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Abrevieri: 
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Nu mă interesează cum îți câștigi existența. Vreau să știu pentru ce suferi și dacă îndrăznești să visezi la a-

ți îndeplini chemarea inimii. 

 

Nu mă interesează câți ani ai. Vreau să știu dacă îți asumi riscul să te faci de râs de dragul iubirii, de dragul 

visului tău, sau de dragul aventurii de a fi în viață. 

 

Nu mă interesează ce planete îți încadrează luna. Vreau să știu dacă ai atins centrul propriei tale 

suferințe, dacă ai fost deschis/ă de trădarea vieții sau dacă ai devenit ofilit/ă și închis/ă, de teama unei 

dureri viitoare. 

 

Vreau să știu dacă poți să stai cu durerea, fie ea a mea sau a ta, fără să te miști pentru a o ascunde, pentru 

a o estompa sau pentru a o rezolva. 

 

Vreau să știu dacă poți fi cu bucuria, fie ea a mea sau a ta; dacă poți dansa cu sălbăticie, lăsând extazul să 

te umple până în vârful degetelor de la mâini și de la picioare, fără să ne avertizezi că trebuie să fim 

atenți, să fim realiști, să ne amintim limitările de a fi umani. 

 

Nu mă interesează dacă povestea pe care mi-o spui este adevărată. Vreau să știu dacă poți dezamăgi pe 

altcineva pentru a-ți fi ție fidel. Dacă poți înfrunta acuzația de trădare fără a-ți trăda propriul suflet. Dacă 

poți fi neloial și, prin urmare, de încredere. 

 

Vreau să știu dacă poți vedea Frumusețea chiar și atunci când nu este arătoasă în fiecare zi. Și dacă îți poți 

extrage sursa propriei vieți din prezența ei. 

 

Vreau să știu dacă poți trăi cu eșecul, al tău și al meu, și încă să stai pe marginea lacului și să strigi la 

argintul lunii pline, „Da”. 

 

Nu mă interesează să știu unde locuiești sau câți bani ai. Vreau să știu dacă poți să te ridici după noaptea 

durerii și disperării, obosit și învinețit până la os și să faci ceea ce trebuie făcut pentru a-ți hrăni copiii. 

 

Nu mă interesează pe cine cunoști sau cum ai ajuns unde ești. Vreau să știu dacă vei sta cu mine în 

mijlocul focului fără să dai înapoi. 

 

Nu mă interesează unde sau ce sau cu cine ai studiat. Vreau să știu ce te susține din interior atunci când 

totul dispare în jurul tău. 

 

Vreau să știu dacă poți fi singur cu tine și dacă îți place cu adevărat compania pe care ți-o ții în momentele 

de vid. 

 

Invitația – Oriah Mountain Dreamer 
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Acest manual conține o cantitate mare de informații bazate pe experiența de lungă durată a autorilor în 

domeniul învățării non-formale (ENF) și al predării interactive în lucrul cu copii, tineri și adulți. Pe durata 

constituirii sale au fost utilizate multe informații legate de acest subiect din diverse surse - studii, rapoarte și 

publicații științifice. Prin combinarea experienței practice a echipei de autori cu concepte teoretice, acest manual 

a fost creat pentru a reuni un număr mare de subiecte, dintre care multe nu sunt adesea abordate în domeniul 

ENF și în sectorul de tineret. 

 

 

Ognian Gadoularov  (născut în 1974 în Bulgaria) lucrează 

ca lucrător de tineret și formator de copii, tineri și adulți din 

anul 2007. Specializat în domeniile: dezvoltare personală, 

motivație, proiecte de tineret și voluntariat, el activează în 

domeniile predării interactive și educației ecologice. Formator 

autorizat de formatori, este un expert în realizarea de 

programe de aventură bazate pe metodele de învățare 

experiențială și educație în aer liber. Ognian face parte din 

rețeaua de formatori ai Agenției Naționale „Erasmus +” din Bulgaria și din 

rețeaua de formatori Salto EuroMed. 

A lucrat ca formator în domeniul afacerilor în perioada 2007 - 2013, specializat în stimularea eficienței 

echipelor, în vânzări, abilități de prezentare și servicii pentru clienți. A participat activ la organizarea de evenimentelor 

CSR (n.t. responsabilitate socială corporativă) pentru diverse companii. 

Subiectele sale preferate sunt: - sustenabilitate și consum responsabil, inteligență spirituală, design de formare, anti-

globalizare, schimbare socială și drepturile omului. 

 

 
Bogdan Romanică (născut în 1986 în România) este un lucrător de 

tineret dedicat, formator și coordonator de ONG. Activează în domeniul 
tineretului din anul 2008, a participat la activități educative legate de 

educația în aer liber și educația prin aventură, drepturile omului, 
animația socio-educativă, cetățenia activă, dezvoltarea personală, 

orientarea în carieră. În 2014 a avut primul contact cu formarea tinerilor 
bazată pe natură, care a devenit una dintre cele mai mari pasiuni ale 

sale. În anii următori, a început să exploreze noi domenii ale dezvoltării 
umane bazate pe natură, cum ar fi eco-psihologia, ecologia profundă și 

dezvoltarea ecocentrică. Descoperind activitatea lui Bill Plotkin și 
programele Animas Valley Institute din SUA, s-a înscris într-un program 

de formare pe termen lung în cadrul acestei organizații, în domeniul 
dezvoltării ecocentrice. Această abordare a devenit nucleul activității sale. În 

present realizează ateliere, cursuri și evenimente pentru tineri și adulți, care au la bază dezvoltarea ecocentrică. În cea 
mai mare parte, derulează aceste activități în cadrul organizației Dreams for Life.  

 

Eleni Michail (născută în 1985 în Cipru) este formator și 

lucrător de tineret, pasionată de împuternicirea oamenilor 

pentru a-și atinge potențialul și a duce o viață fericită și 

semnificativă. A studiat Pedagogic și deține o diplomă de 

master în Management și Leadership Educațional. Ea a 

explorat pe larg psihologia pozitivă și abordările pedagogice 

holistice. De-a lungul experienței sale în domeniul 

tineretului, a preluat diferite roluri. Activitățile sale cuprind 

de la programe de formare în sectorul de tineret, până la 

coordonare de proiect, cercetare și educație. În calitate de 

formator, Eleni a colaborat cu diverse organizații de tineret locale, naționale și 

internaționale, din Cipru, Belgia și alte țări. La nivel local, colaborează cu Agenția Națională pentru 

Tineret Erasmus+ din Cipru, precum și cu mai multe organizații guvernamentale și neguvernamentale din țară. Ea este, 

de asemenea, cercetător asociat în Consiliul Tinerilor din Cipru, lucrând la Strategia Națională pentru Tineret și la 

politica de tineret din Cipru. Printre domeniile sale de interes se numără: fericirea, psihologia pozitivă, natura, educația 

non-formală, dezvoltarea personală și abilitarea tinerilor, voluntariatul, drepturile omului, problematica de gen și 

leadership. 

https://www.salto-youth.net/tools/toy/ognian-gadoularov.2625/
https://www.linkedin.com/in/ogniangadoularov/
https://www.salto-youth.net/tools/toy/bogdan-romanica.3421/
https://ro.linkedin.com/pub/bogdan-romanica/2a/50b/690
https://www.salto-youth.net/tools/toy/eleni-michail.3402/
https://www.linkedin.com/in/eleni-michail-59270215a/


 

Manualul de față este un instrument care poate fi 

utilizat pentru a spori impactul învățării non-

formale (ENF) în pregătirea tinerilor pentru 

dezvoltarea lor personală, socială și profesională. 

Este, de asemenea, un instrument care subliniază 

importanța lucrului cu tinerii și contribuie la 

creșterea calității în acest domeniu. Crearea 

manualului „Pe aripile buburuzei” este rezultatul 

proiectului „ACHIEVE - metode inovatoare de 

formare și dezvoltare a lucrătorilor de tineret”, 

care pentru prima dată a adaptat și integrat 

abordările din dezvoltarea ecocentrică (DEC) și 

psihologia pozitivă (PP) în domeniul tineretului. 

Manualul ilustrează atât o metodologie pentru 

dezvoltarea personală a lucrătorilor de tineret, 

cât și instrumente / practici / metode care pot fi 

utilizate în mod direct în lucrul cu tinerii. 

Conținutul se bazează pe revizuirea literaturii de 

specialitate și pe experimentarea practică în 

timpul proiectului. Acest manual deschide noi 

oportunități în sectorul de tineret, în special prin 

încorporarea metodologiilor inovatoare sugerate. 

 

 

 

Proiectul „ACHIEVE - metode inovatoare de formare și dezvoltare a lucrătorilor de tineret” - 2016-2-BG01-

KA205-023835 este rezultatul cooperării în domeniul tineretului, a unor experți din Bulgaria, România și 

Cipru, finanțat prin programul Erasmus+, prin Linia 2 de finanțare (Key Action 2). 

Prin acest proiect abordăm nevoile actuale ale tinerilor și ale lucrătorilor de tineret, prezentând abordări și 

metode inovatoare aplicate pentru prima dată în lucrul cu tinerii - Psihologie pozitivă și Dezvoltare 

ecocentrică. 

Proiectul vizează pregătirea și dezvoltarea expertizei lucrătorilor de tineret, astfel încât aceștia să poată 

oferi servicii semnificative tinerilor. Sprijină profesionalizarea activității de lucru cu tinerii și îmbogățește 

standardele de calitate și performanță. În cele din urmă, oferă abordări integrate inovatoare pentru a 

aborda abilitarea, participarea, creșterea profesională și personală a tinerilor, în special a celor 

dezavantajați. 

 

Rezultatele intelectuale ale proiectului sunt: 

1. Manualul „Pe aripile buburuzei”  - Manualul include teorii, metode practice, recomandări, instrumente 

educaționale și programe de formare care vizează îmbunătățirea calificării, dezvoltarea personală și 

profesională a lucrătorilor de tineret. 

2. Cartea de buzunar „Auto-descoperirea - reflecție individuală și procese practice”  - Cartea de 

buzunar oferă o serie de instrumente practice pentru auto-descoperire și transformare personală atât 

pentru tineri, cât și pentru adulți. 

3. Platforma de învățare pe Internet - Platforma este alcătuită dintr-o bază de date a programelor de 

formare și resurselor referitoare la lucrul cu tinerii, dezvoltarea ecocentrică, psihologia pozitivă și 

educația non-formală (www.learningforchange.net). 

 

Setul complet de materiale este disponibil pentru acces gratuit și distribuție prin Internet la următorul link: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/c79ceb4b-e3a5-

4248-a7ae-1173eb1999ec 

 

 

http://www.learningforchange.net/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/c79ceb4b-e3a5-4248-a7ae-1173eb1999ec
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/c79ceb4b-e3a5-4248-a7ae-1173eb1999ec


(Ognian Gadoularov) 

Unul dintre obiectivele principale ale acestui Manual este îmbogățirea înțelegerii lucrătorilor de tineret cu 

privire la aplicarea abordărilor moderne pentru dezvoltarea lor personală și profesională, precum și a 

grupului lor țintă. În acest manual prezentăm cunoștințe despre dezvoltarea personală bazată pe concepte 

inovatoare și metode alternative. Scopul nostru este de a sprijini crearea de programe educative și de 

dezvoltare, care să combine transformarea personală și schimbarea socială. De asemenea, dorim să 

subliniem importanța proceselor de grup, a stării emoționale și a mediului specific pentru eficiența 

procesului de învățare și dezvoltare. 

Pentru a realiza acest lucru, am selectat informații și surse specifice care îndeplinesc obiectivele menționate 

mai sus. Am inclus concepte care nu sunt bine cunoscute în domeniul lucrului cu tinerii (și nici în educația 

formală) - Dezvoltarea ecocentrică, psihologia pozitivă și educația pozitivă. Pe de altă parte, prezentăm o 

colecție de practici, activități, programe și instrumente; deoarece considerăm că este necesar să sprijinim 

implementarea unor abordări inovatoare în domeniul tineretului și al dezvoltării personale. 

În partea introductivă a manualului veți găsi o descriere generală a proiectului, câteva cuvinte despre 

conceptele din manual, precum și o Metodologie pentru dezvoltare personală (îndrumări privind 

utilizarea acestui manual pentru transformarea personală) și metodologia de dezvoltare a programelor 

pentru tineri, bazată pe DEC și PP (îndrumări privind implementarea acestora în practica profesională sunt 

conținute în manual). 

 

Partea tematică a Manualului este împărțită în 2 secțiuni: 

Partea 1 - Concepte de bază - Această parte acoperă principiile generale ale dezvoltării ecocentrice, 

psihologiei pozitive și educației pozitive. 

Partea 2 - Practici, instrumente și programe - Această parte prezintă instrumentele și metodele specifice 

pentru aplicarea în practică a teoriilor și conceptelor menționate în partea 1, atunci când se elaborează și se 

implementează programe și planuri de dezvoltare personală. Capitolul începe cu un tabel care enumeră 

toate aceste practici și instrumente, oferind în același timp informații despre stadiul de dezvoltare (DEC) și 

despre elementele din PP la care se referă. 

Mai specific, partea a doua include următoarele: 

• Practici - Practicile selectate sunt organizate în diferite categorii și pot fi folosite ca elemente de învățare 

în programele destinate lucrătorilor de tineret, dar și tinerilor. În același timp, ele pot servi ca rutine 

zilnice în planurile individuale de dezvoltare personală. 

• Instrumente pentru dezvoltare și învățare - Instrumentele oferite au scopul de a sprijini, îndruma și 

aprofunda procesul de dezvoltare personală și profesională a lucrătorilor de tineret și tinerilor. Acestea 

oferă idei pentru ateliere de 0,5-1 zile. Toate instrumentele pot fi utilizate și ca elemente ale unor 

programe mai lungi sau pot fi adăugate ca elemente individuale în procesele de învățare. 

• Programe de formare exemplificate - Aceste programe de formare oferă o serie de activități și sesiuni de 

formare pentru programe de 3, 5 și 7 zile care urmăresc dezvoltarea personală, socială și profesională a 

cursanților. Programele includ practici și instrumente ilustrate în secțiunile anterioare ale manualului. 

Acestea sunt potrivite atât pentru lucrătorii de tineret, cât și pentru tineri. 

 

În etapa de pregătire a manualului am încercat să îl facem cât mai potrivit pentru persoanele cu diferite 

niveluri de experiență în domeniul tineretului și să îl adaptăm pentru persoanele cu diferite stiluri cognitive 

și de învățare. În acest scop, am inclus numeroase linkuri către materiale, resurse și videoclipuri 

suplimentare bazate pe internet. Am selectat citate și poezii potrivite pentru a inspira cititorii și am lansat 

întrebări de reflecție pentru auto-descoperire. În diverse secțiuni din manual, cititorul va găsi căsuțe cu 

informații suplimentare, o ocazie de a-și îmbogăți cunoștințele despre subiect, de a-și evalua nivelul 

cunoștințelor sau de a primi anumite informații într-un mod diferit. 

 

 



(Ognian Gadoularov) 

Potrivit multora dintre autorii contemporani - psihologi, pedagogi etc. (Ken Robinson, Sugata Mitra, George 

Lozanov și alții) - dezvoltarea oamenilor de astăzi este grav dezechilibrată în diferite direcții; hiper-

intelectualizarea în sistemul formal de educație, analfabetismul și accesul restrâns la educație în țările în 

curs de dezvoltare, lipsa abilităților sociale și emoționale, capacitatea redusă de a comunica și a relaționa cu 

ceilalți, suprimarea spiritualității. Toate acestea sunt indicatori ai dezechilibrului menționat mai sus. Aici nu 

putem neglija nivelul scăzut al sănătății și culturii fizice, lipsa mișcării și deconectarea totală față de natură. 

Apariția și evoluția atâtor tipuri de boli la nivel global, dependența de substanțe chimice (inclusiv cofeina, 

nicotina și alcoolul), cultura de consum, respingerea și revolta împotriva normelor sociale sunt, de 

asemenea, semne ale unei societăți care suferă atât în interior, cât și în exterior. Trăind înconjurați de 

această realitate, tinerii sunt din ce în ce mai vulnerabili și detașați de modul natural de dezvoltare fizică, 

psihologică și spirituală. Oamenii care încearcă să-i susțină în căutările lor (lucrătorii de tineret) sunt, de 

asemenea, împovărați și incapabili din cauza faptului că și ei sunt un produs al aceleiași societăți și sistem 

social. 

 

De la începutul secolului XX, din ce în ce mai multe tendințe științifice și educaționale sunt motivate să se 

opună și să lupte împotriva acestor probleme globale. Fascinația tradițiilor spirituale antice este în creștere, 

iar potențialul său de a influența situația descrisă mai sus este semnificativă. Astfel de tendințe științifice și 

spirituale sunt pedagogia lui Waldorf, Pedagogia Mariei Montessori, Suggestopedia Doctorului Lozanov, 

Teoria inteligențelor multiple a lui H. Gardner, psihoterapia, educația holistică și medicina holistică, 

practicile fizice și spirituale precum Yoga, Tai Chi, Qigong, Dezvoltarea ecocentrică, Psihologia pozitivă etc. 

O caracteristică semnificativă a tuturor acestor practici este aceea de a încorpora toate cele patru 

dimensiuni ale ființei umane - fizice, mentale, emoționale și spirituale. Ele vizează, de asemenea, 

echilibrarea acestor patru dimensiuni în fiecare individ. 

Acest lucru se suprapune cu scopul pe care dorim să-l atingem prin metodologiile și abordările educaționale 

prezentate în acest manual. De asemenea, credem că fiecare ființă umană este o combinație a acestor 

patru componente - trup, minte, suflet și spirit. În activitatea noastră legată de dezvoltarea personală, le 

folosim ca direcții sau dimensiuni - fizice, cognitive, emoționale și spirituale. Iată ce avem în vedere atunci 

când ne referim la acestea în manual: 

1. Fizic - toate mișcările, procesele, elementele vieții cotidiene și nevoile legate de corpul nostru fizic și 

existența fizică - nutriție, respirație, excreție, sport, traume, mișcare, boli fizice, durere, sexualitate, 

dezvoltare fizică și îmbătrânire, posesie, bunuri materiale, alimentație, apă, etc. 

2. Mental (cognitiv) - aceasta este dimensiunea legată de funcția creierului și activitatea intelectuală, 

învățarea, cunoașterea, dezvoltarea profesională, abilitățile de comunicare, vorbire și exprimare, cărți, 

procesarea informațiilor, procese analitice, gânduri, concluzii, legături logice, percepția lumii 

înconjurătoare etc. 

3. Emoțional - dimensiunea sentimentelor și emoțiilor legate de suflet și de sinele interior, agresivitatea, 

iubirea, bucuria, sentimentul generat de mediu, condițiile și oamenii din jurul nostru, apropierea 

emoțională, inteligența emoțională, reacțiile, afecțiunea, dependența etc. 

4. Spiritual - procesele legate de nivelurile superioare ale conștiinței și existenței, un scop mai înalt, sensul 

vieții, darul pe care îl purtăm în interior, întenția de a fi în serviciul altora, intuiția, religia, credința în 

destin, karma, sincronicitatea, semnele sorții, evenimentele inexplicabile din calea noastră, căutarea 

sensului, experiența dincolo de cunoaștere și înțelegere, efortul de a lăsa în urmă amprenta proprie, 

misterul vieții și al morții etc. 

 

Această diviziune este foarte condiționată deoarece, în majoritatea activităților umane de zi cu zi, cu cât 

observăm mai mult, cu atât mai mult se suprapun diferitele dimensiuni. De exemplu, putem analiza 

activitatea citirii unei cărți, care este un proces intelectual, dar implică adesea emoțiile noastre și 

conexiunea spirituală sau chiar dezvoltarea noastră fizică. O plimbare în natură este o activitate fizică, dar în 



același timp ne conduce la diferite sentimente și la o legătură mai profundă cu nivelurile superioare ale 

conștiinței noastre. 

 

În acest context, elementele acestui manual urmăresc: 

• să ajute lucrătorii de tineret să mențină un echilibru între cele patru dimensiuni - fizică, mentală, 

emoțională și spirituală. 

• să-și găsească scopul real al vieții și să dezvolte calități care să -i ajute pe tineri să urmeze aceeași cale.  

• să lucreze pentru o dezvoltare echilibrată și durabilă, o viață fericită și împlinită a tinerilor, în care ei își 

ating pe deplin potențialul. 

Abordările de bază pe care se bazează manualul sunt dezvoltarea ecocentrică și psihologia pozitivă. Pe 

lângă acestea, am încorporat în secțiunea de metode practice instrumente din mai multe tendințe științifice 

și spirituale menționate anterior. 

Aplicațiile practice sunt orientate spre trei dimensiuni: un proces introspectiv de autoanaliză profundă, 

planificarea și aplicarea practicilor de auto-dezvoltare, și procesul de învățare care arată cum să aplicăm 

toate aceste aspecte în lucrul cu ceilalți: 

1. Proces profund de introspecție - un sistem de întrebări și practici pentru auto-analiză și autoevaluare 

(dacă este necesar, poate fi condus de un ghid, mentor sau coach) care ajută persoana să-și clarifice 

situația actuală în fiecare dintre cele patru dimensiuni - fizică, mentală, emoțională și spirituală, și, de 

asemenea, să-și identifice locul din prezent în viață și în societate (ar putea ajuta chiar la dezvăluirea 

unui obiectiv de viață), să elaboreze un plan de acțiune și să aleagă practicile necesare pentru a obține 

un echilibru între patru dimensiuni. 

2. Planificarea și aplicarea practicilor de auto-dezvoltare - un proces de selecție și aplicare a diferitelor 

practici (descrise într-un capitol separat al manualului), care poate avea un impact pozitiv asupra 

dezvoltării, bunăstării și satisfacției în viață. Aceasta susține procesul de încărcare a sinelui cu 

semnificație și entuziasm și ajută la găsirea unui echilibru între viața profesională și cea personală. 

3. Aplicarea abordării în lucrul cu ceilalți  - un proces de învățare în care fiecare persoană care și-a atins 

propriul echilibru este instruită cum să fie un facilitator (sau un mentor) pentru alte persoane, pe 

traiectoria lor către o viață echilibrată (holistică). Aici am oferit, de asemenea, câteva exemple de 

programe de formare a tinerilor, care pot fi aplicate direct sau adaptate pentru a răspunde nevoilor 

specifice sau unui anumit mediu. 

 

În acest manual vom cita surse din diferite tradiții vechi, precum și din tendințele științifice și filosofice 

contemporane. Printre ele se numără yoga, hinduismul, budismul, șamanismul, psihologia pozitivă, 

dezvoltarea ecocentrică, psihoterapia etc. La început, cititorului i se poate părea că amestecăm termeni și 

convingeri contradictorii, în special în ceea ce privește nivelul lingvistic (veți observa că în diferite articole 

autorii folosesc termeni diferiți atunci când descriu aceleași procese și practici). Totuși, o lectură mai 

aprofundată va revela cititorului motivul folosirii atât de multor materiale din diverse surse, și anume - în 

esența lor, toate tradițiile antice și contemporane se bazează pe aceeași cunoaștere autentică. Chiar dacă 

se poate produce o ușoară neînțelegere la nivel lingvistic, la nivelul semnificației toate conduc la aceleași 

principii și legi universale. 

 

 

Așadar, bucurați-vă de el și folosiți cunoștințele pentru o cauză bună! 

Echipa de creatori 
 

 

 

 



(Eleni Michail) 

Raportul din 2015 privind tineretul din Uniunea Europeană (UE) a indicat că generația actuală de tineri este cea 

mai educată din toate timpurile. Unul din trei europeni (între 30-34 ani) are o diplomă de învățământ terțiar, în 

timp ce 82% dintre tineri (între 20-24 ani) au absolvit învățământul secundar superior. În același timp, tinerii 

înregistrează progrese în angajarea socială și civică. Unul din patru tineri a fost voluntar și 50% din tineri 

activează în organizații, cluburi sau asociații. Acest lucru indică potențialul extraordinar pe care tinerii îl au și 

volumul beneficiilor care pot fi atinse prin punerea în practică a acestor lucruri. 

Totuși, realitatea arată că 13,7 milioane de tineri (între 15 și 29 de ani) rămân în afara pieței muncii, educației sau 

formării profesionale1. În anul 2016, în UE-28, în medie, 10,7% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de 

ani au părăsit timpuriu educația și formarea; altfel spus, aceștia au absolvit cel mult un învățământ secundar 

inferior și nu erau înscriși într-o formă de educație sau formare în cursul celor patru săptămâni anterioare 

anchetei Eurostat2. Criza economică din Uniunea Europeană a schimbat în mod dramatic piața forței de muncă în 

rândul tinerilor într-o asemenea măsură încât, în aproape toate țările europene, la câțiva ani de la debutul crizei, 

tinerii încă se confruntă cu dificultăți fără precedent în găsirea unui loc de muncă. În plus, la nivelul UE-28, în 

medie, rata riscului de sărăcie și excluziune socială pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 15 și 29 de ani este mai 

mare decât cea pentru copiii sub 16 ani, precum și decât cea înregistrată la nivelul populației totale. 

Situația tinerilor este influențată și de alți factori. În ultimii ani, mai multe atacuri teroriste și comploturi 

deconspirate au dominat presa europeană3. În același timp, peste un milion de refugiați și migranți au parcurs 

călătoria periculoasă spre Europa prin Marea Mediterană în 2016, o situație care a rămas similară și în 2017. 

Această mișcare stabilește unul dintre cele mai mari valuri de persoane strămutate prin frontierele europene de 

la cel de-al doilea război mondial încoace4. Fataliștii vorbesc despre amenințarea terorismului, demagogii declară 

răsunător că solicitanții de azil doresc doar să fure locurile de muncă sau să stoarcă sistemul de protecție socială, 

iar xenofobii avertizează că identitatea culturală a Europei este în pericol. 

Frica și demagogia capătă dimensiuni enorme, fiind direcționate înspre țintele ușoare: tinerii. Tinerii, lipsiți de 

propria gândire critică, sunt păcăliți de oameni, de mass-media sau de mediile sociale. Deficiențele de atenție și 

de îngrijire din mediul de acasă instigă tinerii la violență și la negarea valorilor fundamentale. Violența în școli 

este recunoscută ca o problemă socială majoră care nu afectează numai bunăstarea și rezultatele școlare ale 

elevilor, ci poate submina valorile democratice și educația civică5. 

Declarația de la Paris din 20156 recunoaște că tineretul reprezintă viitorul și că eforturile de a construi pe spiritul 

de inițiativă și de participare a tinerilor trebuie dublate. Mai recent, Rezoluția ONU privind tineretul, pacea și 

securitatea7 recunoaște necesitatea de a investi în tineri pentru a-și îndeplini potențialul și, astfel, pentru a 

contribui la realizarea păcii și securității. 

Recunoașterea potențialului tinerilor ar trebui să fie urmată de o investiție în activitatea desfășurată cu tinerii, 

mai precis în lucrul cu tinerii și calitatea acestuia. Elementul care este, probabil, cel mai important pentru 

asigurarea calității în lucrul cu tinerii, este formarea unor lucrători de tineret profunzi. Lucrătorii de tineret joacă 

un rol semnificativ în dezvoltarea personală, socio-educațională și profesională a tinerilor. De fapt, Raportul 

privind activitatea de tineret din 20148 a identificat faptul că activitățile de lucru cu tinerii pot conduce la efecte 

pozitive pentru tineri, care le permit acestora să-și cultive competențele, să-și consolideze rețeaua și capitalul 

social, să îmbunătățească anumite comportamente și să dezvolte relații pozitive. 

În acest context, acest proiect s-a născut pentru a dezvolta abordări inovatoare (metodologii, instrumente și 

practici) pentru dezvoltarea holistică a lucrătorilor de tineret, astfel încât aceștia să poată deservi mai bine tinerii 

în general, și în mod special, tinerii defavorizați. 

                                                           
1
 http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/youth-report-2015_en.pdf 

2
 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Early_leavers_from_education_and_training 

3
 https://www.huffingtonpost.com/judith-sunderland/fear-and-loathing-of-refu_b_9188204.html 

4
 https://www.salto-youth.net/downloads/toy_trainer_download-file-2836/TRY%20analize%2010%2024.pdf 

5
 http://www.oecd.org/edu/innovation-education/34739292.pdf 

6
 http://ec.europa.eu/education/news/2015/documents/citizenship-education-declaration_en.pdf 

7
 http://www.un.org/youthenvoy/2015/12/un-security-council-adopts-historic-resolution-on-youth-peace-and-security/ 

8
 http://ec.europa.eu/youth/library/study/youth-work-report_en.pdf 

http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/youth-report-2015_en.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Early_leavers_from_education_and_training
https://www.huffingtonpost.com/judith-sunderland/fear-and-loathing-of-refu_b_9188204.html
https://www.salto-youth.net/downloads/toy_trainer_download-file-2836/TRY%20analize%2010%2024.pdf
http://www.oecd.org/edu/innovation-education/34739292.pdf
http://ec.europa.eu/education/news/2015/documents/citizenship-education-declaration_en.pdf
http://www.un.org/youthenvoy/2015/12/un-security-council-adopts-historic-resolution-on-youth-peace-and-security/
http://ec.europa.eu/youth/library/study/youth-work-report_en.pdf


(Bogdan Romanică) 

Omul se caracterizează printr-o căutare neîncetată a sensului și înțelegerii profunde a vieții. Ne întrebăm 

adesea: „Ce vreau cu adevărat să fac cu viața mea? Cum pot să-mi trăiesc viața pentru a fi împlinită?”. Avem 

visuri și facem planuri pentru a le îndeplini, însă uneori, pe măsură ce le realizăm, ne putem întreba: „Asta-i 

tot? Ce urmează? Am crezut că asta era tot ce-mi doresc”. Și ciclul se reia. 

Omul este o ființă foarte complexă, care are multiple niveluri de conștiință, de profunzime, ce ne invită să le 

descoperim, astfel încât să putem ajunge mai aproape de adevăratul nostru sens și misiune în viață. Acest 

proces poate fi uneori frustrant și s-ar putea să ne simțim pierduți și să ne mulțumim cu o singură bucată 

din întreaga poveste pe care suntem capabili să o manifestăm. 

Roata Dezvoltării Ecocentrice creată de Bill Plotkin în cartea sa, Natura și Sufletul Uman, ne oferă o viziune 

măreață asupra felului în care ar putea să arate călătoria noastră de viață dacă am trăi-o urmându-ne 

sufletul, intuiția, vocea interioară și darurile noastre naturale cu care ne-am născut. Roata poate fi privită ca 

o busolă care ne poate ghida propria viață, pentru a deveni mai autentici, pentru a ne explora și a ne 

înțelege mai mult profunzimile, pentru a ne găsi locul în lume și pentru a oferi din darurile noastre prin 

intermediul unor sisteme originale de a le oferi lumii. Experimentarea tuturor acestor lucruri ar trebui să fie 

un argument puternic pentru oricine, de a explora și utiliza Roata Dezvoltării Ecocentrice. 

Roata este un model, o posibilă hartă sau perspectivă asupra vieții și, pentru a o folosi, sunt necesare 

instrumente și concepte practice pentru a îndeplini sarcinile de dezvoltare cuprinse în Roată. 

Considerăm Psihologia Pozitivă ca un domeniu excelent, care poate fi integrat și utilizat cu succes în 

abordarea Ecocentrică. Psihologia pozitivă este un domeniu în creștere, care generează rezultate uimitoare 

în beneficiul oamenilor. Domeniul este dedicat sprijinirii oamenilor în a-și construi vieți semnificative și 

împlinite, pentru a-i ajuta să-și atingă potențialul și să-și extindă experiențele. Teoriile, instrumentele și 

metodele folosite și promovate de psihologia pozitivă abordează în mare măsură sarcinile de dezvoltare 

descrise prin Roată. Lucrul cu emoțiile, cultivarea conștiinței de tip mindfulness, stimularea gândirii pozitive 

sunt doar câteva domenii în care Roata ecocentrică și Psihologia pozitivă se aseamănă. Astfel, avem toate 

premisele pentru a le combina pe cele două: Dezvoltarea ecocentrică și Psihologia pozitivă. 

Având această perspectivă, considerăm că manualul de față reprezintă un avantaj deosebit pentru oricine 

dorește să se dezvolte într-un mod durabil și autentic, ce poate aduce îmbunătățiri remarcabile la nivel fizic, 

mental, emoțional și spiritual. 

 

 

Credem că acest manual are o mare capacitate de transformare. Pentru a beneficia la maximum de aceasta, 

te invităm să urmezi o anumită abordare, care poate conduce la o înțelegere și o dezvoltare de profunzime. 

Desigur, aceasta este doar o invitație. Îți poți croi propria cale. Înainte de a prezenta pașii concreți, vrem să 

reamintim că în această secțiune discutăm despre modul în care acest manual te poate ajuta la nivel 

personal. 



Așadar, să începem: 

1. Parcurge conținutul despre Dezvoltarea Ecocentrică și Psihologia Pozitivă  

Este foarte important să te familiarizezi cu conceptele și teoria. În acest fel, vei putea înțelege această 

abordare a dezvoltării și vei vedea cum te pot ajuta DEC și PP în propria călătorie de viață. 

Recomandăm, de asemenea, să citești mai multe articole și cărți, să vizionezi videoclipuri și să navighezi 

paginile web pe acest subiect (lista de Recomandări se găsește în secțiunea cu Anexe a acestui manual) 

1. Stabilește legăturile dintre teoriile prezentate (concepte, instrumente etc.) și viața ta, și 

reflectează asupra situației tale actuale 

Este important să legi teoria de viața ta, pentru a vedea cum se reflectă în realitate. Poți face acest lucru 

urmărind acești doi pași: 

a. Întrebări pentru reflecție: consultă Întrebările pentru reflecție din secțiunea Anexe. Vei găsi 

întrebări legate de etapele dezvoltării ecocentrice și de procesul de auto-descoperire. Petrece ceva 

timp asupra lor și scrie-ți răspunsurile într-un jurnal. Poți obține informații foarte interesante despre 

tine și despre viața ta. 

b. Identifică în ce etapă de dezvoltare te afli: din perspectiva dezvoltării ecocentrice, este important 

să știi unde anume te afli în viața ta. Schema privind Identificarea propriului stadiu din DEC din 

secțiunea Anexe oferă câteva indicii care te vor ajuta să înțelegi unde anume te afli în viața ta, din 

perspectiva DEC. 

3. Elaborează un plan de dezvoltare 

a. Decide care sunt sarcinile/sub-sarcinile de dezvoltare pe care dorești să te concentrezi : Alege 

din lista de sarcini de dezvoltare din secțiunea Dezvoltare Ecocentrică cele pe care le-ai abordat mai 

puțin sau pe cele spre care te simți atras/ă să lucrezi. 

b. Prioritizează-le și alege 2-3 sub-sarcini pe care dorești să le abordezi: Selectează din toate sub-

sarcinile pe care le-ai ales pe acelea care sunt cele mai relevante și importante pentru tine, în acest 

moment al vieții. 

c. Alege practicile care te pot ajuta să abordezi acele sub-sarcini: Alege din Tabelul de practici din 

secțiunea Practici acele practici care pot fi cele mai utile pentru a aborda sub-sarcinile alese. Poți 

identifica și alte practici care nu sunt incluse în acest manual. 

d. Elaborează un plan de acțiune: Fă-ți un plan de acțiune răspunzând la următoarele întrebări: 

i. Ce vrei să faci? - Practici. 

ii. De ce vrei să faci? - De ce vrei să abordezi aceste sub-sarcini? 

iii. Când vrei să faci? – Stabilește-ți un orizont de timp realist. Nu te grăbi, dar nici nu amâna. 

iv. De ce anume ai nevoie pentru a face această acțiune/practică? - Resurse, loc, oameni etc. 

v. Cine te poate ajuta cu asta? - Persoane care să te sprijine, un mentor, un ghid etc. 

4. Implementează acțiunile, realizează practicile: Este timpul „să pui practicile în practică”. 

5. Reflectează și evalueză-te: Poți răspunde la următoarele întrebări: Ce ai făcut? Cum a fost să faci asta? 

Cum te-ai simțit? Ce ai câștigat? Ce poți schimba/îmbunătăți? 

În acest moment poți reveni la pasul 2. 

6. Întoarce-te la teorie și citește-o din nou: Poți oricând să revii asupra teoriei și să o studiezi cu noile 

perspective pe care le-ai dobândit după implementarea planului de acțiune. Citind-o din nou, s-ar putea 

să capeți noi perspective care să-ți permită să înveți sau să te dezvolți mai în profunzime. 

7. Sărbătorește și FII FERICIT/Ă pentru ceea ce faci: Este foarte important să-ți sărbătorești achizițiile pe 

care le dobîndești, creșterea ta, și să simți recunoștință pentru viața pe care o ai. 

Pentru a-ți susține dezvoltarea personală, te poți folosi și de următoarele resurse: 

1. Curs online - Auto-descoperirea - reflecție individuală și procese practice: 

https://learningforchange.net/course/self-discovery-individual-reflection-practical-process/ 

2. Curs online - Auto-descoperirea - reflecție individuală și procese practice -2: 

https://learningforchange.net/course/self-discovery-individual-reflection-practical-process-2/ 

3. Descarcă-ți Cartea de buzunar „Auto-descoperirea - reflecție individuală și procese practice”: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/c79ceb4b-e3a5-

4248-a7ae-1173eb1999ec 

 

https://learningforchange.net/course/self-discovery-individual-reflection-practical-process/
https://learningforchange.net/course/self-discovery-individual-reflection-practical-process-2/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/c79ceb4b-e3a5-4248-a7ae-1173eb1999ec
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/c79ceb4b-e3a5-4248-a7ae-1173eb1999ec


 

Dezvoltarea ecocentrică și psihologia pozitivă reprezintă două domenii ale dezvoltării umane care oferă 

posibilități extraordinare și pot fi folosite în diverse contexte educaționale, cu diferite grupuri țintă (copii, 

tineri și adulți). În această secțiune vom explora câteva aspecte care i-ar putea ajuta pe cei interesați să 

utilizeze DEC și PP pentru dezvoltarea tinerilor. 

Linii directoare pentru a utiliza Roata Dezvoltării Ecocentrice  
 Dezvoltarea ecocentrică se bazează pe modul natural de a fi, de a trăi, astfel încât pentru mulți oameni 

poate fi ușor de înțeles și de asimilat. Este modul nostru natural de a ne trăi viața. 

 Este important să lucrăm cu harta și sarcinile ecocentrice pe cont propriu, pentru a le înțelege, și abia 

apoi să aplicăm harta și principiile acesteia altor persoane. 

 Este importantă cunoașterea stadiului DEC în care ne aflăm, precum și cunoașterea etapelor în care se 

află beneficiarii noștri. În Anexă există un instrument pentru identificarea stadiului în care ne aflăm. 

 Puteți prezenta harta DEC grupurilor cu care lucrați, împreună cu lista sarcinilor și sub-sarcinilor din 

fiecare etapă. Apoi le puteți cere să evalueze nivelul lor de dezvoltare în raport cu fiecare sub-sarcină. 

 Majoritatea oamenilor cu care lucrăm în contexte educaționale se află în etapa a treia de dezvoltare, cu 

multe carențe acumulate în etapele anterioare. 

 Mai întâi de toate, este important să facem trecerea de la stadiul 3 egocentric, la stadiul 3 ecocentric. 

Pentru a produce această schimbare este important să abordăm sarcinile și sub-sarcinile legate de 

natură. 

 Lucrați cu grupurile voastre țintă în principal pe sarcinile și sub-sarcinile pe care le cunoașteți și vă simțiți 

confortabili în a le aborda. 

 Pe cât posibil, aduceți oamenii cât mai aproape de natură. În loc să faceți activitățile în sala de clasă sau 

în sala de curs, faceți-le în aer liber, pe o terasă, într-o grădină, în parc, în pădure. 

 

 

Linii directoare pentru a utiliza Psihologia pozitivă 
 Vorbiți despre emoțiile voastre în contexte de lucru și încurajați grupurile cu care lucrați să facă același 

lucru, întrebându-i cum se simt și creând spații pentru a-și exprima emoțiile. Fiți un exemplu pozitiv pe 

care beneficiarii voștri să îl poată oglinzi și copia. 

 Includeți în programul de lucru activități care generează emoții pozitive la participanții dvs., apoi vorbiți 

despre acele emoții. O listă de acțiuni care generează emoții pozitive poate fi găsită în subcapitolul 

Emoții pozitive. 

 Discutați cu participanții voștri despre lucrurile care îi fac să se simtă în flux și apoi includeți în 

programele și proiectele voastre activități care îi vor face să experimenteze starea de flux. Apoi, 

discutați despre asta. 

 Dezvoltați activități prin care participanții se pot simți conectați cu un scop mai înalt (activități care 

deservesc o comunitate, diverse cauze sau justiție socială, voluntariat, activism politic, protecția 

mediului etc.). 

 Dezvoltați activități educaționale care contribuie la Modelul PERMA (generează emoții pozitive, creează 

implicare, dezvoltă relații, oferă semnificație, conduce la reușite). 

 Includeți practici de mindfulness în activitatea voastră: meditație, practici de concentrare, plimbări 

pentru interiorizarea atenției, yoga, tai chi, qigong, exprimare artistică etc. 

 Utilizați limbajul corpului pentru a transmite o energie pozitivă persoanelor cu care lucrați. Păstrați un 

aspect deschis, faceți contact vizual, mențineți pieptul deschis, zâmbiți (asigurați-vă că zâmbetul este 

autentic), exprimați recunoștință față de beneficiarii voștri, oferiți îmbrățișări. 

 

 



Principii și mesaje pe care le puteți transmite grupurilor țintă  
Este important să cultivăm o mentalitate și o conștiință sănătoasă în rândul beneficiarilor noștri, care să 

aibă la bază principiile ecocentrice și psihologia pozitivă. Câteva din mesajele pe care li le putem transmite 

sunt următoarele: 

 Schimbarea pe care trebuie să o facem la nivel global este urgentă, din cauza distrugerii accelerate a 

mediului înconjurător. 

 Orice acțiune pe care o facem are efecte și consecințe (pozitive sau negative). 

 Natura este un profesor uimitor, conectați-vă cu ea și astfel vă veți conecta cu voi înșivă. 

 Descoperiți și dezvoltați-vă natura voastră interioară. 

 Petreceți timp de calitate cu familia. 

 Trăiți în comunități. Creați-vă propria comunitate (ajută la dezvoltarea personală conștientă). 

 Faceți afirmații pozitive - vă ajută să vă dezvoltați mai conștient. 

 Arta este un mijloc excelent de exprimare. 

 Regăsiți-vă, găsiți-vă drumul - Fiți autentici. 

 Practica mindfulness este o cale spre fericire. 

 Luați contact cu copilul vostru interior. 

 Aveți încredere în Mister și aveți încredere în proces. 

 Viața este simplă. Simplitatea este complexă. 

 Îndrăgostiți-vă de stadiul ecocentric în care vă aflați. 

 Cu toții suntem un întreg, suntem cu toții conectați. 

 

 

 

 

Practici, ritualuri și procese pe care le puteți utiliza în activitatea voastră 
Următoarele activități sunt acțiuni simple pe care le puteți include în activitatea deja existentă, fără prea 

mari eforturi. Trebuie doar să alocați un spațiu de câteva minute pentru a face una sau mai multe practici. 

 Ritualuri pentru începutul zilei: 

o Meditaţie 

o Planificarea zilei 

o Scris în Jurnal 

o Stabilirea intențiilor pentru acea zi 

 Un cerc de conectare, în care puteți împărtăși emoții, lucruri pentru care sunteți recunoscători etc. 

 Împărtășiți emoții pozitive în perechi sau în grupuri mici 

 Citiți poezii ale sufletului 

 Povestiri din natură 

 Meditație în spații interioare sau în aer liber 

 Plimbări în natură pentru interiorizarea atenției 

 Scrieți o scrisoare pentru voi înșivă 

 Creați o jucărie 

 Creați o listă de lucruri care vă aduc fericire și comparați-le cu activitățile voastre zilnice. Faceți 

schimbările necesare pentru a face mai multe din lucrurile care vă aduc fericire, în viața de zi cu zi 

 Cântați, compuneți muzică, bateți la tobe 

 Dansați timp de câteva minute 

 

 

 

 

 



Activități pe care le puteți face pentru a promova DEC și PP în rândul grupurilor 

țintă 
Acestea sunt doar câteva activități pe care le puteți dezvolta și include în munca voastră. Unele dintre 

aceste activități se pot face în câteva ore, în timp ce altele pot dura mai multe zile. Fiți creativi și dezvoltați-

vă propriile idei. 

 Ateliere de lucru despre viața în armonie cu natura 

 Activități de curățare a zonelor naturale sau urbane 

 Organizarea unor grupuri de sprijin pentru comunități 

 Reciclare creativă 

 Atelier de gătit vegetarian și vegan 

 Labirintul senzorial (legat de cele 8 etape de dezvoltare) 

 Dansul extatic 

 Cinci ritmuri și Dans în întuneric 

 Reuniuni muzicale (cercuri de bătut la tobe, cântat muzică etc.) 

 Cercuri de bărbați/femei 

 Weekend-uri cu familia 

 Drumeții ecocentrice 

 Ateliere de artă terestră 

 Mandale în natură 

 Cercuri de lucru cu visele 

 Ritualuri de sărbătorire a noilor anotimpuri  

 Calea Consiliului 

 Cercuri de vorbit 

 Grădinarit 

 Cluburi de lectură 

 Seri de film 

 Ateliere de auto-descoperire 

 Tabere de vară pentru tineri (deprinderea abilităților de a trăi în natură) 

 Atelier despre inteligențele multiple - un spațiu de auto-explorare 

 Cursuri sau tabere de 3-7 zile 

 Programe cu durata de 3-4 luni 

 

Aspecte logistice importante pentru promovarea DEC și PP în rândul grupurilor 

țintă (amplasare, materiale, alimentație, oameni etc.)  
Acestea sunt câteva aspecte pe care le puteți gestiona pentru a stimula dezvoltarea ecocentrică și educația 

pozitivă. Nu trebuie să mergeți într-un parc național pentru a deveni mai ecocentrici și pozitivi, ci puteți face 

acțiuni simple care pot aduce mai multă valoare activității voastre și pot face ca grupul vostru țintă să se 

dezvolte într-un mod mult mai sănătos. 

  Amplasare 

Petreceți cât de mult timp puteți în aer liber și aproape de natură, chiar dacă este doar o mică zonă 

verde. Vă puteți derula activitățile:o În parc 

o Pe malul mării 

o În oraș 

o În pădure 

o Lângă lacuri 

o În grădini interioare 

o În case individuale 

o Pe acoperișuri 

o Pe o terasă 

 



 Alimentație 

Dezvoltați un stil de viață sănătos, cultivați obiceiuri alimentare conștiente și cunoașteți cât mai multe 

aspecte legate de nutriție. Pentru activitățile voastre: 

o Alegeți alimente proaspete și ecologice. Produse local, pe cât posibil. 

o Alegeți mâncarea făcută în casă, pregătită de voi. 

o Pregătiți mâncarea împreună cu participanții. 

o Organizați mese de tip comunitar, unde oamenii își aduc propria hrană și fac schimb între ei. 

o Încercați alimente vegane și vegetariene pentru o vreme, în timpul unor evenimente (pentru a 

reduce consumul de resurse naturale necesare pentru producerea cărnii). 

 Materiale 

o Folosiți pentru activitățile voastre materiale care sunt naturale, reciclate, ecologice. 

o Întotdeauna Reduceți-Reutilizați-Reciclați. 

o Împărțiți materialele cu alte persoane, închiriați sau împrumutați, în loc să cumpărați lucruri noi. 

 Oameni 

Unindu-ne forțele cu alte persoane putem produce mai multe schimbări pozitive și transformări în 

rândul grupurilor țintă. Atunci când vă planificați activitățile, gândiți-vă cum puteți colabora cu ceilalți. 

Ați putea: 

o Coopera cu persoane care desfășoară activități similare cu ale voastre. 

o Coopera cu reprezentanți ai comunității, lideri politici. 

o Invita la activitățile voastre psihologi, terapeuți, muzicieni, practicieni de yoga, biologi, ecologiști, 

ghizi pentru viața în sălbăticie, șamani, scriitori etc. 

 

Acestea sunt doar câteva îndrumări și sfaturi care vă pot ajuta să facilitați activități de dezvoltare 

ecocentrică și psihologie pozitivă în contextul în care vă aflați, cu propriile grupuri țintă. Fiți creativi și 

curajoși în a le pune în aplicare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pe aripile buburuzei 
 

... Pe toboganul numit Viață 

Uneori este înfricoșător. 

Alteori este dureros. 

Dar putem și să zburăm. 

Frica declanșată vine din necunoscutul de la capătul drumului. 

Dar când cunoaștem sfârșitul, uneori doare. 

În acest moment care durează veșnic, căutăm unde să zburăm. 

Dar drumul se pierde în chip misterios 

între ochii noștri larg deschiși 

și sufletul nostru, încuiat în adâncuri. 

Unde este cheia acestei splendide uși? 

Poate pe aripile buburuzei de pe umărul nostru...? 

 

 

Galina Kancheva 

(Bulgaria) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

(Bill Plotkin, ianuarie 2015) 

Roata Dezvoltării Eco-centrice sau Centrate pe Suflet este un model al aspectului pe care îl capătă etapele 

vieții umane atunci când ne maturizăm în deplină rezonanță atât cu natura („eco”) cât și cu sufletul - când 

suntem într-un proces continuu de a ne atinge umanitatea deplină pe toată durata vieții. Există opt etape 

ale vieții în Roată, câte două în copilărie, adolescență, vârsta adultă și bătrânețe. 

Etapele eco-centrice (centrate pe suflet) se deosebesc de etapele egocentrice de care majoritatea 

oamenilor contemporani sunt împovărați. Egocentrismul – a trăi ca și când eul este nucleul psihicului nostru 

și acesta trebuie sau poate să decidă ce este cel mai important în viață - este o tulburare, parțial datorată 

pierderii unor ritualuri de trecere eficiente, dar în sens larg, se datorează pierderii culturilor sănătoase, 

rezultate din dispariția practicilor și perspectivelor care sprijineau dezvoltarea umană optimă. 

Dezvoltarea umană optimă, în care fiecare copil, femeie și bărbat progresează prin etapele eco-centrice 

(centrate pe suflet) ale vieții, este fundamentul transformărilor culturale profunde, generative și care 

îmbunătățesc viața. 

Roata Eco-centrică (centrată pe suflet) este construită pe șablonul celor patru puncte cardinale. Diagrama 

care însoțește această lucrare prezintă cele opt etape, începând de la est și continuând în sensul acelor de 

ceasornic (mișcării soarelui) în jurul cercului, încheindu-se din nou în est. Pe partea exterioară a roții se află 

cele opt etape. Numele fiecărei etape este o cuplare a unui arhetip uman, cum ar fi Inocentul, cu un arhetip 

al Pământului, cum ar fi Cuibul. Diagrama notează trei aspecte suplimentare ale fiecărei etape: sarcinile de 

dezvoltare; darul pe care oamenii în această etapă îl oferă lumii prin simpla lor prezență în ea; și centrul 

psihospiritual de gravitație (centrul vieții persoanei, în jurul căruia gravitează viața sa de zi cu zi). În 

interiorul cercului cu etapele se află numele celor nouă tranziții sau treceri dintre etape. Aceste nouă 

tranziții sunt ocazii pentru ritualurile de trecere. Dar momentul tranzițiilor și al ritualurilor care le 

marchează nu țin de vârsta cronologică sau de dorințele sau convingerile părinților, ale autorităților 

religioase sau ale individului aflat în tranziție. Mai degrabă, tranzițiile au loc după ce individul a acumulat 

suficiente reușite în ceea ce privește sarcinile de dezvoltare ale stadiului său de viață, moment în care 

Misterul schimbă centrul gravitațional al individului de la o etapă la alta. 

Cu alte cuvinte, atunci când procesul maturizării umane decurge bine, acest lucru se datorează în primul 

rând succesului în sarcinile de dezvoltare ale etapelor noastre de viață. Acest lucru ne determină să 

înaintăm. Ceea ce se întâmplă între tranzițiile principale din viață - în timpul etapelor în sine - este de fapt 

mult mai important decât tranzițiile și modurile în care le delimităm prin ritualuri. Dar ambele sunt esențiale 

și interdependente: fără succesele de zi cu zi în sarcinile de dezvoltare ale fiecăreia dintre etape fie nu 

reușim să ajungem la următoarea tranziție, fie reușim acest lucru doar parțial sau distorsionat. Iar fără 

ritualuri eficiente de trecere, am putea intra în etapa următoare doar într-un mod parțial sau compromis. 

În cartea Natura și Sufletul Uman: Deplinătate și Comunitate într-o Lume Fragmentată (Librăria Lumea 

Nouă, 2008) (titlul original Nature and the Human Soul: Cultivating Wholeness and Community in a 

Fragmented World, New World Library, 2008), am descris în detaliu sarcinile specifice de dezvoltare din 

fiecare etapă, precum și alte aspecte ale etapelor. 

Datorită pierderii sau degradării culturilor vibrante, majoritatea oamenilor contemporani - cel puțin 80% - 

se blochează în cea de-a treia dintre cele opt etape ale vieții, adică în adolescența timpurie. Când spun 

„adolescență” mă refer la o etapă psihosocială, nu un interval cronologic care coincide cu anii adolescenței. 

Iar adolescența timpurie, în care majoritatea oamenilor occidentali post-puberi trec, ca niște somnambuli 

prin restul vieții lor, tinde să fie nici măcar o adolescență sănătoasă, ci mai degrabă ceea ce eu am numit o 

pato-adolescență. Aceasta este o existență egocentrică axată pe încercarea de a da bine în fața celorlalți; 



de a se conforma sau/și de a se răzvrăti împotriva ordinii și a convenționalului; de a o lua înainte în 

competiția „care-pe-care” pentru avuții materiale, avere și statut social; și de a minimiza experiența unor 

realităților dificile prin intermediul dependențelor (fie că este vorba de substanțe nocive sau 

comportamente compulsive cum ar fi cumpărăturile, sexul impersonal sau jocurile de noroc). 

Virtuțile naturale și depline ale unei adolescențe sănătoase au devenit relativ rare, virtuți precum cultivarea 

autenticității personale, care se dezvoltă în același timp cu apartenența și cooperarea socială; descoperirea 

bucuriilor și responsabilităților unei identități sexuale sănătoase și a întruchipării erotice în relațiile intime; 

dorința și capacitatea de a contribui și de a ajuta la crearea unei comunități umane sănătoase, echitabile, 

durabile, pline de imaginație și dătătoare de viață; reverența și recunoștința permanentă față de pânza 

vieții, cu toate creaturile și habitatele sale, precum și o dorință și capacitate de a proteja și de a spori 

comunitatea Pământului, din care cu toții suntem membri naturali. Într-o cultură sănătoasă și matură, 

aceste virtuți sunt calități definitorii ale adolescenței timpurii; dezvoltarea lor nu este amânată până la 

maturitate. 

Acest lucru ridică întrebarea: Care este, atunci, maturitatea, adevărata maturitate? Din perspectiva Roții 

Eco-centrice (centrate pe suflet) de Dezvoltare, vârsta adultă este o etapă a vieții care a devenit din ce în ce 

mai rară în lumea occidentală în ultimele câteva milenii. Nu este definită în mod semnificativ de acceptarea 

responsabilităților „mature” sau de întemeierea unei familii, contribuția la comunitate, câștigarea existenței 

sau dobândirea unei meserii sau vocații. Toate aceste reușite sunt pe deplin realizabile (și obișnuite, cu 

excepția întemeierii unei familii) într-o adolescență timpurie sănătoasă. (În societățile mature, deși 

explorarea sexuală începe, în mod natural, la începutul adolescenței, întemeierea unei familii este de obicei 

amânată până la atingerea vârstei adulte depline). Mai degrabă, maturitatea deplină este etapa vieții în care 

omul recunoaște și întruchipează în mod conștient viața unică a sufletului său. Aceasta este o stare psiho-

spirituală care în societatea occidentală contemporană ar fi considerată mistică, dar care într-o societate 

sănătoasă ar părea destul de obișnuită. 

Prin „suflet” înțeleg locul sau nișa noastră individuală și unică în comunitatea Pământului - nu locul nostru în 

satul uman (identificat prin roluri sociale și profesionale), ci locul nostru în pânza extinsă a vieții (identificată 

prin metafore bazate pe natură, arhetipuri umane sau alte imagini mitice sau poetice). Sufletul tău, cu alte 

cuvinte, corespunde cu ceea ce poetul David Whyte descria drept „cea mai mare conversație pe care o poți 

avea cu lumea” sau „adevărul din centrul imaginii cu care te-ai născut”. Această nișă, această conversație, 

acest adevăr, această imagine nu este primordial culturală sau doar umană; ci mai degrabă ecologică și 

mitopoetică, adică îmbrăcată și comunicată prin metafore, simboluri, imagini, vise și arhetipuri ale naturii și 

ale minții noastre sălbatice. 

Din perspectiva Roții, adulții adevărați sunt, așadar, oameni cărora li se aplică trei lucruri: (1) se percep pe ei 

înșiși ca membri ai comunității Pământului (și în plan secund, ai unei familii și unui sat sau oraș uman și poate 

al un grup etnic sau religios, al unui stat sau al unei națiuni etc.), (2) au avut una sau mai multe experiențe 

revelatoare ale locului lor mitopoetic unic în acea comunitate a Pământului, și (3) ei reprezintă acel loc 

misterios ca un dar pentru poporul lor și pentru pânza extinsă a vieții. 

În adolescența psihologică, ne definim în mod corespunzător sau ne identificăm în funcție de rolurile 

noastre sociale sau interpersonale - ca prieteni, fii sau fiice, iubiți, soți/soții, părinți - sau în funcție de locul 

de muncă, meseria, profesia sau alte roluri pe care le avem în comunitate. La maturitatea deplină, în 

schimb, ne definim și ne identificăm prin rolurile noastre înrădăcinate în suflet, sau ecologice - identitățile 

noastre mitopoetice. Iată patru exemple, simple indicii ale identității mitopoetice a patru persoane pe care 

le cunosc: femeia care generează percepții, extinde imagini și întrebări care destabilizează identitatea; omul 

care îi ghidează pe alții în adâncimile oceanice ale psihicului; femeia cu o inimă strălucitoare care merge pe 

urmele ursului; și omul care țese cocoane de transformare pentru poporul său. 

O a doua diferență esențială între identitatea adolescenților și cea a adulților este aceea că primii sunt aleși 

(li se dă sau li se impune de alții), în timp ce aceștia din urmă sunt descoperiți sau reamintiți sau recuperați 

sau confirmați. Ne naștem în această viață cu identitatea noastră sufletească, dar nu suntem conștienți de 



această identitate în copilărie sau în adolescența timpurie. Recuperarea sau reamintirea acestei identități 

este scopul procesului inițiatic ce începe în ceea ce eu numesc adolescența târzie (o etapă psiho-spirituală 

atinsă doar de o minoritate dintre oamenii contemporani) și care ne conduce spre adevărata maturitate. 

Misiunea centrală a Institutului Animas Valley este de a ajuta oamenii să-și recupereze și să-și întruchipeze 

identitatea sufletească. 

Dar procesul care duce la maturitatea adevărată este doar una din multiplele inițieri dintr-o viață deplină a 

omului. Fiecare etapă eco-centrică (centrată pe suflet) a vieții poate fi înțeleasă ca o călătorie inițiatică. 

Gestația este prima astfel de călătorie, iar nașterea este prima tranziție. Copilăria timpurie (pe care, în 

Roată, eu am numit-o „Inocentul din Cuib” - vezi diagrama) este cea de-a doua călătorie inițiatică, iar 

atingerea conștiinței unui sine individual și autonom (pe care eu îl numesc „Definirea”, care survine de 

obicei în preajma celei de-a patra zile de naștere) este a doua tranziție. Copilăria mijlocie („Exploratorul în 

Grădină”) este a treia călătorie inițiatică, iar pubertatea psihosocială, a treia tranziție (care nu trebuie 

confundată cu pubertatea fiziologică, ce poate începe oricând între vârstele 9-16 ani). Adolescența timpurie 

(„Tespianul la Oază”) este cea de-a patra călătorie inițiatică, iar următoarea tranziție este Confirmarea 

(confirmarea faptului că a dobândit o prezență socială autentică și acceptată social). Adolescența târzie 

(„Călătorul în Cocon”) este cea de-a cincea călătorie inițiatică (ce include prima descindere spre suflet), iar 

Inițierea sufletului (începutul maturității reale) este a cincea tranziție. Apoi, mai există încă patru călătorii 

inițiatice și patru tranziții, care împreună constituie a doua jumătate a vieții. 

Așadar, puteți observa că din perspectiva modelului eco-centric (centrat pe suflet)  nu progresăm în mod 

subit de la copilărie la maturitate. Mai degrabă, există două etape majore de viață care intervin - și anume, 

adolescența timpurie și cea târzie - și nu există doar o etapă de tranziție pe parcurs, nici două, ci trei 

(Pubertate, Confirmare și Inițierea Sufletului). În dezvoltarea bărbaților, de exemplu, nu se trece de la băiat 

la bărbat, ci mai degrabă, de la un băiat Explorator la un tânăr Tespian, la un tip de Călător androgin din 

adolescența târzie, spre o primă etapă a unui bărbat adevărat (un Ucenic la Izvor). Acestea sunt patru etape 

de viață foarte diferite, fiecare cu nevoile sale specifice de dezvoltare, repere și oportunități de dezvoltare. 

Deși există diferențe în traseele de dezvoltare ale băieților și fetelor (și diferențele între heterosexuali, 

lesbiene, homosexuali, bisexuali și transsexuali), esența dinamicii de dezvoltare este aceeași. 

Cele mai mari diferențe psihosociale în manifestarea genului apar în adolescența psihologică timpurie. 

Aceasta este și stadiul în care dezvoltarea este cea mai diferențiată sub aspectul masculinității și feminității. 

Există mai puține diferențe de gen atât înainte, cât și după etapa adolescenței timpurii. În societățile 

blocate în pato-adolescență, totuși, diferențele de gen sunt amplificate pe tot parcursul vieții și adesea 

întrupate și reprezentate în moduri nesănătoase și nenaturale. 

Înzestrarea noastră genetică ne oferă un soi de călătorie grauită prin tranzițiile nașterii, definirii și 

pubertății, cu toate că, în afara unei culturi sănătoase, aceste tranziții conduc, de obicei, la variante eronate 

sau distorsionate ale primelor trei etape ale vieții. Maturizarea reală dincolo de adolescența timpurie nu 

poate avea loc în lipsa îndeplinirii cu succes a sarcinilor de dezvoltare ale adolescenței timpurii, și fără a 

acorda atenția cuvenită celor mai incomplete sarcini ale copilăriei. În culturi sănătoase, bătrânii și adulții 

adevărați oferă procese inițiatice efective (și ritualuri de trecere) pentru tineri, prin cele două etape ale 

adolescenței și până la maturitate. 

Ritualurile reale ale trecerii marchează și confirmă tranzițiile psihospirituale care au avut deja loc; ele nu 

provoacă tranziții care nu au fost încă obținute sau atinse în dezvoltarea individului. Riturile eficiente de 

trecere reprezintă un sprijin imens pentru cei care au atins recent o nouă etapă de viață, realizată prin 

succesul lor în îndeplinirea sarcinilor de dezvoltare ale etapelor anterioare. Ritualurile bine concepute 

încorporează recunoștința și separarea ritualică față de etapa anterioară, o introducere sau o familiarizare 

cu noua etapă, o inducere ceremonială într-o nouă modalitate de a fi în lume și o recunoaștere și susținere 

din partea comunității a schimbărilor în situația socială, împreună cu oportunitățile și responsabilitățile care 

derivă din acestea. 



Din perspectiva Roții Eco-centrice (centrate pe suflet) de Dezvoltare, viața este un pelerinaj sacru prin opt 

etape. Prima jumătate a vieții eco-centrice (centrate pe suflet) culminează cu descoperirea destinului 

mitopoetic, a sensului propriei existențe, a darului cu care suntem binecuvântați și împovărați, pentru a 

contribui la visul Pământului care se derulează permanent, la povestea Universului aflat într-o permanentă 

evoluție. A doua jumătate a acestei vieți o constituie întruparea riscantă și plină de bucurie a destinului 

nostru. Întruparea destinului sufletului este cel mai mare dar pe care îl putem oferi lumii. În timpul 

perioadelor de distrugere culturală și oportunități radicale, precum este epoca noastră actuală, întruparea 

destinului individual este cel mai mare generator de schimbări culturale care ne pot îmbunătăți viața. 

 

 

(Bill Plotkin) 

 

Ce formă sau caracteristici va căpăta povestea umană în viitor? La momentul acestei scrieri, nu putem 

prezice cu certitudine rezultatul cataclismului nostru planetar actual. În acest interval minuscul al secolului 

XXI, noi, specia umană, fie vom învăța să devenim un element de îmbunătățire a vieții în cadrul comunității 

mai largi a Pământului... sau nu. Dacă vom eșua, omenirea va fi redusă la un număr mic, și vom fi renunțat la 

potențialul nostru ca specie (de data asta, cel puțin) și vom fi contribuit la dispariția câtorva mii, poate chiar 

milioane de specii - dincolo de cele care au pierit deja de pe urma noastră. 

 

În momentul nostru din istorie, are loc probabil cea mai extinsă și radicală transformare care s-a petrecut 

vreodată pe Pământ. Acest „moment” este secolul XXI, o viață de om, din perspectivă umană, și totuși un 

simplu fir de praf ca durată, comparativ cu cei 4,5 miliarde de ani de evoluție exuberantă a planetei noastre. 

Așa cum se întâmplă adesea, oportunitatea aflată în centrul acestui moment se datorează unei mari crize. În 

ultimii două sute de ani, civilizația industrială a subminat necontenit chimia Pământului, circuitul apei, 

atmosfera, solurile, oceanele și echilibrul termic. Pe scurt, am deconectat principalele sisteme de viață ale 

planetei noastre. 

Pe lângă criza ecologică, ne confruntăm cu economii în declin, conflicte etnice și de clasă, și războaie la nivel 

global. Împletindu-se cu acestea și, probabil, aflându-se la baza lor, aceste dezastre sunt eșecuri epidemice 

în dezvoltarea umană individuală. 

Adevărata maturitate, maturitatea psihologică, a devenit o realizare neobișnuită în societățile occidentale și 

occidentalizate, iar senectutea autentică este aproape inexistentă. Împletindu-se cu dezvoltarea personală 

încetinită și, probabil, în mod inseparabil față de ea, viețile noastre de zi cu zi au deviat la mare distanță față 

de intimitatea originară a speciei noastre cu lumea naturală și de propria noastră natură individuală unică - 

sufletele noastre. 

 

 

În societatea dezvoltării industriale, de-a lungul secolelor, am minimalizat, am reprimat sau am ignorat 

complet sarcina naturii în primele trei etape ale dezvoltării umane, începând din copilărie, până în 

adolescența timpurie. Acest lucru are ca rezultat o adolescență atât de desincronizată cu natura, încât 

majoritatea oamenilor nu-și mai continuă maturizarea. 



Stoparea dezvoltării personale este în beneficiul „creșterii” industriale. Înlăturând dimensiunea naturală a 

dezvoltării umane (prin intermediul sistemelor educaționale, valorilor sociale, publicității, prin vocațiile și 

distracțiile care ocolesc natura, prin designul urban și suburban, prin practici medicale și psihologice 

denaturate și prin alte mijloace) societatea creșterii industriale dă naștere unor cetățeni imaturi, incapabili 

de a-și imagina o viață în afara consumerismului și a locurilor de muncă ce reprimă sufletul. 

Această neglijență a naturii noastre umane constituie un impediment și mai mare pentru maturizarea 

personală decât pierderea modernă a ritualurilor efective de trecere, care a condus la tragedia cu care ne 

confruntăm astăzi: majoritatea oamenilor sunt înstrăinați de individualitatea lor vitală - de sufletele lor - și 

de umanitate ca întreg, fiind în mare parte înstrăinați de lumea naturală care ne-a condus la evoluție și care 

ne susține. Sufletul a fost retrogradat la nivelul unei fantezii spirituale de tip new-age sau ca pradă a 

misionarului, iar natura a fost tratată în cel mai bun caz, ca o carte poștală sau un fundal de vacanță sau, mai 

frecvent, ca un magazin de metale sau un morman de gunoi. Prea multora dintre noi ne lipsește intimitatea 

cu lumea naturală și cu sufletele noastre și, prin urmare, facem ravagii în ambele. 

 

În societățile actuale occidentale și occidentalizate, pe lângă lipsa maturității adevărate, mulți oameni de 

vârstă adultă suferă de diverse psihopatologii adolescentine - nesiguranță socială paralizantă, confuzia cu 

privire la identitate, stimă de sine extrem de scăzută, abilități sociale slab dezvoltate sau inexistente, 

narcisism, lăcomie neîncetată, dezvoltare morală întreruptă, violență fizică recurentă, obsesii materialiste, 

incapacitate de a manifesta intimitate sau empatie, dependență de substanțe și amorțeală emoțională. 

Vedem aceste psihopatologii în mod clar la liderii și celebritățile lumii occidentale: politicieni motivați în 

mod flagrant de conservarea imaginii, perspectivele realegerii, puterea, bogăția și privilegiul. Lideri religioși 

moraliști prinși călcând strâmb, cu busola moralității defectă. Staruri de divertisment care se sinucid cu 

alcool, droguri, tulburări de alimentație și operații estetice. Căpitani ai industriei care ajung la apogeul 

lăcomiei și obsesiei față de putere. 

Când privim cu sinceritate la oamenii responsabili de guverne, corporații, școli și organizații religioase ale 

societăților bazate pe creșterea industrială, constatăm că prea mulți dintre ei sunt adolescenți psihologici 

fără o înțelegere profundă a lor înșiși ori a mediului natural care le face posibilă viața. 

Mulți bărbați occidentali își petrec viața aspirând la aventurile eroismului din adolescența timpurie - fie pe 

terenurile de joacă ale elitei, fie în cele mai rapide mașini, în întâlniri la cel mai înalt nivel, în cele mai multe 

paturi sau în cele mai exclusiviste săli de consiliu. Multe femei speră să ajungă în brațele celui mai bun 

exemplar masculin al acelui erou adolescent - sau să devină o versiune feminină a lui. 

Cu atât de puțini lideri maturi, comunitățile noastre au devenit caravane rătăcite într-o pustietate culturală. 

Ne-am pierdut direcția și am uitat unde ne îndreptam atunci când am pornit la drum. Când ajungem la o 

răscruce dificilă – cum ar fi, de exemplu, un râu sau o prăpastie – fără bărci sau frânghii, privim cu tristețe și 

apoi ne întoarcem spre o altă direcție, sperând, probabil, ca un zeu sau un duh magic să vină să ne salveze 

într-o bună zi. 

Deși multe dintre problemele noastre sociale și psihologice ies la iveală încă de la grădiniță, dezorientarea 

noastră culturală devine cea mai evidentă în eșecurile noastre remarcabile din momentul tranziției de viață 

care se produce de la pubertate înspre etapa următoare a vieții. Ca societate, suntem profund confuzi cu 

privire la adolescență. Nu știm dacă este o formă de maturitate precoce, de copilărie târzie, o combinație 

între cele două, sau cu totul altceva. Nu suntem siguri dacă ar trebui să tratăm un copil de treisprezece ani 

ca adult sau copil; nici măcar nu suntem siguri cum să procedăm în oricare dintre cele două cazuri. Părinții 

adolescenților sunt copleșiți de disperare și resemnare. O proporție tot mai mare de adolescenți se simt 

pierduți și confuzi și nu găsesc pe cineva demn de încredere și înțelept la care să apeleze. 

 



Această confuzie din jurul adolescenței se reflectă în modul în care am abordat pubertatea, care, în afară de 

naștere și moarte, este poate cea mai evidentă tranziție umană din punct de vedere fizic. În ansamblu, 

societățile occidentale nu par să aibă idee despre cum să pregătească o persoană tânără pentru înflorirea 

sexuală, independența socială, exprimarea personală autentică, descoperirea sufletească sau o viață 

întreagă de relații interdependente în lumea supra-umană a naturii. Ritualurile tradiționale de trecere, 

dezgolite de vitalitatea lor cu secole în urmă, au devenit niște cochilii goale, precum pleava aruncată de 

sufletele dispărute. 

În consecință, vedem cele mai alarmante semne de patologie culturală la adolescenți și copii. Suntem 

martori la un procent din ce în ce mai mare de adolescenți care sunt dependenți de droguri, violenți, 

plănuind să-și ia propria viață sau viața altora (adesea ducându-și planurile la îndeplinire), închiși, 

diagnosticați cu tulburări psihice grave, în urma cărora li se prescriu în mod obișnuit medicamente care le 

afectează mintea și emoțiile. 

Și aproape de neconceput, unii copii prepubertali manifestă patologii adolescente. Asistăm la implicarea 

unor copii de șapte sau opt ani în dependențe de sex și de droguri, omucideri și conflicte între găști. Acesta 

este probabil cel mai clar și mai alarmant simptom al unei societăți pato-adolescente aflate în stadiile 

terminale ale degenerării: chiar și copilăria este privată de deplinătatea ei. 

O copilărie sănătoasă este înrădăcinată în natură și într-o familie capabilă să ofere susținere, însă mulți copii 

din lumea occidentală au fost dezrădăcinați de ambele, primind în schimb o sexualitate bagatelizată. După 

ce am pierdut pregătirea și ritualurile care instruiesc fetele pentru a deveni femei cu adevărat mature, am 

conceput în schimb concursuri de frumusețe pentru fetițe de cinci ani. 

Nu adolescența în sine este problema. De fapt, adolescența - adolescența sănătoasă - deține cheia noastră 

de boltă atât pentru dezvoltarea individuală, cât și pentru evoluția umană. Adolescența, în acest moment, 

este atât centrul crizei noastre, cât și al oportunității noastre. Criza adolescenței și criza culturii noastre sunt 

două aspecte ale aceluiași impas. Folosirea oportunității într-una din ele accelerează ocazia de dezvoltare a 

celeilalte. Odată ce un număr suficient de persoane îmbrățișează adevărata natură a adolescenței - 

promisiunea și potențialul său - cultura occidentală se va transforma și va deveni din nou susținătoare a 

vieții. În măsura în care nu știm la ce folosește adolescența, nu știm la ce sunt buni oamenii. 

Este posibil ca persoanele care nu înțeleg adolescenții să fie, la rândul lor, oameni care, în anii lor de 

adolescență, nu au fost înțeleși de părinții și profesorii lor. În consecință, în fiecare generație, promisiunea 

adolescenței devine nerealizată. Aceasta este dilema noastră culturală. 

A patra premisă a acestei cărți este că această dilemă - care își are rădăcinile în schimbările culturale 

asociate cu apariția agriculturii cu șase-zece mii de ani în urmă - nu este accidentală, sau datorată 

ghinionului. Mai degrabă, este o trăsătură intrinsecă a ceea ce înseamnă să fii uman: a fost și este în 

continare inevitabilă. Acesta este o dilemă veche de sute de generații, atât de încurcată și complexă, încât 

nu putem fi surprinși de faptul că omenirea de-abia descoperă mijloacele de a o soluționa. 

Cred că dilema noastră provine din vulnerabilitatea înnăscută, altfel spus, din călcâiul lui Ahile al speciei 

umane, o „rană sacră”, ce provine din caracterul unic al conștiinței noastre umane, și care deține secretul 

destinului nostru, al sufletului uman colectiv. Conștiința noastră distinctivă, bazată pe ego - facilitată de 

conștiința noastră de sine, reflexivă - determină atât criza, cât și oportunitatea noastră. Conștiința Eului este 

cea mai mare responsabilitate a noastră, precum și cea mai mare putere a noastră. 

Simptomele rănii noastre umane ies la suprafață în mod evident în adolescență. Aceasta este etapa de viață 

în care majoritatea oamenilor contemporani se blochează, și etapa în care au cea mai mare nevoie de foarte 

mult sprijin. Adolescența deține cheia pentru a deveni pe deplin umani. 



Maturitatea autentică nu se obține doar prin atingerea unei anumite vârste, prin nașterea sau creșterea 

copiilor, sau prin acceptarea anumitor responsabilități. Adolescentul trebuie să treacă printr-un proces de 

inițiere care necesită eliberarea de ceea ce îi este familiar și confortabil. Trebuie să parcurgă o călătorie de 

descindere în misterele naturii și ale sufletului uman. Trebuie să se arunce în adâncuri, într-un anumit sens 

în „iad”, dar nu în modul în care societatea de masă a ajuns să o înțeleagă - și să se teamă de aceasta. 

Desciderea pe care adolescenții trebuie să o parcurgă este ceea ce îi sperie pe cei mai mulți oameni când 

vine vorba de adolescenți (inclusiv pe adolescenții înșiși). Dar asta este și ceea ce îi îndurerează pe mulți 

oameni în vârstă, pentru că, undeva înăuntrul lor, știu că acolo trebuiau să meargă atunci când erau 

adolescenți, dar nu au făcut-o, iar întrebarea rămâne încă în aer, dacă nu cumva este prea târziu. 

Prin aventuri psihospirituale, adolescentul ajunge să cunoască pentru ce s-a născut să facă, ce dar are de 

adus în lume, ce calitate sacră trăiește în inima sa și cum poate ajunge la modul său unic de iubire și 

apartenență. Intrarea în viața sufletului necesită un preț usturător, un supliciu, o formă psihologică de 

moarte. Adolescentul neinițiat nu renunță cu ușurință la dreptul său de a pretinde o „viață bună”. 

Înțelegând acest lucru, trebuie să inventăm sau să reinventăm forme și metode pentru inițierea sufletului. 

Speranța noastră constă într-o înțelegere mai profundă a adolescenței. 

 

 

 

 

 

 



(Bill Plotkin) 

Nu este însă prea târziu pentru a ne schimba. Această carte 

(http://www.natureandthehumansoul.com/newbook/) sugerează modul în care am putea accepta sarcina 

naturală din fiecare etapă a dezvoltării umane și cum putem aborda sarcina culturală într-un mod mult mai 

conștiincios și mai productiv decât o facem actualmente în societatea bazată pe dezvoltarea industrială. 

Dedicându-ne acestor două sarcini, ne putem recupera calitatea de membri deplini ai acestei planete 

înfloritoare și ai universului animat, pentru a devenim mai umani, atât ca indivizi, cât și ca societăți. Putem 

să creștem neîngrădit până la maturitate și, în cele din urmă, să atingem senectutea, și să creăm societăți 

care să susțină viața în secolul douăzeci și unu. 

 
Trebuie să depășim cu mult orice transformare a culturii contemporane. Trebuie să ne întoarcem la imperativul 

genetic din care au izvorât culturile umane, și de care nu pot fi separate niciodată fără a-și pierde integritatea și 

capacitatea lor de supraviețuire. Niciuna dintre culturile noastre existente nu poate face față acestei situații 

doar cu resursele proprii. Trebuie să inventăm sau să reinventăm o cultură umană durabilă printr-o descindere în 

resursele noastre pre-raționale, instinctive. Resursele noastre culturale și-au pierdut integritatea. Nu ne putem 

încrede în ele. Ceea ce este necesar nu este transcendența, ci „intracendența”, nu creierul, ci gena. 

Thomas Berry, Visul Pământului 

 

 

 

 

Procesul de transformare a început deja, prin inițiativele creative ale nenumăraților oameni și grupuri 

ecocentrice din întreaga lume. Marea Lucrare a fost lansată în toate domeniile societății, inclusiv în 

tehnologie, știință, arte, economie, educație, guvernare și religie. Câteva exemple: progrese tehnologice 

majore în energia regenerabilă, curată, sigură, locală (energie eoliană, solară, hidroelectrică la scară mică și 

biocarburanți) și inovații în metodele de conservare a energiei. „Noua cosmologie”, povestea sacră a 

evoluției universului și a vieții pe Pământ, ancorată în știință. 

Economia locală, la scară umană, sisteme alimentare care onorează „linia triplă”: oameni, planetă și 

profituri. Curriculele de învățământ primar și secundar înrădăcinate în eco-alfabetizare - studiul relației 

noastre cu natura, prima și cea mai importantă asociere a noastră. Mișcările populare recente din America 

de Sud, care sugerează apariția unor adevărate democrații occidentale. Dorința generalizată de a avea o 

relație mai intimă cu misterele de nepătruns ale vieții, evidențiată, de exemplu, prin valul uriaș de interes 

reînnoit pentru spiritualități alternative și bazate pe natură, de la cea celtică, orientată spre zeități, 

șamanice, până la budism, taoism și sufism. Popularitatea crescândă și puterea mișcării ecologice (singura 

mișcare care cu siguranță nu se naște dintr-un „interes special”), crearea și adoptarea pe scară largă a Cartei 

Pământului (o declarație internațională de interdependență între toate speciile și habitatele), precum și 

apariția de noi legi („legile sălbatice” ale noii jurisprudențe a Pământului) care acordă drepturi esențiale 

non-oamenilor non-corporativi. 

Aceste eforturi, precum și multe altele, se desfășoară în mare parte în afara ariei de interes și acoperirii 

mass-mediei. Cu toate acestea, există numeroase grupuri, organizații și comunități din întreaga lume care 

creează infrastructura nu numai a unei noi societăți, ci și a unui mod fundamental nou de a fi uman. Dacă 

reușim, acest secol ar putea fi cunoscut în viitor ca fiind momentul în care Pământul a trecut de la epoca 

geologică a Cenozoicului (actualmente, în vârstă de 65 de milioane de ani, începută la momentul extincției 

în masă care a pus capăt domniei dinozaurilor) la ceea ce Thomas Berry a numit Era Ecozoică. 

http://www.natureandthehumansoul.com/newbook/


Va deveni secolul douăzeci și unu Marele Sfârșit sau Marea transformare? Vom reuși să îndeplinim Marea 

Lucrare? Depinde de noi ... voi și cu mine și toți ceilalți care se trezesc în fața provocării extraordinare, dar 

oportunității și necesității care se află în fața noastră. După cum întreba poetul Drew Dellinger: „Ce ați 

făcut... când anotimpurile au început să dea greș?” 

Premisa mea inițială este că o societate umană mai matură necesită indivizi mai maturi. Timp de douăzeci și 

cinci de ani, am întrebat cum putem crește copiii, cum putem sprijini adolescenții și cum ne putem maturiza, 

astfel încât să putem crea o cultură umană durabilă. 

A doua mea premisă este că natura (inclusiv propria noastră natură profundă, sufletul nostru) a oferit 

întotdeauna și oferă încă cel mai bun model pentru maturizarea umană. 

În aceste pagini, veți găsi o narațiune despre modul în care am putea crește pe deplin, etapă cu etapă din 

viața noastră, prin acceptarea naturii și a sufletului ca ghidurile noastre cele mai înțelepte și de încredere. 

Acest model al dezvoltării umane individuale oferă în cele din urmă o strategie pentru transformarea 

culturală, o modalitate de a progresa de la societățile noastre egocentrice actuale (materiale, 

antropocentrice, bazate pe concurență, stratificate pe clase sociale, predispuse la violență și nesustenabile) 

către cele centrate pe suflet (imaginative, ecocentrice, bazate pe cooperare, juste, pline de compasiune și 

sustenabile). 

Spre deosebire de cele prezentate în majoritatea celorlalte modele de dezvoltare, etapele vieții prezentate 

aici sunt în esență independente de vârsta cronologică, de dezvoltarea biologică, de capacitatea cognitivă și 

de rolul social. Mai degrabă, progresul de la o etapă la alta este stimulat de progresul individului în sarcinile 

psihologice și spirituale specifice întâlnite în fiecare etapă. 

Aceasta este, deci, o ecopsihologie a maturizării umane, o psihologie care abordează dezvoltarea dintr-un 

unghi unic: este o reprezentare nu a dezvoltării umane tipice sau a „mediei”, ci a dezvoltării exemplare așa 

cum se întâmplă în cei mai sănătoși oameni contemporani - și cum ar putea avea loc pentru toată lumea. 

O a treia premisă este că fiecare ființă umană are o relație unică și mistică cu lumea sălbatică, și că 

descoperirea și cultivarea conștientă a acestei relații se află în centrul adevăratei maturități. În societatea 

contemporană, ne gândim la maturitate pur și simplu în termeni de eforturi și responsabilități practice. Eu 

cred, dimpotrivă, că maturitatea adevărată este înrădăcinată în experiența transpersonală - într-o afiliere 

mistică față de natură, trăită ca o chemare sacră - care este apoi încorporată în lucrarea infuzată de suflet și 

în responsabilitățile mature. Această afiliere mistică este însăși nucleul maturității, și tocmai acest lucru a 

fost trecut cu vederea de societatea occidentală - sau a fost suprimată și expulzată în mod activ. 

Deși poate este percepută de unii ca fiind radicală, această a treia ipoteză nu este deloc originală. Civilizația 

occidentală a îngropat cele mai multe urme ale rădăcinilor mistice ale maturității, totuși această cunoaștere 

a fost în inima fiecărei tradiții indigene cunoscute nouă, trecută și prezentă, inclusiv cele din care au apărut 

propriile noastre societăți. Calea spre viitor necesită forme noi de cultură, mai degrabă decât cele vechi, dar 

există cel puțin un fir al povestirii umane, care sunt încrezător că va continua, iar aceasta este chemarea 

spirituală sau vizionară care se află în centrul inimii umane mature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



În această carte veți găsi un model al dezvoltării umane care este atât ecocentric, cât și centrat pe suflet - 

adică un model bazat pe natură, care onorează pe deplin potențialul profund imaginativ al psihicului uman. 

Cred că acest model este o nouă istorie naturală a sufletului, o descriere a procesului organic, indigen, prin 

care un copil uman crește, devenind un adult inițiat în dimensiunea sufletului. Alteori m-am auzit eu însumi 

spunând că acest lucru este un ghid pentru cultivarea unui adevărat bătrân înțelept, care începe, așadar, la 

naștere. Această carte pune întrebarea: Cum arată etapele dezvoltării umane moderne atunci când ne 

dezvoltăm, în fiecare etapă, cu natura și sufletul ca ghiduri primare? 

Elaborat timp de douăzeci și cinci de ani, acest model cu opt etape ne arată cum ne putem înrădăcina într-o 

copilărie plină de inocențe și mirare; cum putem înmuguri într-o adolescență a focului creativ și a 

aventurilor de explorare a misterelor; cum să înflorim într-o maturitate autentică a îndemânării culturale și 

a conducerii vizionare; și, în cele din urmă, cum cristalizăm toate acestea într-o bătrânețe care răspândește 

semințe de înțelepciune, grație și îngrijire holistică a ceea ce ecologul cultural David Abram a numit lumea 

mai-mult-decât-umană. 

Modelul, pe care eu îl numesc Roata de Dezvoltare Centrată pe Suflet, Roata Vieții sau pur și simplu Roata, 

este ecocentric în două privințe. În primul rând, cele opt etape ale vieții sunt așezate în jurul unui cerc bazat 

pe natură (spre deosebire de dispunerea liniară în timp, cunoscută în lumea occidentală). Începând și 

terminându-se la est și mergând în sensul acelor de ceasornic (care este și mișcarea soarelui), etapele și 

atributele lor se bazează în primul rând pe calitățile naturii, regăsite în cele patru anotimpuri (est-primăvară, 

sud-vară și așa mai departe) sau în cele patru momente ale zilei (răsărit, amiază, apus și miezul nopții). 

În al doilea rând, sarcina de dezvoltare ce caracterizează fiecare etapă are o dimensiune orientată spre 

natură, precum și o dimensiune mai cunoscută occidentalilor, orientată spre cultură. Dezvoltarea umană 

sănătoasă necesită o echilibrare constantă a influențelor și cerințelor atât ale naturii, cât și ale culturii. De 

exemplu, în copilăria mijlocie, sarcina naturii este de a învăța încântarea lumii naturale prin imersiunea 

experiențială în aer liber, în timp ce sarcina culturală este de a învăța practicile sociale, valorile, 

cunoștințele, istoria, mitologia și cosmologia familiei și culturii noastre. 

 



 
 



 

EST – Etapele 1 și 8  Arhetip: Nebunul 

Etapa 1:     Cuibul (copilăria timpurie) 
Tranziția spre această etapă   Nașterea 

Arhetip:     Inocentul 

Dar:     Inocență și prezență luminoasă 

Sarcină: (gestionate de către părinți sau îngrijitori) 

Păstrarea inocenței și formarea unui ego sănătos, intact, viabil din punct de vedere cultural. 

 

SUD – Etapele 2 & 3  Arhetip: Orfanul 

Etapa 2:     Grădina (copilăria mijlocie) 
Tranziție:     Definirea (sărbătorirea apariției conștiinței de sine) 

Arhetip:     Exploratorul 

Dar:      Mirare 

Sarcină: 

Descoperirea darurilor lumii și locul nostru în ea. 

Sub-sarcini: 

1. Descoperirea fascinației lumii naturale. Cele 4 instanțe ale naturii 

a) Natura sălbatică (lumea dincolo-de-oameni) 

b) Corpul uman (inclusiv cele cinci simțuri) 

c) Imaginația (în special visele și imaginarul spontan) 

d) Emoțiile 

2. Învățarea normelor culturale: practicile sociale, valorile, cunoștințele, istoria, mitologia și cosmologia 

familiei și a culturii 

Etapa 3:    Oaza (Individualizarea socială) (adolescența   

     timpurie)  
Tranziție:     Pubertatea (când începem să ne percepem pe noi înșine în primul rând 

ca membri ai unui grup de covârstnici și ai unei comunități dincolo de calitatea de membru al familiei și 

naturii) 

Arhetip:    Tespianul 

Dar:     Focul 

Sarcină: 

Crearea unei sine social sigur și autentic (care generează cantități adecvate atât de acceptarea socială, cât și 

de auto-aprobare) 

Sub-sarcini: 

1. Valorizarea explorării și deprinderea abilităților de autenticitate socială 

2. Abilități emoționale: acces la emoții, înțelegere, acțiune și iluminare 

3. Arta rezolvarii conflictelor (atât a conflictelor externe, cât și interne) 

4. Abilități de stabilire a statutului 

5. Abilități legate de sex și relații sexuale 

6. Abilitatea de a se întreține 

7. Studierea reciprocității dintre om și natură și a responsabilității ecologice 

8. Primirea acasă a Soldatului Loial 

 

 

 

 



VEST Etapele 4 & 5  Arhetip: Vizionarul 

Etapa 4:     Coconul (adolescența târzie)  
Tranziție:    Confirmarea (închegarea adecvată a personalității adolescentului și, 

prin urmare, pregătirea pentru descinderea către suflet) 

Arhetip:    Călătorul 

Dar:     Misterul și Întunericul 

Prima sarcină: 

Plecarea de acasă (adică renunțarea la identitatea adolescentină) 

A. Perfecționarea abilităților de independență fizică, psihologică și socială 

B. Renunțarea la atașamentul față de personalitatea adolescentină 

1. Abordarea deficitelor de dezvoltare din etapele anterioare 

2. Renunțarea la dependențe 

3. Explorarea Rănii Sacre 

4. Deprinderea de a alege autenticitatea asupra aprobării 

5. Împăcarea cu trecutul (Cortul Morții) 

6. Învățarea artei dezidentificării prin practica meditației 

A doua sarcină: 

Explorarea misterelor Naturii și Psihicului 

A. Dobândirea și folosirea îndeletnicirilor sufletești (exemple: lucrul cu visele, calea consiliului, ceremonii 

auto-concepute, dialoguri cu natura, imagerie profundă, cântatul la tobe și dansul în transă, semne și 

prevestiri, poezia sufletului, lucrări de artă simbolică, alierea cu plantele, postit, urmărire) 

B. Cultivarea unei relații sufletești cu viața 

Practici și discipline care sprijină sarcina 2B: 

1. Arta singurătății 

2. Descoperirea naturii ca oglindă 

3. Rătăcirea în natură 

4. Trăirea întrebărilor sufletului 

5. Confruntarea cu propria moarte 

6. Arta de a lucra cu Umbra 

7. Arta iubirii 

8. Practica mindfulness 

9. Voluntariat 

10. Activități avansate în a lucra cu Soldații loiali 

11. Dezvoltarea celor patru dimensiuni ale Sinelui 

12. Slăvirea lumii 

13. Dezvoltarea unei relații personale cu spiritul 

Etapa 5:  Izvorul (maturitatea timpurie) (individualizarea ancorată în suflet) 
Tranziție:   Inițierea sufletului (momentul în care ne angajăm în totalitate să întruchipăm 

imaginea sufletului nostru în lume, a poveștii sau puterilor sufletului nostru)  

Arhetip:   Ucenicul Sufletului 

Dar:    Acțiune vizionară, Speranță și Inspirație 

Sarcină: 

Sisteme de învățare pentru reprezentarea sufletului în cultură 

Sub-sarcini: 

1. identificarea câtorva niveluri culturale pentru lucrul cu sufletul 

2. dezvoltarea abilităților noastre de a lucra cu sufletul (dobândirea unui sistem de livrare) și realizarea 

acestor activități în comunitatea noastră 

3. explorarea mai în profunzime a imaginii/poveștii sufletului nostru și descoperirea naturii puterilor 

noastre sufletești 

4. individualizarea personalității bazate pe suflet (adică diferențierea sinelui față de suflet, spre deosebire 

de diferențierea anterioară în raport cu societatea) 

 



NORD Etapele 6 & 7  Arhetip: Luptătorul - Martir 

Etapa 6:    Livada sălbatică (maturitatea târzie) 
Tranziție:    Inducția (confirmarea stăpânirii cel puțin a unei forme de realizare a 

sufletului) 

Arhetip:    Artizanul 

Dar:     Semințe de Renaștere culturală 

Sarcină:  

1. Crearea și implementarea unor sisteme inovatoare de livrare a sufletului 

2. Cultivarea și integrarea avansată a celor patru dimensiuni ale Sinelui 

Etapa 7:     Dumbrava bătrânilor (începuturile bătrâneții) 
Tranziție:    Încoronarea (inițierea în adevărata senectute) 

Arhetip:    Maestrul 

Dar:     Deplinătate 

Sarcină: 

Grija pentru sufletul comunității mai-mult-decât-umane 

Exemple: 

1. apărarea și îngrijirea inocenței și mirării copiilor  

2. îndrumarea și inițierea adolescenților 

3. îndrumarea adulților în lucrul cu sufletul 

4. ghidarea evoluției sau transformării culturii 

5. menținerea echilibrului între lumea umană și cea mai-mult-decât umană 

 

EST Etapele 8 & 1   Arhetip: Nebunul 

Etapa 8:    Peștera din Munți (bătrânețea târzie) 
Tranziție:    Predarea (eului orientat spre scopuri, orientarea principală a vieții 

revine spre spirit) 

Arhetip:    Înțeleptul 

Dar:     Grație  

Non-Sarcină: 

Aspirația către univers 

Exemple: 

1. împărtășirea înțelepciunii 

2. coordonarea aspectelor umane cu cele cosmologice 

3. îndumarea prin intermediul unei prezențe imaginare de durată 

4. pregătirea pentru moarte 

Tranziția finală: Moartea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Bill Plotkin) 

Joanna Macy și Molly Young Brown explică faptul că Marea Transformare are loc simultan în trei zone sau 

dimensiuni care se întăresc reciproc și sunt la fel de necesare. Acestea le identifică drept 

 „acțiuni de menținere” pentru încetinirea distrugerii Pământului și a ființelor sale; 

 analiza cauzelor structurale și crearea unor instituții alternative; și 

 o schimbare fundamentală a viziunii asupra lumii și a valorilor. 

Prima dimensiune include o mare varietate de eforturi de apărare a vieții pe Pământ, inclusiv campanii 

pentru legislație și reglementări progresiste, acțiune politică și procese juridice care încetinesc distrugerea 

sistemelor de viață ale Pământului, dar și acțiuni directe, cum ar fi boicoturile, blocadele, denunțurile, 

protestele și dezobediență civică. Acestea sunt acțiunile imediate, de termen scurt, care oferă timp 

celorlalte două dimensiuni de construire a unei societăți care susține viața. 

Cea de-a doua dimensiune ne cere să înțelegem în profunzime și să clarificăm dinamica societății bazate pe 

creșterea industrială, astfel încât să știm cu adevărat cum funcționează și de ce este atât seducătoare, dar și 

distructivă, pentru a crea, mai apoi, structuri și practici alternative în toate instituțiile noastre culturale 

majore, inclusiv în economie, sistemele agro-alimentare și de energie, în guvernare și educație. Această 

carte evidențiază unele dintre aceste alternative, în special din domeniile educării și creșterii copiilor. 

Cu toate acestea, accentul principal al acestei cărți este pus pe cea de-a treia dimensiune a Marii 

Transformări, pe care Joanna și Molly o consideră „cea mai de bază”. Ele observă că, pentru a prinde 

rădăcini și a supraviețui, instituțiile alternative create ca parte a celei de-a doua dimensiuni trebuie să 

provină dintr-o viziune asupra lumii profund diferită de cea care a creat societatea bazată pe creșterea 

industrială. Cele două autoare văd o astfel de schimbare în conștiința umană, care apare din durerea pe 

care mulți dintre noi o simțim față de lumea prădată; în noua noastră înțelegere căpătată din ecologie, 

fizică, ecopsihologie și alte domenii, cu privire la ceea ce înseamnă a fi om pe o planetă animată; și în 

adoptarea din ce în ce profundă a tradițiilor mistice atât ale popoarelor indigene, cât și a celor occidentale. 

Roata Vieții oferă un mijloc de a susține și de a accelera această schimbare fundamentală a viziunii asupra 

lumii și a valorilor; oferă un set de linii directoare pentru actualizarea potențialului nostru uman cel mai 

înalt. După cum ne spune Thomas Berry în epigraful acestui capitol: „ Trebuie să depășim cu mult orice 

transformare a culturii contemporane... Niciuna dintre culturile noastre existente nu poate face față 

[actualei noastre] situații doar cu resursele proprii”. Pe lângă crearea de noi unități culturale, trebuie să 

permitem întocmai modului nostru de a fi umani să evolueze. 

Dar nu mă refer la ceva neplauzibil sau fantezist. Mă refer pur și simplu la ce înseamnă să creștem mari. Mai 

degrabă decât să devenim ceva dincolo-de-oameni sau supraumani, suntem chemați să devenim pe deplin 

umani. Trebuie să ne maturizăm pentru a deveni oameni care sunt, în primul rând, cetățeni ai Pământului și 

locuitori ai universului, iar identitatea și valorile noastre fundamentale trebuie să fie remodelate ca atare. 

Acest tip de maturizare implică un salt cuantic dincolo de stadiul de dezvoltare în care trăiește astăzi 

majoritatea oamenilor. Și totuși trebuie să începem acum să creăm viitorii oameni. 

În consecință, problema dezvoltării umane individuale devine critică. Cum putem deveni deplini, astfel încât 

o identitate ecocentrică să devină mai degrabă o regulă decât o excepție? Cum putem încuraja o cetățenie 

ecologică la nivel mondial? 

Există trei motive pentru care maturizarea umană sporită este esențială pentru Marea Transformare. În 

primul rând, trăim într-o lume în mare parte adolescentină. Iar în mare măsură, este vorba despre o 

adolescență patologică. Nu este absolut nimic în neregulă cu adolescența (sănătoasă), dar resursele noastre 

culturale au devenit atât de degradate de-a lungul secolelor, încât majoritatea oamenilor din societățile 

„dezvoltate” din zilele noastre nu mai ajung niciodată la maturitatea reală. O lume adolescentină, fiind 



nenaturală și dezechilibrată, provoacă în mod inevitabil o varietate de patologii culturale, conducând la 

societăți contemporane materialiste, lacome, competitive în mod ostil, violente, rasiste, sexiste, 

discriminatorii față de vârstnici și, în cele din urmă, autodistructive. Aceste simptome ale societății pato-

adolescente, pe care le vedem peste tot în lumea industrializată de astăzi, nu stau la baza naturii noastre 

umane, ci mai degrabă sunt un efect al egocentrismului asupra umanității noastre. 

Marea Lucrare nu poate fi încheiată atâta timp cât există miliarde de oameni care trăiesc un stil de viață 

pato-adolescent de consum opulent - sau aspiră la acesta - în timp ce alte câteva miliarde de oameni trăiesc 

în sărăcie abjectă, ori atâta timp cât rămâne o majoritate a votanților care sprijină politicieni (fie din 

dreapta, fie din stânga) cu ambiții și agende pato-adolescente, sau atât timp cât trăim în cadrul sistemelor 

politice și corporative care reprimă toate alternativele la societatea bazată pe creșterea industrială. 

De îndată ce suficiente persoane din societățile contemporane vor progresa dincolo de adolescență, 

întreaga economie bazată pe consum și pe un stil de viață egocentric vor imploda. Societatea adolescentină 

este de fapt destul de instabilă din cauza incongruenței sale cu modelele primare ale sistemelor vii. 

Societatea bazată pe creșterea industrială este pur și simplu incompatibilă cu maturitatea umană colectivă. 

Nici un adult adevărat nu vrea să fie un consumator, o albină muncitoare sau un magnat ori un soldat care 

luptă într-un război imperial, și nimeni nu ar trece prin aceste mișcări dacă ar exista alte opțiuni la 

îndemână. Sufletul înviorat și natura sălbatică sunt mortale pentru economiile bazate pe creșterea 

industrială - și invers. 

Cel de-al doilea motiv pentru care maturizarea umană este esențială pentru Marea Transformare este acela 

că cele mai puternice semințe ale renașterii culturale provin din lucrarea creativă unică a unor adulți 

autentici. Toți acești adulți sunt adevărați artiști, vizionari și lideri, indiferent dacă trăiesc și lucrează liniștiți 

pe arii restrânse, cum ar fi familiile, fermele sau sălile de clasă, sau pe marile scene publice. Ei sunt cei mai 

de încredere agenți ai schimbării culturale. Această carte sugerează un set de linii directoare pentru 

restabilirea și perfecționarea procesului de maturizare umană, astfel încât tot mai mulți oameni să se 

maturizeze, devenind adevărați adulți ai secolului XXI, cei care transformă cultura cu maturitate. 

Thomas Berry spune că: „Trebuie să inventăm sau să reinventăm o cultură umană durabilă prin descinderea 

spre resursele noastre pre-raționale, instinctive... Ceea ce este necesar nu este transcendența, ci 

intracendența.” Această descindere, această intracendență este călătoria descoperirii sufletului, care poate 

fi realizată numai de cei care au trecut dincolo de adolescența timpurie în care societatea noastră a stagnat. 

Printr-un timp de inițiere a unui individ în lumea de dincolo, a sufletului, acesta descoperă un vis, o viziune 

sau o revelație care „inspiră, ghidează și conduce la acțiune” pentru restul vieții, după cum spune Thomas. 

„Visul oferă energia pentru acțiunea adultă” (9). 

Cea mai inspirată lucrare din lumea de astăzi este pusă în practică de cei care au trecut prin această tranziție 

inițiatică, cei care s-au întors cu resurse prețioase pentru o societate centrată pe suflet sau o societate care 

susține viața. Aceasta este descinderea despre care scrie Thomas, călătoria eroului matur descrisă de 

mitologul Joseph Campbell, descinderea la zeița portretizată de terapeutul Jungian Sylvia Brinton Perera, 

procesul de individualizare identificat de Carl Jung și de alți psihologi ai profunzimii precum James Hillman 

și Marion Woodman, care a constituit și subiectul primei mele cărți, Soulcraft: Trecerea înspre Misterele 

Naturii și ale Psihicului. 

Nu ne putem croi de ieșire din impasul nostru planetar doar gândindu-ne la asta - nici măcar în paneluri 

formate din cei mai bogați oameni și cele mai elevate minți ale lumii. Așa cum a remarcat Albert Einstein: 

„Nici o problemă nu poate fi rezolvată de la același nivel de conștiință care a creat-o.” Un plan viabil pentru 

transformarea culturii noastre nu va veni din viziunea asupra lumii sau a valorilor care au produs-o. 

Sistemele culturale viabile au fost întotdeauna descoperite în urma revelațiilor, viziunilor și viselor 

înrădăcinate în sufletele celor care au curajul să rătăcească dincolo de granițe, în tărâmuri psiho-spirituale 

exotice, precum au fost Crazy Horse, Gandhi, Isus și Buddha, și femeile vizionare mai puțin celebre (într-o 

societate pato-adolescentă), precum Maica Tereza, Hildegard von Bingen și Wangari Maathai. 



Revelația matură necesită oameni maturi. Schimbarea culturală pozitivă este rezultatul natural al dezvoltării 

individuale sănătoase, deoarece oamenii maturi vitalizează cultura prin acțiunile lor individuale și colective. 

Sănătatea culturală și sănătatea individuală se dezvoltă reciproc. Această carte explorează căile naturii - și 

căile oricărei culturi vitale - pentru creșterea unor copii sănătoși; pregătirea adolescenților pentru aventura 

inițiatică ce deschide calea spre o maturitate autentică; și îmbunătățirea artei culturale, precum și împlinirea 

vieții adulte și senectuții. 

Cel de-al treilea motiv pentru care maturizarea individuală este esențială este acela că, pentru a reuși, 

Marea Transformare trebuie să fie supravegheată de adevărați bătrâni înțelepți precum Thomas Berry și 

Joanna Macy, și alte zeci de mii de oameni ca ei. La scară mare, aventura umanității trebuie să fie îndrumată 

nu de adunări ale politicienilor și directorilor de corporații aflați în adolescență, nici chiar de adulții maturi, 

inițiați, ci de veritabile consilii ale bătrânilor înțelepți. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bill Plotkin) 

Roata Vieții nu reprezintă unul, ci cinci lucruri: 

 - O hartă sau o poveste despre dezvoltarea umană optimă 

 - Un set de linii directoare pentru vindecarea și deplinătatea psihologică individuală 

 - Un instrument de proiectare pentru crearea de comunități umane sănătoase și societăți care susțin 

viața 

 - O terapie culturală profundă - o modalitate de a vindeca și transforma culturile umane existente 

 - Un portret al etapei emergente din evoluția umană 

 

 

 

Ciclul vieții umane poate fi cel mai bine înțeles sub forma unei povești. Roata spune o poveste în opt scene 

despre cum să devenim pe deplin umani și oferă o hartă pentru a ajunge la acea destinație. Este simultan 

un model despre modul în care s-ar desfășura dezvoltarea umană într-o societate centrată pe suflet 

modernă, susținătoare a vieții - una ipotetică - și despre cum se poate desfășura, și cum se desfășoară 

momentan în societatea noastră egocentrică actuală, dacă ar exista suficient sprijin din partea unor părinți, 

profesori, rețele de familii extinse, școli, organizații religioase și programe sociale centrate pe suflet. 

Roata este ecocentrică în sensul că modelează dezvoltarea umană individuală din perspectiva ciclurilor, 

ritmurilor și tiparelor din natură. Uneori o numesc Roata Dezvoltării Ecocentrice. Roata este, de asemenea, 

centrată pe suflet, în două moduri. În primul rând, arată modul în care sufletul încearcă să ne ghideze 

dezvoltarea individuală. În al doilea rând, ea prevede ca scopul principal al maturizării să fie descoperirea și 

întruparea conștientă a sufletelor noastre. Se poate numi în egală măsură Roata Dezvoltării Centrată pe 

Suflet. 

Dacă ne uităm la biografiile celor mai celebre genii, artiști și vizionari din societatea noastră, constatăm că 

majoritatea aveau ieșiri regulate în sălbăticie, mai ales în copilărie, și că toți au avut o mare sensibilitate față 

de elanul imaginației profunde a sufletului. 



Există două abordări generale de atenuare a problemelor psihologice: cea centrată pe patologie și cea 

centrată pe întreg (holistică). (Acest lucru este, de asemenea, valabil și pentru problemele medicale în 

general). Folosind abordarea patologică, întrebăm: „Ce simptome ale unei tulburări prezintă această 

persoană, și ce se poate face pentru a elimina aceste simptome sau/și această disfuncție?” Simptomele 

psihologice uzuale includ anxietatea, depresia, obsesiile, tulburările de alimentație, adicțiile și mania. O 

versiune superficială a abordării patologice încearcă pur și simplu să elimine sau să reprime simptomele 

comportamentale, somatice sau emoționale. O abordare mai profundă încearcă să înțeleagă psihodinamica 

disfuncției și apoi să favorizeze vindecarea prin abordarea cauzelor mai profunde. 

Toate abordările patologice încep și se termină cu un accent pe simptome: nu se știe ce anume este necesar 

pentru ca simptomele să apară, și nici nu se știe dacă intervenția a fost de succes până când simptomele nu 

se atenuează. 

Unele abordări patologice se adresează numai individului, iar altele consideră că dificultățile individului sunt 

simptome ale sistemului mai mare în care individul este membru (familia, școala sau comunitatea). 

Perspectiva sistemică cu cea mai largă acoperire, care se regăsește în rândul ecopsihologilor, privește 

patologiile individuale ca simptome ale îmbolnăvirii mediului înconjurător, îmbolnăvire cauzată de 

activitatea umană; ca simptome ale relației dezordonate a omului cu natura. 

În abordarea holistică, în schimb, disfuncția nu ocupă un loc central. În schimb, întrebăm: „Ce calități sau 

capacități lipsesc din întruparea deplinătății de către această persoană și ce se poate face pentru a cultiva 

aceste calități sau capacități?” Scopul este de a încuraja și de a încuraja ceva funcțional și satisfăcător, mai 

degrabă decât a elimina ceva disfuncțional și sufocant. Absența calităților psihologice ar putea fi, de 

exemplu, un deficit de inocențe, mirare, conștientizare a corpului, respect față de natură, creativitate sau 

dezvoltare a valorilor și virtuților. Capacitățile din sfera deplinătății includ abilitățile sociale, cunoștințele 

culturale, abilitățile emoționale și imaginative, rezolvarea conflictelor și autonomia. 

Deși identificarea simptomelor poate fi utilă și în abordarea holistică, nu este nevoie să așteptăm semnale 

că ceva este „în neregulă” înainte de a face o evaluare a propriei întruchipări a deplinătății, sau a unei alte 

persoane. Atunci când se observă simptomele, abordarea holistică le privește ca indicatori ai calităților 

deplinătății pe care psihicul încearcă să le activeze - spre deosebire de ceva disfuncțional care trebuie 

eliminat. Simptomul este omagiat ca un mesaj din partea deplinătății persoanei, devenind un ghid pentru 

identificarea a ceea ce trebuie să încurajat și cultivat. 

Premisa holistică este că cele mai multe disfuncții și simptomele lor sunt rezolvate în cursul restaurării sau 

generării deplinătății, ceea ce este mult mai mult decât un leac. Orice disfuncție este privită ca un simptom 

al deplinătății periclitate sau nerealizate. Într-o abordare patologică de succes, dimpotrivă, patologia este 

vindecată, dar deplinătatea este rareori realizată, iar de cele mai multe ori nici nu este vizată. 

De exemplu, cu o abordare holistică a depresiei (prin care nu mă refer la tristețe, ci la emoții neasimilate), 

nu doar că este foarte rar să se utilizeze antidepresive (pe care perspectiva holistică le privește în primul 

rând ca blocaje ale simptomelor), dar chiar și eliberarea și asimilarea experiențială a emoțiilor - să spunem, 

durerea survenită în urma unei pierderi majore - ar fi considerată doar un tratament parțial. Practicianul 

holistic ar fi, în plus, antrenorul celor care au rămas îndurerați de dezvoltarea incompletă a propriilor 

abilități emoționale (inclusiv accesul la emoții prin experiența corporală, urmat de înțelegerea intrapsihică și 

acțiunea adaptativă sau expresia afectivă), deoarece aceste abilități reprezintă o componentă esențială a 

deplinătății fiecărei persoane. 

Abordarea patologică este reactivă (eliminând disfuncțiile atunci când apar), în timp ce abordarea holistică 

este proactivă (cultivarea deplinătății, indiferent dacă există sau nu simptome observabile) și poate fi 

utilizată oricând, în mod regulat, și de către aproape oricine. 



O componentă esențială a unei abordări holistice a dezvoltării individuale este harta sau modelul 

deplinătății psihologice. Fără un astfel de model, nu există o metodă sistematică de a evalua care dintre 

elementele deplinătății lipsesc. Avem nevoie de o hartă sau un model care să fie practic, funcțional, 

suficient de diferențiat și nuanțat, realist, dar care să permită și includerea excepționalului. Cu o astfel de 

hartă sau model, putem evalua deplinătatea persoanei separat față de simptome - de fapt, fără a identifica 

deloc simptomele. 

Roata este un model al deplinătății umane ce distinge opt etape de viață. Pentru fiecare etapă de viață, 

există un set de calități și capacități pe care o persoană sănătoasă aflată în acel stadiu ar fi de așteptat să o 

dezvolte. Așadar, Roata poate fi folosită ca instrument de evaluare a deficitelor deplinătății. În descrierea 

modului în care sunt cultivate fiecare dintre calitățile și capacitățile de dezvoltare, Roata oferă, de 

asemenea, indicații specifice pentru abordarea deficitelor de dezvoltare. Este vorba, în mod specific, de o 

versiune ecopsihologică a abordării holistice a dezvoltării individuale, care privește deplinătatea umană prin 

prisma modelelor și ciclurilor naturii, care ele însele funcționează întotdeauna holistic. 

Roata sugerează că cele mai frecvente simptome psihologice rezultate din neglijarea sarcinilor de 

dezvoltare din primele trei etape ale vieții. Răspunsul ideal este acela de a aborda, atunci când este posibil, 

aceste sarcini cu sau fără suport profesional. (Simptomele severe, cum ar fi gândirea suicidară sau trauma 

emoțională acută, trebuie, bineînțeles, să fie abordate cu prioritate, de preferință, de către un specialist 

bine instruit.) 

O abordare holistică oferă opțiuni cu mult peste metodele de prevenție. Gândiți-vă, spre exemplu, la 

consumul de droguri de către adolescenți. Printre eforturile comune de prevenire se numără educația 

privind drogurile, care îi îndeamnă pe adolescenți „doar să spună nu”, activitățile alternative consumului de 

droguri pentru adolescenți, consilierea privind dependența, aplicarea de întăriri pozitive sau negative 

(mituire și amenințări) sau incarcerarea. Toate aceste „tratamente” sunt reacții la simptomele consumului 

de droguri în sine; toate acestea încearcă doar să elimine simptomul, să determine adolescenții să nu mai 

folosească droguri. O abordare holistică asupra consumului de droguri, în schimb, nu se concentrează în 

primul rând pe droguri, ci le oferă adolescenților ocazia de a-și aborda deficitele de dezvoltare printr-o 

mare varietate de experiențe, deficite care pot să nu aibă o legătură evidentă cu consumul de droguri. De 

exemplu, unul dintre deficitele comune ale deplinătății în rândul adolescenților care consumă droguri este 

dorința nerealizată și absolut naturală de a trăi în mod direct misterele vieții. Acesta este un deficit care 

apare frecvent în societățile occidentale, datorită absenței aproape totale de practici culturale care să 

permită îndeplinirea acestei trăsături normale a deplinătății adolescenților. O abordare holistică adecvată a 

consumului de droguri în rândul adolescenților trebuie să includă, printre altele, formarea privind metodele 

eficiente și adecvate de modificare a conștiinței și de explorare a misterelor naturii și psihicului. 

Un alt exemplu se referă la epidemia actuală de depresie, obezitate și tulburarea de deficit de atenție și 

hiperactivitate (ADHD) în rândul copiilor. Toate cele trei sunt tratate cel mai frecvent cu medicamente și 

terapie comportamentală, cu o rată de succes veritabil foarte limitată. Studii recente sugerează că aceste 

disfuncții sunt simptome ale unor deficite ale deplinătății, mai ales ale acelor calități trezite de timpul liber 

de joacă în natură, calități precum mirarea, imaginația, creativitatea, dragostea față de învățare, intimitatea 

și bucuria. Aceste cercetări arată că acei copiii care dezvoltă aceste disfuncții, atunci când li se permite să 

petreacă timp nestructurat în natură în mod regulat, înregistrează o scădere rapidă a ratei depresiei, 

obezității și ADHD. 

O ipoteză de bază care rezultă din utilizarea holistică a roții este aceea că nevoile de „sănătate mintală” ale 

unui mare număr de copii, adolescenți și persoane în vârstă cu tulburări ar putea fi mult mai bine abordate 

prin a-i ajuta în sarcinile lor de dezvoltare neterminate, din primele trei etape ale vieții, decât prin 

psihoterapii centrate pe patologie sau medicamente care inhibă simptomele. 

O altă ipoteză este că motivul eficacității demonstrate a terapiilor din ce în ce mai populare pe bază de 

sălbăticie este acela că ei cultivă dimensiuni specifice ale deplinătății umane pe care societățile 

contemporane le neglijează. Principala astfel de dimensiune este descoperirea viscerală, emoțională și 



imaginativă a farmecului naturii, care se realizează în mod obișnuit într-o copilărie mijlocie sănătoasă (etapa 

a doua pe Roată). Acest tip de învățare în natură necesită petrecerea regulată de timp în aer liber, în medii 

naturale, dar nu necesită un cadru permanent în sălbăticie. Alte dimensiuni includ clarificarea valorilor, 

dezvoltarea autonomiei și abilităților afective, și dobândirea responsabilității ecologice - toate realizate în 

mod obișnuit într-o adolescență timpurie sănătoasă (etapa a treia pe Roată), toate acestea putând fi 

încurajate foarte bine în afara sălbăticiei. 

O a treia ipoteză care rezultă din holismul de dezvoltare - pot fi multe altele - este aceea că eficiența 

demonstrată a meditației ca adjuvant al psihoterapiei derivă din faptul că restabilește o dimensiune a 

deplinătății care este în mod ideal păstrată și protejată în copilăria timpurie (etapa 1 pe Roată), dar care 

este rareori menținută de oamenii din societățile pato-adolescente, și anume, capacitatea de ancorare în 

prezent sau inocența. 

 

Aceasta este a treia dintre cele cinci fațete ale Roții. 

O societate sănătoasă este, printre altele, durabilă, dreaptă și plină de compasiune. Este durabilă deoarece 

este organizată în mod expres ca o componentă integrală a comunității mai mari a Pământului; își stabilește 

o nișă proprie, care este atât în beneficiul poporului său, cât și al comunitate geo-biologice extinse din care 

face parte. Este o societate justă deoarece oferă șanse și beneficii egale tuturor persoanelor. Este plină de 

compasiune deoarece împărtășește bogăția sa cu toate celelalte societăți și cu pânza mai mare a vieții; nu 

exploatează alte popoare sau specii. O societate sănătoasă, de asemenea, îmbrățișează și sărbătorește 

simțurile, trupurile și emoțiile noastre umane și încurajează explorarea imaginativă a misterelor psihicului și 

naturii. 

Ca instrument proiectiv, Roata nu dictează variante specifice ale unei societăți care susține viața. 

Dimpotrivă, orice comunitate - fie că este vorba despre o familie, un sat sau o națiune - o poate folosi 

pentru a-și crea propria versiune a unei culturi ecocentrice. Pentru a cultiva o societate autentică și viabilă, 

designul specific al instituțiilor sale componente trebuie să fie înrădăcinate în experiențele revelatoare ale 

membrilor săi individuali, precum și în visele pe care le împărtășește majoritatea poporului său. 

O astfel de societate nu poate fi creată doar așezându-ne la un birou și planificând-o, indiferent cât de 

iluminați sunt designerii sau cât de avansate sunt principiile de proiectare. Ea apare numai printr-un proces 

natural al evoluției culturale galvanizat de acțiunile infuzate de suflet. Forma specifică pe care societatea o 

va lua este imprevizibilă. Fiind transculturală, Roata respectă și chiar necesită diversitatea culturală. 

Modul principal de funcționare al Roații este precum un instrument de proiectare a unor societăți 

sănătoase, bazat pe sprijinirea comunităților în a crea și a pune în aplicare practicile de dezvoltare - în 

special a practicilor de educație parentală, practicile educaționale și de inițiere pentru copii și adolescenți - 

care permit maturizarea individuală optimă. Făcând aceste lucruri, comunitatea naște adulții și bătrânii 

adevărați, care, prin viața și munca lor, generează forme culturale specifice care sunt autentice, vitale și 

eficiente, deoarece provin din suflet, adică din natură. Cu alte cuvinte, Roata are o funcție indirectă în 

crearea culturilor sănătoase. Ea poate ajuta comunitățile să stabilească condițiile pentru creșterea 

indivizilor maturi care, la rândul lor, stabilesc practici și obiceiuri culturale care susțin viața (inclusiv cei care 

vor ajunge să lucreze în școli, guverne, organizații spirituale și economie). 

Roata este, așadar, un model cu o structură profundă, proiectat pentru a fi transcultural. Are o structură 

profundă deoarece caracterizează etapele vieții și tranzițiile dintre ele, în ceea ce privește esența, 

profunzimea sau semnificația lor, nu în ceea ce privește practicile culturale specifice, tradițiile, miturile sau 

ceremoniile lor. Ceea ce determină progresul dezvoltării în orice etapă este semnificația intrapsihică și 

interpersonală a ceea ce face individul și comunitatea sa, nu neapărat practicile culturale specifice la care 



participă. Ceea ce contează sunt semnificația și consecințele acțiunilor sale asupra propriei dezvoltări, nu 

formele sau stilurile culturale particulare prin care le realizează. 

Cititorii familiarizați cu activitatea biologului Rupert Sheldrake ar putea recunoaște că Roata este o 

descriere a „câmpului morfic” care stă la baza dezvoltării umane psihospirituale. Un câmp morfic este 

modelul subiacent al formării unui sistem de auto-organizare, cum ar fi un stejar, un urs, un om, un 

ecosistem, Pământul, Calea Lactee sau universul. Câmpul morfic descris de Roată conferă întregului ciclu al 

vieții umane proprietățile sale distinctive. În cuvintele lui Buckminster Fuller, Roata identifică „integritatea 

modelului” generat de natură asupra dezvoltării umane. Și pentru a împrumuta ideea fizicianului David 

Bohm, Roata corespunde „ordinii implicite” a maturizării umane. Termenul ales de Bohm se referă la 

câmpul generativ care stă la baza formelor manifeste specifice, de la atomi, la oameni, și până la galaxii. 

Spre exemplu, în cea de-a patra etapă a Roții, progresul în dezvoltare necesită ca persoana să rătăcească 

departe de „casa” familiară a modului său adolescentin de a aparține, de a face și de a fi. El trebuie, așa cum 

spune și poeta Mary Oliver, „să se afunde tot mai adânc în lume”. Cultura lui îi va influența foarte mult 

călătoria, la fel cum și sexul, constituția fizică, temperamentul psihologic, vârsta și bioregiunea vor avea un 

rol determinant. Într-o anumită cultură, călătoria lui îl poate duce departe de orașul natal sau de satul său, 

din punct de vedere geografic. Într-o altă cultură, mișcarea geografică va avea o importanță redusă pentru 

adevărata profunzime a călătoriei sale. Ceea ce este esențial nu este dacă se angajează în această practică 

sau dacă se supune unui ritual sau altuia, ci dacă rătăcirea lui îi schimbă relația cu lumea, dacă ajunge să lase 

în urmă casa identității sale adolescentine, și dacă tranzițiile sale îl duc dincolo de granițele misterelor 

naturii și ale psihicului. Aceste schimbări profunde de structură sunt necesare pentru a menține integritatea 

modelului din etapa 4 și, prin urmare, a întregii roți și a întregii relații dintre om și Pământ. 

Numai un model al structurii profunde a dezvoltării umane poate atinge scopul de a fi transcultural. Un alt 

mod de a spune acest lucru este că Roata însăși nu este o cale spirituală în sine, ci este concepută pentru a 

fi compatibilă cu majoritatea acestor căi. O disciplină spirituală specifică este o metodă bazată pe tradiție, 

care are rolul de a întruni unul sau mai multe scopuri spirituale. Roata lasă loc tuturor scopurilor spirituale, 

fără a identifica anumite tradiții de a le îndeplini (cu excepția ilustrării ocazionale) și luminează relația dintre 

obiectivele spirituale și alte scopuri, etape, arhetipuri și altele. 

Un alt exemplu: ceea ce face cu adevărat o persoană să fie un bătrân înțelept nu are nimic de-a face cu 

vârsta cronologică, să spunem, ori numărul de nepoți, pensionarea sau chiar succesul într-o anumită 

meserie sau carieră. Mai degrabă, are de-a face cu un mod de a aparține lumii care se concentrează în mod 

conștient asupra sufletului comunității mai-mult-decât-umane. 

Pe lângă faptul că este transculturală, roata este neutră din punct de vedere al genului, o reprezentare a 

structurii profunde atât a dezvoltării bărbaților, cât și a femeilor. Deși există diferențe evidente între 

oamenii de sex masculin și cel feminin, precum și în modul în care aceștia se dezvoltă, aceste diferențe sunt 

fie de suprafață (stiluri diferite), fie la o profunzime medie (practicile sociale și dinamica psihologică prin 

care se ajunge la rezultatele structurii profunde). Diferențele de suprafață și de profunzime medie dintre 

masculin și feminin sunt cele mai mari în adolescența timpurie (etapa 3). Deoarece aceasta este stadiul în 

care societățile occidentale s-au blocat, și pentru că societățile noastre nu sunt avizate cu privire la 

structura profundă a dezvoltării umane, diferențele de gen ne-au părut mai mari și mai definitive decât sunt 

cu adevărat. 

Cu progresele sociale aduse de feminism la sfârșitul secolului al XX-lea, unii au susținut că dezvoltarea 

sănătoasă a femeilor diferă de cea a bărbaților și că impunerea modelelor masculine asupra femeilor 

continuă oprimarea veche de secole, susținută de modelul patriarhal. Deși sunt de acord cu asta, 

perspectiva mea diferă oarecum. Nu există nicio îndoială că femeile au fost oprimate din punct de vedere 

economic, educațional și politic în societățile patriarhale (așa cum au fost și cei mai mulți bărbați din 

minorități și din clasele sociale inferioare), dar atât bărbații, cât și femeile au fost deconectați de suflet și de 

natură, și cu toții au avut de înfruntat, din această cauză, dificultăți în maturizare. Deși dezvoltarea 



sănătoasă a femeilor este diferită de dezvoltarea masculină pato-adolescentă, acest lucru este la fel de 

adevărat despre dezvoltarea sănătoasă a bărbaților. 

Problema esențială privind opresiunea nu este bazată pe gen sau rasă, ci ține de dimensiunea egocentrică 

versus dimensiunea centrată pe suflet. În opinia mea, problema principală a societăților patriarhale (și 

matriarhale) este egocentrismul lor pato-adolescent, care generează opresiunea socio-economică, nu 

suprimarea lor ostentativă a femininului sau glorificarea masculinului (imatur). Bărbații nu au monopol 

asupra egocentrismului. Bărbații și masculinitatea nu mai sunt problematici decât femeile și feminitatea. 

Cred că majoritatea oamenilor ar fi de acord că nu vom crea o societate mai sănătoasă, oferindu-le femeilor 

dreptul egal de a fi egocentrice în mod patologic, precum au fost o mare parte dintre bărbați timp de 

milenii, ori de a dobândi șanse egale de a excela în grupul pato-adolescent, care împarte lumea în clase 

sociale în funcție de prestigiu, poziție ierarhică și bogăție, urcând pe scara academică și corporativă sau 

abuzând de putere. Mai degrabă, bărbații și femeile mature trebuie să-și unească forțele pentru a stimula 

dezvoltarea centrată pe suflet pentru ambele sexe, în toate rasele și culturile. 

 

Vorbind cu franchețe, Thomas Berry, care a studiat pe tot parcursul vieții culturile lumii, se referă la 

angajamentul actual, aproape universal față de progresul industrial, creșterea nelimitată și o societate de 

consum, ca la „patologia supremă din întreaga istorie”. Un răspuns valid pentru o astfel de patologie, spune 

el, trebuie să includă tratamentul de remediere: 

Fascinația față de civilizația industrială ... trebuie considerată o dezorientare culturală profundă. Aceasta 

poate fi tratată doar printr-o terapie culturală profundă... 

Într-un astfel de moment este necesară o nouă experiență revelatoare, o experiență în care conștiința 

umană se trezește la grandoarea și calitatea sacră a procesului Pământului. Această trezire este participarea 

noastră umană la visul Pământului, visul care se desfășoară în integralitatea sa, nu într-o expresie culturală 

anume a Pământului, ci în adâncimile înzestrării noastre genetice, în care Pământul acționează la un nivel de 

profunzime care depășește capacitatea noastră de gândire activă. Nu putem decât să fim sensibilizați de 

ceea ce ne este dezvăluit. Probabil că nu am mai avut o asemenea participare la visul Pământului încă de la 

începuturile erei șamanice, dar aici se află speranța noastră pentru viitor, pentru noi înșine și pentru 

întreaga comunitate a Pământului. 

Thomas sugerează că terapia culturală de care avem nevoie izvorăște din experiența revelatoare sau 

vizionară, o trezire la visul Pământului. Având în vedere că o astfel de trezire necesită o călătorie spre 

adâncurile noastre individuale, vindecarea noastră culturală necesită un mijloc de a facilita această 

descindere - o metodologie contemporană care corespunde cu ceea ce am avut la „începuturile erei 

șamanice”. Roata propune un mijloc de a galvaniza trezirea oamenilor la visul Pământului, o trezire 

impulsionată de o serie identificabilă de experiențe de dezvoltare, începând din momentul sau chiar 

dinaintea nașterii, evocate și îndrumate de părinți, educatori, inițiatori, mentori și bătrâni înțelepți. 

Dacă este adevărat, așa cum au observat ecologul uman Paul Shepard și alții, că toate crizele noastre de 

mediu se datorează unui eșec larg răspândit al dezvoltării personale, în special în rândul oamenilor aflați la 

putere în țările industrializate (în cea mai mare parte, bărbați bogați), atunci se cere o revizuire radicală a 

modului nostru de a ne educa și a ne crește copii, ca părinți. Cum să ne creștem copiii pentru a deveni adulți 

plini de compasiune, respectuoși față de natură, vizionari și activi? Și ce putem face pentru ca acești adulți 

să devină, în timp, adevărați bătrâni înțelepți, cu capacitățile inimii și ale minții care să le permită să se 

îngrijească de sufletul comunității mai-mult-decât-umane? 

Terapia culturală profundă de care avem nevoie și pe care o căutăm necesită schimbări profunde în modul 

în care întrupăm și sprijinim fiecare etapă a creșterii umane. Roata sugerează, în linii mari, caracteristicile ale 

unei astfel de terapii. 



Thomas Berry se referă la marile transformări de-a lungul evoluției universului ca „momente de grație”. 

Acestea sunt „momente privilegiate” în care „viitorul este definit într-un model durabil al funcționării sale”. 

Supernova care a dat naștere sistemului nostru solar a fost un astfel de moment de grație. Alte exemple 

includ apariția pe Pământ a primei celule vii și, mai târziu, apariția unei celule capabile să metabolizeze 

oxigenul. Apariția oamenilor - primate cu conștiință de sine - este un alt astfel de moment. 

Ne putem gândi la aceste joncțiuni ca momente de grație, deoarece în ele imaginația creatoare și 

misterioasă a cosmosului se manifestă cel mai profund. Fiecare dintre aceste puncte de cotitură 

extraordinare au fost rezultatul unui amestec de momente de criză și de oportunitate. Thomas spune: 

„Momentele catastrofice sunt, de asemenea, momente creative.” 

Iar acum noi, atât ca specie, cât și ca planetă, am ajuns la o altă criză, o ocazie foarte periculoasă, dar unică, 

ce necesită ceea ce Thomas numește „o transformare cuprinzătoare a conștiinței”. Vom coopera așadar cu 

harul, cu imaginația cosmosului, în timpul acestui potențial punct de cotitură? Spun „coopera”, pentru că, 

spre deosebire de orice transformare anterioară cunoscută nouă din povestea universului, aceasta, dacă se 

va întâmpla, va necesita o cooperare conștientă și deliberată din partea unei forme de viață conștiente. 

Nivelul de colaborare cu harul de care este nevoie acum depășește orice altceva din ceea ce omenirea a 

realizat anterior. Acesta necesită nu numai colaborarea la nivel mondial între indivizi, comunități și state-

națiune, ci și mai descurajator, ceva asemănător cu imaginația umană activată simultan, așa cum a sugerat 

prin ideea cu Homo imaginens. Numeroase imagini noi, generatoare, trebuie să fie recuperate din adâncul 

psihicului individual și din visul propriu al Pământului, imagini care sunt semințele renașterii culturale. Și 

apoi, ca o mare rețea de comunități cooperante, trebuie să ne reunim pentru a construi o nouă lume din 

aceste imagini. 

Roata este, așadar, un portret al acestei etape emergente din evoluția umană, un moment planetar în care 

umanitatea își dezvoltă, așa cum scrie Thomas, „o profunzime mistică a lumii naturale” și trăiește „misterele 

adânci ale existenței prin minunile lumii care ne înconjoară”. În mod colectiv, cele opt etape ale roții 

prezintă un profil al omului din viitor, un om capabil să coopereze conștient cu harul - imaginația profundă a 

cosmosului. 

La fel cum universul evoluează prin momentele de criză, la fel pot evolua și oamenii individuali. Fiecare 

dintre cele nouă tranziții de viață de pe Roată evocă o criză, o tranziție între moarte și renaștere. Și așa cum 

harul este un element în evoluția universului, așa este și în desfășurarea personală a noastră. Cooperarea 

noastră conștientă cu harul schimbă totul în tranzițiile noastre de viață, mai ales după adolescența timpurie 

(etapa a 3-a). Cred că a învăța să cooperăm conștient cu harul - ca indivizi și ca specie - este unul din 

elementele esențiale ale deschiderii noastre evolutive actuale. 

 

Adaptat după - Bill Plotkin, „Natura și sufletul uman” (Librăria Lumea Nouă, Novato, California 2008); 

http://www.natureandthehumansoul.com/newbook/default.htm ; https://animas.org/  

 

 

 

„Când un om se îndepărtează de natură, inima lui devine aspră”. 

Proverb Amerindian 
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* * * 

Dr. Bill Plotkin, este un psiholog al profunzimii, ghid în sălbăticie și agent al 

evoluției culturale. Ca fondator al Institutului Animas Valley din sud-vestul statului 

Colorado, încă din 1980 a îndrumat mii de femei și bărbați prin tranzițiile inițiatice 

bazate pe natură, incluzând o adaptare contemporană, occidentală, a viziunii pan-

culturale. A lucrat, de asemenea, ca cercetător în psihologie (studiind stări 

neobișnuite ale conștiinței), profesor de psihologie, muzician rock și ghid prin ape 

învolburate. În 1979, în timpul unei asceze solitare pe timp de iarnă, în munții 

Adirondack, Bill a trăit „o aventură spirituală”, care l-a determinat să abandoneze 

mediul academic în căutarea adevăratei sale chemări. 

Bill Plotkin este autorul cărților Soulcraft: Trecerea înspre Misterele Naturii și 

Psihicului (un manual experiențial), Natura și Sufletul Uman: Cultivarea Deplinătății 

și a Comunității într-o Lume Fragmentată (un model de evoluție umană bazată pe natură) și Mintea Sălbatică: 

Un Ghid către Psihicul Uman (o hartă ecocentrică a psihicului - pentru vindecare, creștere în deplinătate și 

transformare culturală). El deține un doctorat în psihologie de la Universitatea din Colorado, din Boulder. 

Pentru a afla mai multe despre Bill Plotkin și Institutul Animas Valley, vizitați http://www.animas.org/. 
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Soarele și Vântul 
 

 

Soarele și Vântul s-au întâlnit 

și au dansat pe podeaua sufletului meu. 

Am început să pun întrebări și să vorbesc cu Vântul, 

dar mi-a închis buzele cu un sărut... 

„Nu e nevoie de întrebări”, a șoptit el 

„Lasă lumina Soarelui de după-amiază 

să te ducă în întunericul cel mai întunecat. 

Acolo, strămoșii tăi îți cheamă Inima cea Adevărată, 

o inimă care vorbește prin lacrimi și prin râs”. 

 

 

Ana Fiț 

(Romania) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Psihologia a devenit, începând cu al doilea război mondial, o știință dedicată mai ales vindecării. Se axează 

pe repararea daunelor în cadrul unui model bazat pe patologia funcționării umane. Această concentrare 

aproape exclusivă asupra patologiei neglijează individul împlinit și comunitatea înfloritoare9. Într-o 

metaforă, s-a spus că psihologia învață cum să aducă oamenii de la minus opt la zero, dar nu este la fel de 

bună în a înțelege modul în care oamenii cresc de la zero la plus opt10. 

În acest spectru, domeniul psihologiei pozitive a fost inițiat și îmbogățit în ultimele două decenii. Domeniul 

se bazează pe convingerea că oamenii pot, își doresc și ar trebui să ducă o viață semnificativă și împlinitoare, 

să cultive ceea ce este mai bun la ei și să-și îmbunătățească experiențele vieții, iubirii și muncii11. 

Acest curs este dedicat psihologiei pozitive, precum și elementelor sale centrale. Este o ocazie de a-i ajuta 

pe tinerii noștri (și pe fiecare individ) să-și exploreze întregul potențial și să le permită să ducă vieți 

semnificative într-o comunitate înfloritoare! 

Bucură-te de el! 

Psihologia pozitivă este studiul condițiilor și proceselor care contribuie la funcționarea înfloritoare sau 

optimă a persoanelor, grupurilor și instituțiilor12. 

În ultimul deceniu, psihologii s-au preocupat de prevenție. Cum pot psihologii să prevină probleme precum 

depresia sau abuzul de substanțe sau schizofrenia la tinerii care sunt vulnerabili din punct de vedere 

genetic sau care trăiesc în societăți care determină astfel de probleme? Cum pot psihologii să prevină 

violența ucigătoare din școli, în care copiii au acces la arme și le lipsește supravegherea parentală? Ceea ce 

psihologii au învățat în peste 50 de ani este că modelul axat pe patologii nu aduce psihologia mai aproape 

de prevenția acestor probleme grave. Într-adevăr, pașii majori în prevenție au venit în mare parte dintr-o 

perspectivă axată pe construirea sistematică de competențe, nu pe corectarea slăbiciunilor. 

Cercetătorii din domeniul prevenției au descoperit că există calități umane care acționează ca tampoane 

împotriva bolilor psihice: curajul, orientarea spre viitor, optimismul, abilitățile interpersonale, credința, etica 

muncii, speranța, onestitatea, perseverența și capacitatea de intra în starea de flux, sau înțelegerea 

profundă, pentru a enumera câteva dintre ele. O mare parte din sarcina prevenției în acest nou secol va fi 

aceea de a crea o știință a calităților umane, a cărei misiune va fi să înțeleagă și să învețe cum să promoveze 

aceste virtuți în rândul tinerilor. 

Concentrarea exclusivă asupra slăbiciunilor personale și a creierului deteriorat, știința a fost slab dotată 

pentru a preveni în mod eficient bolile. Psihologii au nevoie acum de cercetări masive despre calitățile și 

virtuțile umane. Practicienii trebuie să recunoască faptul că o mare parte din cea mai bună muncă pe care o 

fac deja în cabinetul psihologic este să amplifice punctele tari, mai degrabă decât să repare slăbiciunile 

clienților lor. Psihologii care lucrează cu familii, școli, comunități religioase și corporații trebuie să dezvolte 

un climat care să favorizeze dezvoltarea acestor puncte tari. Teoriile psihologice majore s-au schimbat, 

pentru a face loc unei noi științe a calităților și rezilienței. Acum, teoriile dominante nu mai privesc individul 

ca un recipient pasiv care răspunde la stimuli; mai degrabă, indivizii sunt priviți acum ca factori de decizie, cu 

alegeri, preferințe și posibilitatea de a deveni foarte abili și eficienți sau, în circumstanțe maligne, 
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 Seligman & Csikszentmihalyi (2000) 

10
 Gamble & Haidt (2005)  

11
 https://ppc.sas.upenn.edu/ 

12
 Gamble & Haidt (2005) 



neajutorați și fără speranță. Știința și practica bazate pe această viziune asupra lumii pot avea efectul direct 

de a preveni multe dintre tulburările emoționale majore. Acestea pot avea, de asemenea, două efecte 

secundare: pot face viața clienților mai sănătoși din punct de vedere fizic, având în vedere tot ceea ce 

psihologii învață despre efectele bunăstării mentale asupra corpului. Această știință și practică va reorienta, 

de asemenea, psihologia înapoi la cele două misiuni ale sale pe care le-a neglijat - aceea de a face oamenii 

obișnuiți mai puternici și mai productivi, și de a înfăptui cel mai înalt potențial uman13. 

Scopul psihologiei pozitive este de a începe să catalizeze o schimbare în orientarea psihologiei, de la o 

preocupare exclusivă pentru repararea celor mai grave lucruri din viață la construirea unor calități pozitive. 

Domeniul psihologiei pozitive la nivel subiectiv este despre experiențele subiective de valoare: bunăstarea, 

mulțumirea și satisfacția (față de trecut); speranță și optimism (față de viitor); și starea de flux și fericirea (în 

prezent). La nivel individual, este vorba de trăsături pozitive individuale: capacitatea de a iubi, curaj, abilități 

interpersonale, perseverență, iertare, originalitate, orientarea spre viitor, spiritualitate, talent și 

înțelepciune. La nivel de grup, este vorba de virtuțile civice și de instituțiile care mobilizează indivizii spre 

competențe civice mai bune: responsabilitate, îngrijire, altruism, politețe, moderare, toleranță și etică 

profesională14. 

Având în vedere acest lucru, se poate spune că psihologia pozitivă dezvoltă capacitatea comunității, ajutând 

indivizii să-și cultive competențe de bază, dar esențiale, care sunt neglijate în viețile și sistemele 

educaționale din secolul XXI. Aceste competențe includ capacitatea de a fi autentici, recunoscători, veseli, 

rezilienți, conștienți, fericiți și multe altele! 

Psihologia pozitivă nu implică faptul că restul psihologiei este negativă, deși este de înțeles că numele ar 

putea sugera acest lucru anumitor persoane. De fapt, marea majoritate a rezultatului brut al cercetării 

academice din psihologie este neutru, fiindcă nu se concentrează nici asupra bunăstării, nici asupra 

stresului. Psihologia pozitivă a evoluat în mare măsură din recunoașterea unui dezechilibru în psihologia 

clinică, în care majoritatea cercetărilor se concentrează într-adevăr asupra bolilor psihice. Cercetătorii din 

psihologia cognitivă, a dezvoltării, socială și a personalității probabil nu consideră că lucrurile sunt atât de 

dezechilibrate. 

În ciuda acestor inechități, scopul psihologiei pozitive nu este negarea aspectelor dureroase, neplăcute sau 

negative ale vieții, nici nu este un efort de a le vedea prin ochelari de culoare roz. Cei care studiază 

subiectele din psihologia pozitivă recunosc pe deplin existența suferinței umane, a egoismului, a sistemelor 

familiale disfuncționale și a instituțiilor ineficiente. Scopul psihologiei pozitive este de a studia cealaltă 

parte a monedei - modalitățile în care oamenii simt bucurie, manifestă altruism și creează familii și instituții 

sănătoase - abordând astfel întregul spectru al experienței umane. Mai mult decât atât, psihologia pozitivă 

aduce argumentul că aceste subiecte pozitive de studiu sunt importante pentru a le înțelege ca elemente 

de sine stătătoare, nu doar ca zone-tampon împotriva problemelor, stresorilor și tulburărilor din viață (deși 

credem că dovezile indică în mod clar că multe procese pozitive ne protejează de efecte negative, un 

argument asupra căruia vom reveni mai târziu). Sheldon și King (2001) au definit psihologia pozitivă ca fiind 

„nimic mai mult decât studiul științific al calităților și virtuților umane obișnuite”, una care „revine la 

persoana obișnuită” (p. 216). În această definiție este recunoscut faptul că domeniul nostru este, per 

ansamblu, relativ discret cu privire la ceea ce este tipic, deoarece ceea ce este tipic este pozitiv15. 
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Este adevărat că emoția, un concept adesea exprimat ca fiind eteric, a fost un subiect timpuriu în cadrul 

psihologiei (de exemplu, Cannon, 1929; James, 1884). Cu toate acestea, știința emoțiilor nu a apărut ca 

subdisciplină organizată până la mijlocul anilor 1980, marcată de formarea Societății Internaționale de 

Cercetare a Emoțiilor (ISRE) din 1984, prima asociație profesională multidisciplinară pentru cercetătorii 

specializați în acest domeniu. Este corect să spunem că în cei 30 de ani care au trecut de atunci, cercetările 

privind emoțiile au explodat. Cu toate acestea, chiar și la câteva decenii după ce emoțiile au devenit un 

subiect riguros și acceptat al investigării cu mijloace științifice, complexul de inferioritate al psihologiei a 

avut o mare influență în a menține accentul pe cele mai grave emoții, și anume frică, furie, tristețe și altele 

asemenea. Chiar și dezgustul a căpătat un loc fruntaș (ex. Rozin & Fallon, 1987). Era ca și când emoțiile 

plăcute din repertoriul uman ar putea să slăbească într-un fel fibra rigurozității care pentru psihologie a fost 

atât de importantă. 

 

În acest context, Barbara Fredrickson a încercat să creeze o înțelegere bazată pe dovezi a momentelor 

pozitive, să exploreze varietatea lor, modurile în care schimbă modul de funcționare a minții umane și cum 

schimbă, puțin câte puțin, viața oamenilor. Fredrickson pune bazele acestei analize prin descrierea succintă 

a 10 emoții pozitive cheie. Aceasta nu este o listă exhaustivă. Ea a ales să se concentreze asupra acestor 10 

emoții, nu doar pentru că acestea sunt vizate de tot mai multe cercetări, ci și pentru că dovezile din 

laborator sugerează că acestea 10 sunt resimțite relativ frecvent în viața de zi cu zi a oamenilor. Cu o 

singură excepție notabilă, ea le descrie în ordinea frecvenței lor relative, pornind de la emoțiile pozitive pe 

care oamenii par să le simtă cel mai adesea, ajungând la cele pe care le simt mai rar. Excepția este iubirea, 

care, în studiile lor, apare ca fiind emoția pozitivă trăită cel mai frecvent. Așa cum este descris mai jos, ea 

are motive puternice de a o descrie în final. 

Ca toate emoțiile, emoțiile pozitive sunt răspunsuri scurte, multi-senzoriale, la o anumită schimbare care 

survine în modul în care oamenii interpretează sau evaluează circumstanțele lor actuale. Atunci când acest 

răspuns multisenzorial înregistrează faptul că circumstanțele sunt oarecum rele pentru sine, apare o 

emoție negativă; când înregistrează perspective bune sau noroc, apare o emoție pozitivă. Prefigurând 

teoria extinde-și-clădește (broaden and build), pentru fiecare dintre aceste 10 emoții pozitive, ea descrie (a) 

tiparele evaluative care o declanșează, (b) repertoriul larg al dinamicii gânduri-acțiuni care rezultă din 

acestea, și (c) resursele durabile construite cu contribuția emoției respective. Tabelul 1.1 oferă aceste 

informații în rezumat, în primele patru coloane. 

Bucurie. Bucuria apare atunci când circumstanțele actuale prefigurează un noroc neașteptat. Oamenii simt 

bucurie, de exemplu, atunci când primesc o veste bună sau o surpriză plăcută. Bucuria creează dorința de 

joacă și de implicare, sau de ceea ce Frijda (1986) numea activare liberă, definită ca fiind „disponibilitatea 

manifestată fără un interes anume și nesolicitată, de a se angaja în orice interacțiune care apare în mod 

spontan” (p. 89). Resursele durabile create prin joc sunt abilitățile dobândite prin învățarea experiențială pe 

care o facilitează. 

Recunoștință. Recunoștința apare atunci când oamenii recunosc o altă persoană ca fiind sursa norocului lor 

neașteptat. Bucuria devine recunoștință, spre exemplu, atunci când conștientizarea propriului noroc se 

îmbină cu admirația față de o altă persoană, ca urmare a eforturilor acelei persoane de a crea acel noroc 

(Algoe, 2012). Recunoștința creează dorința de a explora în mod creativ noi modalități de a fi, noi înșine, 

amabili și generoși. Resursele durabile acumulate atunci când oamenii acționează pe baza acestul impuls 

sunt noi abilități de exprimare a bunăvoinței și a grijii față de ceilalți. 

Seninătate. Denumită uneori și mulțumire, seninătatea apare atunci când oamenii interpretează 

circumstanțele actuale ca fiind extrem de prețuite, corecte sau satisfăcătoare. Oamenii simt seninătate, de 

exemplu, atunci când se simt confortabil, în largul lor sau împăcați cu situația actuală. Seninătatea creează 



dorința de a savura circumstanțele prezente și de a le integra în noi priorități sau valori. Resursele durabile 

create prin savurarea și integrarea sa includ un sentiment mai rafinat și complex legat de sine și de 

prioritățile personale. 

Interes. Interesul apare în circumstanțe apreciate ca fiind sigure, dar oferind în același timp noutate. 

Oamenii simt interes, de exemplu, când întâlnesc ceva care este misterios sau provocator, dar nu copleșitor. 

Interesul creează dorința de a explora, de a învăța, de a se scufunda în noutatea interacțiunii și de a-și 

extinde astfel sinele (Izard, 1977; Silvia, 2008). Cunoștințele astfel obținute devin o resursă durabilă. 

Speranţă. În timp ce cele mai multe emoții pozitive apar în circumstanțe apreciate ca fiind sigure, speranța 

este excepția. Speranța apare în circumstanțe grele, de care oamenii se tem de cel mai rău, dar în care 

tânjesc după mai bine (Lazarus, 1991). Oamenii simt speranță, de exemplu, în situații sumbre, în care își pot 

imagina cel puțin o șansă ca lucrurile să se schimbe înpre mai bine. Speranța creează dorința de a folosi 

propriile capacități și inventivitate pentru a transforma lucrurile. Resursele durabile pe care le construiește 

includ optimismul și reziliența în fața adversității. 

Mândrie. Mândria apare atunci când oamenii iși atribuie meritele cuvenite în urma unor rezultate valorizate 

social. Oamenii se simt mândri, de exemplu, atunci când îndeplinesc un obiectiv important (Tracy & Robins, 

2007). Mândria creează dorința de a visa la realizări și mai mari în arii similare. Visele mărețe generate de 

mândrie contribuie la resursa durabilă a motivației de reușită (Williams & DeSteno, 2008). 

Distracție. Distracția apare atunci când oamenii își evaluează circumstanțele actuale ca implicând un fel de 

inadecvare socială fără implicații grave. Poate izbucni, de exemplu, în urma unei erori inofensive de vorbire 

sau a unei gafe fizice. Distracția creează dorința de a împărtăși râsul cu cineva și de a găsi modalități 

creative pentru a continua jovialitatea. Pe măsură ce oamenii dau curs acestor impulsuri, ei își construiesc și 

solidifică relațiile sociale durabile (Gervais & Wilson, 2005). 

Inspirație. Inspirația apare atunci când oamenii sunt martori ai excelenței umană exprimate într-un anumit 

fel. Oamenii se simt inspirați, de exemplu, când văd pe altcineva făcând o faptă bună sau realizând ceva la 

un nivel de neegalat. Inspirația creează dorința de a excela, de a ajunge la propriul apogeu sau la cea mai 

bună variantă a propriei persoane. Resursa durabilă pe care o construiește este motivația pentru creșterea 

personală (Algoe & Haidt, 2009; Thrash & Elliot, 2004). 

Uimirea. Uimirea apare atunci când oamenii întâlnesc o virtute la scară mare. Oamenii simt admirație sau 

uimire, de exemplu, atunci când sunt copleșiți de ceva (sau cineva) deosebit de frumos sau puternic, care 

pare nemărginit. Experiența uimirii îi obligă pe oameni să absoarbă și să integreze acest nou orizont pe care 

l-au descoperit. Resursele durabile pe care le creează uimirea sunt noile viziuni asupra lumii (Shiota, Keltner, 

& Mossman, 2007). 

Iubire. Iubirea, care pare a fi emoția pozitivă resimțită cel mai frecvent, apare atunci când orice altă emoție 

pozitivă este resimțită în contextul unei conexiuni interpersonale sigure, sau al unei relații. Iubirea lărgește 

repertoriile de gândire și acțiune, atât într-o manieră de tipul „toate cele de mai sus”, cât și prin crearea 

percepțiilor de moment în privința conexiunii sociale și auto-expansiunii. De asemenea, iubirea construiește 

o gamă largă de resurse durabile, în special legăturile sociale și comunitatea. 

Adaptat după capitolul „Emoțiile Pozitive din Teoria Extinde și Clădește” de Barbara Fredrickson 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Eticheta 
emoțională 

Ideea centrală a 
evaluării 

Tendința dată de 
gândire și 
acțiune 

Resursele create 
Trio-ul de bază în 
mDES 

Bucurie 
Siguranță, 
familiaritate, 
neașteptat de bine 

Joacă, implicare 
Abilități dobândite 
prin învățarea 
experiențială 

Bucurie, veselie, 
fericire 

Recunoștință 
Primirea unui cadou 
sau beneficiu 

Dorința creativă de 
a fi prosocial 

Abilitatea de a 
demonstra grijă, 
loialitate, relații 
sociale 

Recunoștință, 
apreciere, 
îndatorare 

Seninătate (sau 
mulțumire) 

Siguranță, 
familiaritate, efort 
redus 

Savurare și 
integrare 

Noi priorități, noi 
viziuni asupra 
sinelui 

Seninătate, 
mulțumire, 
împăcare 

Interes Siguranță, noutate Explorare, învățare Cunoaștere 
Interes, vigilență 
sau curiozitate 

Speranță 
Frica de ce e mai 
rău, aspirația spre 
mai bine 

Planificarea unui 
viitor mai bun 

Reziliență, 
optimism 

Speranță, 
optimism, 
încurajare 

Mândrie 
Realizări valorizate 
social 

Vise mărețe Motivație de reușită 
Mândrie, încredere, 
siguranță de sine 

Distracție 
Inadecvare socială 
fără implicații grave 

Împărtășirea 
jovialității, râsului 

Legături sociale 
Amuzament, 
distracție, 
divertisment 

Inspirație 
Observarea 
excelenței umane 

Propria dorință de a 
excela 

Motivație pentru 
creșterea personală 

Inspirație, 
stimulare, exaltare 

Uimire 

Întâlnirea 
frumuseții sau 
virtuții la scară 
mare 

Absorbire și 
integrare 

Noi viziuni asupra 
lumii 

Uimire, mirare, 
uluire 

Iubire 

Oricare/toate cele 
de mai sus, într-o 
conexiune 
interpersonală 

Oricare/toate cele 
de mai sus, cu grijă 
față de celălalt 

Oricare/toate cele 
de mai sus, în 
special legături 
sociale 

Iubire, apropiere, 
încredere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conform teoriei „extinde și clădește”, formulată de Fredrickson (1998), emoțiile pozitive declanșează 

adesea un ciclu de emoții și mai pozitive. În mod specific, emoțiile pozitive pot facilita dezvoltarea 

abilităților, a rețelelor sociale, a resurselor și a capacităților, care, la rândul lor, promovează bunăstarea și 

împlinirea. 

Emoțiile negative au tendința de a corespunde unor înclinații specifice (Frijda, 1986 și Frijda, Kuipers, & 

Schure, 1989 și Lazăr, 1991 și Tooby & Cosmides, 1990). Frica tinde să coincidă cu tendința de a scăpa sau 

de a evita contextul imediat. Furia este asociată cu tendința de a ataca sau de a menține un curs de acțiune. 

Dezgustul este asociat cu tendința de a expulza sau de a ocoli un anumit stimul și așa mai departe. Reacțiile 

fiziologice corespunzătoare facilitează aceste tendințe comportamentale (Levenson, 1994). 

Dimpotrivă, emoțiile pozitive rareori corespund unor contexte amenințătoare și, din acest motiv, astfel de 

sentimente nu trebuie să evoce un anumit set de înclinații sau răspunsuri. Emoțiile pozitive extind în special 

spectrul atenției și gândirii - denumită ipoteza extinderii. În mod specific, spre deosebire de emoțiile 

negative, care direcționează atenția indivizilor către potențiale amenințări și probleme, emoțiile pozitive 

extind atenția indivizilor. Spre exemplu, atenția este îndreptată spre un set mai extins de obiecte din 

mediul înconjurător (Wadlinger & Isaacowitz, 2006). În mod similar, indivizii vor lua în considerare un 

repertoriu mai larg al acțiunilor posibile, ca răspuns la un anumit eveniment (Fredrickson & Branigan, 2005), 

iar bucuria, de exemplu, corespunde creativității și explorării jucăușe (Ellsworth & Smith, 1988). În plus, 

indivizii sunt mai receptivi la experiențe noi și captivante (Kahn & Isen, 1993). În final, indivizii acceptă mai 

ușor feedbackul și criticile primite (Raghunathan & Trope, 2002). 

Atunci când spectrul atenției este extins, indivizii pot dezvolta abilități și capacități care le sporesc 

reziliența, starea de bine, progresul și satisfacția - numită ipoteza clădirii. Adică ar putea dezvolta mai multe 

abilități intelectuale care să le permită acestor persoane să rezolve probleme. În al doilea rând, și-ar putea 

cultiva și capacități psihologice precum abilitatea de reglare emoțională. În al treilea rând, ar putea cultiva 

relații mai stabile și de încredere. În cele din urmă, chiar și sănătatea lor fizică tinde să se îmbunătățească. 

Mai multe studii au arătat că intervențiile menite să promoveze emoțiile pozitive sporesc într-adevăr 

reziliența, relațiile, bunăstarea și satisfacția. Iată câteva exemple despre modul în care emoțiile pozitive 

extind și clădesc capacitățile noastre umane: 

 Emoțiile pozitive declanșează gândirea flexibilă. Emoțiile pozitive par să ne motiveze să punem accentul 

pe tiparele globale, extinse, mai degrabă decât pe detalii și trăsături specifice. 

 Stările afective pozitive pot, de asemenea, influența memoria persoanelor. În mod specific, atunci când 

indivizii au o stare de spirit pozitivă, memoria detaliilor periferice sau externe tinde să se 

îmbunătățească 

 Emoțiile pozitive par să faciliteze deschiderea spre informații, feedback și sfaturi. De exemplu, atunci 

când indivizii experimentează emoții pozitive, deciziile lor sunt în mod special susceptibile de a 

încorpora indicii subtile și surse de informație. 

 Emoțiile pozitive facilitează formarea relațiilor. Mai exact, emoțiile pozitive activează mecanismele care 

facilitează obținerea de resurse suplimentare, inclusiv formarea relațiilor apropiate. 

 Emoțiile pozitive cultivă reziliența. Afectele pozitive ar putea facilita dezvoltarea capacităților 

psihologice care sporesc reziliența (vezi Tugade & Fredrickson, 2007). Flexibilitatea și repertoriul 

planurilor de acțiune care apar odată cu afectele pozitive ar putea facilita capacitatea de a regla sau de 

a depăși afectele negative - numită ipoteza de anulare (Fredrickson & Levenson, 1998). Adică, în timp, 

persoanele care resimt multe emoții pozitive ar putea dobândi capacitatea de a se recupera rapid după 

posibile adversități. 

 Emoțiile pozitive contribuie la judecata morală. Atunci când indivizii au o stare de spirit pozitivă, 

judecățile lor morale tind să fie mai nuanțate și mai sofisticate. 

Poți consulta tabelul emoțiilor pozitive din secțiunea anterioară pentru a vedea ce resurse declanșează 

fiecare emoție în parte. 

Adaptat după: http://www.sicotests.com/psyarticle.asp?id=246 

http://www.sicotests.com/psyarticle.asp?id=246


Probabil că mulți dintre noi nu cred că avem nevoie de o definiție formală a fericirii; știm când o simțim și 

adesea folosim acest termen pentru a descrie o serie de emoții pozitive, inclusiv bucurie, mândrie, 

mulțumire și recunoștință. 

 

Dar pentru a înțelege cauzele și efectele fericirii, cercetătorii trebuie mai întâi să o definească. Mulți dintre 

ei folosesc termenul în mod interschimbabil cu „starea subiectivă de bine”, pe care o măsoară pur și simplu 

cerându-le oamenilor să-și declare nivelul de satisfacție față de propria lor viață, precum și câte emoții 

pozitive și negative trăiesc. În cartea ei „Cum să fii fericit”, cercetătoarea din domeniul psihologiei pozitive, 

Sonja Lyubomirsky, dezvoltă acest subiect, descriind fericirea drept „experiența bucuriei, a satisfacției sau a 

stării pozitive de bine, combinată cu sentimentul că viața ta este bună, semnificativă și merită trăită”.16 

Cercetătorii consideră că fericirea înseamnă a avea satisfacții și semnificație în viața ta. Este înclinația de a 

simți emoții pozitive, capacitatea de a te recupera repede după emoții negative și de a avea sentimentul 

unui scop. Fericirea nu înseamnă să ai multe privilegii sau bani. Nu este o plăcere constantă. Este un lucru 

mai larg: abilitatea noastră de a ne conecta cu alții, de a avea relații semnificative, de a avea o comunitate. 

Iar și iar, timp de câteva decenii de cercetări și din în toate studiile, reiese că oamenii care spun că sunt 

fericiți au legături puternice cu comunitatea și cu alți oameni. Aceasta este un fel o rețetă pentru fericire17. 

 

 

O analiză a literaturii de specialitate ne-a determinat să identificăm trei componente ale fericirii: (i) 

plăcerea (sau emoție pozitivă); (ii) fluxul sau implicarea și (iii) semnificația. 

Plăcerea: Prima cale spre o mai mare fericire este hedonismul, creșterea emoțiilor pozitive. Atunci când 

oamenii se referă la fericire în conversații ocazionale, ei se referă adesea la acest traseu. Între anumite 

limite, putem crește nivelul emoțiilor noastre pozitive cu privire la trecut (de exemplu, cultivând 

recunoștința și iertarea), al emoțiilor noastre pozitive cu privire la prezent (de exemplu, bucuriei și atenției 

de tip mindfulness) și al emoțiilor noastre pozitive cu privire la viitor (de exemplu, prin cultivarea speranței 

și a optimismului). Cu toate acestea, spre deosebire de celelalte două căi spre fericire, traseul bazat pe 

emoțiile pozitive are limite clare. Afectivitatea pozitivă este ereditară și speculăm că, din motive importante 

în perspectiva evoluționistă, emoțiile noastre fluctuează în limite predeterminate genetic. Este posibil (și 

merită) să creștem cantitatea de emoții pozitive din viața noastră, dar nu putem stimula hedoniștii peste 

limita superioară. 

Fluxul: Cea de-a doua cale către fericire implică urmărirea „satisfacției”. Caracteristica esențială a 

satisfacției este că ne implică pe deplin. Ne absoarbe. Oamenii se pot bucura de a participa la o conversație 

extraordinară, de a repara o bicicletă, de a citi o carte bună, de a preda unui copil, de a cânta la chitară sau 

de a îndeplini o sarcină dificilă la locul de muncă. Putem găsi scurtături pentru plăcerile noastre (de 

exemplu, consumul de înghețată, masturbarea, masajul sau consumul drogurilor), dar nu există comenzi 

rapide pentru a satisface nevoile. Trebuie să ne implicăm pe deplin, iar urmărirea satisfacției ne obligă să 

valorificăm punctele forte, cum ar fi creativitatea, inteligența socială, simțul umorului, perseverența și 

aprecierea frumuseții și excelenței. Deși satisfacția vine din activități care pot fi plăcute, ele nu sunt 

neapărat însoțite de emoții pozitive. Putem spune despre un concert că a fost „distractiv”, dar ceea ce 

înțelegem este că în timpul acestuia am trăit muzica, fără a fi distrași de gândire sau emoție. Într-adevăr, 

căutarea unei satisfacții poate fi, uneori, neplăcută. Gândiți-vă, de exemplu, la satisfacția care provine dintr-

un antrenament pentru un concurs de anduranță, precum un maraton. În orice moment din timpul 
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 https://greatergood.berkeley.edu/happiness/definition# 
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 http://www.berkeleywellness.com/healthy-mind/mind-body/article/what-science-happiness 



evenimentului epuizant, alergătorul poate fi descurajat sau epuizat, sau poate avea chiar dureri fizice; cu 

toate acestea, ar putea descrie experiența de ansamblu ca fiind extrem de satisfăcătoare. Găsirea fluxului în 

experiențele satisfăcătoare nu trebuie să depășească limitele eului. 

Semnificația: Deși urmărirea satisfacțiilor presupune folosirea forțelor noastre, o a treia cale spre fericire 

vine din folosirea acestor calități pentru a aparține și a deservi ceva mai mare decât noi înșine; ceva precum 

cunoașterea, bunătatea, familia, comunitatea, politica, justiția sau o putere spirituală superioară. Cea de-a 

treia cale dă semnificație vieții. Aceasta satisface dorința unui scop în viață și este antidotul unui sindrom de 

„neastâmpăr până la moarte”. Peterson și colab. (2005) au dezvoltat măsurători fiabile pentru toate cele 

trei căi spre fericire și au demonstrat că oamenii diferă prin tendința lor de a se baza pe una din ele, mai 

degrabă decât pe celelalte. 

Noi numim tendința de a urmări fericirea prin stimularea emoției pozitive, „viața plăcută”; tendința de a 

urmări fericirea prin satisfacții, „viața bună”; și tendința de a urmări fericirea prin folosirea forței noastre 

spre ceva mai mare decât noi înșine, „viața semnificativă”. O persoană care folosește toate cele trei căi spre 

fericire duce o „viață deplină”, iar dovezile empirice recente sugerează că cei care duc o viață deplină au 

mult mai multă satisfacție de viață (Peterson et al., 2005). 

 

 
Adaptat după „O psihologie echilibrată și o viață deplină” - 

https://ppc.sas.upenn.edu/sites/ppc.sas.upenn.edu/files/balancedpsychologyarticle.pdf 

 

 

 

 

 



Modelul PERMA a fost conceput de Martin Seligman, pornind de la cinci elemente fundamentale ale stării 

subiective de bine și fericirii. Seligman consideră că aceste cinci elemente pot ajuta oamenii să ajungă la o 

viață împlinită, fericită și cu sens. Acest model poate fi aplicat și instituțiilor, pentru a dezvolta programe 

care să ajute oamenii să dezvolte noi instrumente cognitive și emoționale. 

P - Emoții pozitive (Positive Emotion) 

Acest element al modelului este una dintre cele mai evidente legături cu fericirea. A fi capabil/ă să te 

concentrezi pe emoțiile pozitive înseamnă mai mult decât a zâmbi, este abilitatea de a fi optimist/ă și de a 

vedea trecutul, prezentul și viitorul într-o perspectivă pozitivă. 

Această viziune pozitivă asupra vieții poate fi de ajutor în relații și în muncă, și vă poate inspira să fiți mai 

creativi și să vă asumați mai multe riscuri. În viața fiecăruia, există suișuri și coborâșuri, iar dacă ne axăm pe 

coborâșuri, cresc șansele de a dezvolta depresii, prin urmare, ar trebui să vă concentrați asupra aspectelor 

pozitive, pe suișurile vieții. Există, de asemenea, multe beneficii pentru sănătate asociate optimismului și 

pozitivității. 

Distincția între plăcere și bucurie este importantă în acest element al modelului. Plăcerea este legată de 

satisfacerea nevoilor corporale de supraviețuire; cum ar fi setea, foamea și somnul. În timp ce bucuria vine 

din stimularea intelectuală și din creativitate, de exemplu atunci când un copil realizează o mașină 

complexă din piese de lego, care necesită concentrare din partea lui, bucuria și satisfacția primite din 

munca sa îi vor lumina fața. 

Acest tip de emoție pozitivă este necesar, deoarece atunci când ne bucurăm de sarcinile din viața noastră, 

este mai probabil să perseverăm și să luptăm cu provocările prin intermediul soluțiilor creative și 

alternative. 

E – Implicare (Engagement) 

Este important să găsim activități în viața noastră care necesită implicarea noastră deplină. Implicarea în 

activitățile din viața noastră este importantă, pentru că ne permite să învățăm, să creștem și să ne cultivăm 

fericirea personală. 

Toată lumea este diferită și cu toții găsim plăcerea în diferite lucruri, fie că asta înseamnă să cântăm la un 

instrument, să practicăm un sport, să dansăm, să lucrăm la un proiect interesant la locul de muncă sau pur și 

simplu să avem un hobby. 

Cu toții avem nevoie de ceva în viețile noastre, care să ne absoarbă pe deplin în momentul prezent, creând 

o stare de „flux”, o imersiune în sarcină sau activitate plină de fericire. Acest tip de „flux”, de implicare, este 

important pentru a ne extinde inteligența, abilitățile și capacitățile emoționale. 

R – Relații (Relationships) 

Relațiile și conexiunile sociale sunt unul dintre cele mai importante aspecte ale vieții. Oamenii sunt animale 

sociale care se dezvoltă optim în condiții de conectare, iubire, intimitate și o puternică interacțiune 

emoțională și fizică cu alți oameni. Construirea de relații pozitive cu părinții, frații, colegii și prietenii sunt 

importante pentru a răspândi iubirea și bucuria. Având relații puternice, vom avea un sprijin important în 

momentele dificile. 

Într-un interviu acordat de dr. Mitch Printein despre cursul său de psihologia popularității, acesta a 

menționat că a existat un studiu care arată că centrii nervoși ai durerii din creierul nostru se activează atunci 

când suntem în pericol de a fi izolați. Acest lucru se datorează faptului că, din perspectivă evoluționistă, 

izolarea ar fi cel mai rău lucru pe care l-am putea face în contextul nevoii de supraviețuire. 

M – Sens (Meaning) 

A avea un scop și un sens pentru care fiecare dintre noi există pe acest pământ este important pentru a trăi 

o viață plină de fericire și împlinire. Dincolo de căutarea plăcerii și bogăției materiale, există o semnificație 

reală a vieții noastre. O astfel de semnificație dă oamenilor un motiv pentru a-și trăi viața și oferă 

certitudinea că există un scop mai mare al vieții. 



Înțelegând impactul macro al activității voastre și motivul pentru care ați ales să urmați acea cale, vă veți 

bucura mai mult de sarcinile pe care le aveți de îndeplinit și veți deveni mai mulțumiți și mai fericiți. 

A – Realizări (Accomplishments) 

A avea scopuri și ambiții în viață ne poate ajuta să realizăm lucruri care ne oferă un sentiment de împlinire. 

Ar trebui să vă stabiliți obiective realiste, care pot fi îndeplinite, și doar efortul depus pentru atingerea 

acestor obiective vă poate oferi un sentiment de satisfacție atunci când atingeți în cele din urmă aceste 

obiective, ceea ce vă va oferi un sentiment de mândrie și împlinire. A avea realizări în viață este importantă 

pentru a ne determina să prosperăm și să înflorim. 

Cum să aplici modelul PERMA în viața ta?  

Cunoașterea modelului PERMA este primul pas în aplicarea acestei teorii în viața ta. Continuă să faci 

referire la cele 5 elemente ale modelului, pentru a-l putea aplica în fiecare aspect al vieții tale. Amintește-ți 

să gândești dintr-o perspectivă pozitivă acasă și la locul de muncă. 

Găsește lucrurile care te fac fericit/ă și care te pot implica pe deplin. Ai putea chiar să-ți stabilești câteva 

obiective, pentru a obține mai mult și a te provoca să te implici în activitățile care îți fac plăcere. 

Concentează-te pe relațiile cu familia și prietenii, găsind modalități de a vă conecta și de a te bucura de 

compania lor. Găsește sensul vieții tale și acele elemente care îți oferă sentimentul unui scop - acesta va fi 

diferit pentru fiecare. 

Adaptat după https://positivepsychologyprogram.com/perma-model/ 

Mindfulness înseamnă a menține o conștientizare deplină, moment-cu-moment, a gândurilor, 

sentimentelor, senzațiilor noastre corporale și a mediului înconjurător. Mindfulness implică de asemenea 

acceptarea, adică să acordăm atenție gândurilor și sentimentelor fără a le judeca - fără a crede, de exemplu, 

că există un mod „corect” sau „greșit” de a gândi sau de a simți la un moment dat. În practica mindfulness, 

gândurile noastre intră în armonie cu ceea ce simțim în momentul prezent, mai degrabă decât să readucă 

pe tapet trecutul sau să imagineze viitorul18. 

Mai multe discipline și practici pot să cultive atenția de tip mindfulness, precum yoga, tai chi și qigong, dar 

majoritatea literaturii de specialitate s-a concentrat asupra atenției dezvoltate prin meditația mindfulness - 

acele practici de autoreglare care se concentrează pe antrenarea atenției și conștientizării, cu scopul de a 

aduce procesele mentale sub controlul voluntar și, prin urmare, favorizând bunăstarea mentală generală și 

dezvoltarea unor capacități specifice cum ar fi calmul, claritatea și concentrarea (Walsh & Shapiro, 2006).  

Cercetătorii susțin teoria că meditația mindfulness promovează conștientizarea metacognitivă, scade 

ruminația prin detașarea față de activitățile cognitive persistente și sporește capacitatea de atenție prin 

achiziții la nivelul memoriei de lucru. Aceste câștiguri cognitive, la rândul lor, contribuie la strategii eficiente 

de reglare a emoțiilor. 

Mai exact, cercetările din domeniul mindfulness au identificat următoarele beneficii: 

Scăderea ruminației. Mai multe studii au arătat că practica mindfulness reduce ruminația. Într-un studiu, de 

exemplu, Chambers și colab. (2008) au rugat 20 de meditatori începători să participe la o tabără intensivă 

de meditație timp de 10 zile. După tabără, grupul care a meditat a dobândit un nivel auto-declarat de 

mindfulness semnificativ mai ridicat și un nivel afectiv negativ mai scăzut, comparativ cu un grup de control. 

Meditatorii au simțit, de asemenea, mai puține simptome depresive și mai puțină ruminație. În plus, 
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meditatorii au avut o capacitate semnificativ mai bună a memoriei de lucru, și au fost mai în măsură să 

susțină atenția în timpul unei sarcini de performanță în comparație cu grupul de control. 

Reducerea stresului. Multe studii arată că practicarea mindfulness reduce stresul. În 2010, Hoffman și 

colab. a efectuat o meta-analiză pe baza a 39 de studii care au explorat utilizarea terapiei prin mindfulness 

și a terapiei cognitive bazate pe mindfulness, pentru reducerea stresului. Cercetătorii au concluzionat că 

terapia bazată pe mindfulness poate fi utilă în modificarea proceselor afective și cognitive care stau la baza 

mai multor probleme clinice. 

Aceste constatări sunt în concordanță cu dovezile existente ale faptului că meditația mindfulness crește 

afectivitatea pozitivă și scade anxietatea și afectivitatea negativă. Într-un studiu, participanții au fost 

repartizați aleator într-un grup de reducere a stresului, bazat pe mindfulness, timp de opt săptămâni, și au 

fost comparați cu grupuri de control, pe baza măsurătorilor autoevaluate ale depresiei, anxietății și 

psihopatologiei auto-raportate, precum și pe baza reactivității neuronale măsurate prin fMRI după 

vizionarea unor filme triste (Farb et al., 2010). Cercetătorii au descoperit că participanții care aveau 

experiența reducerii stresului pe baza mindfulness au avut semnificativ mai puține simptome de anxietate, 

depresie și suferință somatică, comparativ cu grupul de control. În plus, datele fMRI au indicat o reactivitate 

neurală mai mică în grupul de mindfulness, atunci când au vizionat filmul, comparativ cu grupul de control, 

și au prezentat răspunsuri neuronale distincte în timpul vizionării filmelor, decât prezentau înainte de 

practica mindfulness. Aceste rezultate sugerează că meditația mindfulness schimbă capacitatea oamenilor 

de a folosi strategiile de reglare emoțională, într-un mod care le permite să resimtă selectiv emoțiile, și că 

emoțiile pe care le resimt ar putea chiar să fie prelucrate în mod diferit la nivelul creierului (Farb et al., 

2010; Williams, 2010). 

Îmbunătățirea memoriei de lucru. Îmbunătățirile aduse memoriei de lucru par a fi un alt avantaj al practicii 

mindfulness, afirmă cercetătorii. Spre exemplu, un studiu realizat de Jha și alții în 2010 a documentat 

beneficiile meditației mindfulness în rândul unui grup de militari care au participat la o pregătire în 

mindfulness timp de opt săptămâni, un grup de militari care nu meditau și un grup de civili care nu meditau. 

Ambele grupuri de militari au trecut printr-o perioadă extrem de stresantă înainte de desfășurarea 

studiului. Cercetătorii au descoperit că grupul de militari care nu meditau și-a diminuat, în timp, capacitatea 

memoriei de lucru, în timp ce capacitatea de memorare în rândul civililor care nu meditau a rămas stabilă 

de-a lungul timpului. În schimb, în grupul militarilor care meditau, capacitatea memoriei de lucru a crescut 

odată cu practica de meditație. În plus, practica de meditație a fost direct corelată cu afectivitatea pozitivă 

auto-raportată și invers corelată cu afectivitatea negativă auto-raportată. 

Concentrarea. Un alt studiu a examinat modul în care meditația mindfulness a afectat capacitatea 

participanților de a-și concentra atenția și de a suprima informațiile care distrag atenția. Cercetătorii au 

comparat un grup de meditatori experimentați cu un grup de control care nu avea experiență în meditație. 

Aceștia au descoperit că grupul care medita a avut o performanță semnificativ mai bună în toate 

măsurătorile legate de atenție și a raportat o mai bună conștientizare de sine, auto-evaluată. Practica de 

meditație mindfulness și conștientizarea auto-evaluată au corelat în mod direct cu flexibilitatea cognitivă și 

funcționarea atenției (Moore și Malinowski, 2009). 

Reactivitate emoțională scăzută. Cercetarea susține de asemenea ideea că meditația mindfulness scade 

reactivitatea emoțională. Într-un studiu realizat cu persoane care aveau între o lună și 29 de ani de 

experiență în practica de meditație mindfulness, cercetătorii au descoperit că practica meditației 

mindfulness a ajutat oamenii să se debaraseze de imagini supărătoare la nivel emoțional și le-a permis să se 

concentreze mai bine asupra unei sarcini cognitive, în comparație cu oamenii care au văzut imaginile dar nu 

meditau (Ortner et al., 2007). 

Mai multă flexibilitate cognitivă. O altă linie de cercetare sugerează că, pe lângă faptul că îi ajută pe 

oameni să devină mai puțin reactivi, meditația mindfulness le poate oferi și o mai mare flexibilitate 

cognitivă. Un studiu a constatat că persoanele care practică meditația mindfulness par să-și dezvolte 

abilitățile de auto-observare, care dezactivează la nivel neurologic căile automate create de învățarea 



anterioară, permițând integrarea într-un mod nou a informațiilor intrate în sistem la momentul prezent 

(Siegel, 2007a). Meditația activează de asemenea acea regiune a creierului asociată cu răspunsuri mai 

adaptive la situații stresante sau negative (Cahn & Polich, 2006; Davidson et al., 2003). Activarea acestei 

regiuni coincide cu recupearea mai rapidă a nivelului inițial, după ce a fost provocată negativ (Davidson, 

2000; Davidson, Jackson, și Kalin, 2000). 

Satisfacția în cadrul relațiilor. Câteva studii au constatat că abilitatea unei persoane de a fi conștientă prin 

intermediul atenției ancorate în prezent (mindful, în limba engleză) poate ajuta la prezicerea satisfacției în 

relații, prin capacitatea de a răspunde bine la stres în cadrul relațiilor, precum și prin abilitatea de a 

comunica partenerului propriile emoții. Dovezile empirice sugerează că atenția de tip mindfulness 

protejează împotriva efectelor stresante la nivel emoțional ale conflictului relațional (Barnes et al., 2007), 

este asociată pozitiv cu abilitatea de a se exprima în diferite situații sociale (Dekeyser el al., 2008), și poate 

prezice satisfacția în relații (Barnes et al., 2007; Wachs & Cordova, 2007). 

Alte beneficii. S-a demonstrat că practica mindfulness îmbunătățește înțelegerea profundă de sine, 

moralitatea, intuiția și modularea fricii, toate funcțiile asociate cu zonade mijloc a lobului prefrontal al 

creierului. Dovezile sugerează, de asemenea, că meditația mindfulness are numeroase beneficii pentru 

sănătate, inclusiv îmbunătățirea funcționării sistemului imunitar (Davidson et al., 2003, vezi Grossman, 

Niemann, Schmidt și Walach, 2004 pentru o trecere în revistă a beneficiilor pentru sănătatea fizică), 

îmbunătățirea stării de bine (Carmody & Baer, 2008) și reducerea suferinței psihologice (Coffey & Hartman, 

2008; Ostafin et al., 2006). În plus, practica de meditație mindfulness pare să sporească viteza de procesare 

a informațiilor (Moore & Malinowski, 2009), precum și să scadă efortul depus în sarcinile date și gândurile 

care nu au legătură cu sarcinile respective (Lutz et al., 2009). În cele din urmă, practica mindfulness cultivă și 

empatie, compasiune și contribuie la o mai bună calitate a vieții. 

Adaptat după http://www.apa.org/monitor/2012/07-08/ce-corner.aspx 
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Educația pozitivă este definită atât ca educarea pentru abilitățile tradiționale, cât și pentru fericire. 

Răspândirea largă la nivel mondial a depresiei în rândul tinerilor, creșterea slabă a satisfacției față de viață, 

și sinergia dintre învățare și emoțiile pozitive susțin că abilitățile pentru fericire trebuie învățate la școală. 

Există dovezi substanțiale din studii bine controlate științific pentru faptul că abilitățile care sporesc 

reziliența, emoțiile pozitive, implicarea și semnificația pot fi predate elevilor.19 

Educația pozitivă subliniază importanța instruirii inimii, precum și a minții, în educație. Educația s-a 

concentrat întotdeauna pe studiu și pe stimularea dezvoltării pozitive a caracterului. Scopul educației 

pozitive este de a ajuta la descoperirea și dezvoltarea abilității copilului de a folosi în mod eficient 

combinația lor unică de trăsături personale, de punctele lor forte (Linkins et al., 2015)20. Educația pozitivă 

formează atât starea de bine, cât și realizările în domeniile de studiu. Această abordare nu consideră că 

obiectivele școlare și cele care promovează starea de bine s-ar exclude reciproc. 

Pentru a crea o strategie pentru promovarea stării de bine care va conduce la o școală înfloritoare, Mathew 

A White argumentează următorii șase pași21: 

 Leadership și viziune: o viziune clară a ceea ce înseamnă starea de bine pentru fiecare școală. Aceasta nu 

este o abordare „de-a gata”; ci trebuie să fie dezvoltată treptat de conducerea fiecărei școli. 

 Strategie și management: o structură clară, cu roluri și responsabilități definite, pentru a gestiona 

scopul stării de bine în cadrul strategiei școlii, prin promovarea programelor de educație pozitivă. 

 Parteneriate la nivelul comunității: școlile cele mai influente dezvoltă parteneriate cu familiile și 

experții-cheie în domeniu. Astfel, școlile devin un far călăuzitor pentru comunitățile lor. 

 Măsurarea: dacă le prețuiți, le veți măsura! Dezvoltarea unor măsurători eficiente ale stării de bine, care 

să corespundă cu strategia întregii școli, oferă școlilor instrumentele necesare pentru a lua decizii în 

cunoștință de cauză și pentru a urmări tendințele grupului de-a lungul timpului. 

 Intervenții bazate pe dovezi: școlile ar trebui să consulte literatura de specialitate în domeniul stării de 

bine, pentru a alege programe care se potrivesc în mod clar cu definiția lor asupra stării de bine, și sunt 

în concordanță cu celelalte obiective definite, precum și cu valorile de bază ale culturii interne din școlile 

respective. 

 Comunicare: Școlile ar trebui să lucreze cu mult timp înainte pentru a dezvolta răspunsuri clare și 

coerente cu privire la ce, de ce și cum să atingă starea de bine, atrăgând întreaga comunitate de partea 

lor. 

Așadar, educația pozitivă este o educație pentru starea de bine și realizarea școlară. Este metodică, 

provocatoare, creativă, reflexivă și exigentă din punct de vedere intelectual. Este o abordare care 

încurajează elevii să fie conștienți de sine și să-și dezvolte abilitățile de autoreglare, optimismul, tăria de 

caracter și legăturile cu colegii. 

Australia a deschis calea în domeniul educației pozitive, prin Asociația Școlilor de Educație Pozitivă (PESA) și 

cu influența Rețelei Internaționale de Educație Pozitivă (IPEN). Atât PESA cât și IPEN sunt resurse excelente 

pentru persoanele care doresc să învețe mai multe despre abordarea educației pozitive. 
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Figura ascunsă 
 

 

Urmărește-mă, sunt figura ascunsă. 

Pe coridorul evitării, îmbrățișează întunericul cu răbdare. 

Aici vei găsi comorile demult uitate, ascunse de strămoșii tăi, 

Iubirea și Frica distilate, 

Rămâi în liniștea lor. 

În tăcere îți vei găsi esența. 

 

 

Alexandru Mare 

(Romania) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Bogdan Romanică) 

Acțiunea este elementul cheie pentru producerea învățării și transformării, la nivel personal și social. Cititul 

teoriei și iluminarea propriei minți poate fi o activitate frumoasă de după-amiază, dar intenția din spatele 

acestui manual este de a produce învățare și transformare pozitivă. Un pas important în producerea 

schimbării este cunoașterea și înțelegerea lucrurilor, iar apoi folosirea acestor cunoștințe în diferite 

contexte, pentru a contribui la ceea ce trebuie să fie îmbunătățit. Prima parte a acestui manual pune bazele 

unei noi abordări educaționale, care poate fi mai durabilă, mai holistică și mai legată de fluxul natural al 

vieții, de Pământ și de schimbările planetare. Dezvoltarea ecocentrică și Psihologia pozitivă merg mână în 

mână în acest proces. Dezvoltarea ecocentrică oferă un cadru posibil, o idee generală asupra dezvoltării 

umane, prin modelul celor opt etape de dezvoltare, în timp ce psihologia pozitivă completează cadrul cu 

concepte și instrumente practice, ușor de utilizat, care îmbogățesc dezvoltarea umană. 

Secțiunea următoare, denumită Practici, este absolut necesară pentru intenția acestui manual. Prin acest 

manual, vrem să ne adresăm agenților de schimbare din domeniile activității de tineret și educației. Prima 

parte a manualului oferă noi perspective și motive pentru a urma conceptele din dezvoltarea ecocentrică și 

psihologia pozitivă, în timp ce această parte cuprinde instrumentele și metodele de realizare a acestora. 

Practicile prezentate în acest manual intenționează să fie utilizate pentru abordarea diferitelor sarcini de 

dezvoltare din roata dezvoltării ecocentrice. Toate practicile urmează, de asemenea, conceptele și 

principiile psihologiei pozitive; astfel, realizarea acestor practici va conduce la dezvoltarea unei atitudini 

pozitive și a unei înclinații pozitive față de viață, care sunt fundamentale pentru dezvoltarea pe tot 

parcursul vieții oricăruia dintre noi. Colecția de practici are o abordare holistică, deoarece abordează 

dezvoltarea tuturor dimensiunilor umane: psihice, mentale, emoționale, spirituale. 

De asemenea, ele urmează principiile învățării experiențiale și educației non-formale și pot fi ușor utilizate 

și adaptate de către lucrătorii de tineret și educatorii interesați de această abordare. Practicile pot fi 

folosite în mod individual, câte o practică într-un anumit context, sau într-o succesiune de practici 

combinate într-un program mai complex. Pentru a fi ușor de folosit, fiecare practică este prezentată 

folosind următoarea structură: 

 Descriere: o descriere scurtă și cuprinzătoare a practicii, pentru o înțelegere generală. 

 Pune în practică: o explicație cu pașii care ar putea fi urmăriți pentru a pune în aplicare practica 

respectivă. 

 Sugestii: de la autorii acestui manual, pe baza experienței lor, asupra a ceea ce trebuie luat în 

considerare pentru a crea o experiență de învățare adecvată, cu rezultate optime. 

 Mai multe detalii: o listă de link-uri care conțin sursa informațiilor și alte surse relevante legate de 

practica respectivă, pentru aprofundarea înțelegerii și explorării ulterioare a subiectului. 

Practicile sunt grupate în mai multe categorii, pe baza contextului în care pot fi utilizate. Fiecare categorie 

are o scurtă introducere, care va ajuta cititorul să vadă conexiunile dintre dezvoltarea Ecocentrică și teoria 

psihologiei pozitive, precum și contextul în care pot fi utilizate. 

Încurajăm cititorul să privească aceste practici ca pe un model, care poate fi modificat și adaptat în funcție 

de interesul personal și de contextul utilizatorului, precum și la nevoile grupurilor țintă. 

 

 

 

 

 

 

 



În tabelul de mai jos veți găsi o listă a tuturor practicilor și instrumentelor pentru dezvoltare și învățare. 

Tabelul este o bază de date care face referire la etapele de dezvoltare și la elementele PP vizate de fiecare 

dintre practici: 

 Etapele DEC Elementele Psihologiei Pozitive 

Etape/elemente vizate 1 2 3 4 Min
dful
ness 

Bucu
rie 

Recu
noști
nță 

Seni
năta

te 

Inter
es 

Inspi
rație 

Uimi
re 
 

Iubir
e 

 

Încre
dere 

 

Mân
drie 

PRACTICI 

Metode interpersonale 
Voluntariat  x x  x x x  x x  x  x 

Afirmații pozitive față de ceilalți   x  x x x   x  x x  

Storytelling x x x x x x   x x    x 

Oglindirea oamenilor x x x x x  x  x   x x  

Abilități primitive 
Culesul plantelor medicinale  x x  x   x x  x  x x 

Construirea de adăposturi, 
forturi 

 x x  x x   x     x 

Aprinderea focului  x x  x   x x  x   x 

Făcutul pâinii   x x  x x x x x x    x 

Metode bazate pe natură 
Observarea naturii x x x x x  x x  x x    

Privitul Stelelor x x  x x x x x x  x    

Urmărire x x   x    x     x 

Rătăcirea în natură x x  x x   x x x x    

Timp petrecut în singurătate,  
în mijlocul naturii   

  x x x  x x x x x   x 

Grădinărit x x   x x x x x    x x 

Privitul Răsăritului x x   x x x x x x x x  x 

Împământare/ Contactul cu 
Pământul 

 x  x x   x  x     

Metode fizice 
Yoga  x   x   x       

Post    x x   x      x 

Cinci Ritualuri Tibetane  x x  x   x      x 

Sporturi extreme, în aer liber   x  x x   x  x   x 

Slacklining   x  x x   x     x 

Metode Artistice 
Ascultat muzică și cântat  x x  x x    x     

Cerc de tobe x x x  x x x x x x x  x x 

Teatru de improvizație  x  x  x x   x x   x  

Arte Creative x x   x x   x x    x 

Arta decorării solului x x x  x x  x x x x x  x 

Echilibrarea pietrelor x x   x   x x x x  x x 

Poezia sufletului   x x x    x x x   x 

Origami x x   x x  x x x    x 

Practici Simbolice 
Ceremonii și ritualuri de trecere   x x x  x   x   x  

Sincronicități, semne și prevestiri   x x x  x  x x x  x  

Artă simbolică x x x x x  x x x x x  x x 

Geometrie sacră  x  x x   x x     x 

Construirea de Toteme  x  x x   x x x x   x 

Rugăciune  x  x x  x x x x  x x  

Vision Quest   x x x  x x     x  

 

 



 Etapele DEC Elementele Psihologiei Pozitive 

Etape/elemente vizate 1 2 3 4 Min
dful
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Bucu
rie 

Recu
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nță 
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năta
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Inter
es 
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rație 
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re 
 

Iubir
e 

 

Încre
dere 

 

Mân
drie 

PRACTICI 

Practici Intrapersonale 
Jurnal   x x x x  x x      

Învățarea unei limbi străine x x x  x x   x x    x 

A face ceva nou x x x  x x   x     x 

Afirmații positive față de sine   x x x x x x    x x  

Vizitarea unui muzeu pentru 
copii 

x  x  x x   x      

Practici Contemplative 
Centrarea x  x x x   x     x  

Meditația x  x x x   x     x  

Tăcerea x  x x x   x     x  

Mersul prin labirint x  x x x    x      

INSTRUMENTE PENTRU DEZVOLTARE 
Darplay x x x  x  x  x x   x x 

Calea Consiliului   x x x  x   x  x x  

Cinci Ritmuri (Dans Extatic)  x x  x x       x  

SOLO  x x x x    x x x  x x 

Provocări personale  x x   x   x x   x x 

Scrisoare către sine   x x x  x     x x x 

Dialogul între specii  x  x x  x x x x x    

Mișcarea Autentică   x x x x  x       

Plimbarea prin natură x x   x x  x x  x  x  

O discuție filozofică   x x x  x  x x  x   

Iubire și conexiune x x x  x x x     x   

Punctul negru x x x x x    x      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Această categorie cuprinde următoarele practici: Voluntariatul, Afirmații pozitive față de ceilalți, 

Storytelling (Povestirea), Calea consiliului, Oglindirea oamenilor.  

Aceste practici se axează pe dezvoltarea abilităților interpersonale ale oamenilor, îmbunătățind în special 

dimensiunile mentale, emoționale și spirituale. Pot contribui la sarcinile de dezvoltare ecocentrice care sunt 

legate de cultură, comunitate și societate. Acestea sporesc, de asemenea, capitalul social al oamenilor, 

abordează nevoile de apartenență, contribuție, implicare, nevoia de a fi ascultat/ă, ducând astfel la o 

atitudine pozitivă și la o înclinație pozitivă față de viață și de alții. 

 

 



Descriere 

Voluntariatul este activitatea unei persoane care se oferă să presteze un serviciu fără a-și asuma nici un 

merit. Îți oferi serviciile și abilitățile în beneficiul comunității sau al lumii pentru că îți dorești. Ai acea dorință 

în inima ta de a ajuta pe oricine are nevoie de ajutor, și îl oferi în mod altruist. Voluntariatul este o acțiune 

fericită, prin care nu câștigi altceva decât respect și iubire. 

Voluntariatul poate fi legat de oferirea, dăruirea sau servirea altora, și are următoarele beneficii: 

 Construiește comunitatea 

 Pune capăt singurătății 

 Crește nivelul de socializare 

 Creează legături, creează prietenii 

 Dezvoltă stabilitatea emoțională 

 Îmbunătățește stima de sine 

 Ajută pe cei mai afectați de bolile psihice 

 Promovează longevitatea 

 Reduce riscul de Alzheimer 

 Duce la îmbătrânirea grațioasă 

 Îmbunătățește experiența școlară și universitară 

 Oferă perspective mai bune de angajare 

 

Pune în practică 

Dacă vrei să fii voluntar poți începe cu lucruri mărunte, înainte să te apuci de cele mai mari. De exemplu, îți 

poți ajuta membrii familiei, prietenii, vecinii sau străinii de pe stradă care au nevoie de contribuția ta. Iată 

câțiva pași despre cum să procedezi: 

 Alege-ți grupul țintă: stabilește pe cine vei ajuta 

 Evaluează-le nevoile: gândește-te la ce anume are nevoie acea persoană în acest moment. Poate că 

nevoile sale sunt de natură materială (alimente, apă, haine, mobilier, bani etc.). Poate că are nevoie de 

ajutor în unele dintre activitățile sale (de exemplu, să scoată câinele la plimbare, să gătească, să facă 

babysitting, să meargă la o plimbare în natură etc.) În cele din urmă, dar poate cel mai important, 

această persoană ar putea avea nevoie de timp sau compasiune, de companie sau o porție de râs! 

 Planifică-ți oferta: alege ce veți oferi acestei persoane, pe baza nevoilor sale. Întotdeauna amintește-ți 

că ceea ce ai de gând să oferi trebuie să fie în limitele capacităților tale (financiare, fizice, emoționale, 

mentale, spirituale etc.) 

 Apropie-te de persoana respectivă și prezintă-ți oferta! Dar totuși, înainte de a îți oferi darul, trebuie să 

te asiguri că destinatarul dorește să accepte oferta ta, și nu o consideră jignitoare. Poți începe o 

conversație spunându-i persoanei că ți-ai dori să îi oferiți ceva, iar apoi vei merge mai departe pe baza 

răspunsului primit. Voluntariatul trebuie să fie distractiv pentru ambele părți! 

 În cele din urmă, observă cu atenție impactul pe care l-a avut oferta ta asupra persoanei! Mai târziu, ia 

un jurnal și scrie câteva cuvinte despre asta. 

 

Sugestii 

Dacă te interesează să îți consolidați experiențele de voluntariat, gândește-te la oferirea unor servicii 

organizate, pentru comunității locale sau internaționale. Consultă link-urile de mai jos pentru mai multe 

detalii. 

http://www.wikihow.com/Volunteer 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/young-people/european-

voluntary-service_en 

Mai multe detalii 

https://en.wikipedia.org/wiki/Volunteering  

https://www.thebalance.com/unexpected-benefits-of-volunteering-4132453  

http://www.wikihow.com/Volunteer
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/young-people/european-voluntary-service_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/young-people/european-voluntary-service_en
https://en.wikipedia.org/wiki/Volunteering
https://www.thebalance.com/unexpected-benefits-of-volunteering-4132453


Descriere 

Afirmațiile pozitive reprezintă o modalitate puternică de a aduce energie pozitivă în viața ta și pot conduce 

la rezultate care îți schimbă viața, în oricare din aspectele sale. Acestea sunt un aspect important al gândirii 

pozitive și sunt esențiale pentru dezvoltarea unei atitudini pozitive. A face o afirmație presupune a susține 

în mod pozitiv aprobarea față de cineva sau ceva. O afirmație pozitivă este o propoziție care transmite ceva 

pozitiv despre o altă persoană, spus cu cea mai mare convingere, credință și emoție. Afirmația făcută de noi 

poate fi o recunoaștere a abilităților, personalității sau acțiunilor unei persoane. Problema este că de multe 

ori presupunem că ceilalți știu cât de mult îi apreciem. Apoi cădem în capcana de a nu exprima nimic 

semnificativ cu privire la valoarea pe care o aduc în viața noastră. Dar nu ar trebui să fie așa! 

Iată trei motive pentru care ar trebui să luăm în considerare acordarea de afirmații altora. 

 Afirmarea altora ne schimbă perspectiva 

Arătarea aspectelor negative nu este atât de greu. De fapt, este foarte natural pentru mulți dintre noi. 

Identificarea aspectelor pozitive, însă, necesită eforturi. Dar când ne angajăm să căutăm punctele forte 

și atributele pozitive ale celorlalți, avem tendința de a le găsi. Aceasta ne schimbă atitudinea și 

perspectiva și, în timp, ne ajută să dezvoltăm un nou obicei. 

 Afirmarea altora ajută la construirea relațiilor 

Afirmarea pozitivă îi împuternicește pe ceilalți și întărește stima de sine. Primirea unei afirmații 

contribuie, de asemenea, la creșterea încrederii acestora, ceea ce duce la îmbunătățirea stării de bine și 

a performanței. 

 Afirmarea face loc feedback-ului constructiv 

Dacă ești cunoscut/ă pentru oferirea de afirmații, criticile tale - în cazul în care reprezintă un feedback - 

vor fi mai bine primite. Persoanele care caută în mod obișnuit aspectele pozitive își acordă privilegiul de 

a oferi feedback negativ atunci când este necesar. 

Pune în practică 

Ca și în cazul feedback-ului, merită să ne gândim cum facem afirmații, așadar iată câteva aspecte care 

trebuie luate în considerare: 

 Depășește sentimentul de inadecvare 

 Clarifică ce anume vrei să afirmi 

 Alege un moment potrivit 

 Începe cu un zâmbet 

 Adresează-te personal, folosind pronumele „tu” 

 Exprimă-te la timpul prezent 

 Fii specific/ă 

 Oferă dovezi care îți susțin afirmația 

 Exprim-o în scris 

 Dacă este cazul, fă-o publică 

 Spune-o din toată inima 

Făcând o practică zilnică din a oferi afirmații, vei avea o viziune mai pozitivă în viață și vei fi genul de 

persoană pe care alții își doresc să o aibă în preajmă, iar în plus te vei poziționa pentru a oferi feedback care 

îi va ajuta pe ceilalți să devină mai buni. 

Sugestii 

Poate dorești să-ți exprimi afirmațiile pozitive printr-o carte poștală electronică mai specială. Iată un link util 

care te poate inspira! Cu toate acestea, reține că în această carte electronică trebuie să te concentrezi cu 

afirmațiile pozitive asupra celeilalte persoane, nu asupra propriilor urări! 

http://gratefulness.org/connect/send-an-e-card/ 

Mai multe detalii 

http://nicholasferguson.org/3-reasons-why-you-should-give-affirmation-to-others/ 

http://www.motivation-for-dreamers.com/positive-affirmations.html 

http://gratefulness.org/connect/send-an-e-card/
http://nicholasferguson.org/3-reasons-why-you-should-give-affirmation-to-others/
http://www.motivation-for-dreamers.com/positive-affirmations.html


Descriere 

Povestirea este activitatea socială și 

culturală a împărtășirii poveștilor. 

Ființele umane sunt concepute să 

trăiască prin a spune și a asculta 

povești. De la începuturile istoriei, 

înțelegerea noastră despre lumea 

din jurul nostru a fost transmisă prin 

povești. Experiența împărtășirii 

povestirilor cu alții leagă și unește 

comunitățile și culturile. 

Există șase elemente specifice care 

există în orice povestire: 

 reprezentarea unei povești 

 interactivitate 

 limbaj verbal sau semiotic 

 „arătarea” poveștii 

 utilizarea unor acțiuni cum ar fi vocalizarea, mișcarea fizică și / sau gestul 

 încurajarea imaginației active a ascultătorilor. 

Cu timpul și prin practică, aceste elemente specifice pot fi îmbunătățite de orice povestitor. 

Poveștile sau povestirile au fost împărtășite ca un mijloc de divertisment, educație, conservare culturală și 

insuflarea valorilor morale. Orice poveste include, de obicei, o intrigă, niște personaje, un loc în care se 

întâmplă și o morală. 

Pune în practică 

Indiferent că spui o glumă, un basm sau încerci să convingi pe cineva de dovezi empirice, a ști să spui bine o 

poveste este o abilitate importantă. În timp ce unora le vine natural, pentru alții această abilitate este una 

învățată. Iată pașii pe care trebuie să îi faci pentru a-ți spune povestea așa cum trebuie! 

 Vino cu o idee despre povestea ideală pe care vrei să o spui. Acum vă rugăm să împărtășiți o poveste 

legată de un subiect pe care îl stăpâniți. Poate fi ceva prin care ați trecut deja sau ceva ce ați realizat până 

acum! Creează o intrigă bazată pe evenimente reale. Amintește-ți despre locul, intervalul de timp și 

persoanele implicate, inclusiv tu. 

 Alege un public căruia să-i povestești. Acesta poate fi format din copii, adulți, prieteni, clasa de elevi sau 

orice altă persoană pe care îți dorești să o inspiri. 

 Implică-ți publicul. Începe-ți povestirea interacționând cu publicul sau făcând ceva pentru a le atrage 

atenția. 

 Construiește-ți scena. De-a lungul povestirii tale, e de dorit să creezi o experiență captivantă. Vei vrea 

să-i spui publicului povestea ta într-un mod care să-i facă să se simtă ca și cum ar fi parte din ea. 

 Construiește tensiunea și eliberează tensiunea. Desigur, întregul arc al unei povesti ar trebui să crească 

treptat tensiunea până la punctul culminant al povestirii, iar apoi să scadă intensitatea acțiunii până la 

momentul deznodământului. 

 Concentrează-te pe ceea ce este important. Atunci când spui o poveste, este important să incluzi detalii, 

pentru a crea acel sentiment de absorbire. Totuși, nu e de dorit ca povestea să dea senzația de 

„încurcătură”. 

 Păstrează firul logic. Aici devin importante cunoașterea poveștii și experiența de povestitor. Spune 

povestea într-un mod logic, care decurge lin. 

 Creează sentimentul de final. Este incomod atunci când publicul nu este sigur dacă ai încheiat sau nu 

povestirea. 

 

 



Sugestii 

Pentru a scrie povestea perfectă, ar fi bine să iei notițe, să îți pui toate ideile pe hârtie și să încerci să le 

îmbini. Astfel va deveni mult mai ușor să gândești și să creezi. De asemenea, dacă simți că te-ai blocat și nu 

te mai poți gândi la nimic, ieși puțin din casă, stai undeva și verifică-ți carnețelul. Vei găsi cu siguranță 

inspirația de a scrie o poveste! 

Mai multe detalii 

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-1431/S-cookbook-web.pdf  

https://en.wikipedia.org/wiki/Storytelling  

http://www.wikihow.com/Tell-a-Story  

https://www.forbes.com/sites/work-in-progress/2013/12/11/how-to-tell-a-good-story/#4961595d584c  

https://www.ted.com/topics/storytelling  

 

 

 

Descriere 

Oglindirea este o reflecție pe care o oferim unei persoane, începând cu cuvintele: „Așadar, ceea ce cred că 

te aud spunând este că...”. Oglindirea oferă un test decisiv, instantaneu, pentru procesul de comunicare, 

care ajută atât comunicatorul, cât și receptorul. Oglindirea noastră este semnalul de feedback care permite 

vorbitorului să știe dacă l-am auzit corect sau dacă ne-a comunicat înțelesul cu suficientă pricepere și 

claritate. 

Pentru ca ascultarea să se producă cu adevărat, ascultătorul trebuie să se concentreze total asupra celuilalt, 

iar acest lucru implică ceea ce unii psihologi numesc „punerea în paranteză (în engleză: bracketing)”, adică 

renunțarea temporară la propria lume interioară sau dispariția obsesiei față de aceasta. Nu numai că 

trebuie să ne lăsăm la o parte propriile prejudecăți, cadre de referință, dorințe, judecăți, așteptări etc., dar 

trebuie de asemenea să ne punem propriile gânduri în paranteză. Trebuie să încetinim propriul nostru râu 

mental interior, iar acest lucru puțini oameni știu să-l facă. Ascultarea nu este ușoară. Scopul ascultării reale 

este de a experimenta lumea vorbitorului din interior, punându-ne în locul său. 

„Ascultarea reală necesită ca noi să ne debarasăm de propriile reacții și răspunsuri, pentru a auzi exact ce 

spune cealaltă persoană. Primul pas este să ne liniștim sentimentele și gândurile care se încurcă în interiorul 

nostru, să punem deoparte toate reacțiile și „înregistrările” care se aud în capul nostru, schimbând 

melodiile vechilor sentimente și idei din trecut, sau așteptărilor din viitor”, a spus Christopher Hills. 

Oglindirea este cea mai rapidă și cea mai directă metodă de a topi separarea pe care majoritatea oamenilor 

o simt și o trăiesc între ei. 

Pune în practică 

Oglindirea poate fi foarte amenințătoare pentru noi, pentru că ne dezgolește la nivel psihic și spiritual. 

Invizibilul devine vizibil, expunând toată activitatea mentală interferantă care se desfășoară pe fundal. 

Oglindirea dezvăluie structura blocajelor noastre în comunicare, conducând astfel rapid la o comunicare 

mai profundă. 

Christopher Hills a stabilit trei nivele de ascultare. Acestea sunt: 

 Nivelul cuvântului - Adesea, acest lucru este suficient pentru a face ca un comunicator să se simtă auzit; 

alteori este o simplă repetare a cuvintelor de către cineva care nu are deloc intenția de a înțelege 

sentimentele persoanei. 

 Nivelul esenței - reflectă o anumită înțelegere cu privire la esența a ceea ce a spus cealaltă persoană. Aici 

folosim propriile noastre cuvinte pentru a rezuma ceea ce credem că am auzit în povestea celuilalt. 

Adesea, cealaltă persoană poate folosi multe cuvinte, dar putem să-i oglindim prin câteva cuvinte care 

trec foarte bine în revistă toate ideile. 

 Nivelul ființei - se regăsește în vocea, limbajul corpului și vibrația generală a persoanei care împărtășește. 

La acest nivel ascultăm cu inima noastră și cu intuiția deschisă. Devenim adepți ai ascultării spațiului 

https://www.consumerhealthdigest.com/general-health/12-reasons-try-something-new-every-day.html
https://www.consumerhealthdigest.com/general-health/12-reasons-try-something-new-every-day.html
https://www.consumerhealthdigest.com/general-health/12-reasons-try-something-new-every-day.html
https://www.consumerhealthdigest.com/general-health/12-reasons-try-something-new-every-day.html
https://www.consumerhealthdigest.com/general-health/12-reasons-try-something-new-every-day.html


dintre cuvinte și ființa care le folosește. Acesta este nivelul emoțional și senzorial care permită 

receptarea sufletului celeilalte ființe pe măsură ce ascultăm. 

Toate relațiile de iubire au loc la nivelul inimii și al ființei. Incapacitatea noastră de a asculta reduce din 

valoarea acestei lumi a experienței și în general, majoritatea oamenilor sunt mult mai confortabili să se 

preocupe de nivelul superficial al neascultării. Atunci când ascultăm cu toată ființa noastră, nu reacționăm 

defensiv la ceea ce spune cealaltă persoană. Oglindirea ne instruiește să lăsăm deoparte reacțiile minții 

noastre pentru un timp, astfel încât să auzim adevăratul mesaj din comunicarea cu oamenii. 

Sugestii 

Oglindirea se poate practica în manieră treptată. Începe reflectarea de la primul nivel. Vezi cum merge, cum 

simte persoana, iar apoi poți crește nivelul de profunzime al oglindirii tale, utilizând elementele de la nivelul 

ființei. Poți oglindi chiar și ființe non-umane (animale, nori, vreme, copaci etc.). Poți face acest lucru de unul 

singur. În acest fel poți exersa oglindirea a ceea ce observi cu simțurile tale, dar folosindu-ți imaginația și 

intuiția. Îți poți întreba partenerul de comunicare despre efectele oglindirii tale și poți cere feedback. 

Sursa: http://drsircus.com/spiritual-psychology/mirroring-and-the-art-of-listening/ 

Mai multe detalii 

http://www.scienceofpeople.com/2015/08/the-power-of-mirroring/ 

 

 

 

 

 

Această categorie cuprinde următoarele practici: Căutarea și culesul plantelor medicinale, Construirea de 

adăposturi, forturi în pădure, Aprinderea focului, Făcutul pâinii. 

Prin aceste practici, participanții se pot apropia de natură și o pot înțelege, își pot dezvolta inteligența 

naturală și abilitățile practice. Acestea oferă modalități de a ne dobândi independența, de a rezolva 

probleme și de a genera soluții, de a construi lucruri, de a învăța abilități de supraviețuire și de a ne conecta 

la elementele de bază ale vieții. Ele se pot adresa foarte bine sarcinilor din primele 3 etape ale dezvoltării 

ecocentrice. În același timp, putem dezvolta prin ele încrederea, atenția de tip mindfulness, putem exprima 

recunoștință, putem intra în starea de flux, ne putem regăsi plăcerea de a face lucruri simple și de 

experimenta realizări la nivel personal și de grup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://drsircus.com/spiritual-psychology/mirroring-and-the-art-of-listening/
http://www.scienceofpeople.com/2015/08/the-power-of-mirroring/


 

Descriere 

Căutarea, la nivelul său cel mai de bază, constă în găsirea și recoltarea alimentelor sălbatice. Unii oameni o 

pot numi simplu „culesul”. 

Căutarea poate necesita drumeții în munți, în căutarea de plante greu de depistat, ori incursiunea în parcul 

local (fără pesticide!) pentru a culege frunze de păpădie, sau chiar culesul merelor care atârnă în ramurile 

copacului din curtea vecinului tău. 

Căutarea se referă cel mai adesea la alesul ciupercilor, în care ar trebui să se aventureze doar oamenii care 

practică arta fină și delicată a identificării ciupercilor. 

Cu toate acestea, există multe plante comestibile care cresc „sălbatice” în jurul nostru - trucul, ca și în cazul 

ciupercilor, este să știi când și unde să le cauți. 

Unul dintre lucrurile cele mai plăcute cu privire la cules este modul în care ne impune o mai mare 

conștientizare a mediului înconjurător - nevoia de a încetini, de a face o pauză și de a privi în jur. 

Pune în practică 

Căutarea și culesul plantelor medicinale poate fi o practică educațională foarte utilă. Această activitate se 

poate realiza fie de unul singur, fie cu un grup de oameni. Fiecare zonă climatică și regiune are propriile 

plante băștinașe. Caută broșuri și cărticele locale în care sunt prezentate. Discută cu localnicii pentru a 

cunoaște mai bine plantele. 

 

Sugestii 

 Înainte de a mânca orice plantă sălbatică, asigură-te 100% că nu este otrăvitoare. 

 Găsește un mentor. 

 Obține o carte bună. 

 Învață cele câteva specii periculoase din zona ta înainte de a te aventura în sălbăticie pentru cules. 

 Nu te baza pe numele comune. 

 Folosește-ți toate simțurile. 

 Învață-le habitatul. 

 Învață plantele care le însoțesc. 

Surse 

https://www.bbcgoodfood.com/howto/guide/foraging 

https://www.thespruce.com/what-is-foraging-

2216581 

https://www.wildedible.com/foraging 

Mai multe detalii 

https://rootsvt.com/adult/wild-edible-plant-foraging 

https://www.youtube.com/watch?v=89LczuHr3BA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bbcgoodfood.com/howto/guide/foraging
https://www.thespruce.com/what-is-foraging-2216581
https://www.thespruce.com/what-is-foraging-2216581
https://www.wildedible.com/foraging
https://rootsvt.com/adult/wild-edible-plant-foraging
https://www.youtube.com/watch?v=89LczuHr3BA


Descriere 

Cu cât un copil se joacă mai mult, cu atât jocul devine mai profund și mai semnificativ. Atunci când jocul în 

pădure se extinde atât pe termen scurt (1 oră, față de 30 de minute), dar și pe termen lung (2 ani față de 

cele două luni de vreme bună), cu atât copiii descoperă mai multe, devin mai creativi și „fac” mai multe. 

Richard Louv discută în cartea sa „Ultimul copil din pădure”, ideea că la începutul anilor 1900 petrecerea 

timpului în natură nu era o activitate pasivă, ci se referea la a face ceva. Era vorba de angajarea pe deplin în 

mediul înconjurător și de interacțiunea cu acesta. Louv folosește construirea de forturi și adăposturi ca un 

prim exemplu de „a face” ceva în natură. 

Pune în practică 

Toate detaliile necesare se găsesc aici: 

http://www.wikihow.com/Build-an-Outdoor-Fort 

http://boyslife.org/outdoors/3473/taking-shelter/ 

Sugestii 

Siguranța este unul dintre cele mai importante lucruri atunci când construim forturi și adăposturi. Folosește 

instrumentele adecvate, acordă atenție materialelor pe care le utilizezi. Dacă poți, îți va fi de ajutor să 

lucrezi cu persoane care au mai multă experiență. Înainte de a folosi testul pentru adăpost/ fort, testează 

structura și rezistența acestuia, pentru a te asigura că nu se va prăbuși peste tine. 

Sursa: http://playingwithsticks.ca/doing-in-nature-building-forts-shelters/ 

Mai multe detalii 

http://boyslife.org/outdoors/3473/taking-shelter/ 

http://www.survivalsullivan.com/top-14-primitive-skills-need-master/ 
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Descriere 

Este o activitate foarte simplă, care are efecte speciale asupra celor care iau parte la ea. Stilul modern de 

viață a îndepărtat de noi focul. Diferitele sisteme de încălzire au înlocuit focul, astfel că ne-am deconectat 

de la unul dintre elementele naturale (foc, apă, pământ, aer). 

Focul este ca un medicament, iar puterile sale hipnotice vindecă corpul, îngrijesc cu blândețe inima și aduc 

mintea într-o stare calmă și meditativă. Toate aceste lucruri ne fac să fim mai prezenți și conectați cu noi 

înșine, cu ceilalți și cu natura. Focul este un instrument perfect pentru cultivarea mindfulness. 

Strânsul lemnelor din pădure, aprinderea focului, așezarea într-un cerc în jurul său și păstrarea în viață a 

focului sunt elemente ancestrale care ne fac să devenim mai deplini și înrădăcinați în natură. 

Aprinderea focului poate fi foarte încurajator pentru tinerii cărora le lipsesc încrederea în sine și abilitățile 

practice. 

Pune în practică 

Implicarea în aprinderea focului îi poate ajuta pe tineri să dobândească: 

 Abilități motrice (tăierea și transportarea lemnelor), 

 Rezistență fizică 

 Încredere 

 Respect față de natură 

 Înțelegerea naturii 

 Responsabilitate și inițiativă. 

În jurul focului se pot naște povești frumoase, izvorâte din inimile oamenilor, încălzite de foc, iar în acest fel 

apar simțul comuniunii, compasiunea și bucuria. 

Sugestii 

Ori de câte ori când vă ocupați de foc, urmați instrucțiunile și regulile de siguranță. Nu permiteți minorilor 

să facă focul fără supraveghere. Asigurați-vă că aveți la îndemână materiale pentru stingerea incendiilor. 

Mai multe detalii 

http://www.instructables.com/id/7-Methods-of-Primitive-Fire-Starting/ 

https://www.youtube.com/watch?v=6R7hss0_gLY 
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Descriere 

Pâinea este un element important în multe culturi. Pâinea aduce oamenii împreună, îi hrănește și le aduce 

putere și fericire. 

De-a lungul timpului, făcutul pâinii a fost un proces complex care aducea oamenii împreună. Faptul de a 

avea pâine pe masă era rezultatul unei munci grele pe tot anul: aratul solului, plantarea semințelor, 

creșterea grâului, recoltarea culturii, producerea făinii, lucrul cu mâinile pentru a face aluatul și pâinea care 

ar putea hrăni o familie mare pentru o săptămâna întregă. Pâinea este un aliment indispensabil pentru 

mulți oameni, dar datorită modernizării agriculturii și industriei alimentare, majoritatea oamenilor 

experimentează din întreg lanțul de obținere a pâinii dar magazinul de unde o cumpără într-o pungă de 

plastic, deja feliată. 

Facerea pâinii este un proces atât de interesant și bogat, prin care producătorul de pâine poate câștiga 

foarte multe lucruri, pe lângă o bucată de pâine gustoasă și personalizată. 

Pune în practică 

Făcutul pâinii poate contribui la: 

 Activarea și ascuțirea simțurilor 

(atingere, miros, gust etc.). 

 Dezvoltarea abilităților motorii. 

 Trăirea atitudinii pozitive și a 

sentimentului de comunitate. 

 Dezvoltarea abilităților de lucru în echipă 

și cooperare. 

 Participare și implicare activă. 

 Dezvoltarea creativității, prin încercarea 

de noi rețete și ingrediente. 

 Înțelegerea proceselor naturale, prin 

lucrul cu diferite elemente (făină, apă, 

sare, drojdie, semințe), focul etc. 

 Cultivarea respectului față de alimente și limitarea risipei alimentare. 

 Dezvoltarea gândirii abstracte și simbolice prin înțelegerea importanței pâinii în diferite culturi, 

ceremonii ale pâinii etc. 

Sugestii 

Pregătirea aluatului dospit 

Înainte de a putea face o pâine cu aluat dospit, trebuie să pregătești maiaua. Aceasta este o cultură pe bază 

de făină și apă, în care crește drojdia sălbatică și se dezvoltă aceste bacterii. Având o maia „dospită” sau 

complet dezvoltată, asiguri o creștere adecvată și o dezvoltare bună a aromei pâinii cu maia. 

Îți poți face propria maia în aproximativ cinci zile. În prima zi, amesteci făina și apa într-un amestec și le lași 

să stea la dospit la temperatura camerei, peste noapte. Drojdia sălbatică se găsește peste tot - pe făină, în 

aer, pe mâini - și va începe să se dezvolte rapid în această cultură. În următoarele câteva zile, va trebui să 

hrănești drojdia și bacteriile, turnând o parte din cultură pentru a adăuga făină proaspătă și apă. Veți ști că 

este gata să fie folosită pentru a face pâine atunci când cultura începe să bolborosească la doar câteva ore 

de la momentul hrănirii, și când miroase a acru, dar proaspăt. 

Mai multe detalii 

http://www.lepainquotidien.com/editorial/the-10-steps-of-bread-making/#.Wlc4rDdx3Dc  

http://www.scienceinschool.org/2012/issue23/bread  

https://www.allotment-garden.org/recipe/bread-making-guide/bread-making-guide-ingredients-and-

method/ 

 

http://www.lepainquotidien.com/editorial/the-10-steps-of-bread-making/#.Wlc4rDdx3Dc
http://www.scienceinschool.org/2012/issue23/bread
https://www.allotment-garden.org/recipe/bread-making-guide/bread-making-guide-ingredients-and-method/
https://www.allotment-garden.org/recipe/bread-making-guide/bread-making-guide-ingredients-and-method/


Această categorie cuprinde următoarele practici: Observarea naturii, Privitul stelelor, Urmărirea, Timpul 

petrecut în singurătate, Dialogul între specii, Împământare/ Contactul cu Pământul (mersul în picioarele 

goale). 

Aceste practici contribuie la dezvoltarea conștiinței ecologice, conducând astfel la trezirea ecologică 

(momentul în care oamenii își dau seama că sunt interdependenți în relație cu ecosistemul planetar / 

cosmic). În același timp, practicile sunt o modalitate excelentă de stimulare a atenției, de auto-reflecție și de 

introspecție, dar și de experimentare a emoțiilor pozitive. Fiind în contact direct cu natura, cei implicați pot 

avea o mulțime de beneficii la nivel fizic, mental, emoțional și spiritual. (Lista poate fi găsită la secțiunea 

Natura ca sursă pentru viața durabilă). 

 

 

 

Descriere 

Nu te-ai plictisit de toată monotonia din viața ta, de culoarea gri pe care o vezi în jurul tău? Nu simți nevoia 

de aer proaspăt și oxigen? Pun pariu că da! Oamenii petrec din ce în ce mai mult timp în interiorul zidurilor 

de beton, uitându-se la ecrane. O acțiune simplă care te poate ajuta să te simți mai bine este pur și simplu 

să observi natura. Abilitatea de a observa natura este o abilitate umană inerentă care, atunci când este 

dezvoltată, oferă un remediu pentru tulburarea de deficit de natură. Vezi, simți, asculți, miroși și mai ales te 

relaxezi în peisajele magice ale lumii. Privești și gândești, respiri și îți eliberezi mintea și atât, te reîncarci cu 

energie și aer curat. 

Pune în practică 

În primul rând, ridică-te și pregătește-ți lucrurile pentru o expunere la natură. Pregătește-ți masa dacă vei 

mânca, poartă haine confortabile și ești gata de plecare. Fă o excursie mică la pădure, mergi la un râu, la 

plajă, într-un mic sat, oriunde dorești. Poți merge fie pe jos, fie cu bicicleta, iar dacă distanța este prea 

lungă, mergi cu mașina. Când ajungi la destinație, oferă-ți câteva minute pentru a explora, pentru a te uita 

în jur. Apoi, găsește un loc bun, așează-te acolo, relaxează-te și observă. Doar atât! Observă frumusețea 

naturii, activându-ți toate simțurile. 

Sugestii 

Rămâi așezat/ă în punctul tău de observare timp de cel puțin 20-30 de minute! Cât timp stai acolo, lasă 

simțurile să fie deschise și ascultă natura. Unele dintre cele mai misterioase lucruri din natură se întâmplă 

atunci când privim cu atenție, mai degrabă decât atunci când ne grăbim să ajungem în punctul următor. 

Așadar, fii răbdător și lasă natura să te uimească cu detaliile sale! 

Dacă dorești, după petrecerea a 30 de minute poți merge într-un alt loc pentru a-ți îmbogăți experiența! 

Mai multe detalii 

http://www.nature-mentor.com/easy-guide-to-nature-observation.html  
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Descriere 

Privitul stelelor înseamnă a viziona sau a observa stelele. Observarea stelelor este un hobby prin care 

participanții se bucură de vizionarea cerului și de abundența obiectelor regăsite în el. Observarea stelelor 

este asociată de obicei cu vizionarea cerului pe timp de noapte, atunci când cele mai multe obiecte și 

evenimente celeste devin vizibile, dar uneori oamenii se pot bucura, pur și simplu, privind stelele pe timp de 

noapte. Oamenii privesc cel mai adesea cerul folosindu-se doar de ochii lor, însă, ocazional, pot folosi și 

binocluri sau telescoape. 

Pune în practică 

Privitul stelelor poate fi o experiență unică, ce stimulează senzația de uimire și de încântare! Lasă-te să te 

scufunzi în magia universului nostru și să observi cerul mitic! 

Cei mai mulți oameni care se gândesc la observarea obiectelor cerești se gândesc la panoramele 

îndepărtate din deșert, unde lumina artificială este eliminată. Deși acest lucru ar putea fi util mai târziu, un 

astfel de loc este rareori ușor de atins. Cei mai mulți astronomi amatori trăiesc în orașe; iar curtea ta este un 

loc suficient de bun pentru a începe să înveți despre asta. 

Câteva lucruri de ținut minte: 

 Ține la distanță orice lumină stralucitoare. Alege o noapte fără lună plină (dacă nu vrei să petreci un 

timp de observare a lunii), oprește lumina de pe verandă, găsește un loc ferit de luminile vecinilor. 

 Cerul ar trebui să fie cât se poate de senin. Chiar și norii rupți te vor împiedica să vezi formele pe care 

trebuie să le vezi pentru a începe să înveți să recunoști constelațiile. 

 Ai nevoie de un orizont deschis. Trebuie să poți observa cea mai mare parte a orizontului fără copaci 

sau clădiri. Orizontul Nordului este deosebit de important. 

 Nu te duce prea departe. A fi aproape de locul tău de observare înseamnă că poți merge acolo mai des, 

ceea ce este un lucru foarte bun atunci când înveți. 

Uneori, curțile nu sunt cel mai bun loc. Dar de multe ori un parc din cartier, un râu, malul unui lac, sau punct 

de belvedere sunt grozave. Un cer mai întunecat înseamnă mai multe stele. 

Asigură-te că te familiarizezi și devii confortabil cu locul de observare, înainte de merge acolo pentru a privi 

stelele. E mai bine să identifici locul în timpul zilei și apoi să te întorci la ea spre apus. 

Nu uita să aduci cu tine lanterne care te vor ajuta să revii acasă! Și de ce să nu iei cu tine și un prieten? 

Sugestii 

Vrei să afli mai multe despre asta? Urmărește link-urile de mai jos! 

http://curious.astro.cornell.edu/observational-astronomy/stargazing  

http://www.wisegeek.com/what-is-star-gazing.htm https://www.youtube.com/watch?v=XUbG8jboh4M  

https://www.youtube.com/watch?v=9P8Veb_AlJ0  

https://www.youtube.com/watch?v=YMu5k3Ik7JU  

Mai multe detalii 

https://en.wikipedia.org/wiki/Amateur_astronomy 

https://en.wikiversity.org/wiki/Stargazing 
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Descriere 

Urmărirea în domeniul vânătorii și al ecologiei este 

știința și arta de a observa urme de animale și alte 

semne, cu scopul de a înțelege peisajul și animalul 

urmărit (prada). Un alt obiectiv al urmăririi este 

înțelegerea mai profundă a sistemelor și modelelor 

care alcătuiesc mediul înconjurător și încorporează 

urmăritorul. 

Practica de urmărire se poate concentra asupra 

modelelor și sistemelor din ecologia și viața locală a 

animalelor, dar fără a se limita la aceasta. Urmăritorul 

trebuie să poată recunoaște și urmări animalele după 

urmele, semnele și potecile lor, cunoscute sub numele 

de urme. Urmele pot include poteci, băligar, pene, prada ucisă, zgârieturi, dâre, urme de târâiș, sunete, 

mirosuri, puncte de demarcație, comportamentele altor animale, indicii privind habitatul și orice alte indicii 

despre identitatea și locația prăzii. 

Urmăritorul experimentat este capabil să discearnă aceste indicii, să recreeze ceea ce s-a petrecut în peisaj 

și să facă predicții despre pradă. Urmăritorul poate încerca să prezică poziția actuală a prăzii și să 

urmărească urmele prăzii către acel loc, într-o activitate cunoscută sub numele de „luat urma”. 

Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Tracking_(hunting)#Tracking_as_an_art_and_science 

Pune în practică 

Primul lucru pe care trebuie să-l înveți despre urmărire este să știi unde să cauți animalele. O mare parte din 

acest lucru se face prin ceea ce se numește „urmărirea semnelor”. Semnele reprezintă orice altceva în afara 

urmei propriu-zise care indică prezența unui animal (de exemplu, cărări, băligar etc.). Aproximativ 1/2 din 

urmărire constă în urmărirea semnelor, iar cealaltă 1/2 este lucrul cu pistele reale. 

În cele mai multe habitate există „insule” unde se găsesc multe specii. O modalitate de a le căuta este să 

identifici cele mai bune „insule” pentru erbivore. Oriunde se află erbivore, vor urma carnivorele. Zonele 

dintre insule vor avea tendința să fie golite de animale, cu excepția unei zone de trecere a animalelor. 

Animalele vor avea tendința de a lua cea mai ușoară cale pentru a străbate un peisaj (la fel ca tine și ca mine 

- în jurul bolovanilor etc.), dacă nu sunt urmărite. Acest lucru are ca rezultat crearea unui număr de „sisteme 

de șosea” în cadrul habitatului. 

Sugestii 

A învăța urmărirea este o responsabilitate sacră. Îți oferă posibilitatea de a intra în centrul vieții și al 

adăpostului animalelor. Trebuie să prețuiești acest dar și să respecți animalele prin a nu fi intruziv. 

Pătrunderea prea aproape de animale poate provoca tulburări grave, inclusiv: abandonarea puilor, 

deranjarea spațiilor de cuibărit, deteriorarea zonelor de hrănire și poate chiar provoca moartea animalului. 

De exemplu, pe timpul iernii multe animale sunt extrem de stresate de a strânge suficientă energie pentru 

a rămâne în viață. Fuga de o prezență umană le-ar putea consuma atât de multă energie încât nu se mai 

poată susține. Întotdeauna amintește-ți că ești doar un vizitator în habitatul lor. 

Sursa și detalii: https://outdooraction.princeton.edu/nature/guide-animal-tracking 

Mai multe detalii 

http://www.artofmanliness.com/2016/01/11/how-to-track-animals-a-primer-on-identifying-footprints/ 

http://www.wildernesscollege.com/tracking-animals-2.html 
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Descriere 

Rătăcirea în natură este o modalitate excelentă de a-ți calma mintea. Poate fi descrisă ca o plimbare 

alternativă în natură în care nu există scopuri de îndeplinit. Rătăcirea în natură nu își propune exercițiu fizic, 

urmărirea unei anumite poteci sau atingerea unui anumit scop, deși poți realiza toate acestea pe parcurs. 

Rătăcirea în natură înseamnă să te scufunzi în măreția sălbăticiei și a mamei-pământ, și să lași semnele să-ți 

arate drumul. 

Pune în practică 

Cel mai bun mod de a te bucura de rătăcirea în natură este să îți aloci timp. Un ritm ideal de mers îți va 

permite să apreciezi liniștea naturii și darurile ei subtile, în timp ce tu faci mișcare. Mersul în natură poate 

crește capacitatea de atenție și concentrare. 

În timp ce rătăcești în natură, ține minte următoarele aspecte: 

 Ascultă îndeaproape păsările și insectele, vântul care șuieră printre frunze și sunetele pământului de 

sub picioare. 

 Mergi singur/ă sau rămâi în tăcere. Discuțiile fac dificilă armonizarea cu natura. 

 Atrage-ți toate simțurile asupra unui singur lucru - un copac, o floare, o stâncă. Fii atent/ă la cum arată, 

cum miroase și cum se simte. 

 Urmează-ți instinctul tot timpul! 

Sugestii 

Deși ți se cere să te scufunzi în natură, asigură-te că vei găsi calea de întoarcere din călătoria pe care o 

parcurgi în timpul rătăcirii prin natură! 

Mai multe detalii 

https://wilderness.org/article/insider-tips-nature-walking  

 

https://wilderness.org/article/insider-tips-nature-walking


Descriere 

Viața modernă a devenit o cursă non-stop între diferiți stimuli meniți să ne capteze atenția și să ne 

influențeze în a lua anumite decizii. De la bannere mari și reclame pe stradă, până la rețele sociale, link-uri și 

anunțuri online, toate ne distrag atenția și ne țin departe de lucrurile importante din viața noastră. 

Așadar, avem nevoie de momente de tăcere și singurătate, în care putem reflecta asupra lucrurilor 

importante ale vieții noastre, asupra viselor și viziunilor noastre, asupra trecutului și viitorului, a gândurilor 

și emoțiilor. 

Experiența perfectă pentru acest lucru este de a petrece un timp solo în natură. Un moment în care ne 

ascundem în pădure, între copaci, lângă un lac, pe un deal, lângă un izvor de apă etc. 

Putem merge acolo o zi sau două sau doar câteva ore. Putem lua cu noi un jurnal, mâncare și unelte 

potrivite pentru a ne face un adăpost de protecție, sau doar un rucsac cu haine călduroase. 

Unii oameni nu-și iau cu ei nici măcar un ceas, un telefon sau un jurnal, pentru că vor să fie SOLO. Nu 

contează cum trăiești experiența timpului petrecut în singurătate, singurul lucru important este să nu-ți 

distragi atenția (cu alte persoane, cărți, tehnologie etc.). 

Atunci când ești singur/ă în pădure, începi să te asemeni mai mult cu pădurea. Te conectezi cu ritmul 

Pământului și cu Universul din interiorul și din afara ta. Natura îți va fi ghid și protector, astfel încât să te 

poți întoarce în siguranță din această aventură solo. Mergând în natură cu o inimă deschisă și cu intenții 

clare poate ajuta Călătorul să găsească revelații care nu îi sunt accesibile altundeva decât în acel loc. 

Pune în practică 

Prin faptul că petrec un timp solo în natură, tinerii pot: 

 Fi mai conectați cu ființa lor interioară și adevărată. 

 Descoperi mai multe despre natură și despre ființele și elementele naturale. 

 Dezvolta abilități de supraviețuire construindu-și un adăpost, petrecând o noapte în singurătate, în 

pădure. 

 Crește încrederea și curajul, prin a fi singuri în natură. 

 Îmbunătăți inteligența lor existențială. 

 Dezvolta respectul și grija față de natură, și adopta o mentalitate ecologică. 

 Stimula abilitățile de reflecție, pentru a vedea viața prin diferite perspective. 

Sugestii 

Vezi Instrumentul de învățare „SOLO” în următoarea secțiune a acestui Manual. 

Mai multe detalii 

https://matadornetwork.com/bnt/why-solo-adventures-in-nature-make-you-stronger/  

https://www.youtube.com/watch?v=4Gl5rqy2hf8   

http://jee.sagepub.com/content/34/1/1.abstract    
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Descriere 

Gradinăritul este practica creșterii și cultivării plantelor ca parte a horticulturii. Poți îngriji plante precum 

florile, copacii, leguminoasele, legumele cu frunze, fructele, ierburile, udându-le și ajutându-le să crească. 

Mulți au afirmat că grădinăritul stimulează sistemul imunitar. Datorită bacteriilor benefice găsite în sol, 

grădinăritul îți poate îmbunătăți sistemul imunitar, ajutându-te să te îmbolnăvești mai rar și să-ți ameliorezi 

mai ușor infecțiile, potrivit cercetărilor publicate în revista Science. Lucrul în grădină poate, de asemenea, 

ajuta la prevenirea anumitor alergii și la scăderea severității unei reacții, potrivit unui studiu separat realizat 

de Universitatea din Copenhaga. Aceste obiceiuri sănătoase îți vor menține sistemul imunitar revitalizat. 

Mai jos regăsești mai multe beneficii ale grădinăritului: 

 Oferă un antrenament fizic excelent care este mai distractiv decât munca 

 Îți hrănește spiritul 

 Ajută la încetinirea schimbărilor climatice 

 Îți oferă o mai bună stimă de sine 

 Îți ascute creierul 

Pune în practică 

În primul rând, identifică un loc pe care îl ai disponibil pentru 

grădinărit. Este un spațiu interior sau exterior? Este un spațiu 

public pentru grădini comune? Apoi, fă-ți o idee despre ce fel 

de grădină îți dorești să ai? Vrei să plantezi copaci și să culegi 

fructele, sau vrei niște legume de mâncat, sau niște flori 

frumoase cu care să-ți decorezi grădina? Depinde de tine... și 

de spațiul pe care îl ai! Apoi, alege-ți un loc frumos unde poți 

planta primele plante și asigură-te că nu va fi ascuns de soare. 

Golește solul din zona unde vrei să plantezi, sapă și susține 

solul printr-un pic de compost organic. După aceea, mergi la 

un florar și alege-ți tipul potrivit de plante. Întreabă-ți florarul 

care sunt cele mai bune plante pentru acest sezon și pentru 

climatul în care locuiești. Întoarce-te în grădină și începe să 

plantezi! Bucură-te de acest proces și observă beneficiile pe 

care ți le aduce! Odată ce ai terminat, udă-le și îngrijește-le cu consecvență! 

Sugestii 

Dacă este prima dată când grădinărești, nu trebuie să mergi prea departe. Ia-o ușor prima dată. De 

exemplu, alege plante care pot suporta toate anotimpurile. Și, bineînțeles, nu trebuie să te grăbești în a-ți 

umple imediat toată grădina. Pas cu pas, vei crea o grădină frumoasă de care să ai grijă, iar ocazional poți 

adăuga mai multe plante, astfel încât aceasta să devină mai mare. În plus, poți să-ți decorezi grădina cu o 

sperietoare sau altceva. Poate fi greu sau dificil să ai propria grădină, dar când petreci timp grădinărind vei 

începe să simți legătura cu natura. Iar apoi te vei putea odihni, admirând ce ai făcut din grădina ta. 

Mai multe detalii 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gardening  

http://www.bhg.com/gardening/  

http://www.gardensalive.com/product/first-time-veggie-gardenwhere-to-start/you_bet_your_garden 

https://www.rd.com/health/wellness/health-benefits-of-gardening/  

http://www.bhg.com/gardening/yard/garden-care/ten-steps-to-beginning-a-garden/ 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gardening
http://www.bhg.com/gardening/
http://www.gardensalive.com/product/first-time-veggie-gardenwhere-to-start/you_bet_your_garden
https://www.rd.com/health/wellness/health-benefits-of-gardening/
http://www.bhg.com/gardening/yard/garden-care/ten-steps-to-beginning-a-garden/


Descriere 

Privitul răsăritului este actul de a privi soarele atunci când apare pentru prima dată pe cer, dimineața 

devreme. Vezi nașterea soarelui în zorii zilei. Răsăritul soarelui este un moment magnific al zilei. Este o 

trezire a planetei, a păsărilor, a copacilor și a faunei sălbatice. Este întotdeauna un nou început. A fi martor 

la acest minunat început al zilei poate aduce mai multă bucurie în viața noastră obișnuită. 

Iată 4 beneficii uimitoare de a privi răsăritul soarelui: 

 Vei avea o dispoziție mai bună pe tot parcursul zilei. 

 Vei vedea culori despre care nu știai că pot exista în natură. 

 Te va face mai recunoscător față de pământ. 

 Răsăritul soarelui îți va aduce speranță 

Pune în practică 

Alege locul din care vei privi răsăritul soarelui. Acoperișul tău îți oferă o priveliște clară asupra soarelui care 

răsare, sau ai nevoie să mergi în altă parte? Poți, desigur, să alegi să privești răsăritul soarelui de pe vârful 

unui munte sau de pe malul mării! Pune-ți alarma dimineața devreme ca să te trezești, în funcție de ora la 

care apare soarele în țara ta. Dacă nu știi exact, poți căuta pe Google. Apoi îmbracă-te și îndreaptă-te spre 

locul pe care ți l-ai ales. Ia micul dejun și relaxează-te. Așteaptă cu răbdare până la nașterea soarelui, iar 

atunci când se întâmplă acest lucru, privește cum soarele trece încet peste linia orizontului. Găsește-i 

marginea și privește cerul schimbându-se din roșu-sângeriu în portocaliu, apoi roz, purpuriu și albastru, pe 

măsură ce soarele se ridică, și acordă atenție razelor care străbat norii. Dar, mai ales, simte cum aerul începe 

să se încălzească în jurul tău și bucură-te de experiență. 

Sugestii 

Te sfătuim să privești răsăritul soarelui în timpul toamnei sau al iernii, când soarele răsare mai târziu în 

timpul zilei și ți-ar fi mai ușor să nu adormi. De asemenea, îți poți pregăti face o ceașcă de ceai cald / cafea 

pe care s-o bei în timp ce privești răsăritul. Poți lua cu tine o pătură pentru a te simți mai confortabil. După 

ieșirea soarelui, îți recomand să mergi la o plimbare și să vezi cum soarele îmbrățișează florile și copacii și dă 

lumină lumii. 

Mai multe detalii 

https://www.linkedin.com/pulse/9-stunning-benefits-watching-sunrise-jennifer-elizabeth-masters  

http://www.tujawellness.com/wellness-411/5-reasons-to-get-up-early-and-see-the-sunrise.html  

http://health.allwomenstalk.com/reasons-to-get-up-early-instead-of-sleeping-in/12  

https://www.linkedin.com/pulse/9-stunning-benefits-watching-sunrise-jennifer-elizabeth-masters
http://www.tujawellness.com/wellness-411/5-reasons-to-get-up-early-and-see-the-sunrise.html
http://health.allwomenstalk.com/reasons-to-get-up-early-instead-of-sleeping-in/12


Descriere 

Pe scurt, împământarea sau contactul cu pământul așează corpul în contact direct și neîntrerupt cu 

pământul. Aceasta înseamnă că pielea trebuie să atingă solul, nisipul, apa sau o suprafață conductoare care 

este în contact cu pământul. 

Din perspectivă științifică, pământul are o sarcină ușor negativă. De-a lungul timpului, mai ales în viața 

modernă, corpurile noastre au o sarcină pozitivă. Contactul direct cu pământul poate compensa această 

sarcină pozitivă și poate readuce corpul într-o stare neutră. 

Mulți oameni nu mai au acest contact cu pământul, și unii experți se întreabă dacă acest lucru nu cumva 

contribuie la (multele) problemele de sănătate tot mai accentuate cu care ne confruntăm astăzi. Ca 

populație, purtăm pantofi de cauciuc și trăim în interior. În teorie, mulți dintre noi ar putea merge ani de 

zile fără să atingă deloc pământul, chiar dacă suntem afară. 

În timp, teoria susține că această sarcină pozitivă se dezvoltă și poate duce la probleme de sănătate. 

Pune în practică 

În timp ce cercetarea asupra împământării este relativ recentă, practica este atemporală. Oamenii din 

societățile ancestrale mergeau desculți sau purtau încălțăminte din piele de animal, care permitea energiei 

Pământului să se ridice în trupurile lor. Ei erau împământați. 

Iată ideea principală: ne-am pierdut rădăcinile electrice, ca să spunem așa. Suntem deconectați, iar această 

deconectare poate fi o cauză gravă, adesea trecută cu vederea, a durerii și disconfortului uman, care duce la 

o creștere abruptă a incidenței bolilor cronice la nivel mondial. 

Vestea bună este că te poți reconecta. Atunci când vremea și programul îți permit, mergi pe afară în 

picioarele goale timp de vreo jumătate de oră, și vei vedea ce diferență mare poate face pentru a reduce 

nivelul de durere sau de stres. Stai pe jos, stai în picioare sau mergi pe sol, iarbă, nisip sau beton. Toate 

acestea sunt suprafețe conductoare din care corpul tău poate extrage energia Pământului. Lemnul, asfaltul 

și vinilul nu sunt conductoare. 

În mod ideal, ar fi bine ca experiența împământării să fie susținută și să devină parte din rutina zilnică. 

Beneficiile contactului cu pământul și ale împământării: 

 Reducerea inflamației 

 Reducerea durerii cronice 

 Îmbunătățirea somnului 

 Creșterea energiei 

 Reducerea stresului și promovarea calmului prin reducerea hormonilor de stres. 

 Normalizarea ritmurilor biologice incluzând ritmul circadian 

 Normalizarea tensiunii arteriale și a fluxului sangvin 

 Ameliorarea tensiunii musculare și a durerilor de cap 

 Îmbunătățirea simptomelor hormonale menstruale și feminine 

 Protejarea corpului de efectele EMF 

Sugestii 

Evident, mersul pe afară în picioarele goale este cel mai simplu și mai ieftin mod de a te împământa sau de a 

practica împământarea. Dacă te afli în apropierea unui ocean sau a unui corp natural de apă în care poți 

înota, acesta este un alt mod minunat de a o face. 

Pentru a funcționa cum trebuie, pielea trebuie să fie în contact direct cu piatra, solul sau apa. Plaja / oceanul 

este probabil cel mai bun loc deoarece nu numai că nisipul și apa sărată sunt extrem de conductoare, dar și 

apa sărată este foarte bogată în magneziu. Poate că acesta este motivul pentru care mulți oameni par să 

doarmă mai bine atunci când merg în vacanță la plajă! 

 



Mai multe detalii 

https://chopra.com/articles/grounding-the-human-body-the-healing-benefits-of-earthing  

https://www.youtube.com/watch?v=yRUKbnZekqo  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4378297/  

 

 

Această categorie cuprinde următoarele practici: Yoga, Postitul, Cinci ritualuri tibetane, Sporturi extreme 

în aer liber, Slacklining. Aceste metode se concentrează mai mult pe dimensiunea fizică, dar efectele pe 

care le putem obține prin ele au un impact mare asupra nivelului mental, emoțional și spiritual (în special 

postul și yoga). Aceste practici sunt diverse și abordează diferite interese personale și ritmuri de lucru. 

Unele dintre ele necesită materiale specifice, în timp ce altele solicită doar voința personală. Prin 

practicarea lor, putem obține atenție/mindfulness, concentrare, un nivel ridicat de energie, rezistență, 

depășirea limitelor personale, curaj, încredere, dezvoltarea unui sentiment de realizare și multe altele. 

 

 

Descriere 

Cele cinci ritualuri tibetane reprezintă un sistem de exerciții despre care se crede că a apărut de mai bine de 

2.500 de ani, care au fost mediatizate pentru prima oară de către Peter Kelder într-o publicație din 1939 

intitulată The Eye of Revelation (Ochiul Revelației). 

Ritualurile se consideră a fi o formă de yoga tibetană similară seriei de yoga originară din India. Cu toate 

acestea, cele Cinci Ritualuri și yoga tradițională tibetană evidențiază „o continuă secvență de mișcare” (în 

sanscrită: vinyasa), în timp ce formele indiene se concentrează pe „poziții statice”. Deși ritualurile au circulat 

între yoghini timp de zeci de ani, scepticii spun că tibetanii nu le-au recunoscut niciodată ca fiind practici 

autentice tibetane. 

Cele Cinci Ritualuri Tibetane, denumite de asemenea „Cele cinci ritualuri”, „Cei cinci tibetani” și „Cele cinci 

ritualuri de întinerire”. 

Sursă – adaptat după: https://en.wikipedia.org/wiki/Five_Tibetan_Rites 

Pune în practică 

Cel mai important lucru pe care trebuie să-l știi este că cele 

Cinci Ritualuri Tibetane funcționează în mod conjugat, 

deci dacă dorești să te bucuri de beneficiile remarcabile ale 

acestor Cinci exerciții tibetane antice, este bine să le 

parcurgi pe toate cele cinci, zilnic. Cu toate acestea, dacă 

suferi de obezitate, se recomandă să nu faci Ritualurile # 4 și 

# 5 până când nu ai dezvoltat suficientă forță la nivelul inimii. 

 

Sugestii 

Sfatul # 1. Dacă starea ta fizică este medie, începi doar cu 5-

7 repetări pentru fiecare dintre cele 5 ritualuri tibetane și 

crești progresiv spre setul complet de 21, adăugând 2-3 

repetări în fiecare săptămână. 

Este mult mai important să îți iei timp și să te concentrezi pe 

a face exercițiile corect, mai degrabă decât să te forțezi să 

faci să faci setul complet în cel mai scurt timp. 

Sfatul # 2. Evită să faci ritualurile seara, deoarece acestea 

construiesc o mulțime de energie în corp, care durează ore 

https://chopra.com/articles/grounding-the-human-body-the-healing-benefits-of-earthing
https://www.youtube.com/watch?v=yRUKbnZekqo
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4378297/


întregi și îți va fi greu să adormi. 

Sfatul # 3. Fă cei 5 tibetani pe stomacul gol, într-o zonă bine ventilată (în exterior, dacă este posibil, dar 

NU în soare) și poartă haine confortabile și lejere. 

Mai multe detalii 

http://www.mkprojects.com/pf_TibetanRites.htm  
https://www.youtube.com/watch?v=tJASBgyRStE  
https://www.youtube.com/watch?v=UVmhHjkHYjk  
 

 

Descriere 

Yoga este un grup de practici fizice, mentale și spirituale care au originea în India antică. Există o mare 

varietate de școli, practici și scopuri ale yoga, în hinduism, budism și jainism. Printre cele mai cunoscute 

tipuri de yoga se numără Hatha yoga și Rāja yoga. 

Originile yogăi se presupune că provin din tradițiile indiene pre-vedice; este menționată în Rigveda, dar cel 

mai probabil s-a dezvoltat în jurul secolelor al VI-lea și al V-lea î.e.n, în mișcările ascetice și śramaṇa din India 

antică. Cronologia celor mai vechi texte care descriu practicile de yoga este neclară, atribuite de unii 

Upanișadelor Hinduse. Yoga Sutra din Patanjali datează din prima jumătate a mileniului I d.Hr., dar a ajuns 

cunoscută în Occident abia în secolul XX. Textele Hatha yoga au apărut în jurul secolului al XI-lea, cu origini 

în tantra. 

Adaptat după - https://en.wikipedia.org/wiki/Yoga 

Cei mai mulți dintre noi sunt obișnuiți să ne căutăm împlinirea în afara noastră. Trăim într-o lume care ne 

determină să credem că realizările exterioare ne pot oferi ceea ce ne dorim. Cu toate acestea, din nou și din 

nou, experiențele noastre ne arată că nimic extern nu poate îndeplini în întregime dorința adâncă de „ceva 

mai mult”. În cea mai mare parte a timpului, însă ne găsim tinzând înspre ceea ce pare să se afle 

întotdeauna dincolo de posibilitatea noastră. Suntem prinși în a face mai degrabă decât în a fi, mai degrabă 

în acțiune decât în conștientizare. Ne este greu să ne imaginăm o stare de calm și de odihnă completă în 

care gândurile și sentimentele încetează să danseze într-o mișcare perpetuă. Totuși, printr-o astfel de stare 

de liniște, putem atinge un nivel de bucurie și înțelegere imposibil de realizat altfel. 

Se spune în Biblie: „Fiți calmi și veți ști că Eu sunt Dumnezeu”. În aceste câteva cuvinte se află cheia științei 

Yoga. Această știință spirituală străveche oferă un mijloc direct de a atenua turbulența naturală a gândurilor 

și neliniștea trupului care ne împiedică să cunoaștem ceea ce suntem cu adevărat. 

În mod obișnuit, conștiința și energiile noastre sunt îndreptate spre exterior, spre lucrurile lumești, pe care 

le percepem prin instrumentele limitate ale celor cinci simțuri ale noastre. Deoarece rațiunea umană 

trebuie să se bazeze pe datele parțiale și adesea înșelătoare furnizate de simțurile noastre fizice, trebuie să 

învățăm să atingem niveluri mai profunde și mai subtile de conștientizare, dacă vrem să rezolvăm enigmele 

vieții - Cine sunt eu? De ce sunt aici? Cum îmi dau seama de Adevăr? 

Yoga este un proces simplu de inversare a fluxului obișnuit de energie și de conștiință care pornește spre 

exterior, astfel încât mintea să devină un centru dinamic al percepției directe care nu mai depinde de 

simțurile supuse greșelilor, ci este capabilă să experimenteze Adevărul. 

Prin practicarea metodelor pas cu pas ale Yoga, fără a lua orice de bun, din perspectivă emoțională, și fără 

credințe oarbe, ajungem să ne cunoaștem unitatea cu Inteligența, Puterea și Bucuria Infinite, care dau viață 

tuturor ființelor și care sunt esența propriului nostru Sine. 

Recunoașterea drepturilor asupra articolului de mai sus se face în baza „așteptării unei revendicări”. Deținătorul 

drepturilor de autor nu a fost găsit. Orice informație care ne va permite să contactăm deținătorul drepturilor de 

autor va fi apreciată. 

 

http://www.mkprojects.com/pf_TibetanRites.htm
https://www.youtube.com/watch?v=tJASBgyRStE
https://www.youtube.com/watch?v=UVmhHjkHYjk


Pune în practică 

https://www.youtube.com/user/yogawithtim/featured  

https://www.youtube.com/watch?v=tklllKHDkIE  

https://www.youtube.com/watch?v=3SZ2xVnbcxY 

 

Sugestii: 

Înainte de a începe practica, te rugăm să afli mai multe despre principiile de bază ale exercițiilor din Yoga 

(individuale sau de grup). Îți recomandăm, dacă nu ai experiență anterioară, să încerci mai întâi cu un 

profesor certificat căruia să-i urmezi sfaturile. 

Mai multe detalii 

https://en.wikipedia.org/wiki/Yoga  

http://www.internationalyogafederation.net/  

https://www.yogaalliance.org/  

https://www.artofliving.org/in-en/yoga  

 

 

https://www.youtube.com/user/yogawithtim/featured
https://www.youtube.com/watch?v=tklllKHDkIE
https://www.youtube.com/watch?v=3SZ2xVnbcxY
https://en.wikipedia.org/wiki/Yoga
http://www.internationalyogafederation.net/
https://www.yogaalliance.org/
https://www.artofliving.org/in-en/yoga


Descriere 

Postitul este o abstinență sau o reducere a ingerării unor 

anumite alimente sau a tuturor alimentelor, băuturilor, ori 

ambele, pentru o perioadă de timp. Postul negru este în 

mod normal definit ca abstinența de la toate alimentele și 

lichidele pentru o perioadă definită, de obicei o perioadă de 

24 de ore sau un număr de zile. Postul cu apă permite 

consumul de apă, dar nimic altceva. Alte posturi pot fi doar 

parțial restrictive, limitând numai anumite alimente sau 

substanțe. Postul poate fi, de asemenea, intermitent în 

natura sa. Practica postitului poate interzice și actul sexual 

sau alte activități, pe lângă alimentație. 

Sursă: https://en.wikipedia.org/wiki/Fasting 

Pune în practică 

Postul este o practică efectuată de-a lungul vremurilor în 

aproape toate culturile. La început a fost făcut din motive 

sacre. Oamenii au postit colectiv în anumite momente 

pentru a acorda un omagiu lui Dumnezeu sau pentru a li se 

oferi o anumită binecuvântare. Astăzi, acest spirit este 

menținut în practicile precum Postul Mare sau Ramadanul musulman. 

Adevărul este că, de-a lungul timpului, s-a descoperit că postul poate aduce mari beneficii atât corpului, cât 

și minții. Este abordat ca un exercițiu care permite detoxifierea corpului și contribuția la vindecarea 

diferitelor boli. De asemenea, postul este benefic atât pentru minte, cât și pentru spiritul, în măsura în care 

cere să ne punem în joc voința și abilitatea de renunțare. 

Postul este un act de austeritate voluntară. Din acest motiv, întărește mintea și contribuie la creșterea 

concentrării. Cumva, eliberează mintea, astfel încât să se poată concentra asupra cunoașterii și 

recunoașterii de sine. Este o încercare a voinței care, în tot cazul, nu trebuie dusă la extrem, până în punctul 

de a încălca limitele organismului sau ale minții. 

Postul ne amintește că avem puterea de a renunța chiar și la ceva fundamental, precum mâncarea. 

Lipsindu-ne în mod voluntar de alimente, putem accesa o nouă perspectivă. Este o practică ce ne obligă să 

ne întoarcem privirea înspre noi înșine, să percepem cu mai multă claritate semnalele pe care ni le 

transmite corpul nostru, și să identificăm emoțiile care ne însoțesc. Cei care postesc ne asigură că percepția 

și sensibilitatea cresc în timpul perioadelor de abstinență. 

Rezultatul acestor practici, atunci când sunt efectuate corect, este foarte benefic pentru lumea emoțională. 

Se resimte un autocontrol mai bun, ceea ce sporește încrederea și stima de sine. Apare un sentiment de 

bunăstare și toleranță la frustrare. Cei care postesc sunt de obicei mai liniștiți, au un auto-control mai bun și 

o mai mare conștiință de sine. 

Sursa: https://exploringyourmind.com/fasting-spiritual-practice/ 

Sugestii 

Este important să te decizi cu privire la intențiile pentru care postești. Poți face acest lucru din motive de 

ordin fizic, pentru curățirea corpului, sau din motive de ordin emoțional/mental (conexiunea cu sine, 

dezvoltarea auto-controlului) sau mai degrabă de ordin spiritual (pentru intenții transcendentale, orientare 

interioară, scop în viață). Poți începe postul într-un mod progresiv, crescând încet intensitatea și durata 

postului. 

Mai multe detalii 

http://www.mindthesciencegap.org/2013/04/10/fasting-for-mental-health-does-it-work/ 

 

 

https://exploringyourmind.com/fasting-spiritual-practice/
http://www.mindthesciencegap.org/2013/04/10/fasting-for-mental-health-does-it-work/


Descriere: 

Sporturile extreme sunt activități recreative percepute ca implicând un grad ridicat de risc. Aceste activități 

implică adesea viteză, înălțime, un nivel ridicat de efort fizic și echipamente extrem de specializate. Mai 

nou, definiția utilizată în mod obișnuit, derivată din cercetare, indică „o activitate competitivă (comparativă 

sau bazată pe autoevaluare) în care participantul este supus unor provocări fizice și mentale naturale sau 

neobișnuite, cum ar fi viteza, înălțimea, adâncimea sau forțele naturale. și în care procesarea rapidă și 

precisă la nivel cognitiv perceptiv poate fi necesară pentru a obține rezultate bune”, conform Dr. Rhonda 

Cohen (2012). 

Pune în practică 

Beneficiile sporturilor extreme: 

Obții capacitatea de a rămâne centrat 

Sporturile extreme pot împinge la limitele fizice și mentale. Când se întâmplă acest lucru, este ușor să îți 

pierzi cumpătul, dar acest lucru poate conduce la greșeli periculoase. Persoanele care efectuează în mod 

regulat activități cum ar fi săritura din avion își modifică de fapt structura chimică a minții lor. Când se 

întâmplă acest lucru, devii mai capabil să rămâi calm și centrat, în timpul situațiilor stresante. 

Îți îmbunătățești abilitățile de gestionare a fricii  

Cei care participă la sporturile extreme pot să-și transforme frica într-o experiență pozitivă. Probabil că nu 

sunt prea mulți oameni din lume care nu se vor simți înfricoșăți prima dată când sar dintr-un avion sau se 

duc la bungee jumping. Făcând aceste lucruri și văzând că ajungi în siguranță de cealaltă parte, te ajută să-ți 

diminuezi răspunsul la frică. Vei învăța de asemenea cum să utilizezi mecanisme de coping precum 

meditația, în avantajul tău. 

Îți oferă sentimentul de umilitate 

A avea sentimentul de a fi umil este de fapt extrem de important. Acest lucru ne face să ne raportăm mai 

ușor la ceilalți și ne poate ajuta să evităm dobândirea unei reputații negative. Prin sporturile extreme, 

trebuie să accepți faptul că nu ești perfect sau nemuritor. În schimb, pentru a supraviețui experienței, 

trebuie să îți privești în ochi propria moarte, să înveți cum să folosești echipamentul de siguranță în mod 

corespunzător, și să fii dispus/ă să asculți instrucțiunile instructorului. 

Crește încrederea în sine 

Sporturile extreme te provoacă să depășești provocări fizice dificile. La urma urmei, nu este ușor să urci pe 

munte. Dar dacă poți să duci la bun sfârșit aceste provocări, recompensele tale vor fi mult mai mult decât 

fizice. Studiile au găsit o legătură puternică între sporturile extreme și un nivel mai înalt de încredere în 

sine. Acest lucru are sens atunci când iei în considerare faptul că îndeplinirea unei sarcini atât de 

înfricoșătoare din punct de vedere fizic este 

ceva de care ar trebui să te simți mândru. 

Sugestii 

Înainte de a încerca orice activități riscante, 

asigură-te că îți folosești inteligența, prin 

următoarea listă de sfaturi și măsuri de 

siguranță: 

 Poartă cască. Trebuie să spun mai mult decât 

atât? 

 Poartă o garnitură de protecție adecvată. 

Acestea ar putea include genunchiere, 

cotiere, protecții pentru încheietura mâinii 

etc. 

 Încălzește-te. Ca în orice alt exercițiu, este 

necesară o încălzire adecvată pentru a-ți 

menține mușchii și articulațiile. 

 Poartă îmbrăcăminte adecvată. 



 Zicala „Dacă nu e durere, nu e plăcere” nu trebuie să se aplice aici. Știu că parcă acesta ar fi motto-ul 

sporturilor extreme, dar dacă te rănești, ar trebui să oprești activitatea și să apelezi la un medic. 

 Ia lecții. Majoritatea oamenilor ar beneficia extrem de mult de a învăța de la cineva care se pricepe. 

 Găsește-ți un partener. Dacă o fată își șterge bicicleta de noroi în pădure, o să audă cineva? Dacă e 

deșteaptă, da, pentru că asta ar înseamnă că nu a mers singură la drum și va avea pe cineva care să sune 

la 112 dacă va fi nevoie. 

Mai multe detalii 

https://en.wikipedia.org/wiki/Extreme_sport  

https://www.livestrong.com/article/472872-advantages-disadvantages-of-extreme-sports/ 

https://extremefreestyle.wordpress.com/2008/05/24/list-of-extreme-sports/  

 
 
 

 
Descriere 

Slacklining se referă la actul de a merge sau de a-ți menține echilibrul de-a lungul unei chingi plate 

suspendate, care este tensionată între două ancore. Slacklining-ul este similar cu mersul pe coarda 

suspendată și mersului pe frânghia întinsă. Chingile suspendate diferă față de coarde și frânghii, prin 

materialul folosit și prin tensiunea variabilă aplicată în timpul utilizării. Slackline este tensionat în mod 

semnificativ mai puțin decât coardele și frânghiile întinse, pentru a crea o linie dinamică ce se va întinde și 

va sălta ca o trambulină lungă și îngustă. Tensiunea poate fi ajustată pentru a se potrivi utilizatorului, iar 

diferitele tipuri de chingi pot fi folosite în funcție de situație. Slackline-ul este răspândit datorită simplității 

și versatilității sale; acesta poate fi utilizat în medii diferite cu puține componente. 

Adaptat după - https://en.wikipedia.org/wiki/Slacklining 

Pune în practică 

Curba de învățare în slacklining este foarte accelerată, astfel că după doar câteva sesiuni vei observa o 

mulțime de progrese. Într-adevăr, pare mai dificil decât este în realitate! Aici vei găsi câteva sfaturi care te 

vor ajuta să progresezi rapid în arta slacklining: 

 Poziționează chinga la aproximativ 30 - 50 cm de la sol sau sub talia ta. Pe măsură ce progresezi, o poți 

așeza la un nivel mai înalt, în funcție de tipul practicii tale. Pornirea de la un nivel scăzut îți va permite să 

te urci pe slackline cu ușurință, în timp ce te obișnuiești cu senzația, și îți va servi ca ajutor psihologic. 

 Odată ce te-ai urcat pe slackline, exersează rămânând în același loc și nu începe să mergi pe chingă până 

nu-ți regăsești echilibrul. Apoi, stai cu un picior în aer timp de câteva secunde, în timp ce celălalt picior 

te va ajuta să-ți găsești echilibrul, iar apoi fă același lucru și cu celălalt picior. 

 Folosește-ți brațele și joacă-te cu ele. În mod ideal, nivelul brațelor este la nivelul capului. Mișcându-le și 

jucându-te cu ele te vei relaxa, și în același timp îți vei putea găsi mai ușor echilibrul. Nu uita să-ți miști 

unul din picioare pentru a-ți echilibra întregul corp. 

 Probabil cel mai important lucru în slacklining este să găsești un punct (și numai unul) în fața ta pentru 

a-ți concentra privirea, poate asupra copacului din fața ta, asupra celuilalt capăt al chingii de slackline, 

asupra unui banner, a unui steag etc. Nu este recomandat să te uiți la slackline sau la picioarele tale. 

 Odată ce ai dobândit un echilibru, poți începe să mergi. Începe cu pași mici și mergi încet la început. Nu 

te lăsa coplești de emoțiile și de graba de a ajunge în cealaltă parte. Ca în orice altceva, răbdarea și 

perseverența te vor ajuta să-ți atingi obiectivele într-un mod mai eficient. Slacklining-ul poate fi privit ca 

o meditație în mișcare. 

 Nu uita să respiri! Respirația profundă în timpul slacklining ajută foarte mult. Transform-o într-o practică 

meditativă și respiră profund, fă câțiva pași, apoi expiră complet. Ar trebui să te simți natural/ă și 

relaxat/ă. 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Extreme_sport
https://www.livestrong.com/article/472872-advantages-disadvantages-of-extreme-sports/
https://extremefreestyle.wordpress.com/2008/05/24/list-of-extreme-sports/


Sugestii 

 Începe sărind și 

scuturând brațele, 

picioarele și întregul corp 

timp de un minut. De 

asemenea, îți poți  

întinde corpul sau poți 

face niște yoga înainte de 

a începe slacklining. Asta 

te va relaxa și te va 

încălzi. 

 Slacklining este mai ușor 

cu un partener care îți 

poate oferi brațul sau 

umărul său pentru a te 

putea relaxa și a începe 

să mergi și pentru a 

obține sentimentul de 

relaxare. Brațele ar trebui 

să aibă suficient spațiu pentru a fi larg întinse, așadar spune-i partenerului să nu se apropie prea mult. 

După câteva incercări, pe măsură ce devii mai confortabil/ă cu slackline-ul, continuă pe cont propriu. 

 Odată ce ai reușit să faci câțiva pași într-o manieră constantă, încearcă să-ți folosești și alți mușchi ai 

corpului. Mișcă-ți trunchiul, îndoaie-ți puțin genunchii, mișcă-te ca și când urmează să sari, dobândește o 

senzație de plutire. Ideea este să te relaxezi pe slackline și să mergi ca o felină, în mod grațios și relaxat. 

 Ia pauze din când în când. Slacklining folosește mușchi pe care majoritatea oamenilor nu îi folosesc. 

Atunci când picioarele și brațele obosesc, fă o pauză și apoi începe din nou. S-ar putea să simți de 

asemenea un fel de epuizare mentală după ce încerci slacklining timp de câteva ore. Aceasta se 

datorează exercitării concentrării pe perioade lungi de timp. 

Mai multe detalii 

https://en.wikipedia.org/wiki/Slacklining  

http://xtremesport4u.com/extreme-land-sports/what-exactly-is-slacklining/  

 
 
 
 
 
 

Această categorie cuprinde următoarele practici: Ascultat muzică și cântat, Mișcarea autentică, Cerc de 

tobe, Teatru de improvizație, Arta decorării solului, Echilibrarea pietrelor, Poezia sufletului, Origami. 

Pentru a dezvolta o atitudine pozitivă, oamenii trebuie să se exprime, trebuie să creeze, să genereze artă în 

diferite forme. Aceste practici combină mișcarea corpului, muzica, vorbirea, cuvintele, abilitățile spațiale și 

matematice. Prin ele, o persoană poate dobândi autenticitate personală, poate învăța cum să-și exprime 

ideile într-un mod mai creativ, poate crea și simți frumusețea, poate dezvolta armonie interioară, atenție și-

și poate întări conexiunile sociale. 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Slacklining
http://xtremesport4u.com/extreme-land-sports/what-exactly-is-slacklining/


Descriere 

Simplu spus, un cerc de tobe sau un 

cerc de ritm este un grup de oameni, 

de la câțiva la mai mulți, așezați pe 

scaune dispuse într-un cerc, care 

trăiesc experiența unei creații 

muzicale spontane, folosind o 

varietate de tobe și instrumente de 

percuție. Cercurile de tobe sunt o 

formă populară de terapie prin 

muzică. 

Într-o astfel de situație, fiecare 

persoană se poate exprima prin 

instrumentul său individual, 

participând simultan ca parte a unui 

întreg. Astfel de grupuri pot varia de 

la doar câteva persoane până la mii 

de persoane. 

Pune în practică 

Cercurile de tobe nu au nici un început, nici un sfârșit, nici un punct de sus, nici unul de jos. O astfel de 

construcție pune fiecare participant pe picior de egalitate, o altă componentă importantă într-o situație 

terapeutică. Cercurile de tobe pot fi facilitate, ceea ce înseamnă că ele sunt, într-o anumită măsură, ghidate 

de un facilitator care încurajează participanții. 

Spre încântarea toboșarilor de pretutindeni, unele studii arată într-adevăr că bătutul la tobe accelerează 

vindecarea fizică, sporește sistemul imunitar, conduce la sentimentul stării de bine și chiar are un efect 

calmant asupra persoanelor care suferă de autism, Alzheimer și diverse experiențe traumatice. 

Sugestii 

Un cerc de tobe este o modalitate distractivă, interesantă și puternică de a aduce oamenii împreună prin 

muzică. 

Un cerc facilitat de tobe promovează un mediu sigur, lipsit de stres și distractiv pentru a împuternici 

participanții. 

Un cerc de tobe vă va îmbunătăți experiența de învățare prin modalități vizuale, auditive și kinestezice. 

În timp ce participanții se relaxează, se bucură și explorează muzica, dau naștere la creativitatea și 

curiozitatea lor naturală, iar ritmurile cresc și se schimbă. 

Sursa: http://drumaticinnovation.com/what-is-drum-circle 

Mai multe detalii 

https://en.wikipedia.org/wiki/Drum_circle 

https://www.thoughtco.com/drum-therapy-1729574 

https://www.thoughtco.com/therapeutic-drumming-1729575 
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Descriere 

Muzica este o mare parte a naturii umane. Indiferent dacă alegem să cântăm, să ascultăm muzică sau să 

cântăm la un instrument, implicarea în muzică aduce beneficii extraordinare sănătății noastre. Află-le mai 

jos. 

A asculta muzică este un act profund legat de viața de zi cu zi. Indiferent dacă este la serviciu, acasă, în 

timpul exercițiilor fizice sau la volan, muzica preferată ne asigură întotdeauna o companie bună. Dar știai 

că, pur și simplu ascultând muzică, îți poți îmbunătăți starea generală de bine? De altfel, există dovezi 

puternice care arată că ascultatul muzicii poate ajuta în următoarele feluri: 

 Muzica te face mai fericit/ă 

 Muzică îmbunătățește performanța în alergare 

 Muzica scade stresul și îmbunătățește sănătatea 

 Muzica te ajută să dormi mai bine 

 Muzica reduce depresia 

 Muzica te ajută să mănânci mai puțin 

 Muzica îmbunătățește starea de spirit la volan 

 Muzica întărește învățarea și memoria 

 Muzica relaxează pacienții înainte sau după operație 

 Muzica reduce durerea 

 Muzica ajută pacienții cu Alzheimer să își amintească mai multe 

 Muzica îmbunătățește recuperarea la pacienții cu accident vascular cerebral 

 Muzica mărește inteligența verbală 

 Muzica ridică IQ-ul și performanța școlară 

 Muzica îți menține creierul sănătos la vârste înaintate 

 

În plus, actul de a cânta sau de a cânta la un instrument poate îmbogăți beneficiile menționate mai sus prin 

adăugarea următoarelor: 

 Cântatul îți poate lărgi cercul de prieteni 

 Cântatul îți sporește încrederea 

 Cântatul îți extinde abilitățile de comunicare 

 Cântatul îți crește capacitatea de a aprecia cântăreți profesioniști 

 Cântatul la un instrument muzical menține mintea ascuțită 

 Cântatul la un instrument muzical îmbunătățește coordonarea 

 Cântatul la un instrument muzical promovează sentimentul realizării personale 

 Cântatul la un instrument muzical stimulează concentrarea 

Pune în practică 

Bucură-te de muzică urmând una sau mai multe dintre practicile sugerate! Ține minte! Nu e nevoie să fii 

perfect/ă în privința aceasta pentru a te bucura de ea și a-i simți beneficiile! 

Sugestia 1: Răsfață-te ascultând muzică! Pornește radioul, folosește un canal de muzică online sau ascultă-ți 

melodia preferată. Relaxează-te, închide-ți ochii și bucură-te! 

Gândește-te cu atenție la tonul, starea de spirit și senzația muzicii. Care sunt sentimentele intangibile ale 

cântecului? Începe pur și simplu prin a întreba: este o muzică veselă sau tristă? Instrumentele sună intens și 

pline de viață, sau serioase și sobre? Ce fel de scenă îți imaginezi că se potrivește cu piesa - ploioasă, 

însorită, plină de bucurie, îngrijorare, tristețe etc. Unele cuvinte pe care trebuie să le țineți minte. 

Simte vibrațiile, lasă melodia să străbată în jurul tău și fii deschis/ă să asculți poveștile pe care ți le 

împărtășește. Apreciază și onorează darul muzicii! 

Sugestia 2: Începe să cânți! Găsește un loc în care te simți confortabil și cântă o melodie. Poți să redați 

cântece pe fundal dacă dorești. Acest lucru îți va ușura cântecul. Nu mă interesează dacă cânți corect sau 

nu. Doar cântă din inimă! Și e important să alegi o melodie care îți place! 



Sugestia 3: Cântă la un instrument! Dacă știi deja să cânți la un instrument, apucă-te de treabă și lasă-l să-ți 

dezvăluie pasiunea pentru muzică. Dacă nu știi să cânți la un instrument, ia-ți niște instrumente simple de 

percuție și joacă-te cu ele! Vei fi surprins/ă să descoperi cât de ușor este! 

Sugestii 

Dacă dorești să explorezi mai mult subiectul muzicii 

 Mergi la un concert sau la un festival pentru a asculta muzică live 

 Alătură-te unui cor 

 Ia lecții la un instrument muzical 

 Explorează link-urile de mai jos 

http://www.wikihow.com/Listen-to-Music 

http://www.wikihow.com/Have-a-Good-Singing-Voice 

http://www.wikihow.com/Learn-to-Play-an-Instrument 

Mai multe detalii 

https://en.wikipedia.org/wiki/Singing 

https://www.britannica.com/art/singing 

https://whatworkswellbeing.org/music-singing/ 

http://www.dailymail.co.uk/health/article-137116/Why-listening-music-key-good-health.html 

http://www.hungryforchange.tv/article/the-health-benefits-of-listening-to-music  

http://www.lifehack.org/317747/scientists-find-15-amazing-benefits-listening-music  

http://takelessons.com/blog/health-benefits-of-singing  

http://www.healthfitnessrevolution.com/top-10-health-benefits-playing-instrument/ 
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Descriere 

Teatrul de improvizație, adesea numit improv sau impro, este forma de teatru, adesea comedie, în care 

majoritatea scenelor sau chiar tot ceea ce se petrece pe scenă sunt neplanificate și fără un scenariu: sunt 

create spontan de artiștii interpreți. În forma sa cea mai pură, dialogul, acțiunea, povestea și personajele 

sunt create în mod colaborativ de către jucători, pe măsură ce improvizația se desfășoară în prezent, fără a 

folosi vreun scenariu gata pregătit și scris. 

Teatrul de improvizație se transpune în spectacole sub forma unei serii de stiluri de comedie improvizată, 

precum și în unele spectacole teatrale non-comedie. Este uneori folosit în film și televiziune, atât pentru a 

dezvolta personaje și scenarii, cât și ocazional ca parte a produsului final. 

Teatrul de improvizație  permite adesea o relație interactivă cu publicul. Grupurile de improvizație solicită 

adesea sugestii din partea publicului ca sursă de inspirație, ca o modalitate de implicare a audienței și ca 

mijloc de a demonstra că spectacolul nu este regizat. 

Pune în practică 

Pentru ca o scenă improvizată să aibă succes, improvizatorii implicați trebuie să lucreze împreună pentru a 

defini parametrii și acțiunea scenei într-un proces de co-creație. Cu fiecare cuvânt rostit sau acțiune 

realizată în scenă, un improvizator face o ofertă, ceea ce înseamnă că el sau ea definește un element al 

realității scenei. 

 

Nu există reguli absolute în improvizație, dar aici sunt câteva principii sugerate în mod obișnuit: 

 Ascultă: mai ușor de zis decât de făcut, și asta este exact esența. 

 Acordul: spune da și adaugă ceva, nu respinge ideile. 

 Munca în echipă: aveți o minte de grup, gândește-te la alții. 

 Nu bloca: furtul de glume / neascultare / schimbarea subiectului. 

 Relația: concentrează-te asupra relației dintre personaje, nu doar asupra subiectului scenei. 

 Inițiere: cine, ce, când, pentru a deschide scena. 

 Punctul de vedere, opinia și intenția: avându-le, te ajută să exprimi și să construiești personajul. 

 Fii în personaj: menține-ți personajul pe toată durata scenei. 

 Nu pune întrebări: prea multe întrebări pot face ca partenerul tău să facă toată munca. 

 Fă alegeri active: fă ceva. Nu vorbi doar din cap. 

Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Improvisational_theatre#Some_principles_of_improv 

Sugestii 

În prezent, improvizația se practică în diferite colțuri ale lumii, în scopuri diferite: divertisment, arte, 

educație, terapie, afaceri etc. Faptul că o metodă simplă este folosită în atâtea domenii diferite îi arată 

puterea de a crea noi abilități și atitudini de viață. 

Scurte activități de improvizație pot fi folosite pentru a energiza grupurile, pentru a dezvolta dinamica 

grupului și pentru a petrece un timp minunat împreună. 

Mai multe detalii 

http://improvencyclopedia.org/ 

http://learnimprov.com/ 
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Descriere 

Arta cuprinde o gamă variată de 

activități umane care duc la crearea de 

artefacte vizuale, auditive sau 

performative (lucrări de artă), ce 

exprimă abilitățile imaginative sau 

tehnice ale autorului, destinate să fie 

apreciate pentru frumusețea sau 

puterea lor emoțională. În forma lor cea 

mai generală, aceste activități includ 

producția de opere de artă, critica artei, 

studiul istoriei artei și diseminarea 

estetică a artei. 

Cel mai recent sens al cuvântului artă 

este ca o abreviere pentru arta creativă 

sau arta plastică care a apărut la 

începutul secolului al XVII-lea. Arta 

creativă sau rafinată se referă la o 

abilitate folosită pentru a exprima creativitatea artistului sau pentru a trezi sensibilitatea estetică a 

publicului, ori pentru a atrage publicul înspre a lua în considerare o lucrare mai artistică sau mai rafinată. 

Arta creativă este ceva care stimulează gândurile, emoțiile, convingerile sau ideile individului prin simțuri. 

Lucrările de artă pot fi făcute în mod explicit în acest scop, sau interpretate pe baza unor imagini sau 

obiecte. 

Pune în practică 

 Decide forma de artă pe care dorești să-l încerci. Vrei să încerci să desenezi, să pictezi sau să sculptezi? 

 Cercetează și învață elementele de bază. Află cât de mult poți despre forma artistică aleasă: citește cărți 

și articole, vizionează filme sau videoclipuri educative și cercetează diferite metode și abordări ale altor 

artiști din acest mediu. 

 Obține consumabilele de care vei avea nevoie pentru forma aleasă. 

 Observă lumea din jurul tău cu ochiul unui artist. O parte esențială a artistului este observarea lumii din 

jurul și reflectarea ei în lucrarea ta de artă. Observă cum se schimbă lumina în timpul zilei, ce efecte au 

culorile asupra ta, cum te face să te simți o anumită interacțiune. După cum se spune, este de fapt 

foarte important să te oprești pentru a mirosi trandafirii. Oferă-ți timp pentru a deveni pe deplin 

conștient/ă de mediul înconjurător și pentru a-ți lăsa observațiile să te scufunde în creația artistică. 

 Fa-ți timp pentru arta ta și începe-o! 

 Dezvoltă-ți propriul stil. Nu-ți fie frică să faci artă din inima ta. Las-o să te ghideze, astfel încât formele și 

culorile să fie inspirate de sinele tău autentic! 

Sugestii 

Dacă nu ai petrecut până acum prea mult timp în crearea de artă, s-ar putea să te simți descurajat/ă de a 

încerca să o faci acum. Adevărul este că toată lumea este un artist; trebuie doar să ne exprimăm ideile 

creative într-un mod deosebit. Dacă există un tip specific de artă despre care dorești să afli mai multe, 

mergi către el, dar nu-ți fie teamă să explorezi și să încerci și alte forme de exprimare artistică. 

Mai multe detalii 

https://en.wikipedia.org/wiki/Art 

http://www.wikihow.com/Become-an-Artist  

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Art
http://www.wikihow.com/Become-an-Artist


Descriere 

Arta decorării solului (Land Art) este creativă și distractivă și poate fi realizată de oricine. 

Aceasta implică realizarea de artă și sculpturi utilizând materialele pe care le găsiți în natură, cum ar fi 

frunze, conuri de brad, crengi, pietricele, pietre, nisip și cochilii. 

Poți să faci animale, modele, cercuri, spirale, chiar și contururi de dimensiune naturală ale tale și prietenilor 

tăi. 

Indiferent că te afli la școală, în vacanță sau doar ai ieșit la plimbare, decorarea solului se poate face 

oriunde. 

Petrecând timp în decorarea solului, îți vei folosi imaginația, vei fi creativ/ă, vei avea parte de aer curat și vei 

învăța totul despre natură și locurile naturale. 

Poți învăța despre copaci și frunze; despre pietricele și creaturi marine; despre anotimpuri, ciclurile vieții și 

multe altele! 

Nu există o activitate mai bună care să combine creativitatea și învățarea; distracția și exercițiul fizic, și 

oportunitățile de a te juca și a explora. Lumea noastră este plină de locuri minunate naturale, iar decorarea 

solului îi va ajuta pe copii să descopere totul despre natură, în timp ce se exprimă și își stimulează mințile în 

moduri fantastice. 

Pune în practică 

Arta decorării solului (Land Art) este ușor de făcut de către copii și adulți de orice vârstă. Tot ce ai nevoie 

este ceva timp și imaginație. Tot ce trebuie să faci este să găsești un loc de explorat: un parc, pădurea sau 

poate o plajă. Uită-te la lucrurile pe care le găsești acolo: pietricelele, cochiliile; frunzele, conurile de brad; 

pietre și bolovani. Folosește-le pentru a face modele, cercuri, spirale, colecții; orice iți captează interesul. 

Lasă-ți imaginația să sburde! Decorarea solului este ușoară și distractivă și poate fi făcut de oricine, oriunde! 

Arta decorării solului se poate realiza în orice moment al anului. Primăvara există o mulțime de plante verzi 

în creștere. Vara, lumea abundă de viață. Toamna, natura este viu colorată și, în sfârșit, iarna Moș Gerilă 

aduce zăpada și gheața înainte ca ciclul vieții să înceapă din nou. 

Sursa: http://landartforkids.com/ 

Sugestii 

Un element important este să nu rănești natura, prin ruperea ramurilor copacilor, spargerea pietrelor etc. 

Folosește materialele așa cum le găsești. Înainte de a le folosi, poți cere permisiunea materialelor naturale, 

iar apoi le poți mulțumiți pentru contribuția lor la lucrarea ta de artă. 

Mai multe detalii 

http://landartforkids.com/section345249.html 

http://edutechwiki.unige.ch/en/Land_art 
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Descriere 

Echilibrarea pietrelor (stivuirea pietrelor sau a bolovanilor) reprezintă o artă, o disciplină sau un hobby în 

care pietrele sunt echilibrate în mod natural una peste cealaltă, în diferite poziții. Folosirea adezivilor, 

legarea prin fire, suporturi sau inele nu sunt permise. 

Echilibrarea pietrelor poate fi o artă performativă, un spectacol sau un ritual, în funcție de interpretarea 

dată de către public. În esență, aceasta presupune așezarea unor combinații de piatră sau bolovani în 

aranjamente care necesită răbdarea și sensibilitatea față de generarea produselor finale, care par a fi fizic 

imposibile, în timp ce, de fapt, ele sunt doar foarte improbabile. Persoanele care echilibrează pietrele poate 

lucra gratuit sau contra cost, individual sau în grup, iar intențiile și interpretările publicului pot varia în 

funcție de situație sau de locul desfășurării. 

Echilibrarea pietrelor a fost, de asemenea, descrisă ca un tip de rezolvare a problemelor, iar unii artiști o 

consideră o abilitate legată de conștientizare. Unele lucrări au fost descrise ca un truc magic pentru minte. 

Sursă: https://en.wikipedia.org/wiki/Rock_balancing 

Pune în practică 

Michael Grab este un artist care face echilibrarea pietrelor din 2008. El spunea că: 

„Elementul fundamental pentru echilibrarea fizică este găsirea unui fel de „trepied” pe care piatra să se 

așeze. Fiecare piatră este acoperită de o varietate de crestături mai mici sau mai mari, care pot acționa ca 

un trepied pentru ca piatra să stea în poziție verticală sau în orice altă poziție pe care ți-ai putea-o închipui, 

în raport cu alte pietre. Acordând o atenție deosebită senzației create de pietre, vei începe să simți chiar și 

cele mai mici clicuri, în timp ce crestăturile pietrelor aflate în contact se mișcă una peste cealaltă. 

În paralel cu elementul fizic de a găsi trepiede, un element non-fizic fundamental este mai greu de explicat 

în cuvinte. Pe scurt, mă refer la meditație sau găsirea unui punct zero sau al tăcerii în tine. Unele echilibrări 

pot exercita o presiune semnificativă asupra minții și a răbdării tale. Provocarea este de a depăși orice 

îndoială care ar putea apărea.” 

Sugestii 

Poți strânge niște pietre din natură, pe care să le aduci cu tine acasă. Poți 

exersa echilibrarea pietrelor acasă. 

Echilibrarea pietrelor este o practică excelentă pentru cultivarea răbdării 

și a perseverenței. Lucrează și învață împreună cu alții și împărtășiți-vă 

experiențele. 

Mai multe detalii 

https://sites.google.com/site/rockbalancingart/home/a-brief-rock-

balancing-tutorial 

https://creators.vice.com/en_us/article/d749aj/stacking-rocks-

balanced-art-master 
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Descriere 

Fiecare persoană are în interior o parte artistică care se poate juca cu imagini, cuvinte, sentimente, simțuri. 

Cei mai mulți dintre noi nu sunt conștienți de această resursă interioară care poate crea prin cuvinte 

puternice simfonii de dorințe, speranțe, iubire, durere, tristețe, bucurie și mister. Notele care compun 

simfoniile sunt bucăți din profunzimile noastre, pe care unii le numesc SUFLETUL nostru. 

Poezia sufletului este o modalitate simplă de a accesa gândurile noastre profunde, sentimentele profunde, 

viziunile puternice. Este o modalitate de a fi vulnerabili și onești, ancorați și deschiși, simpli și înțelepți. Este 

un mod de a ne lăsa coplesiți de revelațiile vieții. Poezia sufletească nu trebuie percepută ca măiestria 

poeților specializați, ci mai degrabă ca un loc de joacă prin care putem trăi frumusețile vieții. Astfel, poezia 

Sufletului este pentru fiecare dintre noi. 

Pune în practică 

„Crează-ți obiceiul de a citi poeții sufletelor, de unul singur sau împreună cu prietenii. Citește fiecare poezie 

cu voce tare, foarte lent, cel puțin de două ori în fiecare întrunire. Lasă-ți imaginația și emoțiile să curgă. 

Memorează unele dintre poeziile tale preferate. Recită-le cu voce tare în sălbăticie. Scrie-ți propria poezie a 

sufletului și înregistrează-ți visele în versuri. Călătorește cu și prin poezii, și lasă-ți conștiința să treacă 

dincolo de granițe. Ia-ți notițe, în versuri sau în proză, cu privire la ceea ce găsești dincolo de graniță.” 

Sursa: cartea „Soulcraft”, de Bill Plotkin (pag. 206-208). 

Sugestii 

Poeziile Sufletului sunt foarte diverse. Nu este necesar să ai rimă sau ritm în poemele tale. Citește poezia 

sufletului, obișnuiește-te cu stilul profund al fiecărui autor și apoi să începe să scrii. Citește poeziile tale 

altor oameni și vezi cum reacționează la ele. 

Mai multe detalii 

https://www.poetryfoundation.org/poems-and-poets/poems 

http://www.davidwhyte.com/#home 

https://www.poetryfoundation.org/poets/mary-oliver 
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Descriere 

Origami (折 り 紙, de la ori care înseamnă „pliere”, și kami 

care înseamnă „hârtie” (kami se transformă în gami din 

cauza rendaku) este arta de pliere a hârtiei, adesea 

asociată culturii japoneze. În utilizarea modernă, cuvântul 

„origami” este folosit ca termen inclusiv pentru toate 

practicile de pliere, indiferent de cultura lor de origine. 

Scopul este de a transforma o foaie de hârtie pătrată într-

o sculptură finisată prin tehnici de pliere și sculptură. 

Practicanții moderni de origami descurajează, în general, 

folosirea tăieturilor, lipiciului sau marcajelor pe hârtie. Cei 

care creează origami folosesc adesea cuvântul japonez 

kirigami pentru a se referi la desene sau modele care 

folosesc tăieturi, deși tăierea este mai degrabă 

caracteristică tehnicilor de lucru cu hârtia provenite din 

China. 

Numărul mic al stilurilor de împăturire de bază în origami poate duce la numeroase combinații, cu scopul a 

realiza forme complicate. Cel mai cunoscut model origami este cocorul japonez din hârtie. În general, 

aceste desene sau modele încep cu o foaie de hârtie pătrată a căror laturi pot avea diferite culori, 

imprimeuri sau modele. Origami tradițional japonez, care a fost practicat din perioada Edo (1603-1867), a 

fost adesea mai puțin strict în legătură cu aceste convenții, uneori tăind hârtia sau folosind alte forme decât 

pătratul de la care să înceapă. Principiile origami sunt de asemenea utilizate în stenturi, ambalaje și alte 

aplicații inginerești. 

Adaptat după: https://en.wikipedia.org/wiki/Origami 

Pune în practică 

Zece motive pentru a practica Origami 

 Origami este portabil. Îl poți practica oriunde. 

 Origami reduce stresul. Te poți concentra asupra momentului prezent și te poți simți împăcat/ă. Este 

meditativ. 

 Origami este accesibil. Nu necesită materiale costisitoare. 

 Origami este artistic. E poezie din hârtie. Te poți juca cu culorile, texturile și formele. Poți chiar să faci 

un spectacol! 

 Origami este infinit. Poți descoperi simetria nesfârșită și variațiile pe aceleași teme. 

 Origami te menține tânăr/ă. Îți poți exersa memoria și te poți juca cu jucării de acțiune origami. 

 Origami este plăcut. Te poți bucura de o satisfacție imediată, pliând după modelul altcuiva sau după 

creațiile proprii. 

 Origami este social. Te conectează la alte ființe umane, explorând mintea și inima persoanei care a 

creat un model, împărtășind-o cu alți oameni pasionați de origami și oferind modele pliate, primind în 

schimb un zâmbet. 

 Origami este multicultural. Este un limbaj în sine. Poți călători și comunica cu alte persoane pasionate 

din jurul lumii, prin activitatea de origami. 

 Origami este ecologic. Poți recicla o bucată de hârtie din revista de săptămâna trecută sau din punga 

de hârtie de la covrigi. Decupează un pătrat și începe să îl pliezi. Origami este „verde”! 

Sugestii 

Află cum să citești diagrama Origami - https://www.origami-resource-center.com/origami-symbols.html 

Mai multe detalii 

https://en.wikibooks.org/wiki/Origami/Techniques/Practice  

http://www.origami-instructions.com/  

https://origami.me/diagrams/ 

https://www.origami-resource-center.com/origami-symbols.html
https://en.wikibooks.org/wiki/Origami/Techniques/Practice
http://www.origami-instructions.com/
https://origami.me/diagrams/


Această categorie cuprinde următoarele practici: Ceremonii, ritualuri și rituri de trecere, Sincronicități, 

semne și prevestiri, Lucrări de artă simbolică, Construirea de Toteme, Rugăciune, Vision Quest. 

Aceste practici se concentrează mai mult pe dimensiunea spirituală și cultivă inteligența existențială a 

oamenilor. Prin ele, persoana poate obține mai multe informații despre misiunea personală, locul său unic 

pe care îl poate ocupa în lume, direcția în viață, darurile personale și proiectele personale care pot fi oferite 

lumii. Făcând aceste practici, se pot accesa niveluri mai profunde de conștiință și conștiința de sine, care pot 

genera efecte pozitive asupra nivelului mental și emoțional. 

 

 

Descriere 

Stâlpii Totemici sunt bucăți lungi de lemn sculptat cu reprezentări de oameni și animale, care par a fi 

stivuite una peste cealaltă. Timp de mulți ani, americanii nativi din Pacificul de Nord-Vest au realizat astfel 

de stâlpi totemici ca o modalitate de a-și spune poveștile familiale, de a comemora evenimente sau de a 

ilustra simbolic un pact. Efectuarea unui stâlp totemic este o modalitate unică de a-ți spune povestea sau 

de a sărbători un moment special, cum ar fi o zi de naștere importantă, o aniversare sau absolvire. Poți, de 

asemenea, să îl realizezi ca o modalitate inventivă de a spune o poveste pentru un proiect școlar. Dacă 

dorești să înveți cum să faci un stâlp totemic, citește mai departe. 

Pune în practică 

Decide ce poveste ai vrea să spui. Unii oameni credeau că stâlpii totemici au fost inițial folosiți în 

ceremoniile religioase, dar adevărul este că ei sunt creați ca o modalitate de conservare și ilustrare a 

istoriei. Gândește-te la stâlpul totemic pe care vrei să-l realizezi ca la un fel de cronologie sau o poveste 

despre o anumită familie sau despre viața unei persoane. Ce poveste ai vrea să spui? 

Sursă și continuare: http://www.wikihow.com/Make-a-Totem-Pole 

Sugestii 

Poți folosi această practică individual sau ca o activitate pentru un grup mai mare. Prin construirea unui 

stâlp totemic se poate dezvolta spiritul comunității, îmbunătăți valorile grupului și consolida istoria 

grupului. Pentru a face stâlpul totemic, încearcă să folosești cât mai multe materiale naturale. 

Mai multe detalii 

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Totem_pole 
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Descriere 

O ceremonie este un eveniment de semnificație ritualică, realizat la o ocazie specială. 

Un ritual „este o secvență de activități care implică gesturi, cuvinte și obiecte, efectuate într-un loc izolat și 

realizate în conformitate cu o secvență stabilită”. Ritualurile pot fi prescrise de tradițiile unei comunități, 

inclusiv ale unei comunități religioase. Ritualurile sunt caracterizate prin, dar nu sunt definite de: formalism, 

tradiționalism, invarianță, guvernare bazată pe reguli, simbolism sacru și interpretare. 

Ritualurile sunt o trăsătură a tuturor societăților umane cunoscute. Acestea includ nu numai riturile și 

sacramentele de adorație ale religiilor și cultelor organizate, dar și ritualurile de trecere, ispășire și 

purificare, jurăminte de loialitate, ceremonii de devotare, încoronări și învestiri prezidențiale, căsătorii și 

înmormântări, reuniuni școlare și ceremonii de absolvire, întâlniri de club, evenimente sportive și multe 

altele. 

Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Rite_of_passage 

Ce este un ritual de trecere? De ce este important? 

Un ritual de trecere este o ceremonie care marchează trecerea dintr-o fază a vieții în alta. Deși este adesea 

folosit pentru a descrie tranziția tumultoasă de la adolescență la maturitate, se referă la orice tranziție a 

vieții (Nașteri și Începuturi, Inițieri, Parteneriate, Încheiere sau Moarte). Există multe tranziții în viața noastră 

dacă alegem să le marcăm și să le sărbătorim. 

Journeys este cel mai preocupat de ritualurile inițiatice de trecere. Inițierea este definită în dicționar ca 

fiind „ritualurile, ceremoniile, supliciile sau instrucțiunile prin care un tânăr este învestit oficial cu statutul 

de adult într-o comunitate, societate sau sectă”. Extindem această definiție pentru a include ritualuri și 

ceremonii care ajută la tranziția adulților către noi roluri de viață de-a lungul tranziției prin perioada 

maturității – până la perioada de senectute. 

Astfel, atât comunitatea, cât și cel inițiat beneficiază de un ritual de trecere. O experiență planificată a unui 

ritual de inițiere oferă comunității un spațiu pentru a-și transmite valorile fundamentale și conferă celui 

inițiat rolul corespunzător responsabilităților aferente etapei sale de viață, asigurând astfel continuitatea 

culturală, un fel de îmbinare a generațiilor. 

Sursa: http://riteofpassagejourneys.org/about/faqs/what-is-a-rite-of-passage-why-is-it-important 

Pune în practică 

Ceremonia Focului 

În timpul acestei ceremonii, sacrifici un obiect în foc. Obiectul - pot fi și mai multe - trebuie să poată arde  

fără să creeze vapori toxici. Mai important, trebuie să fie ceva care reprezintă, la nivel simbolic și personal, 

identitatea și modul de apartenență la lume pe care îl lași în urmă. Când sacrifici elementul în foc, vei 

renunța la atașamentul față de vechea ta poveste. Intenția nu este deloc de a spune „slavă Domnului” că ai 

scăpat de ceva ce nu-ți plăcea la viața ta. Mai degrabă, vei onora capitolul din viața ta, care te-a adus în mod 

miraculos în locul de unde acum pășești într-o nouă etapă. Gândește-te cu atenție care va fi obiectul de 

sacrificiu. Alege cu înțelepciune și profunzime. Această alegere este de departe cea mai importantă parte a 

ceremoniei focului. 

Sugestii 

Ceremoniile și ritualurile pot fi o modalitate de a adăuga profunzime experiențelor vieții. De exemplu, ai 

putea începe o cină cu o scurtă ceremonie de celebrare a hranei și de exprimare a recunoștinței pentru 

prezența oaspeților. Sau poți începe un training sau o tabără de tineret cu un cerc ceremonios, exprimând 

cu voce tare intențiile grupului și conectându-vă cu spațiul din jur. Alege un spațiu adecvat care să stimuleze 

atmosfera ceremonială. Folosește-ți imaginația și intuiția. Organizând o ceremonie sau un ritual, poți 

transforma un moment sau o activitate simplă într-o experiență foarte semnificativă, cu un mare impact 

asupra celor care iau parte la ea. 

Mai multe detalii 

https://www.britannica.com/topic/rite-of-passage 

http://schooloflostborders.org/ 

https://www.britannica.com/topic/rite-of-passage
http://schooloflostborders.org/


Descriere 

Coincidențe uimitoare se întâmplă tot timpul - dar sunt pur și simplu produsul probabilităților aleatorii, sau 

au o semnificație ascunsă? Răspunsul poate depinde de faptul de a crede sau nu în sincronitate, semne și 

prevestiri. 

Sincronicitatea este un concept introdus pentru prima dată de psihologul psihanalist Carl Jung, care 

susține că evenimentele sunt „coincidențe semnificative” dacă apar fără o relație de cauzalitate, și totuși 

par să fie înrudite în mod semnificativ. În timpul carierei sale, Jung a oferit mai multe definiții puțin diferite 

ale acesteia. Jung definește sincronicitatea în mod diferit, drept „principiul conectării (apropierii) acauzale”, 

o „coincidență semnificativă” și un „paralelism acauzal”. 

Un semn este un obiect, o calitate, un eveniment sau o entitate a cărei prezență sau apariție indică 

prezența sau apariția probabilă a altui lucru. 

O prevestire este un fenomen despre care se crede că prezice viitorul, adesea semnificând apariția 

schimbării. Oamenii din cele mai vechi timpuri credeau că prevestirea provine dintr-un mesaj divin de la zeii 

lor. 

Surse: https://en.wikipedia.org/wiki/Synchronicity; https://en.wikipedia.org/wiki/Sign; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Omen 

Pune în practică 

Cum înțelegi un semn sau cum ajungi să știi că ai primit unul? În primul rând, dacă semnul se va dovedi a fi 

valabil, te vei fi întrebat despre ceva profund semnificativ pentru tine, o întrebare al cărei răspuns este pe 

cât important, pe atât de dificil de găsit. O întrebare mare. Solicitarea unui semn pentru a răspunde la o 

întrebare trivială sau lumească este un semn de lipsă de respect față de sacralitate. 

Vei recunoaște un semn prin faptul că solicitarea ta este urmată de un eveniment care are putere asupra ta; 

îți atrage puternic atenția, generează un răspuns emoțional semnificativ, îți pune imaginația în mișcare. Te 

face să te simți viu. 

Dacă primești un semn, începe prin a mulțumi într-un mod semnificativ și apoi amintește-ți ce te-a inspirat 

să ceri un semn în primul rând. Rămâi cu semnul pe care l-ai primit, cu aceeași emoție și reverență cu care l-

ai cerut. Respiră profund și încorporează complet semnul prin corp, simțuri, emoții și imaginație. Petrece 

foarte mult timp de acest fel cu semnul primit, înainte de a începe. 

Sugestii 

Semnul ne arată cum să procedăm, precum o consultare a unui oracol. Cheia pentru ca ceva să fie un semn 

este că ajutorul este solicitat dinainte sau cel puțin se recunoaște că există o întrebare. În schimb, o 

prevestire nu este cerută. Este un eveniment atât rar și neobișnuit, încât se află în afara modalităților tipice 

ale naturii. Prevestirile sunt ciudate, stranii sau bizare. Adesea, ele sunt de asemenea extraordinare, 

flagrante și uluitoare. Alteori sunt subtile, umbrite sau vagi. Întotdeauna sunt misterioase. 

Sursa: Scris de Bill Plotkin în cartea Soulcraft http://natureandthehumansoul.com/newbook/soulcraft.htm 

Mai multe detalii 

http://personaltao.com/teachings/shamanic/synchronicity-signs/ 

https://www.livescience.com/43105-synchronicity-definition-meaning.html 

https://lonerwolf.com/signs-and-omens/ 

https://modernagespirituality.com/2014/05/22/observe-the-signs-omens-in-life/ 
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https://www.livescience.com/43105-synchronicity-definition-meaning.html
https://lonerwolf.com/signs-and-omens/
https://modernagespirituality.com/2014/05/22/observe-the-signs-omens-in-life/


Descriere: 

Un simbol este o marcă, un semn sau un cuvânt care indică, semnifică sau dă de înțeles că reprezintă o idee, 

un obiect sau o relație. Simbolurile permit oamenilor să treacă dincolo de ceea ce este cunoscut sau văzut, 

prin crearea de legături între concepte și experiențe altminteri diferite. Simbolurile iau forma unor cuvinte, 

sunete, gesturi, idei sau imagini vizuale, și sunt utilizate pentru a transmite alte idei și convingeri. 

Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Symbol#Psychoanalysis.2C_rhetoric_and_archetypes 

Exprimându-ți povestea prin artă, mișcare, poezie și alte căi non-verbale sau metaforice, implici atât 

emisfera rațională (stânga), cât și cea intuitivă / non-rațională (dreapta) a creierului. Emisfera rațională este 

mai implicată decât cea non-rațională atunci când vine vorba de prelucrarea limbajului și gândirea logică. 

Emisfera non-rațională a creierului crede în imagini și simboluri, limbajul primar al Sursei și al Universului. 

Sursa: https://www.yourultimateresource.com/working-with-symbols-and-imagery/ 

„Procesul creativ, în măsura în care putem să-l urmărim, constă în activarea inconștientă a unei imagini 

arhetipale și elaborarea și modelarea imaginii într-o lucrare finală. Dându-i forma, artistul o traduce în 

limbajul prezentului, și astfel ne permite să ne întoarcem la cele mai profunde izvoare ale vieții” (Carl Jung). 

Fiecare individ poate, așa cum a făcut Jung, să folosească arta pentru a transmite mesaje din inconștientul 

său personal. 

Pune în practică 

 Desenează-ți sau pictează-ți emoțiile. În acest exercițiu, te vei concentra în întregime asupra imaginii a 

ceea ce simți. 

 Creează o roată a emoțiilor. Folosind culori, această activitate te va determina să gândești critic cu privire 

la emoțiile tale. 

 Realizează o pictură meditativă. Cauți un mod creativ de relaxare? Ai probleme să stai nemișcat ca să 

meditezi? Pictura meditativă ar putea fi exact ceea ce cauți. Nu ai nevoie de îndemânare sau experiență 

în pictură, ci doar de dorința de relaxare și de a deveni mai creativ/ă. 

 Creează un colaj al viziunii tale despre o zi perfectă. Gândește-te la ceea ce reprezintă o zi perfectă pentru 

tine și transform-o într-un colaj. Ce din acest colaj ai putea face să se întâmple astăzi? 

 Fă o mandală. Indiferent dacă folosești nisipul tradițional sau o desenezi chiar tu, acest simbol meditativ 

te poate ajuta cu ușurință să te relaxezi. 

Sursa: 100 exerciții de terapie prin artă http://intuitivecreativity.typepad.com/expressiveartinspirations/100-art-

therapy-exercises.html 

Sugestii 

Ai grijă să nu analizezi mesajele simbolice primite prea rapid, deoarece mintea rațională este obișnuită să 

perceapă într-un mod limitat și poate denatura mesajul. Ia-ți timp și nu te grăbi să verbalizezi și să 

interpretezi ceea ce ai primit sub formă de simboluri, energii și senzații. 

Mai multe detalii 

https://en.wikipedia.org/wiki/Art_therapy#Incarceration 

https://www.goodtherapy.org/learn-about-therapy/types/art-therapy 

http://www.arttherapyblog.com/art-therapy-ideas/healing-with-mandala-art-a-multi-cultural-idea-worth-

exploring/#.WZWsh1EjFPY 
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Descriere 

Spiralele din ADN-ul nostru, corneea din ochiul nostru, fulgii de zăpadă, conurile de pin, petalele de flori, 

cristalele de diamant, ramurile copacilor, o coajă de nautilus, steaua în jurul căreia gravităm, galaxia în care 

ne învârtim în spirală, și toate formele de viață pe care le cunoaștem rezultă din coduri geometrice 

străvechi. 

Proiectele locurilor sfinte exaltate, de la monumente preistorice la Stonehenge, Piramida lui Khufu din Giza 

și până la marile catedrale, moschei și temple ale lumii, toate se bazează pe aceleași principii ale geometriei 

sacre. 

În natură găsim modele, tipare și structuri, pornind de la cele mai minuscule particule, la formele de viață 

care pot fi identificate de ochiul uman, la cosmosul extins. Acestea urmează inevitabil arhetipurile 

geometrice, care ne dezvăluie natura fiecărei forme și rezonanțele ei vibraționale. Ele sunt, de asemenea, 

simboluri adiacente principiului metafizic de bază al relației inseparabile a părții cu întregul. 

Geometria sacră implică modele sacre universale utilizate în proiectarea a tot ceea ce există în realitatea 

noastră, cel mai adesea regăsită în arhitectura sacră și în arta sacră. Convingerea de bază este că geometria 

și rapoartele matematice, armonicile și proporțiile se regăsesc și în muzică, lumină, cosmologie. Acest 

sistem de valori este regăsit pe scară largă chiar și în preistorie, un dat cultural universal al condiției umane. 

Se consideră fundamentală în construcția unor structuri sacre, precum templele, moscheile, megaliții, 

monumentele și bisericile; a unor spații sacre, cum ar fi altarele, temenoi și tabernacole; a unor locuri de 

întâlnire, plantații sacre, parcul satului și fântânile sfinte; sau în crearea de artă religioasă, iconografie și 

utilizarea de proporții „divine”. Însă arta bazată pe geometrie sacră poate fi și efemeră, precum vizualizările, 

pictura pe nisip sau roțile medicinale. 

Pune în practică 

Cercul poate fi considerat geometrie sacră. Te rugăm în continuare să desenezi o mandală. Mandala este un 

termen sanscrit care descrie un model geometric ce reprezintă cosmosul, un microcosmos al universului. 

Originea unei mandale de geometrie sacră este centrul, „sămânța”. Centrul este vizualizat ca fiind esența, 

iar circumferința reprezintă cuprinderea, așadar mandala simbolizează cuprinderea esenței. 

Așadar, ia o bucată de hârtie și creioanele colorate și pregătește-te pentru a crea propria ta mandală unică. 

 Mai întâi, desenează un cerc. Un compas sau ceva rotund (precum un castron) te poate ajuta să faci 

acest lucru. 

 Găsește centrul Mandalei tale. 

 Obține motivele pe care vrei să le folosești (modelele) 

 Menține-ți mandala simetrică 

 Începe să desenezi în interiorul cercului și, dacă dorești, pe marginea cercului 

 Când termini de trasat liniile, completează mandala cu culori  

 Bucură-te de proces! 

Sugestii 

Dacă dorești, poți obține un șablon de mandală. Te va ajuta să începi, în cazul în care simți că este mai dificil 

să faci acest lucru pe cont propriu. 

Desenarea unei mandale, în afară de artă, poate fi un proces meditativ, spiritual și sacru. Așadar, asigură-te 

că ai condițiile potrivite pentru a o desena! 

Mai multe detalii 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sacred_geometry 

https://www.geometrycode.com/sacred-geometry/ 

http://www.crystalinks.com/sg.html 

http://www.sacred-geometry.com/ 

http://www.mandalasacredgeometry.com/ 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sacred_geometry
https://www.geometrycode.com/sacred-geometry/
http://www.crystalinks.com/sg.html
http://www.sacred-geometry.com/
http://www.mandalasacredgeometry.com/


Descriere 

Rugăciunea (de la latinescul precari „a cere cu seriozitate, a implora, a ruga stăruitor”) este o invocare sau un 

act care încearcă să activeze o relație cu un obiect de închinare prin comunicare deliberată. 

Rugăciunea poate fi o formă de practică religioasă, poate fi individuală sau comună și poate avea loc în 

public sau în privat. Poate implica folosirea cuvintelor, a cântecului sau a tăcerii totale. Atunci când se 

folosește limbajul, rugăciunea poate lua forma unui imn, a unei incantații, a unei declarații formale a 

credinței sau a unei declarații spontane a persoanei care se roagă. Există diferite forme de rugăciune, cum 

ar fi rugăciunea de penitență, rugăciunea de implorare, mulțumirea și lauda. Rugăciunea poate fi îndreptată 

către o divinitate, un spirit, o persoană decedată sau idee înaltă, în scopul de a se închina, de a cere 

îndrumare, de a cere ajutor, de a mărturisi păcatele sau de a ne exprima gândurile și emoțiile. Astfel, 

oamenii se roagă din mai multe motive, cum ar fi beneficiul personal sau de dragul altora (denumit 

mijlocire). 

Unii antropologi cred că cei mai timpurii oameni moderni inteligenți au practicat o formă de rugăciune. 

Astăzi, majoritatea religiilor majore implică rugăciune într-un fel sau altul; unii ritualizează actul, necesitând 

o succesiune strictă de acțiuni sau restricționând persoanele cărora le este permis să se roage, în timp ce 

alții ne învață că rugăciunea poate fi practicată în mod spontan de oricine în orice moment. 

Sursă - https://en.wikipedia.org/wiki/Prayer 

Pune în practică 

Abordări față de rugăciune 

Solicitări directe către Dumnezeu 

Cea mai obișnuită formă de rugăciune este de a apela direct la 

Dumnezeu pentru a-ți acorda ceea ce Îi ceri. Aceasta este în multe feluri 

cea mai simplă formă de rugăciune. 

Abordare educațională 

În această perspectivă, rugăciunea nu este o conversație. Mai 

degrabă, este menită să încurajeze anumite atitudini la cel care se 

roagă, dar fără să influențeze. 

Abordarea raționalistă 

În această perspectivă, scopul final al rugăciunii este de a ajuta un 

individ să se concentreze asupra divinității prin filosofie și contemplație 

intelectuală (meditație). 

Abordare experiențială 

În această abordare, scopul rugăciunii este acela de a permite 

persoanei care se roagă să obțină o experiență directă de relaționare 

cu destinatarul rugăciunii (sau cât mai aproape de acesta, pe cât 

permite o teologie specifică). 

Sugestii 

 Alege un anumit loc pentru a te ruga, ferit de distrageri pentru a te putea concentra. 

 Roagă-te la aceeași oră în fiecare zi, dacă este posibil. Integrează rugăciunea în rutina zilnică și va deveni 

o obișnuință. 

 Roagă-te cu voce tare. 

 Schimbă ritmul în timpul rugăciunii. Include lauda, mulțumirea și cântarea, alături de solicitări. Petrece o 

parte din timpul tău reflectând la Scripturi, meditând asupra lor și digerându-le semnificația. 

 Recită rugăciuni cu o singură frază. Dacă gândul de a lucra asupra unui subiect te îngrijorează, roagă-te, 

în schimb, cu rugăciuni scurte și sincere. 

Mai multe detalii 

https://en.wikipedia.org/wiki/Prayer  

https://www.crosswalk.com/faith/prayer/prayers/10-morning-prayers-to-use-daily.html  

https://en.wikipedia.org/wiki/Prayer
https://en.wikipedia.org/wiki/Prayer
https://www.crosswalk.com/faith/prayer/prayers/10-morning-prayers-to-use-daily.html


Descriere 

Un Vision Quest este un ritual de trecere, similar cu o inițiere, în unele culturi native americane. Este un 

moment de cotitură în viață, înainte de pubertate, pentru a-și regăsi direcția spirituală și de viață. Când un 

copil mai în vârstă este pregătit, el sau ea va merge într-o căutare personală, spirituală, singur/ă în 

pustietate, adesea în combinație cu o perioadă de post. Aceasta durează, de obicei, câteva zile, timp în care 

copilul este conectat la lumea spiritelor. De obicei, un animal protector va apărea într-o viziune sau un vis, 

iar direcția vieții copilului va apărea și ea la un moment dat. Copilul se întoarce la trib și, odată ce copilul a 

crescut, va urmări această direcție în viață. După un vision quest, copilul poate începe ucenicia lângă un 

adult din trib, în direcția indicată (vraci, barcagiu, etc.). 

Vision Quest (Căutarea viziunii) poate fi o parte a șamanismului, mai precis, a procesului de învățare și 

inițiere al ucenicului pentru a atinge capacitatea de șamanism, mai ales sub îndrumarea unui șaman mai în 

vârstă. 

Beneficiile unui Vision Quest  

 Vindecarea afecțiunilor emoționale, fizice și spirituale 

 Descoperirea misiunii 

 Comuniunea cu natura, spiritele, ghizii spiritului tău sau strămoșii decedați 

 Trecerea dincolo de paradigmele depășite 

 Găsirea adevărului, echilibrului și păcii 

Sursă - http://www.crystalinks.com/visionquest.html 

Pune în practică 

Nu recomandăm practicarea unui Vision Quest fără o pregătire adecvată și îndrumare specializată. 

Sugestii 

Dacă ești interesat/ă să practici Vision Quest, găsește o organizație de încredere care oferă acest serviciu sub 

îndrumare profesională. 

Mai multe detalii 

http://www.schooloflostborders.org/content/huffington-post-what-vision-quest-and-why-do-one  
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Această categorie cuprinde următoarele practici: Jurnalul, Învățarea unei limbi străine doar pentru 

divertisment, A face ceva nou, Vizitarea unui muzeu pentru copii. 

Aceste practici se pot face individual și subliniază responsabilitatea și contribuția personală în procesul de 

dezvoltare. Prin aceste activități te-ai putea concentra mai ales asupra sarcinilor de dezvoltare ale celei de-a 

doua etape din Roata ecocentrică, dezvoltând astfel simțul uimirii, curiozitatea și inocența. Practicile 

contribuie în special la dimensiunile mentale și emoționale și pot declanșa stări pozitive celor care le fac. 

 

 

Descriere 

Confruntarea cu o altă cultură le permite oamenilor să-și înțeleagă mai profund propria cultură. 

Creativitatea crește odată cu studierea limbilor străine. Absolvenții citează frecvent cursurile de limbi 

străine ca fiind printre cele mai valoroase cursuri din facultate, datorită abilităților de comunicare 

dezvoltate în acest proces. 

Pune în practică 

 Află de ce faci asta 

 Găsește-ți un partener 

 Vorbește cu tine însuți 

 Păstrează-i relevanța 

 Distrează-te 

 Acționează ca un copil 

 Părăsește-ți zona de confort 

 Ascultă 

 Privește oamenii vorbind 

 Scufundă-te 

Sursa: https://www.babbel.com/en/magazine/10-tips-from-an-expert 

Sugestii 

Ar trebui să încerci să înveți o limbă care este foarte diferită de a ta. 

Utilizează subtitrări atunci când vizionezi filme. 

Mai multe detalii 

http://blog.ted.com/how-to-learn-a-new-

language-7-secrets-from-ted-translators/ 
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Descriere 

Ce implică ținerea unui jurnal? Este o amalgamare a narațiunilor personale raționale - bazate pe fapte, 

împreună cu o explorare a sentimentelor interioare, uneori iraționale, importante. Uneori am câteva 

săptămâni la rând în care scriu în jurnal în fiecare zi, iar apoi există câteva perioade în care trece câte o lună 

fără să scriu un singur cuvânt. Ceea ce trebuie știut despre scrierea expresivă și alte tipuri de jurnale este că 

nu doar actul de procesare a gândurilor tale îți aduce aceste beneficii majore – fiind ceva ce ai putea face 

pur și simplu gândindu-te la ele; ci însuși actul de a scrie pare să producă aceste rezultate. 

Jurnalul îți poate îmbunătăți profund starea de bine. Practica are beneficii fizice reale pentru persoanele 

care o fac. Potrivit dr. James Pennebaker, jurnalul întărește celulele imune numite limfocite T și s-a dovedit 

a fi asociat cu scăderi ale depresiei, anxietății și creșterii 

stării de spirit pozitive, a angajamentului social și a 

calității relațiilor apropiate. 

Începe-ți un jurnal și beneficiază de următoarele 

avantaje: 

 Clarifică-ți gândurile și sentimentele 

 Cunoaște-te mai bine 

 Redu stresul 

 Rezolvă problemele mai eficient 

 Rezolvă-ți neînțelegerile cu ceilalți 

 Bucură-te de beneficiile pentru sănătatea mintală 

 Folosește-ți creativitatea 

 Crește-ți IQ-ul 

 Trezește-ți atenția (mindfulness) 

 Sporește-ți memoria și înțelegerea 

 Consolidează-ți auto-disciplina 

 Construiește-ți încrederea în sine 

 

Pune în practică 

Începeți un jurnal prin luarea deciziei de a scrie un jurnal timp de cel puțin 21 de zile la rând! Îți sugerăm să 

adopți una sau mai multe din următoarele opțiuni: 

3 lucruri pentru care ești recunoscător: scrie în fiecare zi trei lucruri pentru care ești recunoscător. Este 

important să creezi o înregistrare fizică a acestui inventar, prin scris; nu este suficient doar să faci acest 

exercițiu în capul tău. Lucrurile se pot repeta pe parcursul zilelor, dar este important să faci exercițiul cu 

onestitate și din inimă. Pentru a integra acest exercițiu în rutina zilnică, unii oameni consideră că scrisul 

înainte de culcare este util. 

Este posibil să-ți fie dificil să identifici 3 lucruri pentru care ești recunoscător în fiecare zi. Acest lucru se 

datorează faptului că creierul nostru trebuie să reevalueze modul în care procesează lumea. Cheia este să 

continui să cauți și să apreciezi detaliile! 

O experiență semnificativă: În fiecare zi, scrie o experiență semnificativă pe care ai avut-o în ultimele 24 de 

ore. Experiența ar trebui să aibă o anumită semnificație pozitivă pentru, și nu trebuie întotdeauna să fie un 

lucru major (de exemplu, a deveni părinte). Găsirea sensului pozitiv în lucrurile mici și în detalii este esența 

acestui demers. Uimirea față de un apus, un zâmbet primit de la un străin sau un mesaj de la un prieten 

poate fi o experiență zilnică pozitivă și semnificativă pentru tine! Aici este important să scrii cel puțin un 

paragraf în care explici motivele pentru care această experiență a avut o semnificație pozitivă pentru tine. 

Poate dorești să mergi mai în profunzime, prin reflectarea asupra emoțiilor pe care le-a trezit în tine, a 

valorilor de care se leagă etc. 

Scriere expresivă: Scrierea expresivă este un termen sofisticat pentru ceva foarte simplu: exprimarea în scris. 

Este procesul de a-ți pune gândurile, sentimentele și experiențele în cuvinte. Exprimarea scrisă este ceea ce 

faci când scrii într-un jurnal, dar nu o lăsa să te limiteze. Aici poți scrie și elabora zilnic tot ce-ți dorești! 



Scrisul liber de dimineața devreme: Acesta este primul lucru pe care îl faci după ce deschizi ochii din somnul 

de noapte! Înainte de a te așeza în pat, ia lângă pat un stilou și un carnețel. Odată ce te trezești, pune mâna 

pe el și începe să scrii fără un scop anume în următoarele 20-30 de minute! Urmează-ți mâinile, nu 

gândurile! Nu e nevoie să acoperi un subiect sau să aibă vreun sens ceea ce așterni pe hârtie. Doar lasă 

cuvintele să fie scrise de mâna ta! Probabil că sună complicat, dar este, de asemenea, uimitor, atunci când 

faci asta timp de 21 de zile la rând! 

Sugestii 

Jurnalul va fi cel mai eficient dacă îl scrii zilnic timp de aproximativ 20 de minute. Începe de oriunde și uită 

de ortografie și punctuație. Confidențialitatea este esențială dacă vrei să scrii fără cenzură. Scrie repede, 

deoarece acest lucru îți eliberează creierul de „trebuie” și alte blocaje ale scrisului în jurnal cu succes. 

Încearcă să scrii cu un stilou pe un carnețel special (în loc să utilizezi orice dispozitiv electronic!) Cea mai 

importantă regulă dintre toate este că nu există reguli și nu este necesară editarea! 

Aici vei găsi mai multe sfaturi despre cum să ții un jurnal 

http://www.wikihow.com/Keep-a-Journal 

Mai multe detalii 

https://psychcentral.com/lib/the-health-benefits-of-journaling/ 
http://lifehacker.com/why-you-should-keep-a-journal-and-how-to-start-yours-1547057185  
https://www.fastcompany.com/3041487/8-tips-to-more-effective-journaling-for-health  
 

 

Descriere 

Nu trebuie neapărat să iei parte la experiențe majore care să-ți schimbe viața peste noapte, sau să 

călătorești în jurul lumii ori să faci schimbări drastice în stilul tău de viață sau în rutina ta zilnică, pentru a 

aduce o diferență semnificativă în viața ta. Deși nu voi spune niciodată „nu” unei aventuri, tind să cred că o 

schimbare pe termen lung vine din perspectiva noastră asupra vieții. Nu contează neapărat unde te afli, ci 

ce anume faci cu timpul tău acolo. Schimbă-te pornind din interior. 

Ceea ce îmi place la proiectul cu 30 de zile de provocare este că poți face o diferență masivă în viața ta fără 

să trebuiască să cheltuiești o mulțime de bani, să te muți din oraș sau să aștepți momentul potrivit. 

Majoritatea ideilor dintre cele 30 de zile de provocare pe care le-am enumerat aici se pot realiza oriunde - 

unele dintre ele timp de doar cinci minute pe zi. 

Sursa: http://thoughtbrick.com/lifestyle/hundred-30-day-challenge-ideas/ 

Pune în practică 

Acestea sunt câteva site-uri cu sugestii de activități noi. 

http://www.mazzastick.com/feeling-out-of-sorts-lately-try-doing-something-new-for-30-days/ 

http://www.allankarl.com/try-something-new-35-ideas-for-doing-something-new-different-in-your-

life/?doing_wp_cron=1502987215.6721560955047607421875 

http://www.lifehack.org/articles/lifestyle/30-new-things-today.html 

 

Sugestii 

Caută alte persoane care ar dori să ți se alăture în noua ta aventură. Poți să creezi un grup de oameni și să 

faceți împreună ceva nou timp de 30 de zile la rând. 

În afară de a face ceva nou în fiecare zi, poți învăța de asemenea ceva nou, în fiecare zi. 

Iată câteva site-uri cu recomandări: 

http://www.businessinsider.com/40-great-websites-where-you-can-learn-something-new-every-day-2016-3 

http://www.developgoodhabits.com/new-skills-to-learn/ 

Mai multe detalii 

https://www.consumerhealthdigest.com/general-health/12-reasons-try-something-new-every-day.html 

http://www.wikihow.com/Keep-a-Journal
https://psychcentral.com/lib/the-health-benefits-of-journaling/
http://lifehacker.com/why-you-should-keep-a-journal-and-how-to-start-yours-1547057185
https://www.fastcompany.com/3041487/8-tips-to-more-effective-journaling-for-health
http://thoughtbrick.com/lifestyle/hundred-30-day-challenge-ideas/
http://www.mazzastick.com/feeling-out-of-sorts-lately-try-doing-something-new-for-30-days/
http://www.allankarl.com/try-something-new-35-ideas-for-doing-something-new-different-in-your-life/?doing_wp_cron=1502987215.6721560955047607421875
http://www.allankarl.com/try-something-new-35-ideas-for-doing-something-new-different-in-your-life/?doing_wp_cron=1502987215.6721560955047607421875
http://www.lifehack.org/articles/lifestyle/30-new-things-today.html
http://www.businessinsider.com/40-great-websites-where-you-can-learn-something-new-every-day-2016-3
http://www.developgoodhabits.com/new-skills-to-learn/
https://www.consumerhealthdigest.com/general-health/12-reasons-try-something-new-every-day.html


Descriere 

Te demoralizezi ușor, simți uneori că nu ești destul de bun/ă și, în general, ai o imagine de sine negativă? Cei 

mai mulți dintre noi tindem să fim foarte duri cu noi înșine și să exagerăm lucrurile, iar din păcate această 

gândire negativă devine obișnuință și ne va face să respingem în mod automat orice este pozitiv. 

Afirmațiile pozitive te ajută să înveți să te iubești pe tine însuți. Ele îți antrenează mintea pentru a nu te mai 

concentra doar asupra aspectelor negative, ci să începi să vezi toate lucrurile minunate care fac din tine o 

ființă umană frumoasă și valoroasă. 

Pune în practică 

Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să-ți găsești afirmația. Poți folosi mai mult de una singură dacă 

dorești, dar este recomandat să folosești un număr limitat de afirmații, pentru a obține un rezultat mai 

puternic. Alege-o doar pe cea mai potrivită și cuprinzătoare, care are înțelesul cel mai profund pentru tine. 

Poți concepe singur/ă propria afirmație sau te poți inspira după alții. O privire rapidă pe net îți va oferi o 

mulțime de idei! 

În fiecare zi când te trezești du-te la oglindă, uită-te adânc în ochii tăi și, cu bunătate și acceptare, spune-ți 

afirmația. 

Repetă-ți afirmația zilnic timp de cel puțin 21 de zile! Repetarea este esențială pentru a schimba modul în 

care vorbești cu tine însuți! 

Ai răbdare și observă schimbările semnificative din viața ta de zi cu zi! 

Sugestii 

S-ar putea să ți se pară extrem de dificil să îți spui afirmații pozitive. Cu toate acestea, reține că tu ești cel 

mai bun prieten al tău, și persoana cea mai importantă din viața ta! Prin urmare, este esențial să te gândești 

la felul în care îți vorbești și te comporți zilnic. Auto-judecarea, vinovăția și stresul pot dispărea dacă ai 

suficientă răbdare pentru a duce exercițiul la bun sfârșit! Gândește-te doar la diferența uriașă pe care o vei 

face din momentul în care vei începe să-ți vorbești în mod pozitiv - cu mai multă atenție și bunătate! 

Mai multe detalii 

http://www.freeaffirmations.org/love-yourself-positive-affirmations 

http://www.lifehack.org/363049/7-positive-affirmations-tell-yourself-every-day 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.freeaffirmations.org/love-yourself-positive-affirmations
http://www.lifehack.org/363049/7-positive-affirmations-tell-yourself-every-day


Descriere 

Muzeele pentru copii sunt instituții care prezintă exponate și oferă programe care stimulează experiențele 

de învățare informală în rândul copiilor. Spre deosebire de muzeele tradiționale care de obicei interzic 

atingerea exponatelor, muzeele pentru copii prezintă exponate interactive care sunt concepute pentru a fi 

manipulate de copii. Teoria din spatele acestor exponate este că activitatea poate fi la fel de educativă 

precum formarea, mai ales în copilăria timpurie. Majoritatea muzeelor pentru copii sunt organizații 

nonprofit, iar multe sunt conduse de voluntari sau au un număr foarte mic de angajați. 

Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Children%27s_museum 

Un parc de distracții este un parc care oferă diferite atracții, cum ar fi plimbările și jocurile, precum și alte 

evenimente derulate în scop de divertisment. Un parc tematic este un tip de parc de distracții care își 

întemeiază structurile și atracțiile în jurul unei teme centrale, adesea însumând mai multe zone cu teme 

diferite. Spre deosebire de târgurile temporare sau itinerante și carnavaluri, parcurile de distracții sunt fixe 

și construite pentru a funcționa pe perioade lungi. 

Sursă: https://en.wikipedia.org/wiki/Amusement_park 

Pune în practică 

Găsește muzeele pentru copii și parcurile de distracții din apropierea ta și vizitează-le. 

Sugestii 

Dacă ești adult și vizitezi un muzeu pentru copii, comportă-te ca și când ai fi un copil. Fii curios/oasă, 

nevinovat/ă și explorează cu ochii unui copil. Pune întrebări și urmează-ți ritmul și nevoile tale. 

Mai multe detalii 

http://museums.eu/highlight/details/105472/best-childrens-museums-in-europe 

https://www.europeanbestdestinations.com/top/best-amusement-parks-in-europe/ 
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Această categorie cuprinde următoarele practici: Centrare, Meditație, Tăcere, Mersul prin labirint. 

Aceste practici au intenția de a dezvolta comuniunea, conexiunea și conștientizarea în rândul celor care le 

practică. Ele se concentrează asupra calmării corpului, liniștirii minții și ancorării emoțiilor și, în același timp, 

a deschiderii dimensiunii spirituale. Ele pot fi practicate în diferite contexte, cu ghidaj sau în mod individual. 

Un aspect important pentru realizarea acestor practici îl reprezintă intențiile care vizează cultivarea 

conștiinței și a înțelepciunii. Acestea pot fi realizate pentru a răspunde sarcinilor din oricare dintre cele 4 

etape ecocentrice și pentru a dezvolta o atitudine pozitivă și o stare de bine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriere 

Centrarea este una dintre cele mai simple și cele mai comune forme de practică contemplativă. „Centrul” se 

referă la o stare relaxată, dar în același timp de concentrare. Practica de centrare este deosebit de utilă în 

timpul unor stări emoționale puternice, cum ar fi nerăbdarea sau anxietatea, și este adesea folosită de 

sportivi, vorbitori în public, actori și de oricine dorește să se simtă stabil și pregătit înainte de un eveniment 

potențial stresant. 

Orice te ajută să te simți liniștit/ă și conștient/ă poate deveni practica ta de centrare. 

Pune în practică 

Metode comune de centrare: 

 Numărătoarea, numără de exemplu descrescător, de la 10 în jos, pentru a-ți calma furia 

 Repetă un cuvânt sau o expresie, cum ar fi o rugăciune sau o afirmație 

 Zâmbește și relaxează-ți corpul 

 Mergi la o plimbare; ieși într-un alt mediu 

 Întinde-te, încălzește-ți mușchii 

 Închide-ți ochii și respiră adânc 

 Concentrează-te pe respirație, spre exemplu, numărând până la 8 pe expirație și până la 4 pe inspirație 

 Numără-ți respirațiile 

 Desenează sau scrie 

 Adu cu tine sau așează-ți în apropiere un memento vizual pentru a rămâne centrat/ă, precum ar fi un 

citat sau o imagine 

 Folosește sunetele pentru a-ți aduce atenția înapoi la centru. Sună un clopoțel din când în când, sau 

găsește-ți un alt memento delicat. 

Sugestii 

Perseverența este un aspect important al practicii de centrare. Centrându-te în mod deliberat de multe ori 

pe parcursul zilei, chiar dacă nu te simți deosebit de emoțional sau nu simți că ai avea nevoie de centrare, te 

va ajuta să-ți aprofundezi practica. 

Sursă: http://www.contemplativemind.org/practices/tree/centering 

Mai multe detalii 

http://www.unlimitedboundaries.ca/2010/08/31/what-is-grounding-and-centering-yourself/ 

https://wisdomwayofknowing.org/resource-directory/centering-prayer/ 

http://www.contemplativemind.org/practices/tree/centering
http://www.unlimitedboundaries.ca/2010/08/31/what-is-grounding-and-centering-yourself/
https://wisdomwayofknowing.org/resource-directory/centering-prayer/


Descriere 

Meditația este o practică în care un individ conduce sau antrenează mintea sau își induce un mod de 

conștiință, fie pentru a dobândi un anumit beneficiu, fie pentru ca mintea să-și recunoască pur și simplu 

conținutul fără a se identifica cu acel conținut, fie ca un scop în sine. 

Termenul meditație se referă la o varietate de practici care includ tehnici menite să promoveze relaxarea, 

să consolideze energia internă sau energia vitală (qi, ki, prana etc.) și să dezvolte compasiunea, iubirea, 

răbdarea, generozitatea și iertarea. O formă deosebit de ambițioasă de meditație vizează o concentrare 

fără efort într-un punct unic, menită să permită practicanților săi să se bucure de un sentiment 

indestructibil de bunăstare în timp ce se angajează în orice activitate de viață. 

Meditația implică adesea un efort intern de auto-reglare a minții într-un anumit fel. Meditația este adesea 

folosită pentru a limpezi mintea și a ameliora multe probleme de sănătate, cum ar fi hipertensiunea 

arterială, depresia și anxietatea. Poate fi practicată șezând sau într-un mod activ - de exemplu, călugării 

budiști implică conștientizarea în activitățile lor de zi cu zi, ca o formă de antrenament al minții. Rozariile 

sau alte obiecte ritualice sunt utilizate în mod obișnuit în timpul meditației pentru a ajuta la urmărirea sau 

reamintirea unui anumit aspect al pregătirii practicantului. 

Sursă: https://en.wikipedia.org/wiki/Meditation 

Pune în practică 

 Fă-te comod/ă. Pornește cronometrul telefonului și așează-te confortabil, cu spatele drept. Scade 

intensitatea luminii sau stinge-o complet, pentru a te ajuta să te concentrezi mai bine. 

 Pornește-ți cronometrul. 

 Adu-ți atenția/concentrarea pe respirație. Despre asta este vorba în meditație și asta face ca meditația să 

fie atât dificilă, dar și utilă. În acest al treilea pas, închide-ți gura și concentrează-te în întregime pe 

respirație, cum intră și iese pe nas. Te poți concentra asupra oricărui element al respirației, la alegere - 

de la modul în care se simte aerul atunci când intră și iese pe nas, la modul în care se simte aerul în timp 

ce se umflă și desumflă plămânii, la senzația de sub nas în timp ce respiri aerul sau la sunetul pe care îl 

faci când respiri. Nu îți forța respirația - doar respiră în mod natural și observă-ți respirația fără să te 

gândești prea mult la asta. 

 Nu gândi. Aceasta este partea dificilă. Nu-ți analiza respirația; doar adu-ți atenția și concentrează-te 

asupra respirației, fără să te gândești la ea sau să o analizezi. 

 Adu-ți atenția înapoi asupra minții atunci când rătăcește. Și o va face. Meditez de 3-4 ani timp de 30 de 

minute pe zi, iar mintea mea încă mai rătăcește uneori. Când mintea ta rătăcește, și cu siguranță o va 

face, adu-ți atenția înapoi asupra respirației atunci când vei realiza că mintea-ți rătăcește. Este posibil să 

nu-ți dai seama, la început, că mintea a început să se gândească din nou, dar când realizezi acest lucru, 

adu-ți ușor atenția înapoi. Nu fi dur/ă cu tine în această 

etapă. Doar adu-ți atenția înapoi cu blândețe. 

 Din nou, adu-ți mintea înapoi când rătăcește. Când mintea 

începe să gândească, adu-ți cu grijă atenția doar asupra 

respirației. Când mintea va începe să se gândească la cât 

de plictisitoare este meditația, adu-ți ușor atenția înapoi 

asupra respirației. Când mintea devine neliniștită, adu-ți 

înapoi atenția. Continuă să faci acest lucru până când va 

suna alarma de final al meditației. 

Sugestii 

 Meditatul timp de 10 minute pe zi este infinit mai bun 

decât meditatul timp de 70 de minute o dată pe 

săptămână. ... 

 Începe cu pași mici. ... 

 Alege o alarmă calmă. ... 

https://en.wikipedia.org/wiki/Meditation


 Meditează într-un loc liniștit. ... 

 Este mai ușor să-și pierzi atenția în timpul expiratiei. ... 

 Fii blând/ă cu tine atunci când mintea îți rătăcește. 

Sursa: http://alifeofproductivity.com/meditation-guide/ 

Mai multe detalii 

http://www.contemplativemind.org/practices/tree/meditation 
https://www.yogajournal.com/meditation  
http://how-to-meditate.org/ 
https://www.calm.com/meditate  
 
 

Descriere 

Când ne referim la „tăcere”, nu ne referim la un mediu complet liniștit. Rareori este posibil să se creeze 

condițiile pentru liniștea „perfectă”. Există întotdeauna mașini care se deplasează, păsări care ciripesc în 

copaci sau țevi vechi care zăngănesc în clădirea de birouri. Mai degrabă, prin tăcere înțelegem ceva în care 

suntem pe deplin implicați. Tăcerea este o calitate a minții, un mod de a fi și o prezență puternică în lume. 

Când practicăm tăcerea, există o conștiință de sine pe care o ignorăm adesea în viața de zi cu zi, când ținem 

morțiș să ne exprimăm orice gând, emoție sau idee care plutește în capul nostru, fără a înțelege pe deplin 

intenția din spatele lor sau repercusiunile lor. Îmbrățișarea tăcerii ne permite să fim cu noi înșine într-un 

mod care este pur și simplu de observator – fără a emite judecăți sau a fi fără minte. Această calitate a 

observației poate face aprecierea noastră față de viață mai subtilă și profundă și poate transforma 

experiența de grup într-o experiență mai bogată și mai nuanțată. 

Pe măsură ce împărtășim tăcerea între noi, este important să fim atenți la a nu reduce la „tăcere” pe alții 

sau pe noi înșine. Pentru unii oameni, aceasta poate părea o distincție inutilă. Dar pentru cei care au fost 

tăcuți în viața lor din cauza opresiunii rasiale, sexuale sau politice, această distincție poate fi profund 

importantă. Dinamica tăcerii pe care încercăm să o încorporăm aici nu este una de „putere asupra altora”, în 

care nu ni se permite să vorbim, ci mai degrabă o „putere împreună cu” colegi sau prieteni cu care ne-am 

angajat să înțelegem valoarea împărtășirii unui spațiu și a unui timp, într-un mod care ne susține, este 

semnificativ și infuzat cu respect. 

Sursa: http://www.contemplativemind.org/practices/tree/silence 

Pune în practică 

Urmează o listă a tăcerilor pe care le poți practica intrând în acel spațiu din inima ta, din corpul tău, din 

mintea ta, din lume și din univers. Când practici tăcerea, simți liniște, echilibru, similitudine și conștiință 

sporită, care izvorăsc din inteligența ta. În tăcerea inimii tale, cu gândurile, sentimentele și emoțiile care se 

odihnesc în acea tăcere, vei vedea adevărul despre tine și despre lumea din jurul tău foarte diferit. Cu toate 

cunoștințele care rezultă din această experiență profundă, îți vei cultiva discernământul, răbdarea și 

înțelegerea în rezolvarea problemelor tale și în raporturile tale cu oameni și situații. 

Reducerea vorbirii: Vorbirea este locul în care creăm cel mai mult zgomot. Vorbind, nu doar creăm zgomot, 

ci și atragem zgomot. Primul pas în practicarea tăcerii este să știi când să vorbești și când să rămâi tăcut/ă. 

Apoi înveți să vorbești numai atunci când este necesar. Mai apoi, vei începe să-ți reduci la tăcere discursul 

negativ sau să eviți să folosești cuvinte și expresii care sunt abuzive, imorale sau dureroase. Apoi înveți să 

practici tăcerea totală pentru o anumită perioadă de timp. Poți face acest lucru pentru câteva ore sau 

câteva zile, în funcție de cum îți e la îndemână. 

Atenuarea sentimentelor și emoțiilor: Ca un prim pas, concentrează-te pe sentimente și emoții specifice, cum 

ar fi furia, lăcomia, frica sau invidia pe care le găsești deosebit de tulburătoare și învață să rămâi calm/ă și să 

observi atunci când te lovesc cu forță maximă. 

Atenuarea dorințelor: Pentru a-ți controla mintea și corpul, poți începe să-ți controlezi sau să faci față unor 

dorințe simple, cum ar fi dorința ta de o anumită mâncare sau de divertisment, și să o extinzi treptat asupra 

altor dorințe care ar putea interfera cu progresul tău material sau spiritual. 

http://www.contemplativemind.org/practices/tree/meditation
https://www.yogajournal.com/meditation
http://how-to-meditate.org/
https://www.calm.com/meditate
http://www.contemplativemind.org/practices/tree/silence


Atenuarea ego-ului: Acest lucru se poate face în multe feluri, cum ar fi, de exemplu, reducerea la tăcere a 

nevoii tale de a vorbi despre tine sau de a te apăra, tăindu-ți dorința de a umili pe cineva, de a controla pe 

alții sau de a fi în centrul atenției. 

Sursă și mai multe detalii: http://www.hinduwebsite.com/divinelife/essays/silence.asp 

Sugestii 

Din cele de mai sus, este clar că practicarea tăcerii nu este atât de simplă sau de ușoară pe cât pare la prima 

vedere. Poți să o practici în multe moduri diferite. Fiecare dintre aceste metode necesită un efort susținut și 

o practică îndelungată, până să atingi un nivel satisfăcător de progres. Dacă iei în serios această idee, ar 

trebui să-ți planifici retragerea în tăcere cu ceva timp înainte și să ții un jurnal. De asemenea, poți invita alte 

persoane și puteți practica în grupuri. 

Mai multe detalii 

http://omswami.com/2012/01/mauna-the-practice-of-observing-silence.html 
http://www.spiritualityandpractice.com/practices/alphabet/view/30/silence 
 
 
 

Descriere 

Un labirint este un traseu șerpuit, adesea într-un singur sens, cu o cale singulară de a ajunge la un centru. 

Labirintul reprezintă un arhetip antic vechi de mai bine de 4.000 de ani, folosit simbolic ca o formă de 

meditație în mers, un dans coregrafic sau un loc pentru ritualuri și ceremonii, printre altele. Labirintul este 

un instrument pentru transformarea personală, psihologică și spirituală, despre care se crede că sporește 

activitatea emisferei drepte a creierului. Labirintul evocă metafora, geometria sacră, pelerinajul spiritual, 

practica religioasă, mindfulness, arta mediului și construirea comunității. 

Multe labirinturi există astăzi în biserici și parcuri pentru a le oferi oamenilor un mod meditativ de a se 

elibera de stres. Labirinturile pot fi găsite acum și în centre de meditație, spitale, închisori, parcuri, 

aeroporturi și centre comunitare. Există cel puțin 2.000 de labirinturi permanente numai în Statele Unite. 

Labirinturile pot fi create cu piatră, bandă, țesături, bastoane, cretă, plante și multe alte materiale. 

„Labirinturile pentru degete” câștigă de asemenea popularitate, sub forma unor mici plăci de lemn sau de 

metal pe care modelul labirintului este urmărit cu un deget sau un stilou. 

Labirintul, o formă de meditație prin mers, a fost introdus ca o modalitate de a face față stresului vieții. 

Pentru majoritatea persoanelor care îl practică (66% - 82%), mersul prin labirint a dus la creșterea nivelului 

de relaxare, claritate, pace, concentrare, deschidere, liniște și reflexivitate, și niveluri reduse de anxietate, 

stres și agitație. Experiența mersului prin labirint susține recuperarea, reînnoirea, integrarea întregii 

persoane și facilitează un sentiment de armonie. 

Surse: https://labyrinthsociety.org/home; http://www.contemplativemind.org/practices/tree/labyrinth 

Pune în practică 

Dacă ai o problemă, poți utiliza labirintul pentru a te ajuta să o rezolvi. Dacă ai nevoie să-ți descoperi sensul 

spiritual sau să găsești inspirație, un labirint te poate ajuta. 

Ca instrument de meditație care constă dintr-o cale unică de traversare a unui spațiu, un labirint poate fi o 

sursă de consolare și poate liniști o minte distrasă sau hiperactivă. Când ești tulburat/ă de emoții sau 

evenimente nefericite din viața ta, mersul printr-un labirint poate ajuta la atenuarea disconfortului interior 

și îți poate calma mintea suficientă pentru a-ți clarifica ceea ce se întâmplă. Ca instrument spiritual, atât 

efectul de calmare, cât și liniștea și simbolismul metaforic al labirintului, reprezintă o cale de a întreprinde o 

călătorie spirituală, ce te poate ajuta să meditezi asupra misterelor mai mari ale vieții. 

 Stai în fața intrării în labirint. Afirmă-ți intenția cât mai clar posibil. 

 Centrează-te prin câteva respirații profunde. 

http://www.hinduwebsite.com/divinelife/essays/silence.asp
http://omswami.com/2012/01/mauna-the-practice-of-observing-silence.html
http://www.spiritualityandpractice.com/practices/alphabet/view/30/silence
https://labyrinthsociety.org/home;%20http:/www.contemplativemind.org/practices/tree/labyrinth


 Recunoaște-ți călătoria meditativă sau spirituală în interiorul labirintului. Poți să spui și o scurtă 

rugăciune sau să-ți oferi o mângâiere. Închiderea ochilor și reflectarea sau pur și simplu o plecăciune 

sunt și alte modalități frumoase de a începe procesul. 

 Începe-ți plimbarea. Primul pas stabilește ritmul pentru plimbare. Va fi spiritual, reflexiv, atent, jucăuș, 

creativ sau altfel? 

 Continuă să mergi. Păstrează-ți mintea liniștită și lasă gândurile să treacă de fiecare dată când apar. 

Concentrează-te pe așezarea unui picior în fața celuilalt și pe respirația ritmică, blândă și regulată. 

 Oprește-te atunci când atingi centrul. Te poți opri aici o vreme, să stai sau să te așezi dacă simți să 

meditezi sau să reflectezi. Principalul lucru este să te lași cuprins/ă în totalitate de procesul tău interior. 

 Ieși. Când ești gata, ieși pur și simplu. Acceptă perspectivele și darurile pe care le-ai primit. Adoptarea 

unui sentiment de recunoștință va facilita întotdeauna rezoluțiile. Oferă-ți mulțumiri pentru ceea ce ai 

învățat. 

Sugestii 

Găsește un labirint. Dacă locuiești în apropiere sau poți vizita un labirint potrivit, acesta va fi un loc ideal 

pentru a medita sau a-ți face plimbarea spirituală. 

Construiește-ți un labirint. Dacă nu poți găsi un labirint, este posibil să îți creezi unul. Într-adevăr, acest lucru 

poate fi parte a procesului creativ și te va ajuta să te relaxezi, văzând cum se desfășoară înaintea ochilor tăi. 

În timp ce creezi labirintul, vor apărea sentimentele de calm și de reflecție. 

Sursă: http://www.wikihow.com/Meditate-in-a-Labyrinth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wikihow.com/Meditate-in-a-Labyrinth


Amintește-ți 
 

Mă plimb pe acest Pământ 

Și încet, îmi aduc aminte cine sunt. 

Cu cât ascult mai mult, 

Cu cât rămân în tăcere, 

Spațiul din mine vorbește. 

Îmi oferă sugestii 

Că există legături. 

În copaci, în cer, 

În perechi de ochi verde adânc. 

Singuri în această lume, 

Părem să cântăm o melodie. 

Dar noi nu auzim 

Toate celelalte acorduri. 

Ne vom aminti totuși 

Că suntem corzi 

Care cântă o melodie 

Pe o chitară celestă. 

Amintirea vine în curând 

Frânturi de adevăr apar deja. 

În capul tău, în ochii mei. 

În gândurile tale, pe buzele mele. 

Du-te la copaci, 

Du-te la cer, 

Miroase cu ochii, 

Atinge cu nasul, 

Sărută cu mâinile. 

Lasă-ți mintea să se odihnească. 

Apoi ... în ultimul moment, 

Închide ochii. 

Și când îi vei deschide 

Uită-te la Mama Pământ 

Ca și cînd ar fi prima dată. 

Ești acasă. Ești, acum. 

Amintește-ți cine ești. 
 

 

Sabina Pop 

(Romania) 

 



 

 

Următoarea secțiune oferă o serie de instrumente care vizează sprijinirea, ghidarea și aprofundarea 

procesului de dezvoltare personală și profesională a lucrătorilor de tineret și a tinerilor. Acestea oferă idei 

de sesiuni de formare care pot lua forma unor workshop-uri de 0,5-1 zi. Toate instrumentele pot fi folosite 

și ca elemente ale unor programe mai lungi sau pot fi adăugate ca elementede sine stătătoare în procesele 

de învățare. 

 

Pentru a fi ușor de folosit, fiecare instrument este prezentat folosind următoarea structură: 

 Titlu: Numele instrumentului; 

 Durată: Cât timp este de așteptat să dureze realizarea acelei secvențe; 

 Sarcină / element vizat: Această parte indică sarcina de dezvoltare din DEC și elementele din PP cărora 

le corespunde instrumentul respectiv. Astfel, oferim posibilitatea de a decide care este instrumentul 

potrivit pentru a fi folosit cu oamenii potriviți sau în situația potrivită; 

 Descrierea generală / prezentarea generală: Această parte oferă o privire de ansamblu asupra 

procesului, fără a intra în detalii; 

 Cadrul și mediul de desfășurare: Această parte explică zona în care ar trebui desfășurată activitatea; 

 Metodologie pas cu pas: O descriere detaliată a activității; 

 Întrebări pentru debriefing: Respectând ciclul de învățare experiențială, oferim o listă de întrebări 

pentru debriefing; 

 Materiale: Ce resurse vor fi necesare pe parcursul realizării activității; 

 Fișe: Fișe cu explicații sau informații suplimentare; 

 Informații suplimentare (link-uri web, videoclipuri): Orice alte informații utile și relevante pentru acel 

instrument. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titlu 

Darplay  

Durată 

30 – 40 min  

Scop și obiective 

 Cultivă ascultarea activă; 

 Ajută la împlinirea comunicării; 

 Încurajează munca în echipă; 

 Crește toleranța, acceptarea și înțelegerea reciprocă; 

 Dezvoltă abilitățile intelectuale; 

Sarcină/element vizat 

Etapele DEC – 1, 2, 3 

Elementele PP– Mindfulness; 

Recunoștință; Interes; Inspirație; 

Încredere; Mândrie 

Descriere generală 

Darplay este un joc pentru dezvoltarea abilităților de comunicare, încurajând vorbirea creativă și 

ascultarea. Fiecare participant are posibilitatea de a prezenta discursuri de 3 minute. În acest interval nu 

poate fi întrerupt și nici nu va discuta ulterior pe marginea discursului. În cadrul discursurilor, participanții 

practică abilități de comunicare, cum ar fi alocarea atenției către ascultători, ritmul vorbirii - mai lent, mai 

rapid, mai tare, cu intonație, pauză dramatică. Vorbitorul gândește cu voce tare. Rolul ascultătorului este 

să demonstreze ascultarea activă și atenția prin gesturi nonverbale. 

Cadrul și mediul de desfășurare 

Jocul poate fi jucat în orice mediu. Aranjați mesele și / sau spațiul în funcție de numărul de grupuri care îl 

joacă. Puteți folosi o muzică plăcută, lumânări etc. pentru a crea un mediu confortabil și sigur. 

Metodologia pas cu pas 

Dimensiunea grupului: Darplay se joacă în grupuri de doi, trei sau patru participanți. 

Cum se joacă Darplay: Primul participant trage o întrebare, întoarce clepsidra și are 3 minute pentru a-și 

susține discursul. Ceilalți ascultă fără să întrerupă. Apoi este rândul următorului participant să tragă o 

întrebare, să întoarcă clepsidra și să vorbească timp de 3 minute. Jocul este format din patru runde. Dacă 

sunt două sau mai multe grupuri, după fiecare rundă participanții se pot regrupa în orice formulă, la 

alegerea lor. 

Întrebări pentru Debriefing 

Întrebările / subiectele pot fi create în avans (legate de rezultatele învățării, subiectul, situația sau 

obiectivele specifice) sau pot fi dezvoltate la fața locului de către participanți. Exemple de întrebări / 

subiecte: 

- Iubirea este ... 

- Ce fel de persoană aș vrea să fiu? 

- Visez să învăț să ... 

Materiale 

Clepsidră (cu durata de 3 minute) sau cronometru, un set de întrebări (suficient pentru toate grupurile), 

spațiu 

Fișe 
Informații suplimentare (link -uri web, 

videoclipuri): NU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titlu 

Calea Consiliului  

Durată 

2 - 3 ore 

Scop și obiective 
 Centrarea asupra intenției și energiei privind valorile, temerile și 

aspirațiile comune care ne fac umani; 
 Reamintește oamenilor că sunt mai degrabă asemănători decât diferiți și 

capabili să găsească puncte comune; 
 Permite tuturor părților să fie auzite într-un context de respect reciproc 

și încredere; 
 Oferă un sentiment de limitare care duce la o atmosferă de siguranță și 

confidențialitate; 

Sarcină/element vizat 

Etapele DEC - 3, 4 
Elementele PP - Mindfulness; 
Recunoștință; Inspirație; Iubire; 
Încredere; 

Descriere generală 
Este o practică modernă derivată din multe forme antice de a se uni și de a comunica într-un cerc. Practica 
ascultării profunde fără judecată promovează o atmosferă de respect față de sine și față de ceilalți și 
promovează empatia, dizolvând barierele din calea cooperării, înțelegerii și comunității. Folosind un set de 
simple intenții sau reguli de bază, Consiliul poate conduce la un puncte comune, dincolo de opinii, prejudecăți 
sau idei preconcepute. 

Cadrul și mediul de desfășurare 

Consiliul este o practică puternică și poate crea experiențe intense anumitor participanți. Este important să 
alegeți întrebări / subiecte adecvate care să provoace participanților, dar în același timp să îi determine să se 
simtă confortabili și încrezători. Aranjați spațiul pentru consiliu într-o manieră ceremonială, puneți lumânări, 
folosiți un obiect special care va conferi dreptul de a vorbi și aveți încredere că se va întâmpla ceva cu totul 
special. 

Metodologia pas cu pas 
Practica de bază a Consiliului este simplă: un grup de oameni stau așezați într-un cerc. Bazându-se pe tradițiile 
indigene de a folosi un obiect pentru vorbire, acesta va fi transmis de la o persoană la alta în cadrul grupului 
așezat în cerc, pentru a acorda titularului permisiunea de a vorbi fără întrerupere. Fiecare are o voce, vorbește 
din inimă, iar toți ceilalți ascultă. Calea Consiliului invită participarea activă în acest proces. Consiliile se 
bazează pe experiența de viață și pe înțelepciunea tuturor participanților pentru a genera noi înțelegeri 
asupra problemei și noi posibilități de soluționare. Reunește vechea înțelepciune a comunității și valoarea 
contemporană a respectului pentru darurile, nevoile și diferențele individuale. 
Custodele Consiliului. Fiecare Consiliu este facilitat de o persoană care conduce procesul. Această persoană 
prezintă participanților principiile și elementele Consiliului. Această persoană deschide și închide consiliul și va 
fi singura persoană căreia i se permite să vorbească, pe lângă vorbitorul care deține obiectul pentru vorbire. 
Intențiile Consiliului sunt: 
 Când ascultăm, să ascultăm din inimă, fără a simți nevoia să analizăm, să aprobăm sau să dezaprobăm – „A 

asculta din inimă”; 
 Atunci când vorbim, să vorbim din inimă, numind ceea ce este viu chiar acum – „A vorbi din inimă”; 
 Să scurtăm exprimarea, pentru a ajunge la esența a ceea ce trebuie spus – „A vorbi esența”; 
 Să fim spontani, să avem încredere în ceea ce urmează, mai degrabă să fim fixați pe ceea ce am repetat 

dinainte sau pe ceea ce crede cineva că trebuie spus – „Spontaneitate”; 
 Să ținem pentru noi și să nu împărtășim în afara Consiliului ceea ce a fost împărtășit în timpul procesului – 

„Confidențialitate”. 
În timp ce se oferă obiectul pentru vorbire, oamenii nu sunt forțați să vorbească. Fiecare poate da obiectul mai 
departe fără să vorbească. După ce a făcut un cerc complet și a revenit la „Gazdă”, obiectul poate fi dat înapoi 
celor care nu au vorbit în prima rundă, dar acum vor să vorbească. Obiectul pentru vorbire circulă de-a lungul 
Consiliului până ce ultima persoană împărtășește și nimeni nu mai are nimic de spus. 

Întrebări pentru Debriefing 
Consiliul este o modalitate excelentă de a dezvolta relații de grup, încredere, deschidere și auto-
descoperire profundă. Fiecare Consiliu poate avea o anumită întrebare sau subiect de discutat. Astfel de 
întrebări ar putea fi: 
 Care sunt intențiile tale pentru această întâlnire / grup / training? 
 Împărtășește o poveste care te-a schimbat în vreun fel? 
 Unde te afli în acest moment al vieții tale? 
 Ce este în inima ta? 
Materiale 
Obiectul pentru cel care vorbește, lumânări, obiecte de ceremonie, saltele și pături pentru a sta așezați 

Fișe: 
Informații suplimentare (link -uri web, videoclipuri): 
http://regenerationeducation.org/educational-philosophy/social-technologies/way-of-council  
https://www.ancienthealingways.co.uk/vision-quest 

http://regenerationeducation.org/educational-philosophy/social-technologies/way-of-council
https://www.ancienthealingways.co.uk/vision-quest


 

Titlu 

Cinci Ritmuri (Dans Extatic)  

Durată 

30 – 40 min 

Scop și obiective 

 Să ne exprimăm în mod creativ agresivitatea și vulnerabilitatea, 

emoțiile și neliniștile, limitările și extazul; 

 Să ne reconecteze cu ciclurile nașterii și morții, și a ne ancora 

persoana în umanitate și în spiritul tuturor lucrurilor vii; 

 Să creăm conexiune și sentimentul comunității în cadrul grupului; 

 Să faciliteze explorări profunde și nesfârșite, să împingă dansatorul 

dincolo de limitările și izolarea auto-impuse, înspre noi adâncimi ale 

creativității și conexiunii. 

Etape 

Etapele DEC - 2, 3 

Elementele PP - Mindfulness; 

Bucurie; Încredere; 

Descriere 

Cinci ritmuri este o practică dinamică prin mișcare - o practică a fi în corpul tău - care trezește 

creativitatea, conexiunea și comunitatea. 

Este o practică de meditație prin mișcare creată de Gabrielle Roth la sfârșitul anilor 1970. Ea se bazează 

pe tradițiile indigene și globale folosind principiile filosofiei șamaniste, extatice, mistice și estice. De 

asemenea, preia elemente din terapia Gestalt, din mișcarea potențialului uman și din psihologia 

transpersonală. Ideea fundamentală a acestei practici este aceea că totul este energie și se mișcă în 

valuri, modele și ritmuri. 

Roth descrie practica precum o călătorie sufletească și spune că prin mișcarea trupului, eliberarea inimii și 

eliberarea minții ne putem conecta la esența sufletului, sursa de inspirație în care fiecare persoană are 

posibilități și potențial nelimitat. 

Cadrul și mediul de desfășurare 

Creați o cameră cu spațiu suficient pentru toți participanții. Puteți folosi saltele (pentru a aloca un spațiu 

personal fiecărui dansator). Este bine ca podeaua să fie confortabilă pentru a putea dansa desculț/ă sau 

pentru a se întinde (podea din lemn, covor etc.). Utilizați un sistem audio adecvat. 

Metodologia pas cu pas 

Invitați oamenii să aleagă haine confortabile; să danseze desculți și să se relaxeze. Oferiți instrucțiuni 

despre această practică. Utilizați unul dintre fișierele audio din secțiunea Materiale de mai jos. 

Puteți introduce următoarele linii directoare: 

1. Mișcați-vă oricum doriți 

2. Nu vorbiți pe ringul de dans 

3. Respectați-vă pe voi înșiși și unii pe alții 

4. Dansul extatic este un spațiu fără droguri și alcool 

5. Abțineți-vă de la a face fotografii, videoclipuri, de la a purta încălțăminte și parfumuri. 

Întrebări pentru Debriefing 

Folosiți în mod regulat debriefing-ul în activitățile experiențiale 

(http://experience.jumpfoundation.org/what-is-debriefing-and-why-should-we-debrief/ ) 

Materiale 

https://www.youtube.com/watch?v=CA_RlOzHlSI  

https://www.youtube.com/watch?v=PpX5JHYnT1M 

Fișe: 

Informații suplimentare (link -uri web, videoclipuri): 

https://en.wikipedia.org/wiki/5Rhythms  

https://www.youtube.com/watch?v=qApDyOZKNbk   

 

 

 

http://experience.jumpfoundation.org/what-is-debriefing-and-why-should-we-debrief/
https://www.youtube.com/watch?v=CA_RlOzHlSI
https://www.youtube.com/watch?v=PpX5JHYnT1M
https://en.wikipedia.org/wiki/5Rhythms
https://www.youtube.com/watch?v=qApDyOZKNbk


Titlu 

SOLO 

Durată 

Total ~ 3 ore 

Scop și obiective 

 Activitate de calmare și de gândire care aduce oamenii mai aproape 

de natură; 

 Provocarea conștientizării permanente a ceea ce este prezent aici și 

acum, fără atașamentul față de trecut sau viitor; 

 Conștientizarea cu bucurie a lumii sălbatice. 

Sarcină/element vizat 

Etapele DEC - 2, 3, 4 

Elementele PP - Mindfulness; 

Interes; Inspirație; Uimire; 

Încredere; Mândrie 

Descriere generală 

Rareori stăm „nemișcați” în natură. Vizitați un loc în natură care este ușor disponibil în mod convenabil. 

Petreceți o oră în tăcere. Pur și simplu observați și fiți prezenți. Relaxare și deschidere. În societatea de 

astăzi, a fi pur și simplu în natură este un eveniment surprinzător de rar și majoritatea oamenilor vor fi 

ușurați să participe. 

Cadrul și mediul de desfășurare 

Recunoașterea locației este necesară în prealabil. Nu subestimați timpul până la locație. Includeți 5-10 

minute pentru a oferi indicații și a pregăti terenul pentru grup, apoi permiteți o perioadă solo de ~ 60 de 

minute în natură, plus o discuție de ~ 30 de minute și timp pentru a merge înapoi la punctul de plecare. 

Metodologia pas cu pas 

 Aranjați o vizită într-un spațiu natural din apropiere sau un eveniment în natură (cum ar fi apusul 

soarelui / răsăritul / lună nouă). Cercetați zona dinainte și găsiți o zonă accesibilă, dar retrasă, cu 

suficient spațiu pentru ca oamenii să se distanțeze și să nu fie deranjați. 

 Explicați că participanții trebuie să petreacă o oră singuri în natură. 

 Atâta timp cât grupul se află la fața locului, evitați să oferiți prea multe informații despre experiență, 

astfel încât aceasta să fie mai „brută” și mai „naturală”. 

 Permiteți fiecărei persoane să-și găsească un loc pe cont propriu. 

 După aprox. o oră, treceți pe la fiecare și indicați grupului că este timpul să se regrupeze. 

 Formați un cerc și facilitați grupul în a împărtăși experiențele și gândurile cu privire la timpul petrecut 

în natură. 

 

Variante: 

 Puneți muzică de tip „new age”. Acest lucru poate părea „vulgar”, dar muzica bine aleasă poate 

aprofunda în mod semnificativ experiența, ajutând la modificarea undelor cerebrale ale oamenilor 

pentru dobândirea unei stări mai meditative („Muzica pentru întinerire” de Dr. Joseph Nagler și 

Janetta Petkus „Moving in Time”). 

 Permiteți participanților să scrie sau să deseneze. 

 În afară de diferitele locații naturale, încercați alte locuri pentru a petrece o oră în tăcere (de exemplu, 

un cimitir, o biserică sau o sală de meditație, o groapă de gunoi, terasa unei clădiri sau un munte, un 

punct de belvedere peste oraș etc.) 

 Încercați momente diferite, de exemplu pe timp de noapte, la răsăritul lunii sau la apusul soarelui 

 Oferiți „meditații” verbale sau scrise, de exemplu, citate, anecdote, filosofie etc. De exemplu: Cât de 

confortabil/ă te simți cu tăcerea? Te poți asculta pe tine însuți? Dar pe sursa spiritului tău? Recunoști 

tăcerea respectuoasă? Petreci vreun moment de liniște acasă? Cum ar fi dacă ai cere o tăcere la locul 

de muncă în timpul unei întâlniri? Tăcerea este un instrument neutilizat, care este foarte eficient în 

toate felurile posibile. 

Întrebări pentru Debriefing 

Folosiți în mod regulat debriefing-ul în activitățile experiențiale 

(http://experience.jumpfoundation.org/what-is-debriefing-and-why-should-we-debrief/) 

Materiale 

Un petec de natură. Vă puteți folosi de noaptea pe deal, de răsărit, apus, sau locația cea mai naturală la 

îndemână, de ex. râu, iaz, ocean. Puteți adăuga muzică „new age” pentru a ajuta la modificarea undelor 

cerebrale în starea meditativă. 

Fișe: Informații suplimentare (link -uri web, videoclipuri): 

http://experience.jumpfoundation.org/what-is-debriefing-and-why-should-we-debrief/


 

Titlu 

Provocare personală (extinderea propriei zone 

de confort) 

Durată 

Câteva zile 

Scop și obiective 

 De a extinde limitele propriei zone de confort; 

 De a îndeplini o sarcină de dezvoltare care include depășirea 

barierelor personale; 

 De a lupta împotriva fricii; 

Sarcină/element vizat 

Etapele DEC - 2, 3 

Elementele PP - Bucurie; 

Interes; Inspirație; Încredere; 

Mândrie 

Descriere generală 

Zona de confort este un spațiu comportamental în care activitățile și comportamentele noastre se 

încadrează într-o rutină și un model care minimizează stresul și riscurile. Oferă o stare de siguranță 

mentală. Aduce beneficii evidente: fericire obișnuită, anxietate scăzută și un nivel redus de stres. O stare 

de confort relativ a creat un nivel constant de performanță. Cu toate acestea, pentru a maximiza 

performanța, avem nevoie de o stare de anxietate relativă - un spațiu în care nivelurile de stres sunt puțin 

mai mari decât cele normale. Acest spațiu este numit „Anxietatea optimă” și este chiar în afara zonei 

noastre de confort. Dacă ajungem la prea multă anxietate, suntem prea stresați pentru a fi productivi, iar 

performanța noastră scade brusc. 

Cadrul și mediul de desfășurare 

Nu este necesar un cadru anume. Acesta poate fi combinat cu Sporturile de aventură în aer liber, 

Slacklining, Dansul extatic etc. După fiecare realizare personală, efectuați un ritual de grup pentru 

celebrarea succesului (la final, întregul grup poate avea parte de o petrecere pentru a-și sărbători 

realizările). 

Metodologia pas cu pas 

Oricine a făcut vreodată un efort pentru a ajunge la nivelul următor sau a realiza ceva știe că atunci când 

te provoci cu adevărat, poți obține rezultate uimitoare. Anxietatea optimă este locul în care 

productivitatea și performanța mentală își ating punctul maxim. Odată ce începeți să ieșiți din zona de 

confort, cu timpul devine tot mai ușor. 

Ieșiți și faceți ceva ciudat - ceva ce nu ați face în mod normal. 

 Alegeți activitatea / sarcina pe care o veți realiza în următoarele zile (până la sfârșitul cursului, 

sfârșitul taberei etc.); 

 Alegeți o activitate pe care vă doreați să o faceți dinainte, dar ceva vă oprea (teamă, obstacole etc.); 

 Alegeți o activitate care vă va dezvolta la nivel personal și a cărei realizare vă va da un sentiment de 

succes; 

 Alegeți o activitate care este realistă în momentul respectiv; 

 

Variații: 

Participanții pot lucra în perechi (sau grupuri) pentru ca fiecare să fie încurajat și sprijinit de un prieten 

sau de un grup de prieteni. De asemenea, partenerii pot ajuta la crearea (și urmărirea) planului de acțiune 

referitor la îndeplinirea activității / sarcinii respective. 

Întrebări pentru Debriefing 

Folosiți în mod regulat debriefing-ul în activitățile experiențiale 

(http://experience.jumpfoundation.org/what-is-debriefing-and-why-should-we-debrief/ ) 

Materiale 

Nu este nevoie de materiale specifice. 

Fișe: Informații suplimentare (link-uri web, videoclipuri): 

 

 

 

 

http://experience.jumpfoundation.org/what-is-debriefing-and-why-should-we-debrief/


Titlu 

Scrisoare către tine 

Durată 

30 – 60 min 

Scop și obiective 

 Să cultive recunoștința; 

 Să crească nivelul conștiinței de sine; 

 Să creeze viitorul; 

 Să ofere o amintire personală. 

Sarcină/element vizat  

Etapele DEC - 3, 4 

Elementele PP - Recunoștință; 

Iubire; Încredere; Mândrie 

Descriere generală 

Acesta este un exercițiu de auto-descoperire prin care vei scrie o scrisoare DE LA tine PENTRU viitorul tău 

Sine. Acest exercițiu te ajută să îți scoți gândurile din prezent și să te concentrezi asupra a ceea ce 

urmează să vină. Poți alege data după 3 luni, 6 luni, 1 an sau mai mult și să deschizi scrisoarea în acel 

moment. Este, de asemenea, posibil ca o altă persoană să-ți ia scrisoarea și să ți-o trimită la un moment 

anume. 

Cadrul și mediul de desfășurare 

Nu este necesar un cadru anume. Poate fi combinat cu Solo în natură sau Întrebări personale de reflecție 

sau cu Jurnalul. 

Metodologia pas cu pas 

Dacă îți vei scrie o scrisoare, o expresie a recunoștinței este unul dintre cele mai înțelepte lucruri pe care 

le-ai putea include. Umple-o cu afirmații pozitive și apreciere pentru persoana care ești. Când este timpul 

să o deschizi, viitorul tău sine îți va mulțumi. 

Lasă-ți mintea să zburde. Gândește-te la lucruri mărețe și dă-ți permisiunea de a fi extrem de ambițios. Ce 

principii îți vor ghida viața? Ce speri să realizezi? Cum vei face asta? Dacă îți imaginezi în mod clar viitorul 

tău în termeni concreți, devine o profeție auto-împlinită. 

Despre ce să scrii 

 Oferă sfaturi. 

 Care sunt obiectivele tale profesionale? Dar cele romantice? Intelectuale? Financiare? Spirituale? 

Personale? Cu cât ești mai specific/ă, cu atât vei constata mai multe îmbunătățiri. 

 Ce anume îți provoacă cea mai mare anxietate față de viitorul tău? Ce te ține treaz/ă noaptea? 

 Unde ai greșit? Care este cel mai mare regret al tău? 

 Ce te face să arzi de nerăbdare? Cum arată viața ta ideală? 

 Care a fost cartea ta preferată din acest an? Cum te-a afectat? 

 Care sunt cei mai importanți 5 oameni din viața ta și de ce? 

Variantă: 

Scrie-ți o scrisoare 15 ani mai târziu pentru a-ți celebra realizările personale. Citește-o mai devreme cu 6 

luni/ 1 an și mai des pentru a te ghida pe drumul tău personală spre cea mai bună variantă a ta. Începe și 

încheie scrisoarea astfel: 

„Dragă ............... 

Felicitări! 

................................................. 

Bravo încă o dată, 

                             (Nume)!” 

Întrebări pentru Debriefing 

După implementarea activității cu participanții (și închiderea plicurilor cu scrisorile), puteți utiliza modelul 

standard pentru debriefing (http://experience.jumpfoundation.org/what-is-debriefing-and-why-should-

we-debrief/ ) 

Materiale 

Hârtie, creioane sau pixuri, plicuri. 

Fișe: Informații suplimentare (link -uri web, videoclipuri):  

 

 

http://experience.jumpfoundation.org/what-is-debriefing-and-why-should-we-debrief/
http://experience.jumpfoundation.org/what-is-debriefing-and-why-should-we-debrief/


Titlu 

Mișcarea autentică 

Durată 

60 - 120 min 

Scop și obiective 

 Să promoveze auto-explorarea și să îmbunătățească sănătatea 

mintală; 

 Să concentreze atenția asupra prezentului și să dea curs emoțiilor 

interioare; 

 Să permită oamenilor să se conecteze cu corpul și mintea și să-și lase 

experiențele interioare să-i miște; 

 Să-și exprime sentimentele și emoțiile prin mișcări de dans 

improvizate. 

Sarcină/element vizat  

Etapele DEC - 3, 4 

Elementele PP - Mindfulness; 

Bucurie; Seninătate; 

Descriere generală 

Mișcarea autentică este o practică de mișcare improvizată expresivă care permite unui grup de 

participanți un tip de asociere liberă a corpului. A fost inițiată de Mary Starks Whitehouse în anii 1950 ca 

„mișcare în profunzime”. Intrigată de principiile lui Jung referitoare la „imaginația activă”, Whitehouse și-a 

integrat cunoștințele despre dans și despre Jung într-o psihoterapie experimentală, realizată într-un 

proces de grup, în care participanții se angrenează în explorarea spontană a mișcării expresive. Acest 

proces a devenit mai târziu cunoscut ca Mișcarea Autentică (AM). 

Mișcarea autentică poate fi o disciplină în sine și poate fi folosită ca parte a multor practici și învățături 

diferite. Profesorii o dezvoltă în felul lor. Practici precum Meditația prin mișcare, Dansul contemplativ, 

Metoda Mișcării Creative sau Psihologia somatică utilizează Mișcarea Autentică ca parte a instruirii. 

Cadrul și mediul de desfășurare 

Adesea, experiența AM se simte ca o joacă semnificativă și este plină de distracție. Alteori, dansatorii și 

observatorii au sentimente intense și derivă o înțelegere profundă și utilă din înțelepciunea propriilor lor 

corpuri. 

Creați un mediu sigur și primitor pentru participanți. Pregătiți-i emoțional și mental pentru practică. 

Folosiți spații încălzite și bine ventilate, cu sistem audio adecvat și confortabil pentru deplasarea pe 

podele. 

Metodologia pas cu pas 

La începutul unei ședințe AM de bază, participanții încep dintr-o poziție confortabilă, cu ochii închiși 

pentru a-și simți procesele interioare dintre corp și minte. Apoi așteaptă ca stimulii să apară în interiorul 

lor și urmăresc fiecare impuls care exprimă mișcarea sau sunetul. Persoanele se mișcă prin spațiu complet 

libere de orice direcție sau așteptare. Acest lucru permite oamenilor să exploreze procesele psihologice 

pe măsură ce apar, prin răspunsurile kinestezice ale mișcării sau sunetului. 

Mișcarea devine „autentică” atunci când individul este capabil să permită impulsurilor sale intuitive să se 

exprime liber fără o instrucțiune intelectuală, spre deosebire de mișcarea inițiată printr-o decizie 

conștientă - o distincție care poate părea clară, dar practic reprezintă o provocare. Persoanele sunt 

atente pur și simplu la ceea ce simt la nivel senzorial, deoarece „nucleul experienței de mișcare este 

senzația de a se mișca și de a fi mișcat/ă”. 

În aspectul Mișcării Autentice a abordării lui Whitehouse, participanții în mișcare (dansatori) sunt 

observați în mod pasiv de către un observator care „conține” experiența dansatorului prin asistarea la 

mișcările sale fără a judeca, a proiecta sau a interpreta. În felul acesta, observatorul este, de asemenea, 

un participant activ, deoarece observarea este o practică de a asista la propriile senzații și impulsuri în 

timp ce le observă pe cele ale dansatorului. 

Întrebări pentru Debriefing 

Utilizați modelul standard de debriefing (http://experience.jumpfoundation.org/what-is-debriefing-and-

why-should-we-debrief/ ) 

Materiale 

Nu este nevoie de materiale 

Fișe: 

Informații suplimentare (link -uri web, videoclipuri):  

https://www.goodtherapy.org/learn-about-therapy/types/authentic-movement 

https://adta.org/2015/08/18/what-is-authentic-movement/ 

http://experience.jumpfoundation.org/what-is-debriefing-and-why-should-we-debrief/
http://experience.jumpfoundation.org/what-is-debriefing-and-why-should-we-debrief/
https://www.goodtherapy.org/learn-about-therapy/types/authentic-movement
https://adta.org/2015/08/18/what-is-authentic-movement/


Titlu 

Plimbarea meditativă în natură  

Durată 

5 – 20 min (sau mai mult) 

Scop și obiective 

 Să înlocuiască meditația statică cu cea dinamică; 

 Să aducă persoana mai aproape de natură și de corpul său; 

 Să sporească concentrarea, să crească atenția și să ne conecteze la 

momentul prezent. 

Sarcină/element vizat  

Etapele DEC - 1, 2 

Elementele PP - Mindfulness; 

Bucurie; Seninătate; Interes; 

Uimire; Încredere; 

Descriere generală 

După o zi lungă de ședere într-un birou, meditația din șezut poate părea neatractivă. În zilele în care doriți 

să ieșiți în natură, încercați în schimb meditația în timpul plimbării. 

Meditația prin mers, cunoscută și sub numele de plimbare meditativă, este o practică activă care vă 

solicită atenția în mod conștient și permite să vă mișcați prin mediul înconjurător, mai degrabă decât să 

vă așezați cu ochii închiși. 

Cadrul și mediul de desfășurare 

Asigurați-vă că purtați haine confortabile și încălțăminte comodă. Încercați această activitate în natură, în 

sălbăticie sau chiar într-un parc. 

Metodologia pas cu pas 

Începeți prin a sta nemișcați pentru a deveni conștienți de corpul vostru și de cum se simte. Îndoiți foarte 

ușor genunchii și simțiți-vă șoldurile ca centru de greutate. Permiteți-vă câteva respirații abdominale 

adânci și aduceți atenția conștientă în momentul prezent. 

Începeți să mergeți puțin mai lent decât ritmul normal, menținând genunchii foarte ușor îndoiți, aproape 

imperceptibil. Cu fiecare pas, conștientizați ritmul lin dintre călcâi și picior, pe măsură ce fiecare picior 

vine în contact cu solul. 

Respirați natural și adânc, umpleți profund plămânii cu fiecare inspirație, însă aveți grijă să nu vă puneți 

presiune sau să vă luptați în nici un fel. Lăsați-vă ochii să se concentreze încet înainte, captând pe cât de 

multe senzații periferice pe cât vă este confortabil. Încercați să mențineți corpul moale și să vă 

conștientizați respirația pe măsură ce mergeți în mod natural și ușor. 

Când atenția vi se îndepărtează de la senzația de mers și de respirație, conștientizați acele gânduri, stări 

de spirit sau emoții fără judecată și ghidați-vă ușor atenția conștientă înapoi la momentul prezent, înapoi 

la mers. 

Continuați această plimbare conștientă între 5 și 20 de minute, sau chiar mai mult, dacă vă simțiți 

confortabil. 

Când este timpul să încheiați meditația, permiteți-vă să vă opriți ușor. Luați o pauză, experimentând din 

nou senzația de a sta nemișcat/ă, simțind pământul sub picioarele voastre. Respirați profund de câteva 

ori, până ce încheiați această sesiune. Întoarceți-vă încet la activitatea obișnuită. 

Întrebări pentru Debriefing 

Utilizați modelul standard de debriefing (http://experience.jumpfoundation.org/what-is-debriefing-and-

why-should-we-debrief/ ) 

Materiale 

Nu este nevoie de materiale 

Fișe 

Informații suplimentare (link -uri web, videoclipuri):  

http://www.chopra.com/articles/mindful-walking-practice-how-to-get-

started#sm.00000935isc91dknxjt23oimmbbfl 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://experience.jumpfoundation.org/what-is-debriefing-and-why-should-we-debrief/
http://experience.jumpfoundation.org/what-is-debriefing-and-why-should-we-debrief/
http://www.chopra.com/articles/mindful-walking-practice-how-to-get-started#sm.00000935isc91dknxjt23oimmbbfl
http://www.chopra.com/articles/mindful-walking-practice-how-to-get-started#sm.00000935isc91dknxjt23oimmbbfl


Titlu 

O conversație filozofică despre a oferi 

Durată 

90 min  

Scop și obiective 

 Discutați despre elementele cheie din a oferi și a primi 

 Aflați despre beneficiile de a oferi 

 Împărtășiți exemple de a oferi și a primi 

 Dezvoltați motivația de a oferi cu succes 

Sarcină/element vizat 

Etapele DEC - 1, 2 

Elementelele PP - Mindfulness, 

Recunoștință, Interes, Inspirație, Iubire 

Descriere generală 

Participanții se plimbă și discută diferite întrebări. Apoi, are loc o împărtășire în cadrul grupului. 

Cadrul și mediul de desfășurare 

Această activitate este mai bine să se întâmple în aer liber și preferabil în natură. Spuneți-le 

participanților în prealabil că vor ieși afară, pentru a se putea îmbrăca în mod corespunzător. 

Metodologia pas cu pas 

1. Informați participanții că vor face o plimbare filosofică în aer liber. O plimbare filosofică este atunci 

când oamenii merg și discută concepte filosofice importante. Toți participanții vor merge împreună, 

dar conversațiile vor avea loc numai în perechi. Perechile vor fi schimbate periodic. 

2. Invitați-i să formeze perechi și oferiți prima întrebare. Permiteți suficient timp pentru discuție, cel 

puțin 4 minute, apoi dați următoarea întrebare. De asemenea, puteți schimba perechile. 

3. Lista întrebărilor: 

o Ce înseamnă pentru voi să oferiți/ să dăruiți? 

o Împărtășiți un exemplu personal de a oferi/ a dărui 

o Împărtășiți un exemplu personal de a primi 

o Care sunt beneficiile de a oferi/ dărui? 

o Care sunt beneficiile de a primi? 

o Cum alegeți cui dăruiți? 

o Care sunt capcanele în a oferi/ a dărui? 

o Ce legătura are faptul de a oferi/ a dărui cu fericirea? 

o Ce emoții pozitive sunt implicate în a oferi/ a dărui sau a primi? 

o Care este povestea pe care v-o spuneți atunci când oferiți/ dăruiți ceva? 

4. Întoarceți-vă împreună ca grup și faceți o discuție de grup despre a oferi, urmând întrebările de 

debriefing de mai jos. S-ar putea să doriți, de asemenea, să susțineți o scurtă prezentare teoretică 

despre a oferi, despre compasiune și/sau despre stilurile de reciprocitate (cei care dau, cei care iau și 

cei care echilibrează) 

(Ulterior, ca follow-up puteți invita participanții să reflecteze în mod individual asupra a ceea ce au oferit 

ei lumii, desenându-și propriile tălpi pe o bucată de hârtie amprentele lor și apoi făcând debriefing 

despre asta) 

Întrebări pentru Debriefing 

 Cum a fost plimbarea filosofică pentru tine? 

 Ce te-a impresionat cel mai mult? 

 După părerea ta, care sunt elementele cheie din a oferi/ a dărui și a primi? 

 Cum influențeză viața oamenilor faptul de a oferi/ a dărui sau primi? 

 Ce concluzii tragi în urma discuțiilor pe tema legată de a oferi? 

 Care iei cu tine mai departe din această activitate? 

Materiale 

Fișe: 

Informații suplimentare (link -uri web, videoclipuri):  

Informații despre stilurile de reciprocitate 

https://www.brainpickings.org/2013/04/10/adam-grant-give-and-take/ 

Informații despre beneficiilede a oferi 

https://greatergood.berkeley.edu/article/item/5_ways_giving_is_good_for_you 

https://www.brainpickings.org/2013/04/10/adam-grant-give-and-take/
https://greatergood.berkeley.edu/article/item/5_ways_giving_is_good_for_you


 

Titlu 

Iubire și Conexiune 

Durată 

90 min  

Scop și obiective 

 Să împărtășească un exemplu de relație semnificativă pe care 

o au 

 Să discute elementele iubirii și conexiunii 

 Să reflecteze asupra modului prin care își pot face relațiile să 

aibă mai multă însemnătate 

Sarcină/element vizat  

Etapele DEC - 1, 2 

Elementele PP - Mindfulness, Bucurie, 

Recunoștință, Iubire 

Descriere generală 

Participanții aduc o fotografie cu ei împreună cu o persoană apropiată. Vorbesc despre ea în grupuri, iar 

apoi se face o discuție în plen. În final, participanții reflectează asupra modului în care își pot îmbunătăți 

una din relațiile lor 

Cadrul și mediul de desfășurare 

Cadru/ mediu plăcut 

Metodologia pas cu pas 

În prealabil, cereți participanților să aducă în această sesiune o fotografie (de preferință una tipărită) a lor 

împreună cu o altă persoană cu care împărtășesc o relație puternică și semnificativă. (Această persoană 

poate fi un membru al familiei, un partener de viață, un prieten, un coleg etc.) 

1. Cereți participanților să-și prezinte fotografia și să vorbească despre relația lor cu persoana din 

fotografie în grupuri mici de 3 persoane. Permiteți timp suficient pentru o împărtășire profundă, cel 

puțin 20 de minute. 

2. Urmăriți întrebările de debriefing ilustrate mai jos 

3. Oferiți informații teoretice cu privire la următoarele subiecte 

o Atașamentul securizant (cum să stimuleze și să consolideze atașamentul securizant, de ce este 

important, hormonul oxitocinei) 

o Nevoia de apartenență și conexiune socială 

o Iubirea și caracteristicile iubirii 

 

Cereți participanților să lucreze singuri. Invitați-i să aleagă 1 dintre relațiile lor și să scrie 5 intervenții prin 

care să-și formeze un atașament mai securizant și o relație mai adâncă și mai semnificativă. 

Întrebări pentru Debriefing 

 Ce emoții ai trăit în timpul acestei activități? 

 Ce gânduri ți-ai făcut? 

 Care sunt temele abordate de această activitate? 

 De ce iubirea și conexiunea sunt importante în viața noastră? Căror nevoi se adresează? 

 Cum influențează viața unei persoane existența iubirii și a conexiunii? 

 Cum influențează viața unei persoane lipsa iubirii și a conexiunii? 

 Care sunt caracteristicile unei relații semnificative? 

 Cum ți-ai stimula și consolida atașamentul securizant în relațiile tale? 

Materiale 

Carnețete, pixuri 

Fișe: Informații suplimentare (link -uri web, videoclipuri): 

 

 

 

 

 

 

 



Titlu 

Punctul negru 

Durată 

45 min  

Scop și obiective 

 Să stimuleze conversații despre mindfulness 

 Să discute despre caracteristicile mindfulness 

 Să reflecteze asupra stării de mindfulness în viața de zi cu zi 

 Să se gândească la modalități de a aduce mai mult 

mindfulness în viața lor 

Sarcină/element vizat  

Etapele DEC - 1, 2, 3, 4 

Elementele PP - Mindfulness, Interes 

Descriere generală 

Participanții sunt împărțiți în grupuri și trebuie să ofere cât mai multe răspunsuri diferite la o anumită 

întrebare. Apoi, ei își dezvăluie răspunsurile și pornesc o discuție. 

Cadrul și mediul de desfășurare 

Nu există cerințe specifice 

Metodologia pas cu pas 

În prealabil, desenați un punct negru gros pe o hârtie albă A4. S-ar putea să aveți nevoie să pregătiți 4-6 

dintre acestea, în funcție de numărul participanților. 

1. Împărțiți participanții în grupuri (de 4-6 persoane). Fiecare grup ar trebui să aibă un carnețel și un stilou 

pentru a lua notițe. 

2. Înmânați fiecărui grup o hârtie cu punctul negru. Cereți-le să răspundă la întrebarea „Ce vedeți aici?” de 

câte ori este posibil, întotdeauna referindu-se la ceea ce văd pe foaia respectivă. Dați-le 2 minute pentru 

a face acest lucru. Încurajați-le imaginația. De obicei, majoritatea răspunsurilor se concentrează pe 

punctul negru și foarte rar se referă la partea albă a hârtiei. 

3. Odată ce timpul s-a terminat, invitați grupurile să-și împărtășească răspunsurile. 

4. Întrebați: „Ce criterii ați folosit pentru a răspunde la întrebare?” Amintiți-le prima întrebare pe care ați 

adresat-o „Ce vedeți aici?”, subliniind că nu le-ați spus să se concentreze pe punctul negru. 

5. Faceți legătura între această activitate cu starea de mindfulness și adresați întrebările de debriefing de 

mai jos. 

Întrebări pentru Debriefing 

 Cum se legată această activitate de mindfulness? 

 Ce elemente de mindfulness sunt evidențiate în această activitate? 

 Cât de prezent/ă (mindful) ești în viața de zi cu zi? 

 Cât de prezent/ă (mindful) ești în activitățile tale zilnice? 

 Cum putem deveni mai prezenți (mindful)? 

Materiale 

Carnețele/ hârtie pentru a lua notițe, pixuri, hârtie A4 cu punct negru 

Fișe: Informații suplimentare (link -uri web, videoclipuri):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Următoarele programe de formare exemplificate oferă o serie de activități și sesiuni de formare pentru 

programe de 3, 5 și 7 zile care vizează dezvoltarea personală, socială și profesională a cursanților. 

Programele includ practici și instrumente ilustrate în secțiunile anterioare ale manualului. Acestea sunt 

potrivite atât pentru lucrătorii de tineret, cât și pentru tineri. Programele sunt organizate în 4 sesiuni 

zilnice, fiecare având o tematică proprie. Sesiunile urmează o secvență progresivă, clădind pe ceea ce s-a 

parcurs înainte. 

 

Ziua 0 
 Sosirea grupului 

 Primirea participanților, acomodarea. 

 Activitatea de seară: mesaj de bun venit de la echipa de formatori, împărtășire la nivelul grupului, 

informații practice 

 Practica personală: realizarea unei liste a lucrurilor care ne fac fericiți 

Ziua 1 
Sesiunea 1 - Ritualuri de dimineață – de repetat în fiecare zi 

 Activitate fizică (alegeți-o pe cea potrivită pentru nivelul grupului) 

 Meditație (de ex. Relaxare, meditație ghidată, vizualizare legată de tema zilei) 

 Cercul de conectare (exprimarea recunoștinței și împărtășirea lucrurilor relevante legate de 

formare) 

Sesiunea 2 - Activități de formare a legăturilor și de construire a grupului 

 Practică personală: mesaj de bun venit către sine în carnețelul personal. 

 Icebreaker (de ex. săritura coardei) 

 Activitatea de construire a încrederii (de ex. căderea și zborul) 

 Debriefing 

 Icebreaker (de ex. mișcarea Browniană) 

 Activitate de conectare (de ex. Joc de telepatie - comunicarea imaginilor fără a vorbi) 

 Debriefing / Împărtășire / Discuție 

Sesiunea 3 - Capcanele fericirii, lucrurile care limitează fericirea 

 Grupuri mici de lucru: Care sunt obiceiurile, limitările proprii și credințele care minimizează fericirea? 

 Prezentarea concluziilor (de ex. idee de metodă - prin piese de teatru) 

 Introducere: factori care limitează fericirea 

 Discuții de grup 

Sesiunea 4 - Fundamentele fericirii și încrederea 

 Prezentarea temelor de casă: împărtășirea unor citate despre fericire 

 Prezentarea temelor de casă: împărtășirea definițiilor fericirii 

 Input (livrarea de informații): trei tipuri de fericire 

 Lucru în grupuri: împărțirea definițiilor în 3 categorii pe baza celor 3 tipuri de fericire 

 Activitate de încredere (de ex. Stuf în vânt) 

 Discuție de grup despre încredere și despre legătura încrederii cu fericirea 

 Închiderea sesiunii (de ex. muzică de grup / dans) 

Activitate de seară 

 Activitate de conectare și distracție (de ex. Ghiciți-mi secretul) 

 

Ziua 2 
Sesiunea 1 - Ritualuri de dimineață - aceleași ca în ziua 1 

Sesiunea 2 - Mindfulness 



 Test psihologic: activitatea Punctul negru 

 Debriefing și sumarizarea rezultatelor activității referitoare la Punctul negru 

 Introducere în mindfulness: definiție și alte aspecte 

 Practică personală: plimbare în natură - explorarea naturii într-o manieră conștientă 

 Debriefing / Împărtășire / Discuție 

 Brainstorming: extragerea beneficiilor mindfulness asupra nivelului mental, emoțional, fizic și 

spiritual 

Sesiunea 3 - Conexiune și relații 

 Activitate de conectare: Exercițiul de contact vizual - activitate progresivă 

 Debriefing asupra experienței, cu accent pe conexiuni și relații 

 Împărtășire în perechi: despre conexiunea personală pe care o au participanții cu o anumită 

persoană din viața lor. Împărtășire pe baza fotografiilor persoanelor respective 

 Debriefing și discuții de grup despre conexiune 

Sesiunea 4 - Iubire 

 Introducere: exprimarea iubirii față de ceilalți prin pantomimă 

 Desenat în perechi - joc de rol 

 Debriefing / Împărtășire / Discuție 

 Introducere: teoria despre Iubire și Control 

 Discuție de grup 

 Închiderea sesiunii (de exemplu, printr-un energizer cu strigăt) 

Activitate de seară 

 Activități de Yoga prin râs 

 

Ziua 3 
Sesiunea 1 - Ritualuri de dimineață - aceleași ca în ziua 1 

Sesiunea 2 - Auto-compasiune 

 Muncă individuală: identificarea Soldaților Loiali și a auto-compasiunii. 

o Desenarea formei corpului și scrierea pe hârtie a gândurilor interioare critice 

o Manifestarea de compasiune față de aceste voci 

 Debriefing / Împărtășire / Discuție 

Sesiunea 3 - Stăpânirea 

 Munca personală: Roata calităților 

o Participanții au scris la ce sunt ei buni pe bucăți de hârtie 

o În grupuri mici, participanții și-au scris reciproc puncte forte și calități pe bucăți de hârtie 

o Compararea celor două categorii de calități, cele identificate de sine cu cele identificate de 

ceilalți 

 Prezentarea Roții calităților 

o Muncă individuală: alegeți 5 calități și puneți-le pe Roată pentru a vedea nivelul real al 

dezvoltării și modul în care pot fi dezvoltate (în ce măsură le folosiți și în ce măsură vreți să o 

folosiți în viitor) în contexte specifice. 

 Debriefing / Împărtășire / Discuție 

Sesiunea 4 - Încheierea proceselor și acțiunile de follow-up 

 Reflecție individuală asupra gradului de realizare a scopurilor personale de învățare, nevoilor, 

intențiilor  

 Conceperea unui plan personal de transformare, prin care participanții vor implementa / utiliza 

instrumentele și conceptele învățate în timpul cursului 

 Lucrări personale: Scrisoare către mine, care va fi trimisă după 6 luni 

 Citirea unei poezii a sufletului 

 Scrierea poeziilor sufletului - sarcină individuală 

 Împărtășirea cu grupul - împărtășirea poeziilor 

 Activitatea de Yoga prin râs: așezați pe burta celorlalți, ascultăm povestea cursului spunsă într-un 

mod amuzant 



Activitate de seară 

 Distracție și bucurie: petrecere 

 

Ziua 0 
 Sosirea grupului 

 Întâmpinarea participanților, acomodarea. 

 Activitatea de seară: prezentarea formatorilor, cerc de împărtășire (participanții își spun numele și 

câteva detalii despre ei). 

 

Ziua 1 
Sesiunea 1 - Ritualuri de dimineață – de repetat în fiecare zi 

 Activitate fizică (alegeți-o pe cea potrivită pentru nivelul grupului) 

 Meditație (de ex. Relaxare, meditație ghidată, vizualizare legată de tema zilei) 

 Cercul de conectare (exprimarea recunoștinței și împărtășirea aspectelor relevante legate de curs) 

 Serviciul în folosul comunității (de ex. ajutor în bucătărie, curățenie, adunat lemne etc.) 

Sesiunea 2 – Cunoașterea împrejurimilor și a detaliilor legate de curs 

 Turul amplasamentului și al facilităților 

 Informații despre cursul de formare (de ex. obiective de învățare, programul zilnic etc.) 

 Așteptările participanților (de ex. scrierea în jurnal a așteptărilor/nevoilor/motivației/intențiilor)  

 Discuție cu privire la semnificația așteptărilor 

 Activitate de conectare a grupului (de ex. tobe și ritm construit de grup) 

Sesiunea 3 - Activități de cunoaștere și de construire a grupului 

 Activitate de cunoaștere (de ex. Plimbare și discuție în natură) 

 Activități de consolidare a grupului (de ex. Străzi și alei; Concurs de strigat; Mutarea unei statui) 

 Debriefing 

Sesiunea 4 – Cunoaștere și reflecție 

 Activitate de împărtășire (de ex. Împărtășire de grup - Calea mea de până acum, Ce transformare 

vreau să fac?) 

 Reflecție (de repetat în fiecare zi): 

o Personal: (reflecție solo timp de 30 de minute) 

o Grup: (împărtășire de grup) timp de 30 min. 

Activitate de seară 

 Activitate de împărtășire și conectare 

 

Ziua 2 
Sesiunea 1 - Ritualuri de dimineață - aceleași ca în ziua 1 

Sesiunea 2 - Construirea încrederii 

 Activitate introductivă (de ex. privit în ochii celuilalt, mersul Brownian etc.) 

 Activitate de încredere în grup (de ex. Echilibrul Stelelor sau altele) 

 Activitate de încredere în grup (de ex. Echilibrul pe frânghii în cerc sau altele) 

 Activitate individuală de încredere (de ex. Căderea cu încredere) 

 Debriefing / Împărtășire / Discuție 

Sesiunea 3 - Introducere în Dezvoltarea Ecocentrică 

 Introducere despre Roata Medicinală. 

 Plimbarea în natură pentru a identifica cele patru etape ale Roții în Natură 

 Împărtășire și discuție de grup 

 Prezentarea Roții Ecocentrice și Egocentrice 

Sesiunea 4 - Aprofundarea înțelegerii și reflecției 

 Aprofundarea prezentării Roții de dezvoltare ecocentrică 



 Analiza zilei 

 Reflecție (se repetă în fiecare zi): 

Activitate de seară 

 Demonstrarea practicilor (alegeți din lista prezentată în Manual) 

 

Ziua 3 
Sesiunea 1 - Ritualuri de dimineață - aceleași ca în ziua 1 

Sesiunea 2 - Explorarea Etapei 1 

 Introducere în cadru (de ex. piesă de teatru) 

 Prezentarea listei de activități 

o Petreceți timpul singuri în natură. 

o Practicați mindfulness în natură. 

o Realizați o formă de artă: poezie, origami etc. 

o Treceți în revistă zilele petrecute aici și găsiți 1-2 situații în care ați fi putut fi mai inocenți. 

Treceți în jurnal și gândiți-vă cum puteți fi mai inocenți astăzi. 

o Vorbiți unui copac. 

o Practicați arta decorării solului. 

o Practicați o artă: sculptură, desen, muzică, dans etc. 

o Jucați jocuri din copilărie. 

 Timp independent pentru desfășurarea activităților 

 Debriefing și discuții de grup 

Sesiunea 3 - Explorarea etapei 2 

 Introducere în etapă (de ex. scurtă vizualizare ghidată) 

 Prezentarea listei de activități 

o Rătăciți în natură 

o Culegeți obiecte din natură 

o Mergeți în natură și concepeți o poveste 

o Găsiți mituri și povestiri despre locul unde vă aflați 

o Explorați și utilizați toate simțurile în timp ce sunteți în natură 

o Utilizați cuburile cu povești și cărțile Dixit 

o Discutați despre strămoșii familiei, culturii, speciei voastre 

o Discutați despre următoarele emoții (iubire, speranță, inspirație, bucurie) și cum le puteți 

manifesta 

 Timp independent pentru desfășurarea activităților 

 Debriefing și discuții de grup 

Sesiunea 4 - Pregătire pentru post și solo; Reflecţie 

 Introducerea postului și explicarea solo-ului în natură 

 Reflecție (de repetat în fiecare zi) 

Activitate de seară 

 Ceremonia de începere a postului și a procesului solo (de ex. Tobele și dansul de transă, mișcarea 

autentică etc.) 

 Începerea postului (niveluri opționale conform deciziei participanților - fără post, cu mai puțină 

hrană, numai fructe, fără hrană, fără hrană și apă) 

 

Ziua 4 
Proces de-a lungul întregii zile, fără a fi împărțită pe sesiuni - Explorarea etapelor 3 și 4 

Ritualuri de dimineață - la fel ca în ziua 1 

Procesul Solo în natură: 

 Postul (niveluri opționale, în funcție de decizia participanților - fără post, cu mai puțină hrană, numai 

fructe, fără hrană, fără hrană și apă) 

 Căutarea unui loc în natură pentru solo 



 Cartografierea locurilor 

 Auto-descoperirea - scrierea unei scrisori personale - despre resursele pe care le are cineva (de 

exemplu, care sunt darurile, talentele, pasiunile, resursele, oamenii pe care îi are fiecare?) 

 Practica personală - scrierea scrisorii de intenție (de exemplu, ce schimbări doriți să faceți, ce 

dorințe, vise, pofte, dorințe profunde?) 

 Pregătiri practice pentru solo, saltea, etc. 

 Ceremonia „plecării de acasă” (de ex. purificarea cu salvie, citirea unei poezii a sufletului, centrare, 

tobe) 

 Întoarcerea cu tobe 

 Debriefing și împărtășirea în grupuri mici (grupurile sunt facilitate de către formatori) 

 Ceremonia de întâmpinare (de ex. arderea scrisorilor de intenție, cântatul la Lună, băut apă) 

 - ospăț 

Seara liberă 

 

Ziua 5 
Sesiunea 1 - Ritualuri de dimineață - aceleași ca în ziua 1 

Sesiunea 2 - Integrarea experiențelor 

 Discuții de grup despre stadiile 3 și 4 și clarificarea sub-sarcinilor specifice fiecărei etape 

 Recapitularea activităților din ziua precedentă 

 Auto-reflecție: Participanții răspund la două întrebări: Ce sub-sarcini am abordat prin aceste 

activități? Ce am obținut prin abordarea acestor sarcini? (perspective, abilități, idei, moduri de a fi 

etc.) 

 Împărtășirea în perechi cu privire la întrebările anterioare 

 Discuții de grup pentru a trage concluziile privitoare la etapele 3 și 4 

Sesiunea 3 - Excursie în natură 

 Drumeție spre cel mai apropiat fenomen natural - vârf, lac, cascadă 

Sesiunea 4 – Follow-up și evaluarea finală 

 Planul personal de acțiune (acțiuni pentru a aborda trei dintre sub-sarcinile din Roată, Ce, Când, 

Unde, Cum, Cine) 

 Schimbul în grupuri a planurilor de acțiune și construirea grupurilor de sprijin (cu acțiuni specifice de 

sprijin) 

 Efectuarea evaluării formării și scrierea feedback-ului 

Activitate de seară 

 Ceremonia de închidere 

 

Ziua 1 
Sesiunea 1 - Ritualuri de dimineață – de repetat zilnic 

 Activitate fizică: (alegeți activități adaptată nivelului grupului) 

 Practica de meditație / mindfulness: (alegeți practica adaptată nivelului grupului) 

 Cercul de dimineață: împărtășire 

 Demonstrație practică: (alegeți din lista din Manual) 

Sesiunea 2 - Cunoaștere  

 Joc de nume 

 Activitate de împărtășire și conectare 

 Icebreaker 

 Activitate de împărtășire și conectare 

 Prezentarea echipei 

 Introducerea generală a cursului 

 Obiectivele și scopul formării 

 Planul de formare și programul zilnic 



 Definirea obiectivelor de învățare personale 

 Reguli de formare / reguli de grup 

 Prezentarea rolurilor de serviciu în folosul comunității (de ex. ajutor în bucătărie, curățenie, adunat 

lemne etc.)  

Sesiunea 3 - Teambuilding 

 Energizer 

 Icebreaker 

 Activitate de teambuilding 

 Debriefing 

Sesiunea 4 – Introducerea în subiect 

 Scurtă introducere în subiect (de ex. roata medicinală, psihologie pozitivă, Dezvoltare Ecocentrică) 

 Centrare asupra dimensiunilor umane: fizică, spirituală, mentală, emoțională 

 Întrebare pentru discuție: 

o Ce activități întreprinzi zilnic pentru fiecare dimensiune? 

o Ce dimensiune folosești mai mult în viața de zi cu zi? 

o În opinia ta, este situația actuală la nivelul societății? 

o Ce se poate face? 

 Reflecție (de repetat în fiecare zi): 

o Personal: (reflecție solo timp de 30 de minute) 

o Grup: (împărtășire de grup) timp de 30 min. 

Activitate de seară 

 • Activitate de împărtășire și conectare 

 

Ziua 2 
Sesiunea 1 - Ritualuri de dimineață – aceleași ca în ziua 1 

Sesiunea 2 - Conectarea cu natura 

 Introducere + citirea unei poezii 

 Observarea naturii / Rătăcire în natură etc. (alegeți activitățile potrivite pentru nivelul grupului și 

mediul înconjurător) 

 Împărtășire și discuție 

Sesiunea 3 - Construirea încrederii 

 Activitate introductivă (de exemplu, privit în ochii celorlalți, mersul Brownian etc.) 

 Activitate de încredere în grup (de ex. Echilibrul Stelelor sau altele) 

 Activitate de încredere în grup (de ex. Echilibrul pe frânghii în cerc sau altele) 

 Activitate individuală de încredere (de ex. Căderea cu încredere) 

 Debriefing / Împărtășire / Discuție 

Sesiunea 4 - Reflecție 

 Reflecție (se repetă în fiecare zi): 

o Personal: (reflecție solo timp de 30 de minute) 

o Grup: (împărtășire de grup) timp de 30 min. 

Activitate de seară 

 Demonstrarea practicilor (de ex. Calea Consiliului) 

 

 

Ziua 3 
Sesiunea 1 - Ritualuri de dimineață - aceleași ca în ziua 1 

Sesiunea 2 - Roata dezvoltării ecocentrice Partea 1 

 Activitate introductivă (de ex. o discuție facilitată despre Roată) 

 Plimbare în natură pentru a identifica cele patru etape ale Roții în Natură 

 Împărtășire și discuție de grup 

 Prezentarea Roții Ecocentrice și Egocentrice 



Sesiunea 3 - Roata dezvoltării ecocentrice Partea 2 

 Discuție cu întrebări și răspunsuri despre sesiunea anterioară 

 Grupuri mici de lucru (activități de brainstorming pentru realizarea sarcinilor de dezvoltare din 

etapele 1,2,3,4) 

 Prezentarea rezultatelor 

 Debriefing / Împărtășire / Discuție 

Sesiunea 4 - Reflecție - aceeași ca în ziua 2 

Activitate de seară 

 Demonstrarea practicii (de ex. Privitul stelelor, povestirea, aprinderea focului etc.) 

 

 

Ziua 4 

Sesiunea 1 - Ritualuri de dimineață - aceleași ca în ziua 1 

Sesiunea 2 - Experimentarea practicilor destinate sarcinilor din etapa 1 a Roții 

 Zona de joacă: oferirea posibilității ca participanții să facă, la libera alegere, următoarele activități: 

o Gradinărit 

o Timpul petrecut singur în natură 

o Practicarea mindfulness în natură 

o Realizarea unor forme de artă: sculptură, desen, muzică, poezie, povestiri, dans, origami 

o Joaca cu copii mici 

o Vorbitul cu un copac 

o Strânsul obiectelor naturale 

o Jucat jocurile copilăriei 

o Practicarea decorării solului 

o Rememorarea ultimelor zile și identificarea situațiilor în care puteam fi mai nevinovați (copii). 

Trecerea lor în jurnal  

 Împărtășirea rezultatelor din Zona de joacă 

 Debriefing / Împărtășire / Discuție 

Sesiunea 3 - Experimentarea practicilor destinate sarcinilor din etapa 2 a Roții 

 Făcutul pâinii (poate fi o altă practică potrivită pentru etapa 2) 

 Debriefing / Împărtășire / Discuție 

Sesiunea 4 - Reflecție – la fel ca în ziua 2 

Activitate de seară 

 Seară liberă 

 

 

Ziua 5 
Sesiunea 1 - Ritualuri de dimineață – aceleași ca în ziua 1 

Sesiunea 2 - Experimentarea practicilor destinate sarcinilor din etapa 3 a Roții 

 Patru stații - auto-descoperire: 

o Autoevaluarea talentelor personale (posibilă metodă - Inteligențe multiple) 

o Autoevaluarea pasiunilor personale: (posibilă metodă - întrebari de Coaching) 

o Autoevaluarea valorilor personale: (posibilă metodă - Suscitarea valorilor prin analizarea 

temelor personale) 

o Iritanți personali (posibilă metodă - Lista lucrurilor care ne enervează) 

o Prezentarea modelului Scopului în viață al lui Daniel Sa Ngueira 

 Debriefing / Împărtășire / Discuție 

Sesiunea 3 - Timp liber 

 După-amiaza liberă 

Sesiunea 4 - Timp liber 

 După-amiaza liberă 



Activitate de seară 

 Demonstrarea practicilor - Ritualul de trecere care simbolizează tranziția din Etapa 3 la Etapa 4 

(adolescența timpurie la adolescența târzie – pătrunderea în mistere) (de ex. cântatul la tobe și 

dansul în transă, Cinci ritmuri, Mișcarea autentică etc.) 

 

Ziua 6 
Sesiunea 1 - Ritualuri de dimineață - aceleași ca în ziua 1 

Sesiunea 2 - Experimentarea practicilor destinate sarcinilor din etapa 4 a Roții 

 Instrucțiuni și pregătire pentru timp solo în natură 

 Drumeție către un loc potrivit din natură 

Sesiunea 3 - Experimentarea practicilor destinate sarcinilor din etapa 4 a Roții 

 Scrisoare de intenție (vezi schița sesiunii din Manual) 

 Timp singur - 3 ore 

 Cerc de împărtășire + ospățul cu alimente 

 Debriefing / Împărtășire / Discuție 

Sesiunea 4 - Sărbătorirea finalizării cu succes a solo-ului 

 Privitul apusului de Soare dintr-un loc înalt din natură 

 Reflecție (opțional) 

Activitate de seară 

 Opțional – Open space (desfășurarea de activități de către participanți pentru restul grupului. 

Aceasta este o reprezentare simbolică a creșterii către vârsta adultă și dăruirea față de ceilalți.) 

 

Ziua 7 
Sesiunea 1 - Ritualuri de dimineață - aceleași ca în ziua 1 

Sesiunea 2 - Aplicare / planificarea acțiunilor 

 Conceperea planului de aplicare (planul profesional de acțiune) - Opțional 

o Gândiți-vă la profilul grupului tău țintă (vârsta, locul, stadiul în care sunt, nevoile lor) 

o Ce le pot oferi? (pe baza valorilor tale, a talentelor, pasiunilor, lucrurilor care te enervează) 

Fă o listă de activități 

o Scrie activitățile pe hârtie și împărtășește-le altor participanți 

o Realizează un plan de acțiune: ce-cum-când 

 Planul de transformare personală 

o Care sunt rezultatele pe care vreau să le obțin? 

o Care sunt practicile / comportamentele care îmi vor fi de ajutor? 

o Cum o să le pun în aplicare în viața mea? 

o Grupuri de reflecție: pentru a continua să se sprijine ulterior 

Sesiunea 3 - Evaluarea finală 

 Evaluarea realizării obiectivelor de formare 

 Evaluarea realizării obiectivelor personale de învățare 

 Activitatea de evaluare non-formală (de ex. Scrisul liber pe postere) 

 O ultimă plimbare de grup în natură 

Sesiunea 4 - Ceremonia de încheiere 

 Împărtășirea de final (de ex. Consiliul „Ce lăsați în urmă și ce capitole deschideți?”) 

 Meditație (alegeți practica potrivită pentru nivelul grupului) 

 

 

 

 

 

 

 



Semnele după care îți poți identificare propria etapă de dezvoltare (mai mult sau mai puțin, pornind de la 

cele mai definitorii la cel mai puțin definitorii) sunt: 

• Centrul tău actual de gravitație psiho-spirituală (vezi p. 64 din cartea Natura și sufletul uman și secțiunile 

introductive ale capitolelor privind etapele care îți trezesc curiozitatea) 

• Sarcinile esențiale de dezvoltare pe care descoperi că le parcurgi (vezi p. 69) 

• Arhetipurile de dezvoltare cu care tu și comportamentul tău rezonați cel mai mult (vezi p. 67) 

• Darul psihosocial fundamental către comunitate pe care îl manifești fără a te strădui (pur și simplu prin 

prezența ta) (vezi p. 68) 

• Cercul identității tale (vezi pag. 70) 

 

Ține minte următoarele lucruri: 

1. Dacă primești răspunsuri diferite folosind semnele de identificare de mai sus, atunci primul (centrul de 

gravitație) este cel definitoriu. 

2. Nu numai că este posibil să lucrezi la sarcinile corespunzătoare etapelor anterioare (dar și etapei în care te 

afli), ci toată lumea are activități neterminate în toate etapele anterioare și, prin urmare, oricine poate lucra 

întotdeauna la acele sarcini anterioare, precum și la cele ale stadiul lor actual. 

 

Trimiterile la pagini sunt din cartea lui Bill Plotkin, „Natura și sufletul uman” - 

http://www.natureandthehumansoul.com/newbook/ 

 

 

În această secțiune vei găsi întrebări care te pot ajuta în procesul de auto-descoperire și transformare 

personală / profesională. Acestea pot sprijini crearea de planuri personale de dezvoltare, autoevaluarea și 

auto-explorarea. Întrebările sunt legate de etapele dezvoltării ecocentrice și de elementele psihologiei 

pozitive și sunt relevante pentru ambele concepte. 

Întrebările sunt împărțite în două subcapitole - bazate pe etapele DEC și Auto-descoperire. Întrebările din 

secțiunea de Auto-descoperire fac parte din procesul online de auto-descoperire pe care îl găsești pe 

https://learningforchange.net/courses/ . 

Întrebările pot fi utilizate de către facilitatori (formatori, lucrători de tineret, consilieri, îndrumători) în 

activități destinate tinerilor, dar pot fi folosite și la nivel personal, pentru propria muncă cu sine. 

Mai multe detalii despre cum să utilizezi întrebările se regăsesc la începutul manualului, în secțiunea 

„Metodologie pentru dezvoltare personală”. 

 

Sursa: Bill Plotkin, „Natura și sufletul uman” - http://www.natureandthehumansoul.com/newbook/  

Întrebări pentru evaluarea generală a propriei etape din DEC 
 Care dintre aspectele etapelor anterioare crezi că le-ai trăit pe deplin, nu le-ai trăit, le-ai trăit parțial? 

 Alege-ți una din calitățile specifice unei etape anterioare pe care dorești să o aprofundezi. Cum veți face 

acest lucru? Când o vei face? Pentru cât timp o vei păstra? 

 Scrie despre modelele tale personale, eroii tăi personali, ființele de la care ai învățat (umane și non-

umane, imaginare și perceptibile). Care sunt calitățile pe care le manifestă din diferitele etape (din câte 

îți poți da seama)? 

 Care sunt responsabilitățile tale actuale, principale în viață? Dar provocări? 

 Ce te cheamă spre o poveste mai mare, o viață mai mare? 

 Ce lipsește astăzi în viața ta? Ce trăiești pe deplin astăzi în viața ta? 

http://www.natureandthehumansoul.com/newbook/
https://learningforchange.net/courses/
http://www.natureandthehumansoul.com/newbook/


Întrebări pentru etapa 1 - dezvoltarea inocenței 
 Ce ai descoperit despre relația ta cu inocența? Este inocența prezentă în viața de zi cu zi? În ce mod? 

 Ce este inocența pentru tine și care este relația ta cu inocența? Cum trăiește inocența în tine (sau nu)? 

 Explorează modul în care prietenii și membrii familiei tale înțeleg și experimentează inocența în 

propriile lor vieți. Ce înseamnă pentru ei? Ce imagini evocă? Cum îți extind sau întăresc reacțiile lor 

înțelegerea și experiența inocenței? 

Întrebări pentru etapa 2 - dezvoltarea exploratorului în interior 
 Care este experiența ta de viață din această perspectivă a unui copil de 7 ani? Ce este important pentru 

tine la vârsta de 7 ani? Ce te atrage? Ce este fascinant, atrăgător, interesant? 

 Reflectează asupra copilăriei tale. 

Cum era viața ta de atunci? Ce a fost greu pentru tine? Dar uşor? În ce moduri ai fost încurajat/ă sau 

blocat/ă în a fi un Explorator sănătos într-o Grădină deplină? Ce este în mod clar viu în tine acum din 

Grădina centrată pe suflet? Ce nu este viu? Aplică experiența în viața ta de zi cu zi: Ce calități 

suplimentare ale Exploratorului îți vor servi de-acum în viața de zi cu zi? În ce mod îți vor folosi? Alege o 

calitate a Exploratorului și ia-ți un angajament de a o trăi mai mult în fiecare zi, în următoarele două 

săptămâni. 

Întrebări pentru etapa 3 - dezvoltarea autenticității 
Reflectează asupra vieții tale de la pubertate încoace și notează în jurnalul tău în ce mod ai reușit (sau nu) să 

trăiești într-un mod autentic și acceptat social. Include modul în care trăiești acasă, la locul de muncă, cu 

prietenii, la o întâlnire, în locuri sălbatice sau semi-sălbatice, când ești singur/ă, în sexualitatea ta, în situații 

conflictuale, în legătură cu sexul complementar, în relațiile romantice, față de alte persoane dragi 

(indiferent dacă este vorba despre oameni, animale de companie, creaturi neîmblânzite, o putere 

supranaturală etc.). 

 Cum / unde / când alegi autenticitatea în detrimentul acceptării? Ce îți permite să faci acest lucru? Ai 

făcut-o vreodată? În ce fel? 

 Cum / unde / când alegi acceptarea în detrimentul autenticității? De ce? Care sunt temerile tale? Dacă 

aceste temeri s-ar înfăptui, te-ar distruge? Ai abilitățile și resursele necesare pentru a aborda lucrurile 

într-un mod diferit acum? 

 Cât de cizelate sunt abilitățile tale de a gestiona emoții, de a rezolva conflicte, de a atribui un statut, de 

a gestiona relațiile romantice, sexuale și situațiile de comunicare? 

 Ai studiat în mod adecvat și ai înțeles reciprocitatea de natură umană și responsabilitatea ecologică? 

 Îți trăiești focul interior? În ce moduri? Ce-ți permite să faci acest lucru? 

 Cum te poziționezi față de subiectele și preocupările majore din societatea noastră? Ai nevoie să afli mai 

multe despre evenimentele pe plan local și mondial? Ți-e frică să afli mai multe? Dacă da, de ce? Viața ta 

este în mod corespunzător aliniată cu pozițiile luate față de problemele majore? În ce moduri? În ce 

moduri nu este? 

 Cine sunt prietenii tăi? Ce roluri adopți față de ei? Relațiile tale sunt satisfăcătoare? Te provoacă și te 

cresc? Sau te păstrează blocat/ă în tipare vechi, nesatisfăcătoare? 

 În ce condiții ai încredere în tine? În ce condiții nu ai? De ce? 

 Care au fost dependențele tale (atunci și acum)? De ce? 

Întrebări pentru etapa 4 - părăsirea căminului (lăsând în urmă vechea identitate)  
Fă o listă a momentelor în care ți-ai pierdut simțul identității. Unele ar fi putut fi alese în mod conștient 

(cum ar fi schimbarea carierei sau pensionarea atunci când îți pierzi identitatea în câmpul muncii), altele au 

fost impuse (cum ar fi îmbătrânirea sau pierderea mobilității, ce conduc la pierderea identității de sportiv). 

Fiecare dintre aceste pierderi poate fi o modalitate simbolică de a părăsi căminul pe care ni l-am construit 

anterior. Pentru fiecare pierdere de identitate, ia în considerare modul în care te-a schimbat, ce resurse noi 

ți-a dezvoltat, precum și posibilitatea de a-ți face lăsat o parte din doliu de făcut (mai ales dacă ai așteptat 

schimbările cu entuziasm și nu ai explorat niciodată cu adevărat ceea ce ai pierdut). 



Descrie sau redă primul tău cămin de apartenență. Ce ți-a plăcut (sau nu) la el? Cum și când l-ai părăsit? Ce 

aspecte ale tale nu ai părăsit încă? Cât de bine te descurci astăzi în a te avânta în necunoscut? 

Describe or portray your first home of belonging. What did you (not) love about it? How and when did you 
leave it? Which aspects of you have not yet left? How well are you doing today striding into the unknown? 

 

 

 

 Cum arată o zi obișnuită pentru tine? 

Descrie o zi tipică din viața ta, din momentul în care te trezești până când adormi. Notează-ți obiceiurile 

zilnice, rutinele, ritualurile, activitățile pe care le ai, și cât timp aloci fiecăreia dintre ele. Dacă la sfârșitul 

săptămânii ai activități diferite, scrie și o notă despre ele. După ce termini de scris, aruncă o privire de 

ansamblu asupra a ceea ce ai scris. Observă orice revelație ai putea avea. 

 Cum ai descrie o lume extraordinară, minunată și inocentă?  

În carnețelul tău, explică cum ar arăta o lume inocentă. Într-o lume extraordinară, minunată, cum s-ar 

comporta oamenii? Cum ar fi pământul? Cum ai fi tu? 

 Câtă bucurie ai în viața ta?  

Cât de des zâmbești? Cât de des râzi? Care sunt elementele care aduc bucurie în viața ta? Care sunt 

elementele care aduc entuziasm în viața ta? Ia-ți timp să reflectezi asupra lor. 

 Ce-ți dorești să explorezi mai departe?  

Care este următorul lucru despre care vrei să înveți? Care sunt locurile pe care încă îți dorești să le 

vizitezi? Ce subiecte îți dorești să aprofundezi? Ce mai ai de încercat? 

 Cine ești tu? 

Cine ești tu cu adevărat? Care este sinele tău autentic? Ia-ți un creion și răspunde la această întrebare de 

cel puțin 30 de ori! Fii sincer/ă cu tine, ai răbdare și fii deschis/ă la a-ți îmbrățișa fiecare aspect! 

 Care este relația ta cu cei apropiați?  

Cine sunt persoanele cele mai apropiate ție? Ce fel de relație ai cu acestea? Cum le tratezi și cum te 

tratează? De ce? 

 Care sunt punctele tale forte? 

Care sunt cele mai puternice calități ale personalității tale? Acestea pot include aspecte din dimensiunea 

ta fizică, emoțională, mentală sau spirituală. Fă o listă cu cel puțin 20 dintre ele! Continuă, chiar dacă este 

o provocare! 

 Care este schimbarea pe care ai vrea să o faci, dar nu ai îndrăznit încă? 

O dată ca niciodată, a existat o minusculă posibilitate care ți-a pătruns în minte! Un gând despre o 

schimbare pe care vrei să o urmezi. Acest gând a crescut de-a lungul timpului, a devenit puternic și 

convingător și îți cere să acționezi! Ce schimbare ai vrea să faci, dar nu ai îndrăznit încă? Ce te determină 

să o amâni? 

 Cât de multă încredere ai în viață?  

Crezi că viața este malignă (îți face rău), benign (îți este de ajutor) sau indiferentă? Ce te face să crezi 

asta? 

 Cât ești de recunoscător/-oare? 

Adu-ți atenția asupra a tot ceea ce ai, tot ceea ce poți face și tot ceea ce ești? Cât de recunoscător/-oare 

ești pentru toate aceste daruri? Cum îți exprimi recunoștința și cât de des? 

 Care este scopul tău? 

De ce ești aici, acum? Ce ești aici să slujești? Care este scopul tău în viață? 

În timp ce răspunzi la această întrebare, reține următoarele 3 aspecte: 

Fii blând/ă cu tine atunci când răspunzi la această întrebare! Mulți oameni se luptă de ani de zile pentru a 

ajunge la acest răspuns sau chiar mai rău, neglijează semnificația sa pentru omenire. Lucrul cu scopurile 

necesită o trezire specială a sufletului și este cu siguranță un proces lung și provocator! Dacă te gândești 

la asta, ești pe drumul cel bun! 



Nu există întotdeauna o propoziție simplă pentru a răspunde la această întrebare. S-ar putea să simți 

direcția scopului tău (să spunem, lucrul cu oamenii) sau elementele cheie pe care le include (de exemplu, 

natura și finanțele). Dacă ajungeți la acest rezultat, este fantastic! 

Scopul vieții se poate schimba de-a lungul timpului! În fiecare zi te trezești o persoană diferită! Chiar și 

celulele tale mor și se regenerează! Timpul te face mai puternic/ă și mai înțelept/ă și ar fi inadecvat să 

credem că vom avea cu toții același scop de-a lungul timpului! Este normal să facem schimbări sau să ne 

angajăm și mai profund în angajamentele noastre. 

 Ce te inspiră? 

Cine te inspiră? Ce fenomen te inspiră? De ce? Ce îți oferă inspirația? 

 Care este realitatea ta? 

Descrie toate lucrurile care formează acum realitatea ta. Unde locuiești, la ce lucrezi în prezent, cine te 

înconjoară etc. 

 Ce aduce fericire și împlinire în viața ta?  

Dezvoltă pe marginea nivelul tău de fericire. Notează cum te bucuri de viața ta. Unde îți găsești 

împlinirea în viață? Care sunt elementele care contribuie cel mai mult la fericirea ta? Este ceva care îți 

lipsește care te va face mai fericit/ă sau îți va face viața mai împlinită? 

 Care sunt principalele tale responsabilități curente din viața ta?  

Descrie lucrurile de care ești responsabil/ă. Ce te îngrijorează și ce ești obligat/ă să faci? Ce este inclus în 

lista ta de lucruri de făcut? Cât de mulțumit/ă ești de asta? 

 Ce stăpânești cel mai bine? 

Care sunt lucrurile pe care, atunci când le faci, timpul zboară și ești în flux? Care sunt competențele cele 

mai dezvoltate pe care, atunci când le folosești, devii imersat/ă complet în activitate? Care dintre 

activitățile profesionale te fac mândră/-u? Ce îți conferă cel mai mare sentiment de realizare? 

 Cât de mult cauți atenția celorlalți?  

Descrieți dacă și cum cauți atenția celorlalți. În ce situații apare nevoia de atenție? De ce? 

 Cum vorbești cu tine însuți/însăți?  

Observă cum îți vorbiți în diferite situații. Ce schimbări apar în funcție de situație? 

 Cât de multă încredere ai în tine?  

Simți că ai încredere în abilitățile tale (fizice, mentale, emoționale și spirituale)? Câtă încredere simți că ai 

în capacitatea ta de a avea grijă de tine și a-ți acoperi toate nevoile la timp? Câtă încredere simți că ai în 

capacitatea ta de a avea grijă de ceilalți, folosindu-ți abilitățile fizice, mentale, emoționale, spirituale? 

 Cât de mult ai încredere în ceilalți?  

Ești o persoană care manifestă încredere? Crezi că oamenii sunt adevărați, capabili și au grijă de ceilalți? 

Te poți baza pe alții, încredințându-le hrana, îmbrăcămintea, munca sau chiar viața ta? 

 

Găsești instrumentul complet de auto-descoperire în „Cartea de buzunar”, sau te poți înscrie pe 

www.learningforchange.net la cursul online "Auto-descoperirea - reflecție individuală și procese practice", bazat 

pe aceste întrebări și practici. 
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Bazat pe: Bill Plotkin, „Natura și sufletul uman” (Librăria Lumea Nouă, Novato, California 2008); 

http://www.natureandthehumansoul.com/newbook/default.htm; https://animas.org/ 

În tabel vei regăsi: 

 caracteristicile fiecărei etape 

 instrumente și practici pentru îndeplinirea sarcinilor în stadiul actual 

 cum să lucrezi asupra sarcinilor neterminate din etapele anterioare, mai târziu în viață 

 

   EST Etapele 1 & 8  Arhetip: Nebunul 

   Etapa 1:   Cuibul (copilăria timpurie) 

Caracteristicile acestei etape 

Tranziția spre această etapă: Nașterea 

Arhetipul: Inocentul 

Dar: Inocență și prezență luminoasă 

Sarcini (gestionate de părinți sau îngrijitori): Păstrarea inocenței și formarea unui ego sănătos, intact, viabil 
din punct de vedere cultural. 

Cum se realizează sarcinile de dezvoltare pentru cei aflați în această etapă 
 Trăind o viață centrată pe suflet. 
 Prin concentrarea pe sarcinile de dezvoltare. 
 Neforțând învățarea. 
 Evitând tehnologia până la intrarea în școală. 
 Fără TV 
 Creând un stil de viață care permite rămânerea alături de propriii copii. 
 Crescând copiii aproape de natură. 

Cum se lucrează asupra acestei etape mai târziu în viață 
 Prin concentrarea asupra sarcinilor de dezvoltare 
 Meditaţie 
 Arte contemplative pentru ancorarea în prezent 
 Rugăciune contemplativă 
 Tai chi 
 Yoga 
 Quigong 
 Vipassana budistă 
 Practici Zen 
 Solitudine în natură (cu tot corpul, multisenzorial, timp liber în sălbăticie, în care toată atenția este 

acordată pământului, apei, cerului, animalelor etc.) 
 Mindfulness în natură 
 Arte: sculptură, colaj, muzică, poezie, povești scurte, dans. 
 Urmând propria intuiție 
 Psihoterapie, practici terapeutice (Gestalt: sentimente și comportamente aici și acum) 
 Participarea la interacțiuni sociale fără așteptări, cu curiozitate; spunând orice ne vine în minte 
 Practicarea prezenței inocente 
 Revizuind ziua parcursă, pentru a găsi 1-2 situații în care am fi putut fi mai inocenți, mai copii 
 Petrecând timp cu copii mici, profesorii inocenței 
 Reconectându-ne cu copilul care eram în trecut și petrecând ceva timp ca un copil 

 

 

 

 

http://www.natureandthehumansoul.com/newbook/default.htm;%20https:/animas.org/


   SUD Etapele 2 & 3  Arhetip: Orfanul 

   Etapa 2:   Grădina - copilărie mijlocie 

Caracteristicile acestei etape 

Tranziție: Definirea (sărbătorirea apariției conștiinței de sine) 

Arhetip: Exploratorul    

Dar: Mirarea 

Sarcina: Descoperirea darurilor lumii și a locului nostru în ea 
Sub-sarcini: 

1. Descoperirea fascinației lumii naturale. Cele 4 instanțe ale naturii 

a) Natura sălbatică (lumea dincolo-de-oameni) 

b) Corpul uman (inclusiv cele cinci simțuri) 

c) Imaginația (în special visele și imaginarul spontan) 

d) Emoțiile 

2. Învățarea normelor culturale: practicile sociale, valorile, cunoștințele, istoria, mitologia și cosmologia 

propriei familii și culturi 

Cum se realizează sarcinile de dezvoltare pentru cei aflați în această etapă 

 Făcând plimbări lungi în natură cu părinții. 

 Joacă liberă în pădure sau în natură. 

 Văzând, auzind și atingând obiecte din natură. 

 Luând contact cu animale sălbatice în habitatul lor natural (NU la ZOO). 

 Construind fortărețe, creând mici lumi imaginare, mergând la vânătoare, la cules, urmărind cursurile de 

apă explorând peisajul, căutând comori, îngrijind animale, prin grădinărit, modelarea pământului. 

 Studiind botanica, zoologia și ecologia. 

 Realizând activități intelectuale legate de natură. 

 Sprijinind copiii să-și folosească corpul, mintea, inima, mâinile. 

 Încurajând visurile de viață ale copiilor, invitând copiii să-și spună visele.  

Crearea unui adăpost față de egocentrism 

 Limitați sau eliminați expunerea copiilor la 

televizor 

 Limitați jocurile video și filmele privite acasă, 

deoarece copilul trebuie să-și exercite imaginația 

împreună cu alți copii, cu familia, în natură, prin 

cărți și arte 

 Selectați atent filmele, jocurile, muzica, cărțile, 

poveștile 

 Petreceți câteva nopți pe săptămână când 

calculatoarele sunt oprite și activitățile se 

bazează pe imaginație, emoții, simțuri și gândire 

critică independentă 

 Limitați timpul petrecut în activități competitive 

/ sport 

 Evitați oferirea de jucării și produse comerciale 

copiilor 

Crearea unui stil de viață familial centrat pe suflet 

și ecocentric 

 Concentrați-vă pe sarcinile de dezvoltare 

 Organizați întâlniri regulate pentru a discuta 

aspecte importante legate de familie. 

 Petreceți timp în natură cu copiii: învățați 

frunzele, semințele, fructele, copacii, scoarțele 

etc. și în muzee naturale, grădini, muzee de 

istorie etc. 

 Ascultați povestiri despre natură spuse de 

bătrâni 

 Lăsați copiii să exploreze în aer liber împreună cu 

alți copii 

 Dezvoltați-vă o viață activă în natură 

 Înscrieți-vă voluntari în diverse cauze și lucrați cu 

animalele 

 Dezvoltați relații cu locuri sacre și vizitați-le 

împreună cu familia 

 Cultivați o adevărată comunitate în care să trăiți 

Cum se lucrează asupra acestei etape mai târziu în 
viață 
 Petreceți timp cu un copil pre-pubertal în locuri 

sălbatice. 

 Deveniți cunoscători ai naturii, vizitați natura, 

aflați despre elementele naturii. 

 Vorbiți cu copacii, urcați-vă în copaci. 

 Cufundați-vă în artele expresive. 

 Încercați mișcarea autentică sau 5 ritmuri. 

 Apucați-vă de grădinărit, punând accentul pe a vă 

minuna și a vă juca. 

 Citiți o carte despre Povestea Universului. 

 Priviți stelele. 



 Întoarceți-vă la copilărie și comportați-vă pentru 

un timp exact ca un copil. 

 Renunțați la obiectivele voastre de adulți. 

 Colecționați obiecte naturale. 

 Luați cursuri despre vise, tehnici de imagerie, artă, 

dans, muzică sau scriere creativă. 

 Jucați jocuri din copilărie. 

 Mergeți cu bicicleta pe munte. 

 Urmăriți sincronicitățile. 

 Învățați o nouă limbă. 

 Cufundați-vă în poezie. 

 Faceți ceva nou. 

 Mergeți la un muzeu pentru copii sau la un  

parc de distracții. 

   Etapa 3: Oaza (individualizarea socială) - adolescența timpurie 

Caracteristicile acestei etape 

Tranziție: Pubertatea (când începem să ne percepem pe noi înșine în primul rând ca membri ai unui grup de 

covârstnici și ai unei comunități, dincolo de calitatea de membru al familiei și naturii) 

Arhetipul: Tespianul 

Dar: Focul 

Sarcina: Crearea unei sine social sigur și autentic (care generează cantități adecvate atât de acceptarea 
socială, cât și de auto-aprobare) 
Sub-sarcini: 

1. Valorizarea explorării și deprinderea abilităților de autenticitate socială 

2. Abilități emoționale: acces la emoții, înțelegere, acțiune și iluminare 

3. Arta rezolvarii conflictelor (atât a conflictelor externe, cât și interne) 

4. Abilități de stabilire a statutului 

5. Abilități legate de sex și relații sexuale 

6. Abilitatea de a se întreține 

7. Studierea reciprocității dintre om și natură și a responsabilității ecologice 

8. Primirea acasă a Soldatului Loial 

Cum se realizează sarcinile de dezvoltare pentru cei aflați în această etapă 

 Prin explorarea și găsirea propriilor pasiuni / 

talente și manifestarea lor 

 Prin explorarea emoțiilor și dezvoltarea 

inteligenței emoționale 

 Făcând afirmații pozitive față de ceilalți 

 Intrând într-o trupă muzicală, o trupă de teatru, 

o echipă sportivă etc. 

 Făcând artă stradală 

 Realizând campanii sociale, flash mobs 

 Învățând abilități primitive și a strategii de 

supraviețuire 

 Mergând la un consilier, psiholog, coach, mentor 

etc 

 Realizând activități comune cu familia 

 Prin reconectarea cu familia 

 Prin frecventarea unui club de tineret 

 Mergând în taberele de tineret 

 Făcând voluntariat 

 Intrând într-o organizație - cercetași, ONG local 

etc. 

 Găsind un loc de muncă, pornind o afacere 

 Învățând despre sexualitate 

 Explorând relații, având un partener 

 Păstrând un jurnal personal 

 Scriind un blog / realizând un vlog 

 Lansând și dezvoltând un proiect personal 

 Ieșind în natură pentru camping, urmărirea 

animalelor, drumeție, canotaj, aprinderea 

focului, cules, învățarea plantelor medicinale etc. 

 Învățând competențe profesionale: dezvoltarea 

celor 8 competențe-cheie pentru a deveni 

autonom 

 Învățând o limbă străină 

 Participând la ateliere despre: 

- Teatrul de improvizație 

- Inteligențe multiple 

- Comunicare non-violentă / Rezolvarea 

conflictelor 

- Comunicare 

- Animație socio-educativă 

- Auto-cunoaștere 

- Vorbit în public 

- Storytelling 

- Managementul timpului, planificarea 

personală, stabilirea obiectivelor 

- Orientare și planificarea carierei 

Cum se lucrează asupra acestei etape mai târziu în viață 
 Luați în considerare cum stați cu sarcinile din primele două etape ale vieții (Cuibul și Grădina), în special 

recuperarea inocenței originare și familiaritatea și confortul față de încântarea naturii sălbatice. Se 



recomandă să luați aceste aspecte ca punct de pornire. 

 Lucrul la sarcinile din Oază. 

 Vindecarea rănilor emoționale și dezvoltarea încrederii și intimității cu ajutorul unor metode 

terapeutice orientate spre autenticitate, emoție și corp, valorizarea imaginației, cum ar fi psihoterapia 

de profunzime sau existențială, Gestalt, psihosinteza, Hakomi, artele expresive, psihodrama sau 

Sistemele Interne de Familie. 

 

 

   VEST Etapele 4 & 5  Arhetip: Vizionarul 

   Etapa 4:   Coconul - adolescența târzie 

Caracteristicile acestei etape 

Tranziție: Confirmarea (închegarea adecvată a personalității adolescentului și, prin urmare, de pregătirea 

pentru descinderea către suflet) 

Arhetip: Călătorul 

Dar: Misterul și întunericul 

Sarcina 1: Plecarea de acasă (adică renunțarea la identitatea adolescentină) 

A. Perfecționarea abilităților de independență fizică, psihologică și socială 

B. Renunțarea la atașamentul față de personalitatea adolescentină 

1. Abordarea deficitelor de dezvoltare din etapele anterioare 

2. Renunțarea la dependențe 

3. Explorarea Rănii Sacre 

4. Deprinderea de a alege autenticitatea asupra aprobării 

5. Împăcarea cu trecutul (Cortul Morții) 

6. Învățarea artei dezidentificării prin practica meditației 

  

Sarcina 2: Explorarea misterelor Naturii și Psihicului 

A. Dobândirea și folosirea îndeletnicirilor de a lucra cu sufletul (engleză: soulcraft) (exemple: lucrul cu 

visele, calea consiliului, ceremonie auto-proiectată, dialoguri cu natura, imagini profunde, tobe și 

dansuri de transă, semne și prevestiri, poezia sufletului, lucrări de artă simbolică, aliați din plante, 

post, urmărire) 

B. Cultivarea unei relații sufletești cu viața 

Practici și discipline care sprijină sarcina 2B: 

1. Arta singurătății 

2. Descoperirea naturii ca oglindă 

3. Rătăcirea în natură 

4. Trăirea întrebărilor sufletului 

5. Confruntarea cu propria moarte 

6. Arta lucrului cu Umbra 

7. Arta romantismului  

8. Practica de mindfulness 

9. Voluntariat 

10. Munca avansată cu Soldatul loial 

11. Dezvoltarea celor patru dimensiuni ale Sinelui 

12. Slăvirea lumii 

13. Dezvoltarea unei relații personale cu spiritul 

Cum se realizează sarcinile de dezvoltare pentru cei aflați în această etapă  

 Lucrând asupra sarcinilor și activităților 

de dezvoltare anterioare 

 Făcând un obicei din a face mișcare/un 

sport 

 Alegând prieteniile și grupurile sociale în 

 Scriind într-un jurnal 

 Urmând ateliere de dans extatic 

 Practicând dansul contemporan și întruparea 

 Participând la ateliere și tabere centrate pe suflet/ 

ecocentrice 



care vă puteți dezvolta autenticitatea 

 Învățând noi abilități profesionale, care 

se bazează pe darurile, talentele, 

pasiunile voastre autentice 

 Lucrând cu un specialist (terapeut, 

mentor, ghid, consilier) pe rănile 

personale, dificultăți din trecutul vostru 

 Iertându-i pe cei care v-au crescut și pe 

cei care v-au creat dificultăți în etapele de 

viață anterioare 

 Participând la activități de vindecare 

psihologică / emoțională 

 Citind cărți centrate pe suflet și spirituale 

 Petrecând timpul singuri/e în natură 

 Dezvoltându-vă propria spiritualitate și 

practici spirituale 

 Realizându-vă propriul altar 

 Făcând un pelerinaj 

 Găsind un spațiu sacru și vizitându-l în 

mod regulat 

 Practicând mișcarea autentică, cele 5 

ritmuri. 

 Vizitând templele spirituale 

 Angajându-vă în conversații sacre cu alți oameni 

(conversații profunde despre subiecte legate de acest 

stadiu: de ex. sensul în viață, ce sunt iubirea și relațiile, 

dorințele personale etc.) 

 Implicându-vă în acțiuni civice pentru protejarea 

Pământului și a societății (găsiți-vă o cauză în care 

credeți) 

 Incluzând ceremonii și ritualuri în activitățile voastre 

obișnuite 

 Postul 

 Rugăciunea 

 Lucrul cu intențiile 

 Calea Consiliului 

 Participarea la ritualuri de trecere 

 Petrecerea timpului în natură 

 Participarea la vision quest 

 Participarea la sweat lodge 

 

 

 

 

PENTRU ETAPELE 5 și 6, UCENICUL LA IZVOR și ARTIZANUL ÎN LIVADA SĂLBATICĂ 

Dacă vă aflați în etapa 5 sau 6 și nu aveți nicio îndoială despre asta, atunci, în cea mai mare parte, știți ce 

trebuie să faceți. Îndrăzniți! (Citirea capitolelor 8 și 9 din cartea „Natura și sufletul uman” a lui Bill Plotkin va 

clarifica ce înțelegem prin „Îndrăznește!”). În plus, parcurgând cele două sarcini din etapa 4 va conduce la 

ocazii suplimentare de a avansa înspre etapele 5 și 6. Un mare beneficiu poate fi de asemenea obținut 

lucrând la etapele 1-3, care sunt cele mai incomplete. Acest lucru îmbogățește și consolidează ceea ce 

puteți obține în etapa 5 și cele ulterioare. 

 

PENTRU ETAPA 7, MASTERUL ÎN DUMBRAVA BĂTRÂNILOR ȘI PENTRU ETAPA 8, ÎNȚELEPTUL DIN 

PEȘTERA DIN MUNȚI 

Dacă vă aflați în etapele 7 sau 8, este timpul să începeți cel puțin procesul de a renunța la a face. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Există tot mai multe dovezi că apropierea de natură are un impact pozitiv semnificativ asupra sănătății mintale. 

Se asociază cu un nivel redus de stres - care are, de asemenea, ramificații uriașe în sănătatea fizică, niveluri 

reduse de depresie și anxietate, reziliență sporită, implicare sporită în procesul de învățare al copiilor și 

adolescenților altfel dezinteresați de sistemul de educație, stimă de sine crescută și o capacitate sporită de 

participare în societate” 

Dr. Mardie Townsend, profesor la Școala de Sănătate și Dezvoltare Socială de la Universitatea Deakin din 

Australia. 

 

Natura oferă una dintre cele mai fiabile creșteri ale bunăstării mintale și fizice. Iată doar câteva dintre 

avantajele posibile: 

Îmbunătățirea memoriei pe termen scurt 
Un studiul asupra persoanelor cu deprese a constatat că plimbările în natură au îmbunătățit memoria de 

lucru mult mai mult decât plimbările în mediul urban. 

Restaurarea energiei mintale 
Un studiu a constatat că energia mintală a oamenilor s-a restaurat chiar și atunci când doar s-au uitat la 

imagini cu natura. (Imaginile urbane nu au avut un astfel de efect.) Studiile au constatat, de asemenea, că 

frumusețea naturală poate provoca sentimente de uimire, care este una dintre cele mai sigure căi de a 

experimenta un impuls mental. 

 

Eliberarea de stres 
In studii, cercetătorii au descoperit o scădere atât a ritmului cardiac, cât și a nivelurilor de cortizol la 

persoanele aflate în pădure, în comparație cu cele aflate în oraș. În rândul celor care lucrează la birou, chiar 

și priveliștea asupra naturii printr-o fereastră se asociază cu un nivel mai scăzut de stres și o satisfacție mai 

mare la locul de muncă. 

 

Îmbunătățirea concentrării 
Știm că mediul natural este „revitalizant”, iar un lucru pe care îl poate realiza o plimbare pe afară este acela 

de a restabili atenția fluctuantă. Efectul naturii asupra îmbunătățirii atenției este atât de puternic, încât ar 

putea ajuta copiii cu ADHD, care s-a dovedit că se pot concentra mai bine după doar 20 de minute 

petrecute într-un parc. 

 

Îmbunătățirea gândirii și a creativității 
Un alt studiu a constatat că oamenii care se cufundă în natură timp de patru zile - mult mai mult timp decât 

o plimbare în parc în pauza de prânz – și-au sporit cu 50% performanța la un test de rezolvare creativă a 

problemelor. 

 

Îmbunătățirea sănătății mintale 
Anxietatea, depresia și alte probleme de sănătate mintală pot fi ușurate prin petrecerea unui timp în 

nemărginitul mediu exterior - mai ales atunci când acesta este combinat cu exerciții fizice. (Acest lucru este 

de așteptat, într-o oarecare măsură, deoarece atât verdeața, cât și exercițiile fizice sunt factori cunoscuți de 

reducere a stresului). 

 

Recunoașterea drepturilor asupra articolului de mai sus se face în baza „așteptării unei revendicări”. Deținătorul 

drepturilor de autor nu a fost găsit. Orice informație care ne va permite să contactăm deținătorul drepturilor de 

autor va fi apreciată. 

 

 



Referințe despre Dezvoltarea ecocentrică 

 Plotkin, B. (2008), Natura și sufletul uman, Librăria Lumea Nouă, Novato, California, ISBN: 
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 Plotkin, B. (2003), Soulcraft: Trecerea în misterele naturii și psihicului, Librăria Lumea Nouă, Novato, 
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 Plotkin, B. (2013), Wild Mind: Un ghid de teren pentru psihicul uman, Librăria Lumea Nouă, Novato, 

California, ISBN: 978-1608681785 (http://www.wildmindbook.com/) 

 

Referințe despre Psihologie pozitivă 

 Gamble, S. și Haidt, J. (2005). Ce (și de ce) este Psihologia Pozitivă? Revista de Psihologie Generală, Vol. 

9, Nr. 2, pag. 103-110. Accesat la https://labs.psych.ucsb.edu/gable/shelly/publications/392 

 Fredrickson, B. (2013). Emoțiile pozitive se extind și se clădesc. Avansuri în Psihologia Socială 

Experimentală, Vol. 47 Burlington: Academic Press, 2013, pp. 1-53. Accesat la 

http://www.unc.edu/peplab/publications/Fredrickson%20AESP%202013%20Chapter.pdf 

 Seligman, M., & Csikszentmihalyi, M., (2000). Psihologie pozitivă - O introducere. Psihologul american, 

Vol. 55, Nr. 1, p. 5 - 14. Accesat la 

https://www.researchgate.net/publication/232536135_Positive_psychology_An_introduction_Reply 

 Seligman, M., Ernst, R. și colab., (2009). Educație pozitivă: psihologie pozitivă și intervenții la clasă. 

Revista Oxford de Educație. Vol. 35, Nr. 3, pp. 293-311. Accesat la 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.368.7898&rep=rep1&type=pdf 

 Seligman, M., Parks, A., & Steen T. (2004). O psihologie echilibrată și o viață deplină. Societatea Regală. 

Accesat la https://www.sas.upenn.edu/psych/seligman/balancedpsychologyarticle.pdf 

 

 

 

 

În secțiunea de recomandări vă oferim mai multe articole și cărți, videoclipuri și pagini web legate de 

subiectele acestui manual - Dezvoltare ecocentrică, Psihologie pozitivă și Lucru cu tinerii: 

 

Articole sugerate 

Lucrul cu tinerii 
 Consiliul Europei și Comisia Europeană, (2002): T-Kit privind instrumentele esențiale de formare - 

http://pjp-eu.coe.int/ro/web/youth-partnership/t-kit-6-training-essentials?inheritRedirect = true 

 Helmut Fennes și Hendrik Otten (2008): Calitatea educației non-formale și formării în domeniul lucrului 

cu tinerii la nivel european - https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-

1615/TrainingQualityandCompetenceStudy.pdf? 

 Dezvoltarea Abilităților de Facilitare - Un Manual pentru Facilitatorii de Grup - Patricia Prendiville; 

Actualizat în decembrie 2002; Noua ediție 2008; ISBN 978-1-905485-67-3 

 Manualul Compass pentru educația pentru drepturile omului pentru tineri - 

http://www.coe.int/t/dg4/eycb/Source/Compass_2012_FINAL.pdf 

 Învățarea Experiențială: Un Manual de Bune Practici pentru Educatori și Formatori - 

http://www.amazon.com/Experiential-Learning-Practice-Handbook-Educators/dp/0749444894 

 Lucrul cu tinerii de calitate - Un cadru comun pentru dezvoltarea continuă a activității de tineret. 

Raportul Grupului de experți privind sistemele de calitate în lucrul cu tinerii în statele membre UE - 

http://ec.europa.eu/youth/library/reports/quality-youth-work_en.pdf 

http://www.natureandthehumansoul.com/newbook/default.htm
http://www.natureandthehumansoul.com/newbook/%20soulcraft.htm
http://www.wildmindbook.com/
https://labs.psych.ucsb.edu/gable/shelly/publications/392
http://www.unc.edu/peplab/publications/Fredrickson%20AESP%202013%20Chapter.pdf
https://www.researchgate.net/publication/232536135_Positive_psychology_An_introduction_Reply
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.368.7898&rep=rep1&type=pdf
https://www.sas.upenn.edu/psych/seligman/balancedpsychologyarticle.pdf
http://pjp-eu.coe.int/ro/web/youth-partnership/t-kit-6-training-essentials?inheritRedirect%20=%20true
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-1615/TrainingQualityandCompetenceStudy.pdf?
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-1615/TrainingQualityandCompetenceStudy.pdf?
http://www.coe.int/t/dg4/eycb/Source/Compass_2012_FINAL.pdf
http://www.amazon.com/Experiential-Learning-Practice-Handbook-Educators/dp/0749444894
http://ec.europa.eu/youth/library/reports/quality-youth-work_en.pdf


Cărți sugerate 

Lucrul cu tinerii, dezvoltarea personală și educația 
 Elementul - Ken Robinson - http://www.amazon.com/The-Element-Finding-Passion-

Everything/dp/0143116738 

 Gândirea laterală: creativitatea pas cu pas - Edward de Bono - http://www.amazon.com/Lateral-

Thinking-Creativity-Perennial-Library/dp/0060903252 

 Cele 7 deprinderi ale persoanelor eficace - Stephen R. Covey - 

https://www.stephencovey.com/7habits/7habits.php 

 Comunicarea nonviolentă: un limbaj al vieții - Marshall B Rosenberg - 

http://www.amazon.com/Nonviolent-Communication-A-Language-Life/dp/1892005034 

 Calea Consiliului - Jack Zimmerman - http://www.amazon.com/The-Way-Council-Jack-

Zimmerman/dp/1883647053 

 Inteligența emoțională - Daniel Goleman - http://www.amazon.co.uk/Emotional-Intelligence-Matter-

More-Than/dp/0747528306 

 Începe cu De ce - Simon Sinek - http://www.amazon.com/Start-Why-Leaders-Inspire-

Everyone/dp/1591846447 

 Experiență și educație - John Dewey - http://www.amazon.com/Experience-And-Education-John-

Dewey/dp/0684838281 

 Inteligențele multiple: noi orizonturi pentru teorie și practică - http://www.amazon.com/Multiple-

Intelligences-Horizons-Theory-Practice/dp/0465047688/ref=asap_bc?ie=UTF8  

Dezvoltarea ecocentrică 
 Plotkin, B. (2008), Natura și sufletul uman, Librăria Lumea Nouă, Novato, California, ISBN: 

9781577315513 

 Plotkin, B. (2003), Soulcraft: Trecerea în misterele naturii și psihicului, Librăria Lumea Nouă, Novato, 

California, ISBN: 1-57731-422-0 

 Plotkin, B. (2013), Mintea sălbatică: Un ghid de teren pentru psihicul uman, Librăria Lumea Nouă, 

Novato, California, ISBN: 978-1608681785 

Videoclipuri sugerate 

Lucrul cu tinerii, dezvoltarea personală și educația 
 Documentare de top - http://topdocumentaryfilms.com/ 

 Școala vieții - canal YouTube - https://www.youtube.com/user/schooloflifechannel 

 Resurse de top pentru tabere - canal YouTube cu multe videoclipuri - 

https://www.youtube.com/user/ultimatecampresource 

 Cum învățăm - sinapse și trasee neuronale - https://www.youtube.com/watch?v=BEwg8TeipfQ 

 Educarea caracterului cu Outward Bound (educație în aer liber) - 

https://www.youtube.com/watch?v=FFoW-rbXegU 

 Școli democratice: Imaginează-ți o școală ... Summerhill - 

https://www.youtube.com/watch?v=ZE20ylESsY4 

 Educația interzisă - documentar - https://www.youtube.com/watch?v=1RBBVL1Sah0 

 Miliarde în schimbare - filmul oficial - https://www.youtube.com/watch?v=YY7f1t9y9a0 

 Ken Robinson despre Pasiune - https://www.youtube.com/watch?v=-M8Hl5MUr8w 

 TED-ED - Lecții care merită date mai departe - http://ed.ted.com/ 

Dezvoltarea ecocentrică, Roata Medicinală, Ritualuri de trecere 
 Roata medicinală 1,2,3 - https://youtu.be/fIGrFHy463g; https://youtu.be/tK-RdmQwIvI; 

https://youtu.be/3HF1UBY2vjQ 

 Călătoria Eroului - https://youtu.be/OAE8fPbXr58?list=PLMm-0ccB-CYoCd78b3HuFXgAgAp7Q_Urs; 

https://youtu.be/YqIJUJmnc-Y; 

 Dezvoltare ecocentrică - https://youtu.be/ITWJ3aUJ4jA; 

http://www.amazon.com/The-Element-Finding-Passion-Everything/dp/0143116738
http://www.amazon.com/The-Element-Finding-Passion-Everything/dp/0143116738
http://www.amazon.com/Lateral-Thinking-Creativity-Perennial-Library/dp/0060903252
http://www.amazon.com/Lateral-Thinking-Creativity-Perennial-Library/dp/0060903252
https://www.stephencovey.com/7habits/7habits.php
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http://www.amazon.com/Multiple-Intelligences-Horizons-Theory-Practice/dp/0465047688/ref=asap_bc?ie=UTF8
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http://topdocumentaryfilms.com/
https://www.youtube.com/user/schooloflifechannel
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https://www.youtube.com/watch?v=BEwg8TeipfQ
https://www.youtube.com/watch?v=FFoW-rbXegU
https://www.youtube.com/watch?v=ZE20ylESsY4
https://www.youtube.com/watch?v=1RBBVL1Sah0
https://www.youtube.com/watch?v=YY7f1t9y9a0
https://www.youtube.com/watch?v=-M8Hl5MUr8w
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 Shamanism - https://youtu.be/BmRhBdNIh1A; 

 John Trudell - https://youtu.be/q2WEVdNQAxE 

 Natura - https://youtu.be/HTdlMC6NZU4; https://youtu.be/Ji6q2HSUNKU 

 Ritualuri de trecere - https://youtu.be/FKp2Hq7GYHc; https://youtu.be/z6y6AtWycao; 

https://youtu.be/b97HcFYy7AM 

 Câteva prezentări ale lui Bill Plotkin: 

 https://www.youtube.com/watch?v=mF0dR1XCNYQ&t=267s 

 https://www.youtube.com/watch?v=ITWJ3aUJ4jA&t=2108s 

 https://www.youtube.com/watch?v=kqT2AQ3Yvfs&t=258s 

Pagini web sugerate 

Lucrul cu tinerii, dezvoltarea personală și educația 
 Cursuri online gratuite oferite de 120 de universități de top și organizații educaționale - 

https://www.coursera.org/ 

 Resurse, instrumente și soluții pentru profesori, administratori și părinți. - http://www.edutopia.org/ 

 Proiectul imaginației eroice (HIP) este o organizație non-profit care îi învață pe oameni cum să ia măsuri 

eficiente în situații dificile .- http://heroicimagination.org/ 

 Resurse de top pentru tabere (colecție de jocuri și activități în aer liber) - 

http://www.ultimatecampresource.com/ 

 Salto Tool Box - Sute de instrumente utile pentru învățare în lucrul cu tinerii și activitățile de formare - 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/ 

 Terapia centrată pe soluții - http://www.sfbta.org/about_sfbt.html 

 Portalul instrumentelor educaționale SALTO - http://educationaltoolsportal.eu/platform/ 

Dezvoltarea ecocentrică, practici, cursuri și programe 
 Animas Valley Institute (organizația lui Bill Plotkin) - https://animas.org/ 

 Programele Animas Valley Institute - https://animas.org/programs/ 

 Colegiul Schumacher - https://www.schumachercollege.org.uk/ 

 Instrucțiuni pentru Calea consiliului - http://educationaltoolsportal.eu/ro/tools/way-council 

 Școala de conștientizare asupra sălbăticiei - resurse și cursuri - https://wildernessawareness.org/ 

 Lista activităților pentru fiecare etapă a Roții - 

http://natureandthehumansoul.com/newbook/experiential.htm 

 Cartea Natura și sufletul uman - http://natureandthehumansoul.com/newbook/ 

 Cartea Wild Mind - http://www.wildmindbook.com/ 

 Iată doi mari poeți ai sufletului: 

 David Whyte http://www.davidwhyte.com/#home 

 Mary Oliver http://peacefulrivers.homestead.com/maryoliver.html 

 Joanna Macy: 

 http://www.joannamacy.net/ 

 http://www.joannamacy.net/thegreatturning.html 

 

Psihologie pozitivă, Mindfulness, Fericire 
 Centrul de Psihologie Pozitivă de la Universitatea din Pennsylvania - https://ppc.sas.upenn.edu/ 

 Blogul unui Program de Psihologie pozitivă - https://positivepsychologyprogram.com/blog/ 

 Centrul științific Greater Good de la UC Berkeley - https://greatergood.berkeley.edu/ 

 PP la Universitatea din Pennsylvania - https://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/ 

 Mindfulness - https://www.mindful.org/ 

 Mindfulness - https://www.pocketmindfulness.com/ 

 Practici contemplative online - http://www.contemplativemind.org/ 

 Terapia prin mindfulness - http://mindfulnesstherapy.org/home/lori-schwanbeck/ 

 Biologia emoției https://www.hsph.harvard.edu/news/magazine/happiness-stress-heart-disease/ 

 Meditații audio - http://www.awakeinthewild.com/audio/ 
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 Videoclipuri de meditație pentru sportivi în aer liber - http://www.awakeinthewild.com/video/ 

 Meditație - http://www.lotusvinejourneys.com/new-page-5/ 

 Știri zilnice susținute de științe pentru o viață mai fericită - http://www.fulfillmentdaily.com/ 

 Provocarea fericirii prin meditație - https://www.sharonsalzberg.com/28-day-meditation-challenge-

2017/ 

 Flow - http://www.flowgenomeproject.com/ 

 Cursuri online PP - https://www.positiveacorn.com/ 

 Meditații ghidate gratuite - http://marc.ucla.edu/mindful-meditations 

 Exerciții de meditație ghidate - http://www.freemindfulness.org/download 

 Meditații ghidate - https://www.tarabrach.com/guided-meditations/ 

 Meditație ghidată audio - http://www.fragrantheart.com/cms/free-audio-meditations 

 Reducerea stresului pe bază de mindfulness - https://palousemindfulness.com/ 

 Audio gratuit de mindfulness - http://www.padraigomorain.com/audio.html 

 

Educație pozitiv 
 Rețeaua internațională de educație pozitivă - http://ipen-network.com/ 

 

Spiritualitate 
 Umor spiritual - http://www.enlightened-spirituality.org/Spiritual_Humor.html 

 Meditație și spiritualitate - http://www.enlightened-spirituality.org/meditation.html 

 Articole despre șamanism - http://www.shamanism.dk/library.htm 

 Diagrama Călătoriei Heroes - 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Heroesjourney.svg/2000px-

Heroesjourney.svg.png 

 Articole de Stan Grof - http://www.stanislavgrof.com/page-7/ 

 

Recomandări de discursuri TED 

Lucrul cu tinerii, dezvoltarea personală și educația 
 Sugata Mitra: Copiii pot învăța singuri - 2007 - 

http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_shows_how_kids_teach_themselves 

 Sugata Mitra: Educația orientată spre copil - 2010 - 

http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_the_child_driven_education 

 Sugata Mitra - Construirea unei școli în Cloud - 2013 - 

http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_build_a_school_in_the_cl 

 Ken Robinson - Școlile ucid creativitatea? - 2006 - 

http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativitate 

 Ken Robinson - Porniți revoluția învățării! - 2010 - 

http://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution 

 Ken Robinson - Cum să scăpați de Valea Morții în Educație - 2013 - 

http://www.ted.com/talks/ken_robinson_how_to_escape_education_s_death_valley 

 Kiran Sethi - Copii, preluați controlul - 2009 - 

http://www.ted.com/talks/kiran_bir_sethi_teaches_kids_to_take_charge 

 Jullien Gordon: Cum să absolvi colegiul cu un loc de muncă pe care îl iubești și mai puține datorii - 

https://www.youtube.com/watch?v=29tJAgc54RA 

 

Psihologie pozitivă, Mindfulness, Fericire 
 Noua eră a psihologiei pozitive - 

http://www.ted.com/talks/martin_seligman_on_the_state_of_psychology#t-1190263 

 Secretul fericit pentru a lucra mai bine - 

http://www.ted.com/talks/shawn_achor_the_happy_secret_to_better_work#t-96586 
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 Vreți să fiți fericiți? Fiți recunoscători - 

http://www.ted.com/talks/david_steindl_rast_want_to_be_happy_be_grateful 

 Ce face o viață bună? Lecții din cel mai lung studiu despre fericire - 

http://www.ted.com/talks/robert_waldinger_what_makes_a_good_life_lessons_from_the_longest_stu

dy_on_happiness 

 Vreți să fiți mai fericiți? Rămâneți în momentul prezent - 

https://www.ted.com/talks/matt_killingsworth_want_to_be_happier_stay_in_the_moment?language=e

n 

 Mindfulness, meditația și creierul - https://www.youtube.com/watch?v=5AqgMo1P05E 

 Tot ce ai nevoie e de 10 minute conștiente - 

http://www.ted.com/talks/andy_puddicombe_all_it_takes_is_10_mindful_minutes 

 Natura, frumusețea, recunoștința - 

http://www.ted.com/talks/louie_schwartzberg_nature_beauty_gratitude 

 Viața e ușoară. De ce o facem așa de grea? - https://www.youtube.com/watch?v=21j_OCNLuYg 

 James Doty vorbind la TEDxGoldenGateED - https://www.youtube.com/watch?v=iYfQqbL6Zr0 

 Cele mai fericite zile sunt în urma ta: Robert Biswas-Diener la TEDxUNLV - 

https://www.youtube.com/watch?v=-QTVv9tAlIE 

 

Sugestii de cursuri și resurse online prin Learning for Change  
 Cursuri online - https://learningforchange.net/courses/ 

 Biblioteca de resurse - https://learningforchange.net/knowledge-base/ 

 

Sugestii de aplicații mobile 
 Bliss - Jurnal de recunoștință - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bliss.phonegap 

 Meditație și relaxare - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fitness22.meditare 

 Calm - Meditați, dormiți, relaxați-vă - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.calm.android 

 Muzică pentru meditație - 

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.metapps.meditationsounds 
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Lucrul cu tinerii nu este o sarcină ușoară. Dezvoltarea tinerilor în zilele noastre este 

dezechilibrată în diferite direcții, iar schimbările rapide din lume fac acest 

dezechilibru și mai grav. 

Acest manual a cercetat și a prezentat domeniile care ar putea aduce beneficii 

maxime tinerilor și lucrătorilor de tineret înșiși. Credem că abordările inovatoare 

ilustrate mai sus pot sprijini lucrătorii de tineret pentru a răspunde mai bine nevoilor 

tinerilor de azi. 

Sperăm că acest manual v-a ajutat să vă dezvoltați capacitățile pe teme de 

Dezvoltare ecocentrică și Psihologie pozitivă atunci când lucrați cu tinerii și că acesta 

va funcționa ca un instrument util în activitatea voastră. 

Vă încurajăm să îl utilizați și să îl difuzați în mod liber. Tinerii au nevoie de lucrători de 

tineret care cred în potențialul lor și îi inspiră să-și atingă potențialul deplin! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Această publicație 

NU ESTE PENTRU UZ COMERCIAL 

Folosiți-o 

GRATUIT 

Distribuiți-o 

GRATUIT 

Promovați-o 

GRATUIT 

Faceți lumea mai bună 

GRATUIT 

 

 

 

Ognian Gadoularov, expert în formare, Bulgaria - ogi@learningforchange.net 

Bogdan Romanica, expert în formare, România - romanica.bogdan@gmail.com 

Eleni Michail, expert în formare, Cipru - elenimichail1@gmail.com 

 

 

 

 

 

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.  
Această publicație reflectă doar punctele de vedere ale autorilor, iar Comisia Europeană nu 
poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.  

Această lucrare este licențiată sub licența Creative Commons 
Attribution 4.0 International License. Pentru a vizualiza o 
copie a acestei licențe, vizitați 
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ sau trimiteți o 
scrisoare către Creative Commons, PO Box 1866, Mountain 
View, CA 94042, SUA. 
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Răspunsul lui Rumi la întrebările unui discipol 

 

 

Ce este Otrava? 

El a dat un răspuns foarte frumos - Orice depășește necesitatea noastră este Otravă. 

Poate fi Puterea, Bogăția, Foamea, Ego-ul, Lăcomia, Lenevia, Iubirea, Ambiția, Ura sau 

orice altceva 

Ce este Frica.....? 

Neacceptarea incertitudinii. 

Dacă acceptăm acea incertitudine, devine aventură...! 

Ce este Invidia? 

Neacceptarea binelui din ceilalți 

Dacă acceptăm această bunătate, ea devine inspirație...! 

Ce este Furia? 

Neacceptarea lucrurilor care nu țin de controlul nostru. 

Dacă le acceptăm, devine toleranță...! 

Ce este Ura? 

Neacceptarea persoanei așa cum este ea. 

Dacă acceptăm persoana în mod necondiționat, ea devine iubire...! 


