Scurt ghid
pentru
înțelegerea
emoțiilor
tale

Despre emoții și nevoile din spatele lor
În viața de zi cu zi, trecem prin tot felul de
situații care ne provoacă și ne trezesc
diverse stări. Emoțiile precum furia, frica,
îngrijorarea sau tristețea sunt la fel de firești
precum sunt bucuria, entuziasmul și
recunoștința. Este normal să simțim emoții
neplăcute sau apăsătoare, care să ne
îngreuneze activitățile zilnice, și este bine
să știi că acestea au în spate niște nevoi
care așteaptă să fie îndeplinite, pentru a ne
recăpăta liniștea și echilibrul.

Care sunt nevoile emoționale de bază
1. Nevoia de supraviețuire: hidratare, mâncare, siguranță fizică, sănătate,
odihnă, mișcare;
2. Nevoia de conectare: să fim văzuți, auziți, înțeleși, luați în seamă, să
primim și să oferim sprijin, afecțiune, atenție;
3. Vitalitate: joacă, energie, umor, optimism, curiozitate, spontaneitate;
4. Nevoia de acceptare: blândețe, înțelegerea și acceptarea diferențelor
dintre noi, compasiune, respect pentru tine și pentru ceilalți;
5. Nevoia de apartenență: colaborare, implicare, cooperare, asumare,
generozitate, egalitate;
6. Nevoia de identitate: să fii conectat cu tine, să îți fie ușor să îți dai seama
ce ai nevoie, să îți cunoști limitele, lucrurile care îți plac și care îți displac, să
îți fie confortabil să vorbești despre ele;
7. Nevoia de autonomie: să poți lua decizii potrivite pentru tine (în acord
cu vârsta), să îți asumi deciziile, inclusiv atunci când greșești, să îți fie ușor
să îți controlezi stările și reacțiile, să ai disciplină personală, să te simți
încrezător.

Rolul emoțiilor
Atunci când nevoile de bază nu sunt îndeplinite,
apar emoțiile. Ca niște semnale de alarmă care te
atenționează să te observi și să fii atent la nevoile
tale, emoțiile te ghidează să înțelegi ce e necesar să
faci, ca să îți restabilești echilibrul interior. Dacă
ignori aceste stări, pierzi oportunitatea de a afla
ceva despre tine.
De exemplu, dacă ai o durere de cap pe care o
ignori, poate va trece la un moment dat, dar nu ar fi
mai ușor dacă ți-ai da seama care este cauza ei, să
poți face ceva, ca să ai grijă de tine și să îți treacă
sau să o previi data viitoare? Poate nu te-ai hidratat
suficient și ai nevoie să bei apă. Poate nu ai mâncat
sau ai mâncat nesănătos. Poate nu te-ai odihnit
suficient noaptea trecută. Poate te-ai întristat sau
te-au înfuriat spusele unui prieten și te-ai închis în
tine. Cum ar fi dacă ai ști de ce ai o stare anume și
ce ai nevoie să faci ca să te simți mai liniștit?

Dacă ești în contact cu tine și îți înțelegi emoțiile:
• Te cunoști mai bine și știi ce ai nevoie să îți oferi
• Comunici mai clar cu ceilalți
• Iei decizii mai ușor și conștientizezi ce este potrivit sau nu pentru tine
• Îți dai seama care sunt limitele tale în relațiile cu ceilalți; emoțiile îți pot
semnala un potențial pericol, îți indică oamenii lângă care trăiești cu bucurie sau
momentele în care nu te simți în siguranță
• Înțelegi când ai nevoie de sprijin sau protecție
• Îți pregătești corpul să acționeze într-o situație de criză
• Te motivezi să eviți anumite comportamente dăunătoare și să cauți mai des
ceea ce îți aduce bucurie
• Îți exprimi emoțiile cu calm sau în moduri potrivite
• Poți să revii la o stare de echilibru după ce simți emoții puternice, cum ar fi
dezamăgirea, frustrarea, furia sau entuziasmul
• Poți să îți controlezi mai ușor impulsurile
• Îți este mai ușor să te comporți corespunzător, adică în moduri care să nu
rănească alte persoane sau pe tine însuți

Gestionarea
sănătoasă a
emoțiilor te ajută
să te concentrezi
mai ușor la
învățat, să reții
mai bine, să îți faci
prieteni și să ai
relații bune de
prietenie și
colegialitate, să fii
mai independent
și să iei mai ușor
decizii potrivite
pentru tine.

Să vorbim despre emoții

Bucuria
Bucuria apare atunci când ți se întâmplă ceva ce îți
doreai sau aveai nevoie, ceva ce îți face plăcere sau
pentru care ai muncit și ai o realizare. Este o emoție
care îți dă o stare de bine, te motivează să faci mai
multe lucruri, îți vin idei mai ușor și te simți mai
încrezător și mai în putere. Bucuria te mobilizează
să continui ce ai început sau să înveți ceva nou,
chiar dacă este inconfortabil.
Îți vine să zâmbești, ești mai relaxat, simți că ai mai
multe resurse și energie să le oferi și celorlalți sau
să fii alături de ei.
Exercițiu:
Observă momentele când simți bucurie.
Savureaz-o! Și notează informațiile despre
contextele în care conștientizezi că trăiești bucurie.

Tristețea
Tristețea semnalează o pierdere sau o lipsă și, în același timp, nevoia de ajutor
sau mai multă atenție din partea ta sau a celorlalți. Spre deosebire de bucurie,
atunci când simți tristețe, îți scad energia și resursele emoționale și îți este mai
greu să te mobilizezi să faci lucruri.
Apare tendința să stai mai mult timp singur, să te distanțezi de ceilalți, mai ales
dacă te gândești că îi încarci și pe ei cu stările tale. Contrar acestei tendințe,
când simți tristețe, ai mai multă nevoie de sprijin și prezență din partea
celorlalți, așa că mergi spre persoanele cu care te simți în siguranță, poate un
adult care știi că te înțelege și îți poate fi alături. Vorbește-le despre cum te
simți, cere-le sprijinul și lasă-i să te ajute, să fie acolo pentru tine.
Atunci când ești trist, este important să te uiți cu mai multă blândețe la
tine și să îți dai spațiu să îți crești resursele și energia.
Exercițiu:
Observă care sunt momentele în care te simți trist. Îți lipsește afecțiunea sau
prezența unei persoane dragi?
Când și ce simți că ai pierdut? Când ești atent la ce ai pierdut, îți dai seama ce
este cu adevărat valoros pentru tine, o prietenie sau un test la care nu ai știut.

FURIA
Furia este o emoție intensă, pe care o simți atunci când ceva a mers prost, ți-ai ignorat propriile nevoi și granițele
personale sau când cineva a făcut sau a spus ceva ce te-a rănit. De obicei, vine cu senzații și stări de stres, frustrare și
iritare.
Furia poate varia în intensitate, de la o ușoară supărare la enervare excesivă, și poate deveni irațională. În aceste
cazuri, poate fi dificil să ții emoția sub control și te-ar putea face să te comporți în moduri nespecifice ție. De obicei,
furia îți crește nivelul de energie și de tensiune musculară, simți căldură în corp și nevoia să lupți, să-ți faci dreptate.
Totuși, nu simțim furia la fel și ne manifestăm diferit. Iată câteva comportamente, care pot apărea atunci când ești
furios:
• Ridici vocea
• Îți tremură corpul
• Strângi pumnii • Îți bate inima mai repede
• Te încrunți
• Transpiri excesiv
Toată lumea simte furie din când în când; este un răspuns perfect normal la situațiile frustrante sau dificile. Furia
devine, însă, o problemă atunci când apare prea des și începe să îți afecteze buna funcționare zilnică și modul în care
relaționezi cu oamenii.
Exercițiu:
În momentele în care simți furie, deși ești tentat să iei poziție de luptă, alege să nu răspunzi acestui impuls. În schimb,
conectează-te cu această emoție și încearcă să înțelegi de unde vine, care este cauza din spatele ei. Vine dintr-o
nevoie sănătoasă sau ca urmare a unor așteptări, pe care nu le-ai discutat cu ceilalți?
Vorbește cu cineva, în special cu un adult în care ai încredere, că să faci mai multă lumină în ceea ce privește emoția
ta. Puterea și încrederea în tine stau mai mult în modul în care poți să rămâi conectat la starea ta, să vezi mai clar
lucrurile, să îți asumi contribuția ta și, apoi, să vezi care este calea potrivită de acțiune.

fricA
Frica este o emoție puternică și poate juca un rol important în
supraviețuire. Când te confrunți cu un pericol și simți frică, se
activează mecanismul de luptă sau fugă. Mușchii tăi devin
tensionați, ritmul cardiac și respirația cresc, iar mintea ta devine
mai alertă și îți pregătește corpul fie să fugă de pericol, fie să
stea și să lupte. Acest răspuns te ajută să te asiguri că ești
pregătit să faci față eficient situațiilor prin care treci.
De exemplu, dacă te îngrijorezi cu privire la testul care urmează,
frica apare ca să te motiveze să acționezi (să îți planifici ce ai de
învățat, să găsești strategii eficiente ca să reții mai bine etc.).
Frica este răspunsul emoțional la o amenințare imediată, însă ea
se poate transforma în anxietate dacă petreci prea mult timp
gândindu-te la scenarii și situații care încă nu se întâmplă.
Dacă o să pic testul? Dacă mă blochez și uit ce am învățat?
Ce o să creadă ceilalți despre mine dacă…?
Cu cât petreci mai mult timp în minte și te deconectezi de
prezent, cu atât îți produci mai mult stres și frustrare, iar
situațiile devin mai greu de gestionat.

Rușinea
Rușinea ne ajută să ne adaptăm comportamentul într-o situație în care ne
simțim inconfortabil. Este, adesea, asociată cu situațiile sociale.
Atunci când ne cultivăm rușinea sănătoasă, în fapt, arătăm că ne pasă de
ceilalți, de cum se simt, cum ne percep și că, pentru noi, contează relațiile. Ne
motivează să căutăm moduri în care ne putem integra în acel context social.
Uneori, însă, rușinea ne amplifică nesiguranța de sine sau neîncrederea și, ca
urmare, ne retragem din relații, de aceea, primul pas este să o conștientizăm,
când și ce anume ne semnalizează ea. Poate l-am bârfit pe un coleg și m-ar
ajuta să îmi cer iertare sau am ignorat promisiunea față de un prieten drag.
Toate emoțile sunt semnale care ne ghidează spre nevoile noastre, chiar
dacă ele sunt inconfortabile. Ne ajută să facem alegeri mai înțelepte
pentru noi și oamenii din viața noastră.
Exercițiu:
Observă situațiile sau contextele în care simți rușine. Cum simți această
emoție în corp? Îți pierzi încrederea în tine, pentru că simți rușine? Ai
vorbit cu cineva până acum despre ea sau ai împărtășit o experiență
în care ai trăit rușinea? Să știi că ajută mult să faci asta!

Vinovăția
Vinovăția este un mecanism care ne ajută să ne
îndreptăm atenția spre ceilalți, mai ales în
contextele în care am greșit sau în care am ignorat
și nevoile celorlalți, sau când ne-am asumat o
responsabilitate și nu am dus-o la bun sfârșit. Are
funcția de a menține relațiile, de a arăta că ne
pasă. Dacă nu am simți deloc vinovăție, ar fi
problematic, la fel ca în cazul rușinii.
Exercițiu:
Gândește-te când simți vină? Cum trăiești această
emoție? I-ai observat pe ceilalți când se simt
vinovați și, mai ales, când și-au asumat greșeala și
și-au cerut iertare? Ne ajută să-i vedem și pe
ceilalți că fac același lucru, își asumă ceea ce au
făcut și impactul pe care l-a avut acest lucru
asupra lor.

Moduri de protecție care nu ajută
Când îți este prea greu emoțional sau ești confuz, emoțiile par periculoase, așa că începi să dezvolți
niște comportamente care, aparent, te ajută să păstrezi controlul sau să te protejezi. Vorbim, mai ales,
despre momentele când simți amenințare sau pericol. Iată câteva moduri de protecție nesănătoase:
• Te retragi emoțional, te închizi în tine, te distanțezi de ceilalți; devii pasiv și aștepți ca ceilalți să
ghicească ce ai nevoie
• Eviți sau amâni să faci lucrul care îți declanșează teama sau alte emoții inconfortabile
• Îți vine să faci prea multe lucruri pentru celălalt, ca să îl faci să te placă, să nu te respingă, să nu te
părăsească
• Devii critic cu tine, te învinovățești excesiv
• Devii critic cu ceilalți sau îi ataci
• Îi învinovățești pe cei din jur pentru tot ceea ce simți; nu-ți asumi reacțiile tale
• Te victimizezi și nu îți poți vedea partea ta de contribuție atunci când lucrurile nu merg bine în relație
cu ceilalți
• Bârfești, pentru că îți este prea inconfortabilă situația
Exerciții de reflecție:
Ia-ți câteva momente de reflecție și răspunde întrebărilor de mai jos.
Poți nota observațiile/ descoperirile tale într-un jurnal.
1. Cum și în ce situații observi că te protejezi și devii vigilent/ă?
2. Ce ai avea nevoie, de fapt, în acele momente?
3. Cum crezi că se simte celălalt când te protejezi așa?

Moduri sănătoase de protecție
Atunci când emoțiile sunt intense, ele vin la pachet cu o
mulțime de senzații fizice, de multe ori neplăcute: gol în
stomac, presiune în piept, nod în gât, îți tremură corpul, simți
frig sau căldură, simți tensiune în corp, transpiri. Dacă senzațiile
sunt intense, simți că îți pierzi încet controlul asupra corpului
tău. De aceea, primul lucru pe care e nevoie să îl faci este să
liniștești corpul, să îl ajuți să iasă din starea de alertă, ca să poți
vedea lucrurile mai clar.
Practici sănătoase:
1. Respiră adânc câteva minute. Respirația conștientă și
profundă te ajută să crești echilibrul, liniștea și starea de
siguranță.
2. Plimbă-te pe afară, conectează-te cu natura. Încearcă să nu
pierzi contactul cu prezentul și să observi ce se întâmplă în jurul
tău. Concentrează-te pe simțuri: ce vezi în jurul tău, ce forme,
ce culori, ce texturi au obiectele sau lucrurile pe care le vezi, ce
auzi, ce mirosuri se simt. Simțurile te ajută să îți conectezi
corpul la mediul înconjurător. Când ești mai conectat cu tine, în
prezent, te simți mai în siguranță, scade vigilența și alerta și poți
să gândești mai clar la ceea ce ai de făcut.

Moduri sănătoase de protecție
Dacă îți este dificil să faci asta singur, cere unui părinte sau unui alt adult de care te simți apropiat să te
însoțească și să te sprijine.
3. Observă ce senzații simți în corp. Identifică-le, observă în ce zonă a corpului le simți și numește-le.
Faptul că știi unde se simt și cum se simt îți dă un control sănătos asupra lor. Tu ești prezent și observi,
nu te controlează ele pe tine!
4. Încearcă să identifici ce emoție simți și să o numești. Furie, tristețe, rușine, vinovăție, frică? Cum de
a apărut? Ce vrea să îți transmită? Cu cât devine mai clar ce simți și de ce, cu atât te apropii de ceea ce
ai nevoie de fapt.
5. Observă ce gânduri îți trec prin minte. Rămâi observator, fără să crezi tot ce îți trece prin minte.
Eventual, scrie într-un jurnal gândurile și discursul pe care îl ai în minte. Cu toții avem tot felul de
gânduri, dar nu înseamnă că trebuie să le credem sau să le luăm în seamă pe toate, mai ales atunci
când ne criticăm pe noi înșine.
Gândurile sunt doar gânduri, nu ne definesc. Acțiunile ne definesc! Ceea ce facem pentru noi și pentru
ceilalți, alegerile sănătoase, grija constantă față de noi și oamenii din jur.
6. Identifică nevoia din spatele emoției. Ești obosit, n-ai mâncat deloc, insuficient sau nehrănitor
pentru corp, nu te-ai hidratat? Ai stat prea mult într-o stare de stres și tensiune? Ai nevoie să te simți în
siguranță sau să te simți implicat? Sau, poate, ai nevoie de o mângâiere, alinare, îmbrățișare? Vezi ce
poți să îți oferi tu ție și ce ai nevoie să ceri de la cei apropiați. Învață să ai grijă constant de nevoile tale.
7. Scrie în jurnal despre experiențele grele prin care treci. Scrisul te ajută să rămâi conectat cu
emoția, să exprimi și să îți organizezi ideile.

Cum să practici grija de sine

Cum să ai grijă de tine și de corpul tău
• Printr-un somn odihnitor și suficient
• Printr-o alimentație sănătoasă și hrănitoare pentru
corpul tău
• Bea suficientă apă
• Fă mișcare cel puțin de 2-3 ori pe săptămână (fitness, un
sport care-ți place, yoga, plimbări, mers cu bicicleta etc.)
• Petrece timp în natură
• Petrece timp cu persoanele apropriate: vorbește despre
tine, ascultă-i și pe ei, faceți diverse activități care vă fac
plăcere împreună
• Prin proiecte sau hobby-uri cărora le acorzi timp și
atenție constant
Dacă practici constant grija față de tine și de relații,
devine din ce în ce mai ușor să îți identifici și să
gestionezi emoțiile atunci când ele apar. Îți este mai
clar cum te simți, de ce te simți așa și ce ai nevoie să faci
ca să te echilibrezi.

Cum să ai grijă de emoțiile tale
Pentru a traversa mai ușor momentele de criză, avem nevoie să ne focusăm și pe ce este confortabil,
plăcut, perceput ca fiind pozitiv în viața noastră. În acest fel, creștem emoțiile plăcute. Iată câteva
recomandări:
Dimineața:
Notează-ți în fiecare dimineață 3 motive pentru care ești recunoscător. Pot fi lucruri la care nu te
gândești întotdeauna, precum aerul pe care îl respiri.
Seara:
La finalul fiecărei zile, ia-ți un moment să îți reamintești toate experiențele pozitive pe care le-ai trăit
de dimineața până seara.
În timp zilei:
• Creează un moment de bucurie în fiecare zi. Fie că este vorba de melodia preferată, de convorbirea
cu o persoană dragă sau un ceai cald și un film, adu special în viața ta lucruri care să te entuziasmeze.
• Fă o listă cu toate persoanele care te-au influențat în mod pozitiv în ultimul an.
• Conectează-te cu ceilalți prin activități distractive, dar și benefice sănătății (fotbal, baschet, bowling,
cățărări, biliard, un film la cinema, un picnic în natură sau în sufrageria casei, jocuri de tip Escape
Room, o seară de boardgames etc.). Fă spațiu conexiunii și jocului.
• Amintește-ți momentele dificile din trecut și cum le-ai făcut față. Ce spune asta despre tine? Ce
calități de-ale tale îți arată? Notează tot ce îți apare în minte.
• Fă o listă cu pasiunile tale, lucrurile la care te pricepi. Cum le poți face loc mai des în programul tău?

Remindere
• Ceea ce simți este valid și important
• Fii curios de mesajul pe care îl transmite emoția ta
• Plânsul este un mod normal și sănătos de a te
elibera de lucrurile care te apasă
• Oprește-te pentru o clipă și observă ce simți
• Dă-ți voie să simți și emoțiile mai puțin plăcute; nu
este realist să fim bucuroși tot timpul
• Atunci când emoțiile pe care le simți sunt mult prea
intense, apelează la ajutorul părinților, profesorilor
sau al unui adult de încredere
• Pentru că suntem diferiți, avem nevoie să apelăm la
diverse strategii de gestionare a emoțiilor puternice.
Găsește-o pe cea care funcționează cel mai bine
pentru tine!

Un ghid realizat de Mind Education, la inițiativa Fundației Orange.

Despre Fundația Orange

Despre Mind Education

Fundaţia Orange este o organizaţie non-profit
care se implică în viaţa comunităţii prin
realizarea de proiecte de filantropie, menite
să aducă schimbări pozitive în viaţa
persoanelor dezavantajate. Din anul 2012,
Fundaţia Orange a investit peste 6.5 milioane
de euro în cadrul programelor sale ce susțin
dezvoltarea comunităților vulnerabile și
integrarea persoanelor defavorizate, prin
promovarea și implementarea tehnologiei și a
metodelor digitale în proiecte de educație,
cultură și incluziune socială. Pentru detalii,
vizitaţi www.fundatiaorange.ro.

Mind Education este o companie de consultanță psihologică, fondată de psihologa
Domnica Petrovai, din dorința de a contribui la o lume mai echilibrată mintal și
emoțional. Prin proiectele sale, Mind Education susține comunități de profesioniști, școli,
cupluri și copii să construiască relații sănătoase emoțional și contribuie la transformarea
individuală și de grup, facilitând siguranța și încrederea la muncă și acasă.
Având în portofoliul de clienți companii locale și multinaționale, precum Deutsche Bank,
Colliers, KPMG, Allianz Țiriac, Bosch, Coca Cola, Decât o Revistă, rețeaua de librării
Cărturești etc, Mind Education este inițiatorul programul „Bine, la școală” și unul dintre
fondatorii Școlii Încrederii.
Într-o țară cu cea mai scurtă durată a căsătoriilor din Uniunea Europeană, compania
fondată de Domnica Petrovai s-a dedicat, în ultimii ani, cercertării provocărilor cu care se
confruntă cuplurile din România, pentru a contribui la îmbunătățirea relațiilor dintre
adulți, care vor deveni, în viitor, repere pentru copiii de astăzi.

Mulțumim!

