturor emoțiilor și sentimentelor, atât negative,
cât și pozitive, locul unde bucuria, creativitatea,
sentimentul de apartenență, dragostea și
intimitatea sunt născute.
A fi vulnerabil înseamnă a te arăta pe tine și ceea
ce este important pentru tine, a-ți recunoaște
propriile bariere și a le împărtăși altora. Implică
abilitatea de a fi deschis și riscul de a fi deschis cu
ceilalți, ceea ce susține conexiunea cu oamenii și
viața. Vulnerabilitatea se întâmplă în afara zonei
noastre de confort, la intersecția fricii și curajului,
când alegem să lăsăm garda jos.
O persoană se poate simți vulnerabilă atunci
când își exprimă opiniile cu privire la subiecte
sensibile, atunci când spune altcuiva că trece

printr-o perioadă dificilă, își cere drepturile, spune
„nu”, începe o afacere, se îndrăgostește, încearcă
ceva nou, cere ajutor , prezintă partenerul familiei
lor, cere iertare, hotărăște să aibă încredere în
cineva, și lista poate continua.
Vulnerabilitatea are trei componente:
• Risc emoțional
• Expunere
• Incertitudine cu privire la rezultat
Faptul că suntem vulnerabili nu garantează un
anumit rezultat. Arătând ceea ce este important
pentru noi, ne expunem la posibilitatea ca
alții să profite de asta sau să nu răspundă cu
compasiune sau vulnerabilitate. Acest lucru ne
poate face să ne simțim răniți, rușinați, temători,
neîncrezători sau triști. Acestea fiind spuse, nu este
întotdeauna ușor să fim vulnerabili și multe dintre
mecanismele noastre de apărare pot apărea
pentru a ne proteja de aceste sentimente.

Cum putem să devenim mai vulnerabili?
Se întâmplă adesea să fim încurajați să fim
puternici, să nu dăm semne de slăbiciune pentru că
ar putea ca alții să ne atace, să nu avem încredere
în oameni, să nu lăsăm emoțiile la vedere pentru
că este rușinos, să nu lăsăm garda jos, să nu
plângem în fața celorlalți. Este practic posibil să ni
se spună că vulnerabilitatea este o slăbiciune. Dacă
începem să credem această idee și ne repetăm
acest discurs, ajungem să ne blocăm emoțiile sau
să le amorțim. Dar amorțirea nu vine selectiv, doar
cu emoții negative, ci se extinde asupra tuturor
emoțiilor noastre. Astfel putem deveni perfecționiști,
intoleranți față de cei din jurul nostru, nemulțumiți
sau putem ajunge să nu ne trăim propriile vieți
împlinite și satisfăcute.

multe alternative. Putem fi atenți la discursul
nostru interior. Ce credem că se poate întâmpla
dacă suntem vulnerabili? Ce ne spunem pentru
a nu fi vulnerabili? Dacă analizăm puțin aceste
gânduri, sunt adevărate? Ne aduce într-adevăr atât
de multe beneficii să fim mereu în gardă? Pentru a
fi mai vulnerabili, ajută foarte mult să fim în contact
cu propriile nevoi și emoții. Să le recunoaștem,
să le identificăm, să ne permitem să le trăim și să
învățăm să le exprimăm. De asemenea, ajută să
învățăm să ne tratăm pe noi înșine cu compasiune,
să dezvoltăm recunoștința, să ascultăm alți oameni,
să fim atenți la nevoile lor și să împărtășim propriile
noastre experiențe. Când alegem să împărtășim, să
fim vulnerabili, prin propriul nostru exemplu, putem
inspira alte persoane, îi putem ajuta să înțeleagă mai
bine ce este vulnerabilitatea și cum să o exprime.

Dacă vrem să schimbăm acest tipar, avem mai

De ce este vulnerabilitatea relevantă pentru reziliența emoțională?
Deși implică un risc și este adesea prezentată ca
o slăbiciune, a fi vulnerabil este de fapt o resursă
excelentă pentru viață și reziliență. Procesul de
asumare a vulnerabilității noastre duce la o
experiență mai profundă a vieții, ne ajută să trăim
mai deplin, fericiți și cu sens. Vulnerabilitatea, de
asemenea, aprofundează și întărește relațiile
noastre, susținând limitele convenite reciproc și
construind încredere.

Evitarea sau încercarea de a ne ascunde
vulnerabilitatea duce adesea la autoritarism, critică,
nervozitate sau chiar perfecționism.
Vulnerabilitatea hrănește și menține viața pe deplin
și se manifestă în momentele în care riscăm să ne
lăsăm văzuți așa cum suntem cu adevărat și când
suntem sinceri cu noi înșine și cu cei din jurul nostru.

Referințe
Brene Brown - The power of vulnerability
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Planificarea activității
Titlu: Îmbrățișând vulnerabilitatea

Timp: 190 minute (peste 3 ore) - Două sesiuni cu 15 min pauză

Scop și elemente de învățare/obiective ale sesiunii:
Dezvoltarea capacității de a te deschide și de a fi vulnerabil
Descoperirea elementelor vulnerabilității
Dezvoltarea unei atitudini pozitive față de a fi vulnerabil

Metodologie pas cu pas:
Timp pentru fiecare pas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bun venit și de ce suntem aici (5 min)
Prezentați-vă pe voi și apoi subiectul și apoi întrebați participanții ce înțeleg prin
vulnerabilitate. Luați patru/cinci răspunsuri de la participanți, în funcție de cât timp aveți.
Citiți de două ori poezia „Nu voi muri o viață netrăită” (resurse), invitând participanții să asculte
holistic, cu simțurile, emoțiile, imaginația și mințile, de asemenea cu ochii închiși. Citiți poezia
de două ori și apoi invitați-i să împărtășească ceea ce i-a mișcat atunci când au auzit-o.

Încălzire (10 min)
Încălzirea grupului printr-o plimbare la întâmplare prin cameră cu focusul pe conexiune.

Input asupra vulnerabilității de la facilitator (20 min)
Prezentarea aspectelor cheie ale vulnerabilității. Consultați resursele pentru conținutul
complet al acestei prezentări.

Activități experiențiale cu diferite moduri de a fi vulnerabili (75 min)
Țineți câteva activități experiențiale care sunt diverse în ceea ce privește sensibilitatea de
a fi vulnerabili, deoarece ne simțim vulnerabili în diferite tipuri de situații, la diferite grade de
intensitate. Aceste activități pot fi realizate în orice ordine.
a. Conexiune profundă (25 min)
b. Contactul vizual și oglindire (15 min)
c. Masaj la mâini în cercuri concentrice (20 min)
Pauză (15 min)

Reflecție personală și împărtășirea în triouri (25 min)
Debriefing (30 min)
Cercul cu un singur cuvânt (10 min)

Amenajarea sălii, distribuția participanților: Participanții lucrează în perechi, individual, iar apoi
în întregul grup, cel mai obișnuit model/formă de distribuție este un cerc (fie cu scaune sau
perne pe podea).
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Instrucțiuni pentru participanți

1.
2.

3.

Bun venit și de ce suntem aici (5 min)
Vom lucra cu subiectul vulnerabilității. Ce vă lovește când auziți de vulnerabilitate? Ce vă
vine în minte, ce rezonează în voi când auzții acest cuvânt? Care este primul cuvânt care
vă vine în minte când auziți asta?
(Facilitatorul citește poezia)
Încălzire (10 min)
(Treceți grupul prin această secvență într-un mod constant și lent, în ritmul grupului)

Ok, așa că hai să ne ridicăm și să începem să mergem prin cameră în mod aleatoriu,
mergând în orice direcție sau schimbând direcția brusc, încercând să umplem spațiile goale
din cameră în orice moment și să încetinim sau să ne grăbim, să ne găsim propriul ritm.
Continuați să mergeți ... Acum începeți să observați cum vă simțiți ... cum vă este respirația,
cum vă simțiți corpul, ce emoții vă pătrund...
Și începeți să observați că există oameni în jurul vostru ... faceți contact vizual, poate chiar
rupeți un zâmbet sau două...
Fără să vorbiți, găsiți o modalitate de a arăta că le recunoașteți prezența, că îi vedeți... și
opriți-vă în fața cuiva, formând perechi.
În această pereche, faceți contact vizual și, menținând această conexiune creată prin
contact vizual, sincronizați trei respirații ...
Acum continuați să mergeți... și reveniți la respirație... în timp ce mergeți în același mod
aleatoriu, respirați adânc de trei ori, umplându-vă plămânii și expirați încet... și veniți să vă
odihniți în fața altei persoane.
Și cu acest nou partener, veți face contact vizual, veți sincroniza trei respirații și, după ce
veți face asta, veți spune primul cuvânt care vă vine în minte...
Și apoi continuați să mergeți și reveniți din nou la respirație... inspirați adânc de trei ori... și
veniți să vă odihniți din nou în fața altei persoane.
Cu acest nou om în fața voastră, veți face contact vizual, veți sincroniza trei respirații
și după aceea, veți spune o propoziție, o propoziție care este adevărul vostru în acest
moment. Ceva ce este adevărat pentru voi chiar în acest moment.
Input asupra vulnerabilității de la facilitator (20 min)
În cadrul acestui atelier, vom descoperi și vom analiza conceptul de vulnerabilitate.
Vulnerabilitatea este o decizie, un pas pe care îl facem către autenticitate, spre curaj,
este un pas pe care îl facem pentru a trăi pe deplin.
(Prezentați informații bazându-vă pe resurse)

4.

În exercițiile următoare vă invit să faceți un pas în afara zonei voastre de confort. Luați în
considerare faptul că fiecare dintre noi avem niveluri diferite de confort și ceea ce poate
fi confortabil pentru mine, s-ar putea sa nu fie și pentru ceilalți, provocând anxietate
reală. Așadar, simțiți-vă liberi să vă depășiți limitele atât cât puteți și vă permiteți. Oriunde
v-ați afla, acesta este cel mai bun loc pentru a fi chiar acum.
Poate chiar puneți-vă din când în când această întrebare: „Care este cel mai vulnerabil
lucru pe care îl pot face sau spune acum?”

Activități experiențiale cu diferite moduri de a fi vulnerabili (75 min)
a. Conexiune profundă (25 min)
Vă rugăm să găsiți un partener pentru următorul exercițiu, cineva despre care sunteți
curioși să aflați mai multe, să descoperiți, după care găsiți un loc în cameră unde să
discutați. Acum, veți avea un subiect de conversație și 4 minute fiecare pentru a împărtăși.
Subiectul este: „Povestește despre relația ta cu părinții tăi”.
(Oferiți participanților câte 3 minute fiecare și scoateți un sunet când este timpul să
schimbe. Opriți-i după 8 minute și treceți la faza următoare)
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Acum, veți avea un alt subiect de conversație și 4 minute fiecare pentru a împărtăși.
Dar de data aceasta vă invit să împărtășiți și să ascultați într-o manieră de Conexiune
Profundă. Acest lucru funcționează luând în considerare aceste intenții (arată flipchartul):
(Citiți cu voce tare conținutul flipchartului - se găsește în Resurse)
Subiectul de discuție este: „Spune o poveste despre copilăria ta”.
b. Contactul vizual și oglindire ( (5 min)
Vă rog să găsiți un alt partener pentru următorul exercițiu, din nou, pe cineva despre care
sunteți curioși să aflați mai multe, să descoperiți și după care să găsiți un loc în cameră
unde să vă puteți mișca liber. Ceea ce veți face în minutul următor este că veți sta față
în față și vă veți privi în ochi unul pe celălalt. Faceți doar acest lucru și mențineți contactul
vizual, până când vă voi spune să dați drumul conexiunii. Aveți întrebări
(Acordați participanților 2 min)
Cum a fost asta? (luați câteva răspunsuri și continuați) Bine, acum vom trece la
următoarea practică, care se numește Oglindire. Ce se va întâmpla este că, în aceleași
perechi, o persoană va fi conducătorul, iar cealaltă va fi oglinda. Iar oglinda face tot
posibilul pentru a oglindi mișcările, expresiile feței, ritmul și energia celui care conduce.
(demonstrați cu un voluntar). Faceți acest lucru încet, în ritmul vostru, astfel încât oglinda
să poată urma. După câteva minute vă voi anunța să schimbați rolul. Aveți întrebări?
Atunci decideți cine va conduce și cine va oglindi mai întâi. Și începeți.
(Acordați participanților câte 2 min de fiecare)
Acum, în aceste perechi, împărtășiți despre cum a fost această experiență pentru voi.
c. Masaj la mâini în cercuri concentrice (20 min)
Bine, sunteți gata să treceți la următoarea experiență? Să facem un cerc. Și acum
numărați 1,2,1,2,1,2.... Amintiți-vă ce număr aveți.
Vom face două cercuri, astfel încât un cerc să fie orientat spre exterior, unul spre interior.
Cercul exterior este orientat spre interior, cercul interior este orientat spre exterior. Pentru
a vă privi în ochi unul pe celălalt. Numărul unu face parte din cercul interior, iar numărul
doi face parte din cercul exterior.
Acum, ceea ce se va întâmpla este că cei din cercul interior vor închide ochii, iar cei din
cercul exterior vor lua mâna stângă a partenerului lor și o va masa. Și veți face acest
lucru până când voi spune „Rotiți”, moment în care vă veți deplasa în sensul acelor de
ceasornic schimbând astfel partenerii.
Aveți întrebări?
Cum vă este această propunere? Există cineva care simte că să primească un masaj la
mâna sau să maseze mâna cuiva ar fi prea mult? Dacă la un moment dat vă simțiți foarte
inconfortabil, simți-vă liber să o spuneți sau pur și simplu retrageți mâna și partenerul
vostru va ști că vrei să te oprești.

Să începem. Cei din cercul interior, închideți ochii. Cercul exterior se rotește. Rotiți. Și din
nou rotiți. Și acum începeți masajul ... Și rotiți și începeți masajul ... Și rotiți și începeți masajul
... Și opriți-vă.
Acum schimbați rolurile. Cercul interior se deplasează și cei din cercul exterior închid ochii.
Să începem din nou. Cei din cercul interior, închideți ochii. Cercul interior se rotește. Rotiți.
Și din nou rotiți. Și acum începeți masajul .... Și rotiți și începeți masajul ... Și rotiți și începeți
masajul ... Și opriți-vă.
Cu persoana din față, împărtășiți câteva minute despre această experiență. Vă voi
anunța când sunteți la jumătate de timp și asta vă va indică să schimbați persoana
care vorbește. Puteți practica principiile de Conexiune Profundă aici.
(Acordați participanților 5 min)
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5.
6.
7.
8.

Pauză (15 min)
Reflecție personală și împărtășirea în triouri (25 min)
Luați câteva minute și scrieți despre experiența voastră din aceste trei activități. 10 minute
Acum să formăm grupuri de câte trei și în aceste grupuri împărtășim despre acest
subiect: „Cum a fost pentru tine să fii vulnerabil în aceste activități? Ce emoții, sentimente,
schimbări au apărut? Ce te-a mișcat? ” 15 minute
Debriefing (30 min)

Cercul cu un singur cuvânt (10 min)
Pentru a încheia, hai să trecem o dată prin cerc și vreau să oferim, să împărtășim, un
cuvânt sau o metaforă care descrie această experiență pentru voi.

Întrebări de debriefing :
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Resurse: Poezie, Aspectele cheie ale vulnerabilității,
flipchart cu principiile conexiunii în profunzime,
flipchart cu elementele vulnerabilității

Ce s-a întâmplat? Ce am făcut în acest
atelier? Care au fost activitățile?
Cum v-ați simțit de-a lungul activităților? Care
au fost emoțiile care au apărut?
Ce ați descoperit despre vulnerabilitatea
voastră? Despre modul vostru de a fi
vulnerabil? Despre armura voastră personală?
Despre ce circumstanțe vă fac să vă simțiți
vulnerabili?
În ce momente v-ați simțit cel mai vulnerabil?
În care v-ați simțit cel mai puțin vulnerabil?
Care credeți că este diferența dintre
activitățile vulnerabile și cele confortabile?
Cum vă simțiți după ce ați fost conștient
vulnerabil?
Ce v-a surprins?
Cum se aplică acest lucru în viața
voastră? Ce puteți face pentru a vă cultiva
vulnerabilitatea?
Cum puteți transfera acest lucru în viața de zi
cu zi? Ce puteți face mâine pentru a trăi mai
vulnerabil? Dar de săptămâna viitoare?

Materiale: Clopoțel, un obiect care face zgomot,
pixuri și hârtii A4

Sfaturi și trucuri: -

min/max part
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Principiile conexiunii în profunzime - Resursă facilitator
Conținutul flipchartului Principiile conexiunii în profunzime:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ascultă din inimă.
Adoptă perspectiva celui pe care îl asculți.
Nu da sfaturi.
Nu încerca să vezi partea bună a situației.
Nu judeca, nu interpreta, nu trage concluzii.
Exersează curiozitatea activă și fii deschis la minte.
Conectează-te la emoția celuilalt și comunic-o asigurându-te că înțelegi contextul
și emoția resimțită. Curiozitate!
Conectează-te la propriile emoții care îți sunt trezite prin conectarea cu celălalt și comunică
aceste emoții, fără a acapara interacțiunea.
Adoptă un limbaj al corpului care indică deschidere, curiozitate, prezență.
Vino către cel pe care îl susții, întâlnește persoana care este el/ea chiar în acest moment.

Elementele vulnerabilității - Resursă facilitator
•
•
•
•

Folosește un flipchart pe care scrii în partea de sus ca titlu cuvântul „Vulnerabilitatea”
Pe 3 bucăți diferite de hârtie A4 sau A3, scrie cele 3 elemente ale vulnerabilității: expunere,
risc emoțional, incertitudine a rezultatelor
Pe măsură ce prezinți conceptul și cele trei elemente, lipește hârtiile individuale pe flipchart
Hârtiile pot fi de diferite culori, iar dacă nu ai un flipchart, poți să le faci pe toate patru (titlul
și elementele) pe hârtii colorate. Titlul poate fi pe o hârtie A4 și elementele pe hârtie A3

Aspectele cheie ale vulnerabilității – Resursă facilitator
Vulnerabilitatea este o decizie, un pas pe care îl facem către autenticitate, spre curaj, este un
pas pe care îl facem pentru a trăi pe deplin.
Se caracterizează prin trei componente (pune elemente vizuale pe un flipchart/perete):
Risc emoțional
Expunere
Incertitudine cu privire la rezultat
Vulnerabilitatea hrănește și menține viața pe deplin și se manifestă în momentele în care
riscăm să ne lăsăm văzuți așa cum suntem cu adevărat și când suntem sinceri cu noi înșine
și cu cei din jurul nostru.
Vulnerabilitate vs. Slăbiciune
În ce situații te simți vulnerabil? (Obține câteva sugestii și când auzi cuvintele cheie,
introdu conceptul.)
Vulnerabilitatea este în mod obișnuit asociată cu slăbiciunea, dar ceea ce credem noi și Brene
Brown și sperăm că și voi la sfârșitul acestui atelier, este că de fapt e o forță, chiar o superputere.
În vulnerabilitate, în situațiile în care ne expunem, ne asumăm riscuri emoționale și îmbrățișăm
incertitudinea rezultatelor, întâlnim câteva emoții care apar de obicei în noi.

180

Vinovăție - Am greșit ceva.
Rușine - Mă înșel. Sunt o persoană rea.
Umilire - Când mesajul „Ești o persoană rea” vine din exterior.
Stângăcie - Nu mă simt în largul meu.
Diferența dintre vinovăție și rușine este că una e interiorizată, creează și menține o imagine
fixă neschimbată despre noi înșine, aceasta fiind rușinea, și cealaltă, vinovăția, vizează
comportamentul și ne oferă posibilitatea de a ne schimba, de a căuta echilibru și rezoluție.
Rușinea creează o mișcare spre interior, de a ne ascunde, a dispărea, de a ne distanța social
(pentru că sunt o persoană rea și cum pot schimba ceea ce sunt?), iar vinovăția ne îndreaptă
spre acțiune, la a aduce echilibrul, la a face lucrurile mai bine , la a căuta o soluție, deoarece
comportamentul nostru este rău sau nedorit (nu noi înșine ca întreg) și poate exista întotdeauna
un alt comportament, acțiune sau atitudine de adoptat pentru a satisface nevoile noastre și
nevoile celor din jurul nostru.
Frica ce îngheață vs. Frica vulnerabilă
Frica ce îngheață este acel tip sau intensitate a fricii care ne ține înghețați, incapabili să
acționăm, să lucrăm sau să fim conectați la noi înșine. Frica vulnerabilă este atunci când simți
frica, sensibilitatea și riscul și o faci oricum : deschizi acel subiect dificil, începi acel proiect, îți
ceri scuze, complimentezi pe cineva sau primești un compliment. Și o faci cu frica fiind acolo,
îmbrățișând-o. Una dintre practicile vulnerabilității este să treci în mod conștient de la frica ce
îngheață la cea vulnerabilă.

Poem – Resursă facilitator
Traducere
Nu voi muri fără să-mi trăiesc viața

I Will Not Die an Unlived Life
Dawna Markova

Nu voi muri fără să-mi trăiesc viața
Nu voi trăi cu frică
de cădere sau de a lua foc.
Aleg să-mi trăiesc zilele,
Permit existenței să mă deschidă,
să mă facă mai puțin fricos,
mai accesibil,
să-mi slăbesc inima
până când devine o aripă,
o făclie, o promisiune.
Aleg să-mi risc semnificația;
să trăiesc astfel încât ceea ce vine
la mine ca sămânță
să plece ca floare
și ceea ce vine ca floare,
să plece ca fruct.

I will not die an unlived life
I will not live in fear
of falling or catching fire.
I choose to inhabit my days,
to allow my living to open me,
to make me less afraid,
more accessible,
to loosen my heart
until it becomes a wing,
a torch, a promise.
I choose to risk my significance;
to live so that which came to me as seed
goes to the next as blossom
and that which came to me as blossom,
goes on as fruit.
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Sfaturi de facilitare, sugestii și altele
Această secțiune a manualului include sfaturi și trucuri pentru facilitarea activităților de învățare cu
grupuri și alte lucruri pentru care nu am găsit un loc altundeva în manual.
Nimic din această listă nu este obligatoriu, dar sunt lucruri valoroase de luat în considerare.
Implementarea acestora ar putea duce la un flux mai bun al activităților și ar putea crește calitatea
generală a atelierelor.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Pentru introducere și închidere a sesiunilor puteți utiliza următoarele expresii sau orice alte
variante ale acestora. Simțiți-vă liberi să le personalizați:
A. Introducere: Bună ziua și bine ați venit, prezentați-vă, prezentați atelierul și motivul pentru care
sunteți aici, făcând atelierul. Alternativ, puteți exprima care este intenția voastră pentru acest
proces, pentru următoarele ore.
B. Încheiere: pentru a încheia, să facem o tură de cerc și vreau să oferim, să împărtășim, un cuvânt
sau o metaforă care descrie această experiență pentru voi.
SAU: Vă rog să împărtășiți trei cuvinte care descriu această experiență pentru voi.

Atunci când participanții lucrează individual și au o limită de timp:
Când mai au 15 minute, anunțați participanții: mai aveți 15 minute. Faceți același lucru când mai
au 5 minute: mai aveți 5 minute.
După ce a trecut timpul, le puteți acorda câteva minute suplimentare pentru a termina: Dacă
cineva are nevoie de mai mult timp, ridicați mâna ... Și permiteți-vă să ajungeți la sfârșit.
În timp ce lucrează puteți avea muzică liniștitoare în fundal sau puteți pur și simplu să păstrați liniștea.

Atunci când oferiți un material participanților:
Acordați participanților câteva secunde pentru a analiza ceea ce le oferiți și pentru a vă asigura
că aveți toată atenția lor când vorbiți.

Despre deschidere și închidere
Toate atelierele și, în general, orice activitate pe care o desfășurați cu grupurile ar trebui să aibă o
introducere clară și o închidere clară. Acest lucru este deosebit de important pentru grupurile nou
formate și foarte util pentru grupurile care au deja experiență comună.
Deschiderile și închiderile pot avea multe formate și puteți improviza mult cu această parte pentru
a se potrivi grupului. Rolul acestui lucru este de a defini în mod clar atelierul și de a-l separa de
alte activități zilnice.

Lăsați spațiu pentru întrebări și clarificări atunci când introduceți activități:
Când introduceți o activitate participanților, după ce dați instrucțiunile, întrebați-i întotdeauna„
Este clar?” sau „Aveți întrebări?” . Acest lucru permite participanților să elimine orice neînțelegeri și
vă va ajuta să aveți o activitate mai lină.
Dacă nu există întrebări, instrucțiunile au fost bine livrate sau, în unele cazuri, toată lumea este
foarte confuză.
Dacă există o mulțime de întrebări, cel mai bun mod de acțiune este să răspundeți la toate
întrebările și să dați din nou instrucțiunile.
Tăcerea
Învață să fii confortabil cu tăcerea atunci când pui întrebări. Participanții au nevoie de câteva
secunde, chiar minute pentru ca o întrebare să se așeze și pentru ca cineva să-și facă curajul
să vorbească. Este ok și chiar recomandat să aveți spații de liniște într-un atelier, în special în
sesiunile de debriefing și de împărtășire.
Obișnuiește-te, chiar dacă îți este inconfortabil. Un truc pentru asta este să numeri în mintea ta de
la zece la unu, de câteva ori, astfel încât să știi mai mult sau mai puțin obiectiv cât timp a trecut.
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Despre echipă
Echipa de proiect a Highway to Mental Health este formată din 12 persoane din patru țări
diferite: Islanda, Spania, Polonia și România.
Ne-am reunit și am început această minunată aventură de 2 ani, deoarece credem că putem
face o schimbare în viața oamenilor, că sănătatea mintală contează și că schimbarea de
impact pe termen lung vine prin educația experiențială.
O abordare inovatoare holistică a rezilienței poate fi realizată doar prin reunirea de oameni
din medii diferite, așa că echipa noastră este foarte diversă, fiind formată din oameni cu
experiență proprie de provocări de sănătate mintală, experți prin experiență, utilizatori de
servicii de sănătate mintală, psihologi, psihiatri, formatori și lucrători de tineret.
Cele patru organizații care s-au reunit pentru acest demers sunt următoarele:
•

Hugarafl este o asociație independentă de oameni care se confruntă cu probleme
de sănătate mintală. Organizația este construită pe idei de sprijinire a puterii interioare
(empowerment), recuperare, egalitate și cooperare între utilizatori și profesioniști. Hugarafl
are un program zilnic în care oamenii pot veni și lucra la recuperarea lor, în diferite întâlniri
de grup, yoga, terapii, voluntariat, iar o mare parte a activității constă și în activism pentru
îmbunătățirea sistemului public de sănătate mintală.

•

PROGRES este asociația poloneză, care a fost construită de lucrătorii și utilizatorii Hostelului
din Centrul de Neuropsihiatrie Mazowian. Acesta este un loc sigur pentru adolescenți
și tineri, care îl folosesc după ce trec prin crize psihologice. Programele din hostel au la
bază o comunitate terapeutică și suport terapeutic individual. Oferim pregătire pentru
abilități sociale, psihoeducație, psihoterapie individuală și de grup, terapie ocupațională,
muzicoterapie, terapie cognitivă, activitate socială, sport și activități de agrement. Pe
lângă tratament și psihoterapie, suntem implicați în prevenire și încercăm să schimbăm
atitudinea societății față de sănătatea mintală.

•

Activament este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Catalonia. Facem parte
din mișcarea asociativă a sănătății mintale la persoana întâi: suntem constituiți, organizați
și conduși de oameni care au trecut sau trăiesc cu o situație de suferință psihosocială
și/sau diversitate mentală și participăm ca agent activ în domeniul sănătății mintale din
Catalonia.

•

Minte Forte este o organizație non-profit din Cluj-Napoca, România, care promovează
sănătatea mintală prin educație, construind resurse pentru reziliență, creștere și sprijin pentru
menținerea sau îmbunătățirea sănătății mintale. Avem în vedere o societate în care fiecare
persoană este conectată cu forța sa interioară și oamenii se sprijină reciproc în îngrijirea
sănătății mintale. Principalul nostru grup țintă sunt tinerii, deoarece educația psihologică
timpurie poate ajuta la construirea unui sine echilibrat și la prevenirea problemelor de
sănătate mintală.
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