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JOACA DE-A 
EMOȚIA

REZUMATUL MODULULUI

„Această abilitate e 
creatoare, în momentul în 
care vei reuși să utilizezi 
emoțiile, te vei redescoperi 
și vei învăța să zbori.
Acum pot doar să iți spun 
un singur lucru din tot 
sufletul: dă-ți voie să simți 
și magia va veni la tine fără 
doar și poate! ”

FLORIN ALEXANDRU

IDEI PRINCIPALE

• Trăirea pozitivă stă la baza 
creației.

• Melodiile declanșează 
emoții „pozitive” / „negative” 
și le putem folosi pentru a 
ne crea trăirea necesară 
creativității. 

• Ascultând muzică, 
reacționăm emoțional și ne 
putem observa emoțiile și 
cum se schimbă în timp ce 
ascultăm. 

• De observat evoluția 
emoțiilor atunci când 
ascultăm muzică clasică. 

• Muzica poate constitui și o 
recompensă.

• Maturizarea emoțională 
presupune asumarea 
emoțiilor: ne cunoaștem de 
ce-ul și ne asumăm întrutotul 
comportamentul.

VIDEO 03.0 
Modulul 3 are ca scop parcurgerea celei de-a treia etape din 
drumul spre dezvoltarea inteligenței emoționale: joaca cu 
emoția. Vei învăța cum să creezi trăiri, pentru a avea cele 
mai frumoase experiențe de viață. Acestea se manifestă 
oricum tot timpul în corpul nostru emoțional și ține de 
noi să le observăm și să le construim cum ne dorim noi.
Diverse domenii, cum ar fi publicitatea, exploatează această 
abilitate. Dacă nu vom construi trăirile conștient, ele se vor 
derula întocmai cu scenariul de viață primit încă din fragedă 
copilărie și viața noastră se va derula pe aceleași tipare 
comportamentale.

VIDEO 03.1 

Trăirile stau la baza oricărui tip de creație, indiferent de 
domeniul și de forma de exprimare creativă. În momentul 
în care vei ști să-ți construiești și să-ți gestionezi trăirile, vei 
genera o sursă importantă de creativitate. Vei evita astfel 
problemele de adaptare, de inspirație și vei avea un avantaj 
atât la locul de muncă, cât și în viața particulară, mai ales în 
ceea ce privește relațiile. Creativitatea este una din cele mai 
cerute resurse ale viitorului.

VIDEO 03.2 
Oamenii au avut mereu o relație deosebită cu muzica, iar 
asta pentru că trăirea muzicală este una dintre cele acele 
trăiri versatile care ne poate ajuta în diverse momente ale 
vieții. Muzica este atât de importantă tocmai pentru că ea 
apelează direct la emoții. Indiferent că asculți muzică pentru 
a-ți stimula creativitatea, pentru a-ți seta o stare optimă de 
lucru sau pentru relaxare, deconectare ori distracție, trăirea 
muzicală își lasă amprenta asupra ființei tale.

VIDEO 03.3 
Jocul cu emoțiile îți va construi maturitate emoțională. 
Maturitatea emoțională îți va revela menirea „de ce-
ului” tău. E lesne de înțeles că o persoană matură este o 
persoană responsabilă, inclusiv în privința asumării totale 
a comportamentelor sale, deci a emoțiilor care generează 
aceste comportamente. Tiparul persoanei imature din punct 
de vedere emoțional îl întâlnești aproape zilnic, în societate: 
se plânge tot timpul de lucruri, are obiceiul de a da vina pe 
alții, trăiește într-o bulă iluzorie, judecă tot timpul pe alții, 
pune etichete, este plină de frici, de prejudecăți și convingeri 
greu de clintit, nu are încredere în propria persoană.

-   o călătorie înspre tine în care vei învăța să celebrezi viața
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• Când ești imatur emoțional 
dai vina pe ceilalți, judeci, 
etichetezi. Îți lipsește 
încrederea în propria 
persoană.

• Vibrația personală - definită 
de dr. Hawkins - ne dă starea 
de rău sau de bine în relația 
cu ceilalți.

• Există o scală a conștiinței, 
bazată pe vibrația personală 
și emoțiile pe care le simțim.

• Cu cât trăim emoții mai 
înalte, cu atât avem o vibrație 
mai ridicată. 

• A fi pe aceeași lungime de 
undă - ridicându-ți vibrația 
personală atragi oamenii pe 
care ți-i dorești și succesul.

• Tiparul emoțional mare este 
preluat de la mamă, în primii 4 
ani și 7 luni de viață. Îl putem 
observa studiindu-ne emoțiile.

• Cauza declanșatoare a 
tiparului emoțional poate fi 
mereu alta, gândurile sunt 
diferite, dar emoțiile se repetă. 
Observând emoțiile, putem 
modifica tiparul.

• Tiparele emoționale 
lucrează cu frica, convingerile, 
condiționările, ne blochează 
comportamentele.

• Jucându-ne cu emoțiile le 
cunoaștem și le înțelegem. O 
facem fără să ne judecăm și 
fără să ne etichetăm.

VIDEO 03.4 

Jocul cu emoțiile îți va scoate la iveală propria vibrație. 
Vibrația aceasta generează relația cu ceilalți și atmosfera 
din jurul tău. Cu cât emoțiile sunt mai calde (bucurie, 
recunoștință etc.) cu atât vibrația ta va fi mai ridicată. Iar 
diferențele de vibrație le vei simți în relație cu ceilalți. 

Incompatibilitatea cu unele persoane, pe care n-o puteai 
explica rațional, are acum un răspuns. A fi pe aceeași lungime 
de undă nu este doar o sintagmă figurativă cu rol estetic. 
Așadar, cheia devenirii tale în persoana care ți-o dorești să fii 
stă în propria ta vibrație. 

Bineînțeles, emoțiile tale sunt cele care-ți vor defini vibrația 
și-ți vor arăta unde te afli. Iar succesul tău prezent sau viitor, 
are la bază conștientizarea acestei vibrații.

VIDEO 03.5 
Emoțiile sunt mereu aceleași, doar gândurile se schimbă. 
Traseul acestor emoții formează un tipar emoțional. 

Pentru a putea dezvolta inteligența emoțională este 
important să ne observăm acest tipar. Procesul nu este 
instantaneu și necesită exercițiu. 

Dacă ai probleme la început și nu știi de unde să pornești, 
gândește-te la mama ta: ea este oglinda tiparului tău. 
Pentru că ai moștenit tiparul de la ea.

VIDEO 03.6 
Tiparele emoționale funcționează sub impulsul a 3 mari 
instrumente: frica, convingerile și condiționările. Funcționarea 
tiparelor emoționale generează tiparele sociale, mult mai 
ușor vizibile de către noi. Fiecare persoană poartă în ea unul 
sau mai multe tipare sociale.

• Exemplu de tipar de nedreptate: nedreptate - frustrare 
- rană de nedreptate - supărare - tristețe - resentimente - 
irascibilitate - nervozitate - furie - ură. 

VIDEO 03.7 
Tiparele sociale emană diverse vibrații și au ca sursă emoții 
diferite. Le întâlnești la tot pasul. Ele sunt: victima, haterul, 
fricosul, prețiosul, judecătorul, perfecționistul, autodidactul, 
modestul, învingătorul, spiritualianul, înțeleptul și împlinitul. 
Aceste categorii sunt adaptate spectrului emoțional și 
specificului autohton.

-   o călătorie înspre tine în care vei învăța să celebrezi viața
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Vibrația personală este ceea ce presupune normalitatea în care 
trăim, adică ceea ce simțim zi de zi fără să mai observăm tot 
acest proces. Îl percem ca natural și lipsit de o necesară corecție 
sau schimbare, este zona de confort a corpului nostru emoțional.

Este ca și când gândurile tale înainte de Observator nu erau 
văzute pentru că reprezentau normalitatea și odată ce am 
început să observăm acest proces al gândirii am constatat ce se 
întâmplă în realitate cu aceste gânduri.

Acum, trecând la vibrația personală ce este dată de emoțiile 
noastre, este esențial să observăm procesul în sine, cum se 
manifestă, cum se mișcă emoțiile în spate, ce trăiri ne generează 
acestea și care este starea noastră de zi cu zi.

Prin observarea simplă a acestor stări vom observa însuși 
procesul emoțional, cel de zi cu zi. Facem același lucru, îl 
observăm fără să ne gândim că e bun sau rău, ci doar îl 
observăm.

De data asta știm că până acum nu am intrat atât de adânc 
în emoțiile noastre și că este absolut normal ce se întâmplă cu 
acestea și de ce se manifestă așa cum se manifestă.

Așa cum spuneam mai sus, noi am preluat acest proces 
emoțional de la mama noastră și este firesc ca asupra 
normalității să nu intervenim pentru că nu avem de ce, 
reprezintă baza modului în care simțim.

Ei, vibrația aceasta personală se va mișca în funcție de stările 
noastre generale. Se poate întâmpla să stăm foarte multă 
vreme pe o emoție de bază. Dar în timp se demonstrează că, 
indiferent de condiția principală, vom evolua, doar că o vom 
face într-un ritm scăzut, foarte scăzut aș putea spune. Asta este 
posibil pentru că facem parte dintr-o conștiință colectivă din 
punct de vedere emoțional și aceasta crește zi de zi, lent, foarte 
lent, și ne va trage ea la un moment dat. Practic așteptăm să 
facă ceilalți ceea ce ar trebui să facem noi. 

Prin dezvoltarea inteligenței emoționale tocmai asta facem, ne 
ridicăm vibrația personală și vom trece de 200, nivelul în care 
majoritatea oamenilor trăiesc în iluzie.

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

VIBRAȚIA PERSONALĂ 
ȘI HARTA CONȘTIINȚEI

• Nivelurile de vibrație au fost 
determinate de dr. David R. 
Hawkins (vezi pag. 59).

• Acesta a folosit metoda 
kinesiologică.

• Kinesiologia este o știință 
bazată pe răspunsul mușchilor 
la stimuli. 

• Stimulii pot fi fizici sau 
mentali.

• Un stimul pozitiv provoacă 
un răspuns muscular puternic, 
un stimul negativ generează o 
slăbire a tonusului muscular.

• Răspunsul kinesiologic 
reflectă capacitatea 
organismului uman de a 
diferenția stimulii pozitivi și 
negativi, stimulii anabolici 
(care sprijină și înalță viața) 
și catabolici (care consumă 
și epuizează viața) și are 
capacitatea de a deosebi 
adevărul de fals.

• Ca răspuns la o afirmație 
adevărată se petrece o 
reacție musculară pozitivă, în 
timp ce o afirmație falsă va 
induce subiectului un răspuns 
negativ. Acest lucru se 
produce indiferent de opiniile 
sau cunoștințele subiectului.

• Mintea individuală umană 
este asemenea unui computer 
conectat la o imensă bază 
de date - conștiința umană 
colectivă.
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Ce presupune asta mai exact?

Că nu sunt conștienți de comportamentul lor, nu își asumă 
acțiunile și nu sunt maturi emoțional.

Observi acum, bănuiesc, legătura dintre inteligența emoțională 
și conștiința colectivă a unei societăți, cum este cea românească.

Dorința de evoluție ne va duce oricum spre cea mai înaltă 
treaptă a scalei conștiinței, dar asta se poate întâmpla în mii de 
ani sau doar într-o singură viață.

Pentru a ne ridica vibrația personală și a învăța să ne celebrăm 
viața este necesar să ne dezvoltăm această calitate esențială, 
inteligența emoțională, iar joaca de-a emoția este partea ce ne 
arată cum să ne construim trăiri și cum să ne conectăm noi cu 
noi înșine.

Pentru a înțelege mai bine legătura dintre emoții și nivelurile 
conștiinței, găsești pe pagina următoare Harta Conștiinței, 
așa cum a fost prezentată de dr. Hawkins în cartea Putere 
versus Forță.

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

• Propria conștiință este 
expresia individuală a 
conștiinței colective.

• Această bază de date 
constituie domeniul geniului 
și prin însăși natura noastră 
umană avem acces la geniu.

• Psihologul elvețian C.G. 
Jung a denumit această 
bază de date „inconștientul 
colectiv”. Acesta conține toate 
experiențele împărtășite ale 
rasei umane.

• Această bază de date este 
originea tuturor informațiilor 
obținute, este o sursă de 
cunoaștere supraomenească, 
de inspirație și genialitate.

• Metoda kinesologică poate 
fi folosită pentru a calibra 
nivelele conștiinței umane, 
generând o scală logaritmică 
de numere întregi, de la 1 
la 1000. Întregul câmp al 
conștiinței înseși este 
nelimitat.

• Notă: Bazele kinesiologiei 
au fost puse de 
chiropracticianul George 
Goodheart în 1964, ca 
tehnică de diagnoză. Dr. 
John Diamond a explorat 
această tehnică și a adus-o la 
cunoștința publicului larg prin 
intermediul cărților sale. 

Sursa informațiilor: cartea 
Putere versus Forță. 
Determinanții ascunși ai 
comportamentului uman - dr. 
David R. Hawkins, ed. Cartea 
Daath, 2007.
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PUTERE VS. FORȚĂ
Pe scala conștiinței, punctul critic al răspunsului kinesiologic este calibrat în jurul valorii de 200. 
Acesta este punctul de echilibru între atractorii slabi și cei puternici, dintre influența negativă 
și cea pozitivă. Atitudinile, gândurile, asocierile, sentimentele care se află mai jos de acest 
punct determină slăbirea tonusului muscular, iar cele care se află mai sus determină întărirea 
tonusului muscular.

La nivelurile inferioare pragului de 200, impulsul primar este supraviețuirea, iar în zona 
disperării și a depresiei până și acest motiv lipsește. Nivelurile fricii și furiei sunt caracterizate 
de impulsuri de egocentrism ce provin tocmai din această nevoie de supraviețuire. La nivelul 
mândriei motivul supraviețuirii se poate extinde și spre înțelegerea nevoii de supraviețuire a 
celorlalți. De la nivelul curajului, bunăstarea celorlalți devine tot mai importantă. La nivelul 
500 fericirea celorlalți apare ca o principală forță de motivație. La nivelul 540 apare interesul 
pentru conștiența spirituală, proprie și a celorlalți, la nivelul 600 scopurile principale devin 
bunăstarea omenirii și căutarea iluminării. De la nivelul 700 la 1000 viața este dedicată 
salvării întregii omeniri.

Extras din cartea Putere versus Forță. Determinanții ascunși ai comportamentului uman - dr. 
David R. Hawkins, ed. Cartea Daath, 2007.

-   o călătorie înspre tine în care vei învăța să celebrezi viața
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De creativitate avem nevoie în toate aspectele vieții noastre, de 
la modul în care ne poziționăm în relație, la ce să gătim și la cum 
să ne construim o viață echilibrată.

Creativitatea ar trebui să fie la fel de importantă ca cina! :)))

Cu toate acestea i se acordă mult prea puțin timp, deși 
presupune doar să ne dăm voie. Creativitatea nu necesită mai 
nimic, doar o concentrare asupra ei.

Ea se manifestă atunci când ai emoții potrivite și adesea a crea 
ceva presupune în prima fază un mediu propice.

În cazul nostru, presupune să fim mulțumiți cu ceea ce face și să 
corespundă cu „de ce-ul” nostru.

Spun asta pentru că, dincolo de actul creației în sine, modul în 
care gândim stă ca oponent veritabil al creativității.

Multă vreme nu am avut nevoie de creativitate, astfel că nu am 
folosit-o. 

Brian Tracey spune despre creativitate că este precum zahărul 
din cafea - dacă nu amesteci în cafea, el se va depune pe fundul 
ceștii, în schimb, dacă amesteci, va deveni efervescent și își va 
îndeplini sensul.

Așa e și la noi, nu am folosit creativitatea și ea aproape că nu 
mai există.

Așa că e nevoie să reînvățăm cum să creăm din nou. Asta ne 
oferă o imensă oportunitate pe termen lung pentru că, la bază, 
creația este o simplă trăire emoțională.

Asta este legătura directă dintre emoții și creativitate.

Aș mai menționa că viața noastră este așa cum este în funcție 
de nivelul nostru de creativitate.

O persoană creativă va învăța cum să își construiască o viață de 
calitate, pe când una mai puțin creativă va copia creativitatea 
altora.

Ce ai putea face pentru a-ți dezvolta creativitatea?

Ce ai putea face creativ astfel încât să-ți îmbunătățești 
calitatea vieții?

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

ROBINETUL!
Dintre exercițiile prezentate până acum, acesta are o 
importanță aparte, pentru că pe parcursul cursului vei avea 
nevoie să simți din nou cu toate simțurile și să te bucuri 
de toate emoțiile pe care le ai. Noi cu toții am învățat că 
nu avem voie să ne exprimăm emoțiile și ai observat cu 
siguranță că este exact invers!

Este foarte simplu, alegi un mod în care să funcționezi, iar 
la momentul în care începi exercițiul îți dai voie să simți. Te 
gândești că ai avea un robinet care îți dă voie să simți din 
nou cu toate simțurile și să te bucuri de toate emoțiile pe 
care le ai fără nicio teamă că ceilalți te-ar putea judeca.

Să spunem că astăzi vei vrea să fii un animal pe care tu îl 
apreciezi mult: pisică, leu, tigru, lup, ș.a.m.d. Și te transpui în 
pielea acestui animal și simți totul. Exemplul propus nu este 
nou, este realizat de mii de ani în diferite culturi. De exemplu, 
în cultura budhistă, cei care învățau kung fu, denumeau 
stilurile de luptă după animale. Practic ei empatizau cu 
respectivul animal și simțeau animalul.

Acesta este un exemplu în care epatizăm cu animalele. 
Odată ce înțelegi principiul, ai putea să îți propui să simți 
exact ceea ce simte copilul tău și să vezi care sunt emoțiile 
trăite de acesta. Părinții încearcă să facă acest lucru în relația 
cu copiii, doar că adesea ceva le cere să nu se mai prostească, 
pentru că par ridicoli și atunci se opresc din a simți ceea ce 
copilul lor simte. Întrerup conexiunea, pentru ca mai târziu, 
atunci când au nevoie și își doresc să se conecteze cu el, să 
descopere, uneori, că nu se mai poate. 

Nu te mai opri sau nu te mai gândi că ești ridicol/ă, rămâi 
acolo cu el/ea și vei vedea că rămâi conectat pur și simplu și 
nu e nevoie să refaci conexiunea de fiecare dată.

„Iar acum sunt convins că ai tot ceea ce ai nevoie 
pentru a dezvolta această abilitate atât de 
importantă! Aceasta abilitate e creatoare, în momentul 
în care vei reuși să o stăpânești și să utilizezi emoțiile, 
te vei redescoperi și vei învăța să zbori. Acum pot doar 
să îți spun un singur lucru din tot sufletul: dă-ți voie să 
simți și magia va veni la tine fără doar și poate!”

FLORIN ALEXANDRU

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

• Exercițiul îți poate părea 
o tâmpenie la prima vedere, 
dar după ce vei experimenta 
starea o să observi anumite 
caracteristici deosebite și 
pe deasupra vei schimba și 
perspectiva din care privești 
lucrurile!

„De fapt eu cred că cea mai 
sigură cale de a excela în 
inteligența emoțională este 
să învățăm de la cei mai buni 
profesori pe care îi putem 
avea vreodată - copiii noștri!”

FLORIN ALEXANDRU

ATENȚIE!
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SIMTE MUZICA!
Acest exercițiu este puțin mai complex și presupune să 
generezi o trăire cu ajutorul muzicii. Încearcă să te pui în 
pielea compozitorului care a scris o partitură muzicală și să 
simți ce a simțit când a compus și care a fost mesajul pe care 
a vrut să îl transmită.

Poți aplica exercițiul pe orice gen muzical, dar recomandat ar 
fi să o faci pe o piesă clasică, de exemplu Simfonia a V-a a lui 
Beethoven, Rapsodia română a lui Enescu sau Anotimpurile 
de Vivaldi ș.a.m.d. Poți asculta și compoziții ale unor artiști 
în viață, cum ar fi: Havasi, The Piano Guys, U2, Coldplay sau 
One Republic. Dacă dorești poți să faci acest exercițiu pe 
melodia ta preferată, dar nu uita că este esențial să simți și 
să dai voie emoțiilor să se exprime.

DANSEAZĂ CA ȘI CUM NU TE-AR VEDEA NIMENI!
Ascultă diferite melodii pe care să dansezi după cum simți 
muzica. Dă voie emoțiilor tale să se manifeste și să se 
exprime prin intermediul corpului tău. Devino una cu emoțiile 
tale. Observă-ți emoțiile și senzațiile fizice avute atunci când 
te miști. Încearcă să recunoști emoțiile pe care le trăiești. Fă 
acest lucru observându-te doar, fără să judeci în vreun fel 
ceea ce observi. Bucură-te de experiență. Joacă-te cu emoția.

Variantă: Poți face acest exercițiu în familie, împreună 
cu copilul/copiii tăi și partenerul/a. Alege o melodie și 
încurajează-i să se dezlănțuie pe ritmurile muzicii. Pentru un 
plus de distracție, pregătește dinainte un playlist și introdu 
în el melodii cât mai diferite, care îți stârnesc emoții cât mai 
variate. Apoi exprimați aceste emoții prin dans, prin mișcările 
corpului. Eventual dansați cu ochii închiși, pentru a nu vă lăsa 
influențați unii de alții în modul în care vă mișcați. Dansați 
ca și cum nu v-ar vedea și nu ați vedea pe nimeni! Creați un 
mediu sigur, în care fiecare poate să exprime ceea ce simte, 
fără a fi analizat și judecat.

Variantă: Pentru fiecare melodie, alegeți un conducător 
al dansului și încercați să vă sincronizați mișcările cu el/ea. 
Faceți acest lucru apelând la empatie, trăind emoțiile sale.

DANSO-MIMĂ!
Faceți exercițiul în familie, adaptând regulile jocului de 
pantomimă. Cel care „mimează” ascultă o melodie la căști 
și dansează astfel încât să exprime emoțiile simțite. Ceilalți 
încearcă să ghicească emoțiile exprimate.

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

• Puteți explora trăirile nu 
doar ascultând muzică, ci 
creând muzică. 

• Indiferent dacă aveți sau 
nu talent muzical, folosiți-vă 
vocea și diferite instrumente 
muzicale (pot fi de jucărie sau 
improvizate!) pentru a crea 
muzică ce exprimă emoțiile 
pe care le trăiți. Poate muzică 
este mult spus: creați spații 
sonore în care trăiește emoția.

• Ce fel de sunete exprimă 
pacea? Dar bucuria? Dar 
melancolia? Dar frustrarea? 

• Cum puteți crea acele 
sunete? Cum puteți crea 
melodii care să emoționeze?

• Apoi observați cum acele 
sunete/melodii îi influențează 
emoțional pe cei din jur, ce 
impact au, cum le modifică 
trăirile. 

• Puteți înregistra aceste 
ședințe de creație și să le 
urmăriți mai târziu, observând 
procesul, rezultatele, impactul 
avut și discutând despre 
întreaga experiență.

SPAȚII CROMATICE
• Pictați în timp ce ascultați 
muzică și experimentați 
anumite emoții. Este mai 
puțin important ce fel de 
tehnică folosiți. Pur și simplu 
explorați trăirile și le exprimați 
vizual, prin culoare. Pot fi atât 
compoziții abstracte, cât și  
ilustrații realiste.

SPAȚII SONORE
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CARE ESTE PASIUNEA MEA?
Provocarea acestui exercițiu este să te filmezi timp de cinci 
minute, timp în care să vorbești despre tine și să răspunzi la 
următoarele întrebări:

• Cine sunt eu?

• Care sunt valorile mele?

• Ce îmi place mie să fac?

• De ce îmi place?

• Ce îmi place cel mai mult să fac?

• Cum pot să fac ceea ce îmi place zi de zi?

• Pot să creez o afacere din ceea ce îmi place să fac?

Exercițiul pare relativ ușor, dar în momentul realizării sale 
o să vezi că te va forța să ieși din zona de confort și o să te 
surprinzi cu unele răspunsuri.

Fă exercițiul singur/ă prima dată, apoi apelează la o 
persoană de încredere, care să te filmeze și să îți citească 
întrebările, ca într-un interviu.

Apoi observă dacă limbajul tău non-verbal este în armonie cu 
afirmațiile tale și dacă, într-adevăr, ești pasionat/ă de ceea ce 
ai identificat ca fiind obiectul pasiunii tale.

Variantă: fă acest exercițiu împreună cu copilul tău (sau cu 
copiii). Pune-te în poziția intervievatorului, a celui curios să 
îl/o descopere, fără a proiecta înspre el/ea așteptările sau 
valorile tale. Creează un spațiu sigur pentru exprimare. Și 
pregătește-te pentru răspunsurile pe care le vei primi. Te vor 
ajuta să îl/o cunoști mai bine.

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

Uneori poate fi dificil să 
descoperi ceea ce îți place 
să faci cu adevărat și chiar 
cine ești cu adevărat. Asta 
se întâmplă deoarece, de-a 
lungul timpului, ne-am definit 
personalitățile în funcție de 
așteptările și valorile celor 
din jur și ale societății în care 
ne-am format. Am dezvoltat 
anumite abilități sau 
comportamente considerate 
a fi dezirabile și ne-am 
negat anumite trăsături, să 
zicem mai puțin apreciate. 
Să te descoperi sau să îți 
descoperi pasiunea poate 
presupune să te redefinești, 
să renunți la anumite etichete 
și comportamente din trecut 
prin care te-ai identificat și 
să explorezi noi posibilități. 
Este un proces de maturizare 
emoțională de-a lungul căruia 
s-ar putea să simți frică, 
deoarece renunți la părți din 
tine prin care te-ai definit în 
raport cu alții. Amintește-ți 
că în esență ești iubire, că 
emoțiile și intențiile tale se 
nasc din iubire. Iubirea să fie 
reperul tău în acest proces. 
Adu-ți aminte:

• Emoția este primul element 
al comportamentului. La baza 
emoțiilor noastre stau iubirea 
și frica. Emoțiile noastre 
„pozitive” se nasc din iubire. 
Emoția are la bază intențiile; 
ele pleacă din inimă. Intențiile 
vin din iubire.

OBSERVAȚIE:
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SCENETE CU MĂȘTI
Aceasta ar putea fi o interpretare ludică a exercițiului 
„robinetul”, pe care să o realizezi împreună cu copilul/copiii. 

Pentru a renunța la cenzură și a suspenda judecata, pentru a 
vă transpune în pielea personajelor interpretate, veți recurge 
la ajutorul măștilor. Fiecare va realiza propria mască.

Creați-le împreună și realizați personaje cât mai fanteziste. 
Pot fi animale sau creaturi fantastice, pot fi monștri sau 
extratereștri, pot fi personaje din cărțile citite sau din filme. 
Cum sunt aceste personaje? Ce simt ele? Chipurile lor 
exprimă emoțiile pe care le trăiesc? Dacă da, atunci încercați 
să le redați acele emoții pe chip (bucurie, serenitate, tristețe, 
frică, mânie, dezgust etc.).

Apoi puneți-vă măștile și intrați în pielea personajelor 
respective. Trăiți emoțiile lor și exprimați-le prin jocuri de rol, 
ca și cum ați fi actori de teatru sau film. Intră în convenția 
copilului și reacționează la acțiunile sale, creând un dialog și 
ajutându-l să-și realizeze scenariul.

Jucați-vă și bucurați-vă de experiență.

POVESTEA DIN SPATE
Alege o imagine care îți stârnește imaginația și care te 
emoționează puternic. Creează împreună cu copilul/copiii 
o poveste pornind de la acea imagine. Observați detaliile 
tabloului și lăsați-le să vă inspire, să vă provoace trăiri. 
Mergeți pe firul lor și transpuneți-le în cuvinte. E mai puțin 
importantă structura poveștii, accentul cade pe emoția cu 
care este încărcată. Explorați-vă trăirile.

OGLINDĂ, OGLINJOARĂ… 
Acesta este un exercițiu pe care să îl faci împreună cu copilul. 
Este minunat și pentru copii mai mici, care abia învață 
să recunoască emoțiile. Combină scenariul de poveste cu 
pantomima și fețele caraghioase. Stai cu copilul în fața 
oglinzii și mimează cu fața o expresie, apoi întreabă: 

„Oglindă, oglinjoară, ce văd aici?” 

R: „Văd o mămică tristă/veselă/etc!” (răspunzi în locul oglinzii)

Apoi e rândul copilului să se joace, să mimeze o expresie și 
să întrebe oglinda, apoi să răspundă. Vă puteți juca până 
când copilul își pierde interesul. Ajută-l, dacă are nevoie, și ai 
răbdare până va învăța să mimeze și identifice emoțiile.

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

• Dacă va fi necesar, stabiliți 
niște limite de siguranță. 

• Unele emoții pot fi foarte 
intense, chiar agresive sau 
violente, iar exprimarea lor 
fără cenzură poate duce la 
rănirea celor din jur sau la 
distrugerea de bunuri. 

• Tocmai de aceea este 
important ca cei mici să 
înțeleagă că este vorba de 
un joc de rol, în care „ne 
imaginăm că”. 

• Puteți face acest exercițiu 
în scris, lăsând imaginația să 
zburde și făcând asocieri libere 
de idei. 

• Este un exercițiu în care 
copilul învață din exemplul 
tău. S-ar putea să imite 
emoția pe care tocmai ai 
mimat-o atunci când îi vine 
rândul. Dacă se întâmplă 
ca „oglinda” copilului să nu 
identifice corect emoția sa, 
ai răbdare și repetă emoția 
respectivă. La începutul 
jocului, dacă este nevoie, 
poți da tu toate răspunsurile 
oglinzii, ajutând copilul să 
asocieze ceea ce vede cu 
emoțiile adecvate.

ATENȚIE!
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