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„Starea noastră de spirit 
nu are nicio legătură cu 
întâmplările negative, ci 
are directă legătură cu felul 
în care alegem să ne trăim 
viața.”

FLORIN ALEXANDRU

IDEI PRINCIPALE

• Gestionarea emoțiilor 
reflectă modul în care trăim și 
prevenim situațiile la extremă.

• Când trăim stări conflictuale 
este greu să ne gestionăm 
emoțiile și avem tendința să le 
reprimăm.

•  Gestionarea emoțiilor 
presupune să avem o igienă 
emoțională zilnică. 

• Igiena emoțională 
presupune obiceiuri zilnice 
de relaxare și prezență 
conștientă, precum și să 
învățăm să ne recunoaștem 
emoțiile, să le înțelegem 
cauza și rolul lor în viața 
noastră.

• Creăm o practică zilnică cu 
obiceiuri sănătoase.

• Cultivând starea de bine și 
de calm, evităm conflictele.

• Creierul de maimuță - 
creierul limbic îl avem cu toții 
și este responsabil pentru 
supraviețuirea speciei. 

VIDEO 05.0
În modulul 5 discutăm despre gestionarea emoțiilor. Emoțiile 
sunt efectul modului în care trăim. Atunci când trăim stări 
conflictuale, acestea generează emoții extreme, precum furia, 
pe care este greu să le gestionăm în focul momentului. 

Așadar, obiectivul nostru este să evităm stările extreme și ne 
vom concentra pe modul în care trăim. Pentru aceasta vom 
înțelege cum funcționează „creierul de maimuță” (sistemul 
limbic).

Înțelegerea procesului emoțional constituie o formă de 
educație pe care este bine să ne-o oferim. Aceasta presupune 
înțelegerea intențiilor și setarea intențiilor conștiente, 
relaxarea corpului și a minții prin exerciții de respirație 
conștientă și meditație, poziționarea potrivită față de emoții.

VIDEO 05.1
A ne gestiona emoțiile nu presupune să ne abținem, să le 
băgăm sub preș, ci să avem o igienă emoțională zilnică. 

În fiecare zi ar trebui să lucrăm la emoțiile noastre, să ne 
oferim liniște, relaxare, să eliminăm conflictele din viața 
noastră. 

Gestionarea emoțiilor, când ne aflăm în stare de conflict, 
conduce cel mai adesea la suprimarea emoțiilor trăite. Pentru 
a elimina conflictele este bine să ne dezvoltăm obiceiuri 
zilnice de relaxare și prezență conștientă și să învățăm să 
ne recunoaștem emoțiile, să le înțelegem cauza și rolul lor în 
viața noastră. 

Atunci când vom face asta, gestionarea emoțiilor se va 
petrece firesc, ca o consecință a înțelegerii noastre, un efect 
al igienei emoționale din practica noastră zilnică.

VIDEO 05.2
Creierul de maimuță îl avem cu toții și este responsabil 
pentru supraviețuirea speciei. 

Dacă privim în istorie, observăm că ne-a împins la săvârșirea 
multor acte de cruzime. Al Doilea Război Mondial a avut loc 
relativ recent, acum 70 de ani! 

Abia ulterior am început să ne oferim educație, dar am 
făcut-o strict rațional, iar creierul de maimuță a continuat să 
funcționeze pe pilot automat.

-   o călătorie înspre tine în care vei învăța să celebrezi viața
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• Creierul de maimuță ne 
aduce în minte imagini 
de cruzime și ne trezește 
impulsuri agresive, pentru a 
detensiona corpul emoțional.

• În lipsa igienei emoționale 
zilnice îi vom permite creierului 
de maimuță să se exprime 
liber.

• Comportamentul este dat 
de suma tiparelor noastre 
emoționale. 

• Înțelegându-ne 
comportamentul ne depășim 
blocajele emoționale.

• Ne cultivăm igiena 
emoțională prin obiceiuri 
zilnice de relaxare și prezență 
conștientă.

• Aceste exerciții ne ajută să 
intrăm în stare de flow și să ne 
dezvoltăm potențialul uman 
pentru genialitate.

• Respirația conștientă și 
meditația ne ancorează în 
prezent și ne ajută să ne 
dezvoltăm armonia interioară.

• Apoi, atunci când apare o 
situație tensionată în viața 
noastră, intrăm în zona de 
conflict în ipostaza de martori.

• Când ne uităm la emoții 
din perspectiva de martori, 
conflictele și stresul nu ne vor 
mai afecta automat, nu ne vor 
mai copleși. Vom putea alege 
starea în care vom sta.

Creierul de maimuță, creierul limbic, ne aduce în minte 
imagini de cruzime, ne trezește impulsuri agresive, pentru a 
detensiona corpul emoțional. 

Simțim o furie exprimată în interior prin tot felul de imagini, 
pe care o proiectăm în afară, uneori chiar trecând la acțiune 
(cum ar fi în cazul violenței domestice, al bullying-ului sau a 
pedepselor corporale administrate de părinți copiilor).

Cineva se simte mai puternic și se exprimă ca atare. Nu 
este acceptabil să îți impui forța și dominanța asupra altei 
persoane prin violență fizică, iar bătaia ar trebui să nu existe.

VIDEO 05.3
Pentru a ne înțelege emoțiile trebuie să ne oferim educație, 
să ne dezvoltăm inteligența emoțională, să ne oferim igiena 
emoțională zilnică de care avem nevoie. 

În lipsa igienei emoționale zilnice îi vom permite creierului 
de maimuță să se exprime liber. Cultivându-ne igiena 
emoțională ne dezvoltăm potențialul uman pentru 
genialitate.

Înțelegându-ne comportamentul ne depășim blocajele 
emoționale și ne eliberăm potențialul pentru genialitate, 
depășind stadiul în care se exprimă creierul de maimuță. 

Comportamentul este dat de suma tiparelor noastre 
emoționale. Cu toții putem construi o operă de artă din 
propriul comportament

VIDEO 05.4
Respirația conștientă este un exercițiu de prezență, în care 
gândurile noastre aproape dispar. Trecem din gândirea 
rațională în cea intuitivă, aproape intrăm în stare de flow. 

Starea de flow este starea noastră naturală, în care nu avem 
nevoie de resurse și de energie, în care pur și simplu ne vin de 
la sine idei formidabile, ne conectăm la inteligența supremă. 

Pentru a avea acces la gândirea intuitivă este nevoie să ne 
construim un obicei din a respira conștient. 

Mai întâi, câte 5 minute de 5 ori pe zi respirăm conștient. 
Apoi mărim treptat timpul alocat, la 10 minute, 15 minute și 
tot așa, până va deveni un obicei. Putem ajunge să respirăm 
astfel întreaga zi.

-   o călătorie înspre tine în care vei învăța să celebrezi viața
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Practicând respirația conștientă rămânem ancorați în 
prezent, iar gândirea intuitivă va face parte din viața noastră, 
ajutându-ne să intrăm în starea de flow. 

O practică zilnică, făcută cu perseverență și răbdare, te va 
ajuta să obții această stare.

VIDEO 05.5
Meditația practicată zi de zi ne echilibrează. Când medităm 
respirăm conștient și ne concentrăm în zona inimii, iar ritmul 
cardiac scade. 

Atunci când apare o situație tensionată în viața noastră, 
intrăm în zona de conflict în ipostaza de martori, având 
nevoie de mai mult timp pentru a fi afectați și a ne crește 
ritmul cardiac. 

10 minute de meditație pe zi pot fi foarte utile, mai ales 
pentru persoanele dinamice, energice, deoarece le ajută să se 
calmeze și echilibreze, găsindu-și armonia și echilibrul, intrând 
în stare de flow. 

Prevenirea stărilor conflictuale prin dezvoltarea armoniei 
interioare este cea mai bună metodă de gestionare a 
emoțiilor.

VIDEO 05.6
Practicând respirația conștientă și meditația ne vom putea 
poziționa ca martori față de emoții.

Când alegem să ieșim din emoții, să ne uităm la ele din 
perspectiva de martori, și nu direct implicați, dobândim un 
avantaj imens. 

Când apar conflictele și stresul, ele nu ne vor mai afecta 
automat, nu ne vor mai copleși. Vom putea alege starea în 
care vom sta.

-   o călătorie înspre tine în care vei învăța să celebrezi viața
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Creierul nostru a evoluat odată cu specia, transmițând de la 
o generație la alta noile achiziții. Remarcăm astfel trei zone 
ale creierului, cu funcții specifice, care datează din trei mari 
etape ale evoluției.

• Din prima etapă avem creierul arhaic, specific reptilelor.

• Din a doua etapă avem creierul limbic, specific mamiferelor.

• Din etapa a treia avem creierul rațional, care a făcut posibil 
saltul în evoluție a lui homo sapiens.

Funcțiile de bază ale organismului, necesare supraviețuirii, 
sunt asigurate de către creierul arhaic sau „reptilian”, 
compus din trunchiul cerebral și cerebel. 

Acest tip de creier există încă de acum 450 milioane de ani. El 
menține procesele vitale, ne asigură protecția și perpetuarea 
speciei. 

În situații de criză declanșează semnalul de alarmă, menit să 
ne protejeze viața, precum și mecanismul de reacție în fața 
crizei, de agresiune sau retragere, cunoscut și sub denumirea 
de „luptă, fugi sau încremenește”.

Creierul limbic este specific mamiferelor („creierul de 
maimuță”) și este considerat centrul emoțiilor. Se ocupă 
cu etichetarea situațiilor din viață ca fiind plăcute sau 
neplăcute, ceea ce ne face ca ulterior să le acceptăm sau să 
le respingem. 

Acesta prelucrează informațiile care ajung în conștiința 
noastră, deseori ajustând realitatea, respingând informațiile 
pe care le consideră neimportante sau traumatizante. 

Când emoțiile trăite sunt extrem de puternice, sistemul limbic 
blochează orice intervenție a zonei corticale. Ne face să 
căutăm plăcerea în viață și să fugim de durere. 

Aici se află amigdala, ce recunoaște trăsăturile faciale din 
spectrul fricii (speriat, amenințător), recunoaște pericolul și 
declanșează funcția „luptă, fugi sau încremenește”. 

Este responsabilă și de reglarea apetitului alimentar și sexual. 
Ea ne pregătește să fugim de pericol sau să alergăm după 
oportunități.

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

REMARCĂM TREI ZONE ALE 
CREIERULUI

• creierul arhaic

• creierul limbic

• creierul rațional
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Creierul rațional / scoarța cerebrală / cortexul este cea mai 
nouă achiziție a creierului uman, veche de doar 1,5 milioane 
de ani. Este specific lui homo sapiens. Mai e numit și creierul 
gânditor, deoarece ne face capabili de gândire abstractă, 
limbaj, operare cu simboluri, considerente etice și morale.

Când creierul arhaic dă semnalul de alarmă, corpul ne 
este invadat de hormoni specifici, precum adrenalina, 
noradrenalina și hormonii corticoizi. 

Pulsul se accelerează, sângele este redirecționat înspre 
mușchi, digestia și funcțiile sexuale sunt inhibate. Genunchii 
se înmoaie, mâinile tremură, mușchii se încordează 
spasmodic, stomacul se strânge, vederea este parțial 
întunecată, mintea incoerentă.

În acest moment, capacitatea creierului gânditor de a prelua 
controlul este aproape nulă. 

După reacția viscerală imediată, cortexul devine implicat în 
proces, căutând soluții pentru rezolvarea problemei. 

Felul în care ne comportăm din acest punct încolo ține de 
tiparele noastre emoționale / de gândire / de comportament, 
iar aceste tipare le putem rescrie atunci când sunt 
defectuoase. 

Odată frica declanșată și identificată cauza problemei, este 
bine să ne liniștim corpul și mintea și să căutăm să înțelegem 
de ce am reacționat așa și ce putem face pentru ameliorarea 
situației, astfel încât să acționăm în avantajul nostru în mod 
conștient și asumat.

Înțelegându-ne comportamentul ne depășim blocajele 
emoționale și ne eliberăm potențialul pentru genialitate, 
depășind stadiul în care se exprimă creierul de maimuță. 

Cultivându-ne starea de armonie interioară, situațiile în care 
ne aflăm vor deveni mai puțin înspăimântătoare, iar semnalul 
de alarmă al amigdalei nu va mai fi declanșat la fel de ușor 
ca înainte. Folosind tehnicile de respirație conștientă ne va fi 
mai ușor să ne recăpătăm calmul atunci când semnalul va fi 
dat, fără să ne lăsăm copleșiți de iureșul de gânduri și emoții 
pe care creierul nostru îl declanșează.

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

Respirația este un proces care se petrece atât voluntar cât și 
involuntar. Când venim pe lume respirăm în mod involuntar, 
din diafragmă. Acesta este modul potrivit de a respira. Pe 
măsură ce creștem absoarbem emoțiile negative ale celor 
din jur, începând cu proprii părinți. Odată cu anxietățile, le 
copiem în mod inconștient și stilul de a respira – superficial, 
din piept.

Creierul consumă de trei ori mai mult oxigen decât mușchii, 
iar o respirație corectă crește cantitatea de oxigen din 
sânge și astfel îmbunătățește funcționarea creierului. Asta 
înseamnă mai multă energie fizică, mai multă claritate 
mentală și o mai bună productivitate. De asemenea crește 
calmul interior și relaxarea fizică. Învățând să te concentrezi 
asupra respirației își poți muta atenția de la o stare de 
anxietate sau agresivitate, la una de calm și relaxare.

O respirație neregulată, zgomotoasă, se asociază cu gânduri 
anxioase, ruminație, tendințe nevrotice. Controlând respirația, 
sunt influențate și gândurile. Când respirăm corect, gândurile 
se liniștesc.

Cum verifici dacă respiri corect?

Așează-ți mâna stângă pe abdomen și mâna dreaptă pe 
piept și respiră în mod normal. Vezi care mână se mișcă. Dacă 
se mișcă mâna de pe piept, cel mai probabil ai o respirație 
superficială. Dacă se mișcă mâna de pe abdomen, ai o 
respirație profundă. Dacă se mișca amândouă, probabil ai un 
tip de respirație mixt.

Cum să respiri corect?

Inspiră pe nas și trage aerul până în abdomen. Așează o 
mână deasupra buricului pentru a verifica dacă abdomenul 
se umflă. Expiră până când abdomenul se desumflă, fără a 
forța aerul să iasă.

Respirația ta ar trebui să fie ritmică, inspirația să dureze la fel 
de mult ca și expirația. Încearcă să prelungești fiecare ciclu al 
respirației cât poți de mult fără a te forța. Cu cât respirația 
este mai lentă, cu atât, cu atât ești mai conștient/ă, mai 
prezent/ă, mai conectat/ă cu propriul corp și mai relaxat/ă.

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

CARE SUNT ELEMENTELE 
RESPIRAȚIEI CORECTE?

• Respiră profund

• Respiră constant 

• Respiră lent 

• Respiră în liniște (fără 
zgomot)

• În general adulții în stare 
de repaos au 12-18 cicluri de 
respirație pe minut. 

• Experții în arte marțiale pot 
ajunge la 4 cicluri pe minut. 
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Exercițiul 1 - Ciclurile respirației

Pornește un cronometru și vezi câte cicluri de respirație 
finalizezi într-un minut. Repetă de câteva ori pentru a stabili 
o medie. Notează-ți rezultatele. 

Apoi, periodic, respiră numărând până la trei cât inspiri și din 
nou până la trei când expiri. După ce devine confortabil să 
respiri așa, mută numărătoarea la patru și tot așa. 

După 30 de zile, folosește din nou un cronometru pentru a 
verifica dacă ți-ai extins ciclul normal al respirației.

Exercitiul 2 - Tehnica de respirație 4 - 7 - 8

Exercițiul acesta este foarte simplu de realizat. Începem prin 
a inspira pe nas aer în abdomen timp de patru secunde, apoi 
ne ținem respirația timp de șapte secunde, apoi expirăm timp 
de opt secunde pe gura cu buzele țuguiate ca și când am 
fluiera.

Ideal de aplicat în situația în care suntem neliniștiți. Se știe 
că, dacă ne ținem respirația, încetinim ritmul bătăilor inimii și 
astfel obținem o stare de relaxare aproape instantanee.

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

RECOMANDĂRI:

• De fiecare dată când te 
concentrezi asupra respirației 
și respiri corect, există un 
impact pozitiv asupra 
organismului. 

• Concentrează-te asupra 
senzațiilor și schimbărilor care 
au loc. 

• Cu cât conștientizezi mai 
clar modificare stării tale în 
mai bine, cu atât îți vei găsi 
mai ușor motivația de a 
repeta exercițiile.

• Poziția limbii este, de 
asemenea, importantă. 

• Lasă limba relaxată, lipită 
de cerul gurii, cu vârful la 
baza dinților de sus. Astfel îți 
vei relaxa maxilarul și îți vei 
stabiliza respirația.
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BENEFICIILE MEDITAȚIEI

• Vei deveni mai conștient/ă 
de gândurile tale.

• Vei reduce stresul inutil.

• Te ajută să îți gestionezi 
propriile emoții.

• Te ajută să conștientizezi 
momentul prezent!

• Îți crește capacitatea de 
concentrare.

• Favorizează procesul de 
învățare.

• Vei rezista mai bine la 
provocările zilnice.

Meditaţia în România este percepută greşit de o mare parte a 
populaţiei, dar a medita este mult mai simplu decât crezi.

Meditaţia ai practicat-o şi tu cu siguranţă, doar că nu ai fost 
conştient/ă de acest aspect. Să îţi dau un exemplu.

Nu ți s-a întâmplat să rămâi cu privirea la un frumos foc de 
tabără şi să nu te gândeşti la nimic pur şi simplu?

Practic asta presupune meditaţia. 

Efectele meditaţiei sunt bine cunoscute, tot ceea ce trebuie să 
faci este să îţi creezi un obicei din a medita.

Un exerciţiu de meditaţie util oricui.

1. Alege o poziţie confortabilă - pe spate, în şezut, pe scaun, cum 
vrei.

2. Închide ochii şi relaxează-ți corpul. Vei începe de la vârful 
picioarelor și vei continua până în creştetul capului.

Nu te grăbi, fă-o încet, pe îndelete.

3. Apoi, concentrează-te pe respiraţie, doar observă, nu o forţa. 
Te concentrezi la aerul pe care îl inspiri şi îl expiri. Nimic mai mult.

Nu ţine cont de timp, de probleme, de nevoi, de dorinţe. Toate 
acestea vor vrea să te întrerupă. Dacă vei persevera vei simţi 
imediat o schimbare în bine la finalizarea meditaţiei. Toată 
meditația în mod normal o să dureze cca. 10 minute.

Nu-i așa că e simplu?

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

Este o tehnică ce ne obligă 
să ne punem mai tot timpul 
anumite întrebări.

De câte ori avem o dilemă, de 
orice natură, vom genera un 
comportament.

Putem schimba acel 
comportament în funcție 
de ceea ce ne dorim să 
obținem din situația imediat 
următoare. Astfel ne vom 
adresa următoarele întrebări:

• Aceste gânduri mă ajută?

• Ce gânduri m-ar ajuta în 
acest moment?!

• La ce mă ajută această 
situație / acest gând?

• Ce pot învăța din această 
situație?

• Ce pot învăța din ele ?

Efectele tehnicii sunt imediate 
pentru că ne centrează pe 
obiectivul nostru și nu ne mai 
lasă pradă gândurilor care nu 
ne ajută.

Este un exercițiu care te va ajuta să conștientizezi alegerile 
pe care le faci și constă în a alege ce stare de spirit vrei să ai.

Iată două exempla aflate în contradictoriu pentru a ilustra 
acest lucru:

Exemplul pozitiv: 

Te afli într-o situație împreună cu familia ta și te bucuri de 
prezența celorlalți membri ai familiei, de respectul pe care 
îl purtați între voi, de căldura ce se degajă între voi și de 
atmosfera frumoasă pe care reușiți să o creați.

Starea de bine este prezentă și realizezi că așa ai vrea să fie 
toată viața ta de acum încolo. Emani fericire prin toți porii și 
ai vrea ca acele momente să nu se mai termine.

În situația dată nu ai alege altă stare pentru nimic in lume, 
pentru că tot ceea ce ți-ai dorit să se întâmple se întâmplă la 
propriu și acest lucru te face fericit/ă.

Exemplul negativ:

Te afli într-o situație în care ești singur/ă, departe de familie și 
ți-e greu să ai o stare de bine. Din contră, ai o stare negativă, 
ești îmbufnat/ă, iritat/ă și cu o proastă dispoziție. Nu ai chef 
de nimic și preferi să stai singur/ă, închis/ă într-o cameră, fără 
să socializezi cu ceilalți membri ai echipei cu care ești plecat/ă 
în delegație, să spunem așa.

În această situație ești supărat/ă pe faptul că ești singur/ă și 
parcă nimic nu te poate scoate din acea stare, dar țin să îți 
spun că, de fapt, este alegerea ta să fii supărat/ă.

Nu este obligatoriu să ai acea stare, ci tu consideri că așa 
vrei să fii. Practic tu alegi inconștient că aceea e starea ta 
normală și că nu poți fi altfel. Îți setezi acest lucru atât de 
bine, încât îți este imposibil să îți schimbi starea de spirit în 
vreun fel.

Dar a avea o anumită stare de spirit ține numai de noi și de 
cum alegem noi să fim. Este pur și simplu o alegere, atâta 
timp cât conștientizăm care este starea noastră.

În situația dată, să nu uităm de exercițiile Observatorul și 
Ajută?! Ambele exerciții ne ajută. Odată ca să observăm ce 
stare avem, apoi ca să ne influențăm starea în direcția pe 
care o dorim noi.

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



GENIU FLORIN ALEXANDRU 104

5
GESTIONAREA 
EMOȚIILOR

EXERCIȚII - ALEGEREA

DREPȚI

Ori de câte ori te afli într-o 
situație mai puțin plăcută, 
făcând acest exercițiu îți 
vei îndrepta starea de spirit 
instantaneu.

Când suntem supărați, 
exprimăm acest lucru și cu 
corpul. Adoptând o altă 
poziție a corpului îți vei 
schimba și starea de spirit.

Ia poziția de drepți, chiar cu 
capul dat pe spate bine și 
cu privirea în sus, și rămâi în 
această poziție preț de câteva 
secunde. Starea ta de spirit se 
va schimba instantaneu.

Acest exercițiu îl poți proba 
chiar în acest moment și 
să observi utilitatea sa 
incredibilă. 

Găsești în suportul de curs și o serie de exerciții care te ajută 
să îți îmbunătățești starea de spirit și să vezi partea pozitivă 
a lucrurilor.

De fiecare dată, în orice întâmplare din viața 
noastră, există ceva pozitiv. Esențial este ca noi să 
ne concentrăm pe ceea ce contează. Nu ajută să ne 
concentrăm la partea negativă a lucrurilor, ele nu se 
vor schimba, vor fi la fel probabil și a doua zi, dar starea 
noastră de spirit nu are nicio legătură cu întâmplările 
negative, ci are directă legătură cu felul în care alegem 
să ne trăim viața.

Cu siguranță experiențe sau întâmplări negative vei mai 
avea în viața ta, contează doar felul în care te raportezi tu la 
aceste evenimente.

Până la urmă tu nu ești acele evenimente, tu nu ești suma 
tuturor experiențelor trecute, simplul fapt că nu te identifici 
cu ele te va ajuta să te debarasezi de ele și să gândești 
obiectiv, nicidecum subiectiv, cum o facem în mod normal.

Acum suntem în faza în care putem să ne gestionăm 
emoțiile, iar asta presupune că putem să ne construim viața 
așa cum ne dorim noi. 

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

Copiii vor învăța că este foarte important să ne liniștim 
mintea și corpul atunci când suntem supărați, iar o metodă 
pentru a face asta este respirația profundă abdominală.

Copilul trebuie să se așeze confortabil pe podea și să își 
urmărească respirația, să vadă care parte a corpului se mișcă 
atunci când intră și când iese aerul. Așează-i o mică jucărie 
de pluș pe abdomen (partenerul de respirație!). Obiectivul 
copilului va fi ca atunci când inspiră să își umfle burta cu aer, 
ca un balon, făcând jucăria să se ridice, iar apoi să coboare, 
atunci când expiră.

Ajută-l să urmărească respirația povestindu-i pașii și ce are 
de făcut: 

„Haide să încercăm să ducem aerul până jos în burtică, 
privind jucărioara. Vezi dacă o poți face să se ridice când 
inspiri și să coboare când expiri.

Inspiră, numărând până la patru: 1, 2, 3, 4.

Expiră: 1, 2, 3, 4.”

Repetați de câteva ori, până când copilul reușește să facă 
jucăria să se ridice odată cu abdomenul.

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

Copiii vor învăța să își calmeze mintea și corpul. Vor observa, 
cu ajutorul acestui exercițiu, diferența dintre felul în care se 
simt într-o stare de stres și cum se simt când sunt relaxați.

Copilul se va așeza pe spate, într-o poziție cu adevărat 
confortabilă, având pe burtică partenerul de respirație. 
Începeți activitatea cu exerciții de respirație profundă. 

Apoi ghidează copilul, având ochii închiși, să își încordeze pe 
rând mușchii corpului, relaxându-i apoi. E bine să încordeze și 
relaxeze fiecare parte a corpului, începând cu fața. 

De exemplu:

„Închide ochii și strânge tare ca și cum ți-ar intra soarele în 
ochi. Deschide gura tare, ca și cum ai vrea să muști un măr 
uriaș, apoi scoate limba cât de mult poți. Ține-le așa… Încă 
puțin… încă puțin… gata… lasă întreaga față să se relaxeze 
până număr la cinci: 1, 2, 3, 4, 5. Fața este relaxată…”

Faceți așa și cu restul corpului, cu gâtul, cu umerii, cu spatele, 
cu brațele, cu mâinile, cu pieptul, burta, picioarele. La final, 
copilul mai încordează o dată întreg corpul, iar apoi îl lasă 
să se relaxeze cu totul, ca și cum ar fi o înghețată care se 
topește.

Concentrați-vă atenția pe respirație din nou. Vedeți dacă își 
mai simte vreo parte a corpului încordată. Observați cum își 
simte corpul. Apoi să deschidă ochii încet și să înceapă să-și 
miște degetele, apoi să se ridice ușor în fund, observând cât 
de relaxat îi este corpul.

Întreabă copilul cum s-a simțit. Discutați despre asta. Puteți 
nota sau/și desena într-un jurnal observațiile avute față de 
acest timp petrecut împreună.

Fă și tu acest exercițiu pentru a te relaxa, atunci când simți 
nevoia. Este ideal înainte de culcare.
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COMUNICAȚI

Împărtășește-i copilului din 
propria experiență și celebrați 
schimbările prin care în 
procesul dezvoltării sale. 

Încurajează-l să-ți 
împărtășească experiențele 
și gândurile avute și să spună 
de ce anume crede că are 
nevoie pentru a face față cât 
mai bine situațiilor cu care se 
confruntă. 

Și nu uita să îi acorzi atenție 
atunci când îți vorbește, 
ascultă-l cu dragoste și 
empatie, aplicând principiile 
ascultării active.

Prezența conștientă

Aceste activități sunt concepute pentru stimularea percepției 
cu fiecare dintre cele cinci simțuri. Concentrarea asupra 
percepției facilitează ancorarea în prezent și focalizarea 
atenției.

Văz: „Eu spionez în jur și… ce văd? Văd ceva rotund și 
albastru!” Iar copilul trebuie să ghicească obiectul (aflat în 
câmpul său vizual în încăpere).

Un alt exercițiu util (și pentru tine) este colorarea de mandale.

Auz: Copilul ține ochii închiși și trebuie să ghicească diferite 
sunete. Le poți face chiar tu, bătând mingea sau răsfoind o 
carte, ciocănind în ușă etc. Sau poți folosi sunete înregistrate 
(sunete din natură precum susurul apei, ciripitul păsărelelor, 
o pisică ce miaună etc.). Puteți face exercițiul și ascultând 
muzică și încercând să recunoașteți: interpretul, genul 
muzical, instrumentele folosite ș.a.m.d.

Gust și miros: Încurajează-l să guste cât mai multe mâncăruri 
sau ingredientele/condimentele atunci când gătești. Sau poți 
pregăti un platou cu bucățele de fructe/legume și să vedeți:

• Ce gust are fiecare fruct/legumă - le mestecați cu atenție și 
descrieți gustul și mirosul - e acru sau dulce? Este moale sau 
tare? Este fraged sau ațos? etc.

• Cu ochii închiși, vedeți dacă le puteți recunoaște după 
miros.

• Cu ochii închiși, vedeți dacă le puteți recunoaște după gust.

Tactil: ascunde un obiect cunoscut de copil într-un săculeț 
sau într-o cutie, astfel încât să nu vadă ce este înăuntru, 
dar să poată introduce mâna să pipăie. Provocarea este să 
ghicească obiectul după cum îl simte la mână.

Faceți o plimbare împreună, de preferat în mijlocul naturii. În 
timpul plimbării, copilul să se concentreze asupra unui singur 
element pe care să îl observe cu atenție: culorile frunzelor 
din copaci, mirosul aerului, cântecul păsărelelor, textura 
suprafeței pe care pășește etc. Fă și tu același lucru împreună 
cu el.
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