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„De câte ori conștientizăm 
efectele comportamentului 
nostru nu mai e nevoie 
de niciun alt argument 
pentru că adoptarea 
schimbării vine de la sine.
Majoritatea oamenilor, 
atunci când vorbesc de 
schimbare, spun că este 
grea, dar partea cea 
mai importantă nu este 
schimbarea, ci observarea 
comportamentului și 
efectele acestuia pe 
termen lung.”

FLORIN ALEXANDRU

IDEI PRINCIPALE

• Observarea și înțelegerea 
propriului tipar emoțional 
principal necesită răbdare.

• Empatia este abilitatea 
de a ne putea pune în locul 
altcuiva.

• Cheia echilibrului empatic 
este să nu cădem în extreme: 
nu este recomandată lipsa ei, 
dar nici excesul de empatie.

• Prea multă empatie 
generează susceptibilitate la 
manipulare.

• Fiecare dintre noi este 
conectat la emoțiile pe care 
le are în momentul în care le 
conștientizează.

VIDEO 6.0 
Acest capitol are ca piloni centrali empatia și tiparul 
emoțional principal. Observarea și înțelegerea acestui tipar 
emoțional necesită răbdare, pentru că el se va face văzut cu 
timpul. Odată realizat acest obiectiv, se declanșează procesul 
de schimbare a scenariului de viață. Modulul acesta se va 
concentra îndeosebi pe empatie, cu rolul și funcțiile ei și pe 
exercițiul observării mai multor tipuri de tipare emoționale. 
Vă propunem un dans cu emoțiile și veți ajunge efectiv să 
generați un tipar emoțional. Și ca să fie totul complet, veți 
vedea care sunt obstacolele care vă împiedică să faceți toate 
aceste lucruri, cum funcționează sistemul de apărare al 
vostru în fața schimbării și cum să îmbrățișați în mod sănătos 
vulnerabilitatea.

VIDEO 6.1 
Empatia este abilitatea de a ne putea pune în locul altcuiva, 
identificând ceea ce simte și de ce. Ea este înnăscută, iar 
copiii o fac din reflex. Cheia echilibrului empatic este să nu 
cădem în extreme: nici să fim prea mult în „papucii” altora, 
nici să ignorăm complet ceea ce simt ceilalți. Dacă evităm 
emoțiile celorlalți nu înseamnă că nu avem o conexiune cu 
emoțiile lor; pur și simplu negăm rolul neuronilor oglindă 
și alegem să eliminăm emoția din relația cu ei, ceea ce nu 
este natural. Empatia sănătoasă începe prin a identifica 
emoțiile altora, dar să nu judecăm și să nu le asimilăm drept 
emoții proprii. În schimb, prea multă empatie presupune 
o manipulare (conștientă sau nu) ce pune pe primul loc 
persoana cealaltă, propria ta persoană trecând pe o poziție 
inferioară în ceea ce privește prioritățile. E important de știut: 
ca să poți să ajuți, trebuie ca tu să fii în regulă!

VIDEO  6.2 
Regula de aur a empatiei: ea nu este un mecanism de 
absorbție. Fiecare om are emoții și ceea ce derivă din ele 
sunt chestiuni proprii persoanei care le simte. Fiecare din 
noi este conectat la emoțiile pe care le avem în momentul 
în care le conștientizăm. Emoțiile noastre ne atrag atenția 
când alte persoane forțează empatia, de regulă prin dialog. 
Ele încearcă să ne încarce cu emoțiile lor pentru că sunt în 
căutare de validare, de rezolvări exterioare, sau pur și simplu 
fug de responsabilitate și încearcă să delege altora rezolvarea 
unor probleme. Deci, evitați excesele de empatie! Practicând 
permanent conștientizarea propriilor emoții vă va ajuta să 
evitați situațiile neplăcute.

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

• Practicând permanent 
conștientizarea propriilor 
emoții ne ajută să evităm 
situațiile neplăcute.

• Tiparul emoțional principal 
este cheia schimbării 
scenariului propriu de viață.

• Tiparele emoționale pot 
fi clasificate în funcție de 
emoțiile de bază.

• Observarea tiparului 
emoțional principal apelează 
la abilitatea de a identifica 
emoția dominantă din fiecare 
trăire și modul cum se repetă 
succesiunile de emoții din 
cadrul acesteia.

• Emoția care declanșează 
tiparul emoțional principal 
este o emoție care apare 
foarte des.

• Emoția declanșatoare se 
ascunde în spatele gândurilor.

• Când o emoție din șirul care 
alcătuiește tiparul principal se 
modifică, atunci se modifică 
efectele acestuia.

• Rezultatele apar doar după 
observarea propriului tipar 
emoțional principal.

• Pentru a construi un tipar 
propriu, exersați cel puțin 30 
de zile consecutive trăirea 
emoției de bază dorite.

VIDEO 6.3 
Tiparul emoțional principal este cheia observării și ulterior 
a schimbării scenariului propriu de viață. Tiparul emoțional 
principal este responsabil de modul cum evoluează viața 
noastră din perspectiva „de ce-ului” nostru. Doar că acest „de 
ce” este adesea ascuns în inconștient. Descoperirea tiparului 
emoțional principal va scoate din umbră acest „de ce” și-l va 
transporta în conștient, unde putem lucra cu el.

VIDEO 6.4 
Tiparele emoționale pot fi clasificate în funcție de emoțiile 
de bază: frica stă la baza unui tipar bazat pe frică (cele 
mai răspândite tipare emoționale au la bază diverse 
forme de frică), tipare bazate pe furie, tristețe, dezgust și 
bucurie. Tiparele acestea se construiesc sub formă de trăiri 
emoționale, care ulterior se transformă în stări. Observarea 
tiparului emoțional pricipal apelează la abilitatea de a 
identifica emoția dominantă din fiecare trăire și modul cum 
se repetă succesiunile de emoții din cadrul acesteia. Exemplul 
cel mai întâlnit este tiparul bazat pe frica de a nu fi suficient 
de bun. Lanțul de emoții se structurează în mod narativ 
astfel: nerăbdare, grabă, competitivitate, invidie, înverșunare, 
frică, îngrijorare, iritare, nervozitate, panică. Un observator 
bun va identifica tiparul încă din faza nerăbdării, adică o 
emoție simplă cu intensitate scăzută. Observarea acestei 
emoții și conștientizarea ei reprezintă o anulare a acesteia, 
deci o tăiere de la rădăcină a manifestării tiparului.

VIDEO 6.5 

Emoția care declanșează tiparul emoțional principal este o 
emoție care apare foarte des. Tiparul fricii de a nu fi suficient 
de valoros începe să-și facă simțite manifestările doar când 
apar graba și competitivitatea. Deci, în timp, este suficient 
să vă dați seama de modul cum reacționați în funcție de 
succesiunea de emoții. Așadar, puteți opri manifestarea 
tiparului de la a doua sau a treia emoție (competitivitatea 
în exemplul din clipul anterior). Singura competiție valabilă 
este cea cu noi înșine, practicată într-un mod conștient, deci 
controlat.

VIDEO 6.6 

Un alt tipar foarte des întâlnit este cel al fricii de respingere. 
Iată cum funcționează! Întâi se instalează nemulțumirea. 
Apoi apare îngrijorarea, care migrează în frustrare, apoi 

-   o călătorie înspre tine în care vei învăța să celebrezi viața
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se ivește rușinea, urmată de iritare, care împinge spre 
iresponsabilitate. Din dispoziția de a nu ne mai asuma 
lucruri derivă nesiguranța, ce alimentează furia, care duce 
la ură. Înșiruirea este mereu elementul care trebuie să vă 
atragă atenția și să acționați. În acest caz particular lanțul 
nemulțumire - îngrijorare - frustrare este clopoțelul care sună 
alarma. Repetiția lanțului confirmă problema. Iar emoția 
declanșatoare se ascunde în spatele gândurilor. Frustrarea 
este emoția sub auspiciul căreia un om înțelege acest tipar. 
Dacă ajungeți să conștientizați acest tipar, veți reuși să-l 
anulați și de aici înainte să puteți construi în mod conștient și 
deliberat viața pe care o doriți.

VIDEO 6.7 
Multe dintre tiparele emoționale se aseamnănă la bază. De 
aceea, este foarte ușor - și se petrece frecvent - să alunecăm 
în alte tipare pe care le vedem. Fie că ni se dau drept 
exemple, sau chiar le observăm în altă parte, îmbrățișăm 
acel tipar ca și când ar fi propriu. Ca să nu se petreacă acest 
lucru, trebuie să identificăm propriul tipar. Când o emoție 
din șirul care alcătuiește acel tipar se modifică, atunci se 
modifică efectele acestuia. În consecință, apar modificări 
în comportament. Așadar, este foarte important să ne 
observăm propriul tipar, să-l notăm, să-i conștientizăm 
prezența, pentru că în timp vom putea interveni asupra lui. 
Rețineți: tiparul propriu nu dispare prin suprapunerea altuia 
peste el. Rezultatele apar doar după observarea propriului 
tipar.

VIDEO 6.8 
Pentru a face schimbări importante din punct de vedere al 
inteligenței emoționale, există două alternative: observarea 
și intervenția asupra propriului tipar emoțional (fiind adus din 
plan inconștient în cel conștient, de unde se poate interveni) 
sau construcția unui tipar emoțional propriu, dorit. Acest 
lucru se poate face din perspectiva unei stări. Puteți alege o 
emoție dorită, pe care s-o transformați în stare prin trăirea 
ei repetată într-un interval de timp mai mare. Exercițiul 
presupune practicarea acelei emoții de mai multe ori într-o 
zi, timp de 30 de zile. Practica acestui exercițiu se poate 
transforma într-un obicei pe care subconștientul îl va prelua 
și-l va interpreta drept o obișnuință pozitivă. Exercițiul este 
recomandat să fie continuat, dar esențiale sunt cele 30 de 
zile, adică limita de rezistență pe care o dezvoltă mintea 
până să înceapă să asimileze noua paradigmă.

-   o călătorie înspre tine în care vei învăța să celebrezi viața
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Rădăcina afecțiunii se află în acordul emoțional și în 
capacitatea de a fi empatic.

Empatia este un termen folosit inițial de psihologul american 
E. B. Titchener, în anii 1920. Termenul provine din cuvântul 
grecesc empatheia, care înseamnă a se simți în, și exprimă 
capacitatea de a percepe experiența subiectivă a altei 
persoane. De fapt, suntem în așa fel construiți din punct de 
vedere neurologic, încât identificăm, imităm și experimentăm 
emoțiile altei persoane cu ajutorul neuronilor oglindă.

Acești neuroni ne fac să mimăm sau ne dau impulsul de a 
mima o acțiune pe care o observăm la altcineva. Ei sunt 
localizați în cortexul premotor și guvernează activități diverse, 
de la vorbire și mișcare, până la simpla intenție de a acționa. 

Când vedem pe cineva că își șterge o lacrimă, o porțiune 
din descărcările neurale ale creierului nostru mimează acea 
acțiune. În acest fel participăm la acțiunile celuilat ca și cum 
noi am face acțiunea. Când îi vedem expresia tristă de pe 
chip, ni se activează aceleași zone cerebrale ca și persoanei 
observate, deși nu la fel de intens.

Neuronii oglindă fac emoțiile să fie contagioase și să ne 
sincronizăm unii cu alții. Simțim trăirile celuilalt în timp ce 
ele acționează înăuntrul nostru. Asta ne ajută să depistăm 
intențiile și motivațiile altei persoane. Mințile noastre sunt în 
permanentă interacțiune, dialoghează la nivel inconștient cu 
fiecare persoană ce se află în fața noastră. 

Putem ajunge chiar la nivelul în care între două creiere să se 
declanșeze circuite paralele sincronizate interpersonal, stare 
denumită rezonanță empatică. 

Emoțiile rareori sunt exprimate în cuvinte în cadrul 
comunicării și de cele mai multe ori sunt folosite canale 
nonverbale: tonul vocii, gestica, expresia feței, mișcările 
trupului. 90% sau chiar mai mult din limbajul emoțional este 
nonverbal. 

Mușchii faciali ne exprimă automat emoțiile, chiar și 
când încercăm să le reprimăm. Iar neuronii oglindă ai 
interlocutorului garantează că va trăi același sentiment și că 
ne va înțelege intențiile, motivațiile, starea.

Empatia se construiește pe conștientizarea de sine. Cu cât 
suntem mai deschiși față de propriile emoții, cu atât suntem 
mai capabili să interpretăm emoțiile altora.

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

dr. Daniel Goleman

Inteligența emoțională

Editura Curtea Veche, 
București, 2008

dr. Daniel Goleman

Inteligența socială

Editura Curtea Veche, 
București, 2007

• Începutul unei emoții 
se declanșează înainte ca 
persoana să fie conștientă de 
acea emoție. Când emoțiile 
preconștiente continuă să 
se formeze și devin suficient 
de puternice, ajungem să le 
conștientizăm. Când emoția 
devine conștientă, ea este 
înregistrată ca atare în 
cortexul frontal.

• Emoțiile aflate sub pragul 
conștientizării au un impact 
puternic asupra percepțiilor și 
reacțiilor noastre, doar că noi 
nu avem habar de acest fapt.

• Dacă întâlnim o persoană 
enervantă, s-ar putea să ne 
imprime o stare neplăcută și 
să rămânem irascibili în urma 
întâlnirii. Pe fondul propriei 
stări vom percepe intențiile 
celorlalți ca fiind ostile, chiar 
dacă în realitate nu sunt 
așa. Vom reacționa tăios, 
defensiv, ne vom simți răniți, 
atacați. Când conștientizăm 
irascibilitatea și modul în 
care ne influențează, ne 
putem schimba perspectiva, 
dispoziția, comportamentul.

BIBLIOGRAFIE
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AFLĂ MAI MULTE - COPIII ȘI EMPATIA

Rădăcinile empatiei se află în prima copilărie, când sugarul 
se racordează cu mama, conform dr. Daniel Stern. Când 
mama se racordează trăirii copilului și îi arată că simte ce 
simte și el, se creează conexiunea emoțională. Racordarea 
presupune receptarea emoțiilor copilului cu empatie și 
reciprocitatea. Pentru a-l ajuta să înțeleagă că sesizezi ce 
simte trebuie să îi redai sentimentele sale profunde în alt 
mod. Atunci copilul știe că este înțeles. Simpla imitație a ceea 
ce a făcut copilul îi arată acestuia doar ce a făcut și nu și 
ceea ce a simțit. 

Evoluția empatiei pe vârste

La un an, copilul se identifică cu emoțiile altor copii, le trăiește 
ca și cum ar fi ale sale. Când un alt copil începe să plângă, 
plânge și el, căutând alinare la mama sa.

După primul an, copilul începe să înțeleagă că este o entitate 
diferită și încearcă să aline suferința altui copil.

La doi ani, copilul începe să înțeleagă că sentimentele 
altcuiva diferă de ale sale și începe să distingă manifestările 
emoționale. Își poate da seama că acel copil care plânge are 
o anumită mândrie și că este mai bine să nu îi acorde toată 
atenția în acea situație.

Mai târziu, copilul ajunge să înțeleagă supărarea cuiva 
dincolo de situația imediată, precum și faptul că dispoziția 
unei persoane poate fi influențată de situația de viață, și că 
aceasta îi determină mai departe reacțiile emoționale.

În adolescență apare înțelegerea față de un întreg grup, cum 
ar fi cei săraci, oprimați sau marginalizați. Pe baza acestei 
înțelegeri se pot dezvolta ulterior convingeri morale axate pe 
ideea de a alina nefericirea și nedreptatea.

Evenimente emoționale semnificative

În primii ani de viață asistăm la diverse evenimente care ne 
afectează emoțional. Trăim emoțiilor altora prin intermediul 
empatiei și avem propriile reacții emoționale față de acestea.

În timp, uităm evenimentele care ne-au marcat și care, 
eventual, ne-au rănit. Informația este distorsionată, 
estompată, ștearsă, dar memoria reacției emoționale 
rămâne. Mai târziu în viață aceeași reacție emoțională va 
fi declanșată automat de evenimente similare celor din 
copilărie. Retrăim acele emoții, declanșate de stimuli anume.

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

dr. Daniel Goleman

Inteligența emoțională

Editura Curtea Veche, 
București, 2008

A fi prea empatic te face 
vulnerabil la emoțiile toxice 
ale altora și la manipulări, te 
face să suferi atunci când cei 
din jur suferă.

O posibilă reacție de apărare 
este blocarea empatiei și 
indiferența față de ceilalți. 

O altă posibilitate este 
acumularea de nemulțumiri, 
frustrări, neliniști, care pot 
escalada în timp.

În lipsa abilității de 
gestionare a emoțiilor, copiii 
și adolescenții pot deveni 
melancolici și depresivi, 
simțindu-se neputincioși, sau 
furioși și agresivi, încercând 
să îndepărteze ceea ce le 
provoacă suferință.

Observarea și conștientizarea 
emoțiilor proprii ajută în 
gestionarea sănătoasă a 
empatiei.

Când părinții încep să pună 
condiții pentru anumite 
comportamente, apare și 
ideea de iubire condiționată.
În timp, aceasta poate duce la 
sentimente:de a nu fi suficient 
de bun, de a nu fi demn de 
iubire, de a nu fi acceptat de 
ceilalți. Se dezvoltă gândirea 
polarizantă și convingerile 
limitative.

BIBLIOGRAFIE
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AFLĂ MAI MULTE - MANIFESTĂRI ALE LIPSEI DE EMPATIE

NARCISIȘTII

Narcisitul este călăuzit de un singur motiv, visele de mărire. 
Îl plictisește rutina și înflorește în situații dificile. Obține 
performanțe în condiții de stres. Tânjește să fie admirat 
mai mult decât iubit. Este empatic în mod selectiv și nu îi 
pasă de modul în care acțiunile sale îi afectează pe cei care 
nu îi hrănesc dorul de mărire. Îi lipsește sentimentul valorii 
personale și este șubred pe interior. Percepe orice feedback 
sau critică constructivă ca pe un atac. Caută faptele care îi 
susțin punctul de vedere, nu ascultă, preferă să țină predici 
și să îndoctrineze. Poate fi foarte atrăgător și atrage pentru 
a fi adorat. Când este respins devine răzbunător. Suferă 
de o exacerbare a ego-ului încurajată de societățile ce 
promovează competitivitatea și performanța individuală.

MACHIAVELICII

Machiavelicul consideră că scopul scuză mijloacele și totul e 
permis. Este extrem de egoist și nu îi pasă de cât de multă 
suferință provoacă. Poate fi fermecător, un bun orator, iscusit 
și sigur pe sine, dar arogant și cinic, subminând încrederea 
și colaborarea altora. Este rațional, realist, probabilistic. Se 
concentrează asupra emoțiilor altora doar atunci când vrea 
să le manipuleze. Este lipsit de simț etic. Își cultivă inteligența 
socială, rămânând la un nivel de percepție și interacțiune 
superficial, dar este incapabil să își conștientizeze propriile 
emoții sau pe ale altora.

PSIHOPAȚII

Psihopatul nu cunoaște frica. Rămâne calm în situații în care 
alții ar intra în panică. Este indiferent față de consecințe și nu 
are remușcări. Nu simte emoțiile sale, nici ale celorlalți și este 
capabil de multă cruzime. Celălat este doar un obiect, bun 
de păcălit, folosit și aruncat. Poate fi carismatic și cu o bună 
inteligență socială, care îl ajută să își manipuleze victimele. 
Dă semne de cruzime încă din copilărie (față de animale sau 
alți copii) și are cel mai mare risc de criminalitate.

Sociopații* - este mai bine să fii călău decât să fii victimă.

Sociopatul se aseamănă foarte mult psihopatului, cu 
diferența că lipsa de empatie este selectivă și mai degrabă 
dezvoltată ca instrument de supraviețuire într-un mediu 
ostil. *Uneori ambii termeni, de psihopat și sociopat, sunt 
folosiți pentru a face referință la „tulburarea antisocială de 
personalitate”.

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

dr. Daniel Goleman

Inteligența socială

Editura Curtea Veche, 
București, 2007

Triada întunecată se referă 
la 3 tipuri psihologice care au 
în comun nepăsarea față de 
alții: narcisiștii, machiavelicii 
și psihopații. Aceștia au în 
comun, în grade diferite: rea 
voință socială și duplicitate, 
egoism și agresivitate, răceală 
emoțională.

ALEXITIMIA

Alexitimicii sunt incapabili 
de a-și exprima emoțiile. 
Au dificultăți în a descrie 
sentimentele și discern cu 
greu între ele emoțiile de 
senzațiile trupești. Negăsind 
cuvintele pentru sentimente, 
nu și le pot însuși. Când ceva 
sau cineva îi impresionează 
într-atât încât să simtă ceva, 
sentimentele ajung la ei ca 
o neliniște amenințătoare, 
îi blochează, îi copleșesc 
și vor să evite experiența 
îngrozitoare cu orice preț. O 
posibilă cauză a alexitimiei 
este o deconectare între 
sistemul limbic și neocortex, 
mai ales centrii vorbirii (cf. 
dr. Peter Sifneos). Alexitimicii 
pot ajunge la medic acuzând 
o durere fizică, dar în fapt să 
fie vorba de somatizare – de 
confundare a unei dureri 
emoționale cu o durere fizică.
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EXERCIȚII - Observă și pune-te în pielea altcuiva - empatia

Acesta este un exercițiu care să te ajute să te transpui în 
“papucii” altcuiva, în pielea sa, adică să empatizezi corect.

Exercițiul este foarte simplu și il poți face inclusiv la locul de 
muncă, observându-ți colegii, sau chiar și când aștepți la 
coadă la casă, când te relaxezi pe o bancă în parc sau când 
circuli cu transportul în comun.

Ce ai de făcut: alege o persoană cât mai diferită de tine cu 
putință: sex diferit, religie diferită, altă naționalitate dacă e 
posibil sau stiluri/caractere diametral opuse.

Apoi vei observa acea persoană în detaliu timp de 2 minute.

Îi vei observa postura, atitudinea, poziția tuturor membrelor, 
a gâtului, a spatelui și apoi va trebui să te pui în pielea acelei 
persoane și să identifici ce (crezi că) simte acea persoană.

Îți poți pune întrebări legat de ceea ce simți, de genul:

• Este obosită sau odihnită acea persoană?

• Ce emoție simte acea persoană?

• Care este dispoziția acelei persoane?

• Care este starea sa de sănătate?

• Care este condiția sa fizică?

• Oare iubește oamenii?

Poți să îți pui mai multe întrebări, în funcție și persoană și de 
situația particulară în care se află (dacă observi persoana 
la serviciu, în mall, la o clinică, la un spectacol, în autobuz, în 
parc, la restaurant, la circa financiară etc., dacă este singură 
sau însoțită, cu copilul sau cu iubitul/iubita șamd.). 

Cu cât sunt întrebările mai diverse, cu atât vei putea să intri 
mai bine în pielea celeilalte persoane.

• Exercițiul se aseamănă ca practică cu acela de observare 
a intențiilor, doar că acum nu cauți să observi intenția, ci să 
simți și să înțelegi ce simte cealaltă persoană.

• Exercițiul poate fi făcut și în cadrul unor activități de grup, 
formând echipe de câte doi - observator și observat - la locul 
de muncă, la școală sau la grădiniță.

-   o călătorie înspre tine în care vei învăța să celebrezi viața
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EXERCIȚII - Șantajul emoțional - tipar comportamental

Șantajul emoțional îl regăsim în repertoriul nostru încă din 
copilărie și este o practică des întâlnită, doar că uneori îl 
folosim mai mult decât ar trebui.

Șantajul emoțional poate fi observat atunci când mama se 
răsfață pentru că vrea ceva de la tata sau atunci când un 
copil își dorește o jucărie și o spune într-un mod mieros și 
drăgăstos pentru a convinge părintele să i-o cumpere.

Devine nepotrivit în momentul în care încalcă o regulă foarte 
simplă și clară și anume:

Libertatea mea se termină acolo unde începe libertatea ta!

Este în regulă dacă șantajul emoțional prevede un beneficiu 
pentru cel care șantajează, atâta timp cât acțiunea nu îi 
cauzează un deserviciu celuilalt.

Dacă șantajul emoțional cauzează probleme celeilalte 
persoane, atât conștient cât și inconștient, datorită unei 
practici repetate care a devenit obișnuință și normalitate, se 
petrece fenomenul de a “fura viața” celuilalt.

Adică șantajistul reușește să își impună doar dorințele lui și 
visurile proprii în detrimentul celeilalte persoane. În această 
situație nu mai poate fi vorba de o acțiune nevinovată, fără 
implicații, ci de o acțiune care afectează serios cealaltă 
persoană.

Aceste situații apar cel mai adesea în relațiile de dragoste 
dintre două persoane. De multe ori soția aplică acest șantaj 
emoțional într-un mod firesc, natural și jucăuș la început, dar 
care poate degenera ulterior.

Un om care zi de zi e lăsat pe locul doi, la un moment dat 
își dă seama de toate aceste aspecte și va dori să schimbe 
situația. Pentru început nu mai acceptă șantajul emoțional, 
iar soția, când observă răzvrătirea și că există posibilitatea să 
piardă “controlul”, va scoate din dotare și alte arme, cum ar fi 
șantajul sexual, foarte adesea folosit, sau chiar șantajul unui 
divorț.

Și astfel, dintr-o relație care promitea și în care era vorba de 
iubire, se transformă într-o relație în care divorțul se apropie 
și, dacă nici unul dintre cei doi soți nu cedează, se ajunge la 
divorț. Dacă mai există și un copil în acea relație, lucrurile se 
complică mai mult.

-   o călătorie înspre tine în care vei învăța să celebrezi viața
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EXERCIȚII - Șantajul emoțional - tipar comportamental

Și totul a început de la un mic șantaj emoțional acceptat 
de ambele părți pe motivul că nu e mare lucru. De fapt, 
majoritatea divorțurilor survin dintr-o astfel de situație.

Și în cazul șantajului emoțional este evident că soluția la 
problemă este prevenția, pentru că odată ce s-a ajuns în 
stadiul de obișnuință este aproape imposibil de schimbat 
tiparul comportamental.

Este foarte important să ne observăm comportamentul și 
să menținem un echilibru. De asemenea, este esențial să îi 
spunem celeilalte persoane dacă vedem că există șantajul 
emoțional și să îi atragem atenția că este o practică de evitat 
atâta timp cât ne afectează în mod negativ.

Și șantajistul ajunge să piardă pe termen lung din cauza 
acestei tranzacții comportamentale, prin simplul fapt că se 
învață cu a șantaja emoțional, adică cu a obține beneficii mai 
ușor și mai repede. Iar asta îl face mai slab!

De fiecare dată când are ocazia sau, mai degrabă, când își 
creează ocazia, apelează la șantaj emoțional. Dacă nu obține 
ceea ce își dorește, ținând cont că s-a obișnuit să obțină ușor 
ceea ce vrea, va apela la soluții nu tocmai corecte/etice.

Pe termen scurt este în regulă dacă apare uneori și o formă 
de șantaj emoțional, dar este esențial ca această practică 
să nu degenereze, formând o obișnuință și devenind tipar 
comportamental, atât pentru cel care șantajează, cât și 
pentru cel șantajat.

• Observă cu atenție relațiile în care ești angajat/ă și vezi 
dacă ai tendința de a șantaja emoțional sau dacă sunt 
persoane în viața ta care te șantajează în propriul avantaj.

• Dacă observi că ai un tipar comportamental de șantajist, 
caută să înțelegi intențiile din spatele comportamentului 
tău, motivația, de ce-ul. Caută să înțelegi impactul acțiunilor 
tale asupra celor din jur, folosindu-te de empatie. Apoi fă tot 
posibilul să îți schimbi tiparul comportamental, ajutându-te 
de observațiile făcute anterior. Nu risca să îi rănești și să îi 
îndepărtezi pe cei dragi cu acest comportament.

• Dacă observi că ești supus/ă șantajului emoțional, învață 
să spui nu, să comunici cu cealaltă persoană, să îi spui ceea 
ce ai observat și ceea ce simți, ce anume te rănește din 
comportamentul său. Folosește-te în continuare de empatie 
și evită să aduci acuzații sau să faci etichetări dureroase.

-   o călătorie înspre tine în care vei învăța să celebrezi viața
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EXERCIȚII - Identificarea “victimelor” - tipar comportamental

Victima este o persoană care, în trecutul său, a fost asuprită, 
a fost victimă, și a îmbrățișat identitatea de victimă. Apoi, 
când nu a mai fost asuprită, a continuat să se poziționeze în 
acest rol. Ce este mai grav în tot acest proces este faptul că 
a fost atât de mult timp victimă, încât organismul, creierul, 
percepe că acest lucru este normal, este un mod de a trăi.

Practic victimizarea devine un stil de viață. 

De regulă, cei care se poziționează ca victime o fac 
inconștient, în sensul că nu își dau seama de acest lucru. Dar 
uneori aceste persoane devin conștiente de această postură 
și, pentru un avantaj de scurtă durată, profită de slăbiciunea 
celuilalt și apelează la șantajul emoțional.

În același timp este esențial să observăm un tipar 
comportamental la aceste persoane: în momentul în care le 
sunt aduse la cunoștință anumite nereguli, prima reacție este 
aceea de a se apăra atacând, pentru a lua presiunea de pe 
ele.

• Observă cu atenție propria persoană și vezi dacă ai 
tendința de a te victimiza. Observă persoanele din jurul tău și 
vezi dacă și cine se victimizează.

• Dacă observi că ai un tipar comportamental de victimă, 
caută să înțelegi cum ai ajuns să îți asumi această identitate 
și care sunt intențiile din spatele comportamentului tău, 
motivația, de ce-ul. Caută să identifici și să înțelegi emoțiile 
din spatele comportamentului tău, precum și impactul 
acțiunilor tale asupra celor din jur, folosindu-te de empatie. 
Apoi fă tot posibilul să îți schimbi tiparul comportamental, 
ajutându-te de observațiile făcute anterior. Setându-ți 
intenții conștiente și practicând exercițiile zilnice pentru 
igiena emoțională, vei putea să îți modifici tiparul emoțional 
și pe cel comportamental.

• Dacă observi că ești supus/ă șantajului emoțional de către 
o victimă, învață să spui nu, să comunici cu acea persoană, 
să îi spui ceea ce ai observat și ceea ce simți, ce anume te 
rănește din comportamentul său. Folosește-te în continuare 
de empatie și evită să aduci acuzații sau să faci etichetări 
dureroase. Folosește-te în comunicare de tehnicile învățate 
în cadrul ascultării active (Modul 4 - Înțelegerea emoțiilor, p. 
74-78) și de modalitățile de a oferi suport unei persoane care 
nu știe să își gestioneze frica (Modul 2 - Percepția emoțiilor, p. 
42-45).

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

Pentru a identifica victimele 
acordăm atenție mesajului 
verbal al celorlalți și 
identificăm anumite cuvinte 
cheie în comunicare, cum ar fi:

• Păi și cu ce sunt eu 
vinovat/ă, așa a fost să fie!

• În primul rând eu...

• De ce să sufăr eu?!

• Eu ce mă fac dacă...

• Mă acuzi degeaba, de fapt 
problema este la tine!

Aceste cuvinte nu sunt folosite 
prea de des, astfel încât să 
le poți observa cu ușurință, 
tocmai de aceea detectarea 
lor necesită atenție.  
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EXERCIȚII - Identificarea egoiștilor - tipar comportamental

La fel ca în cazul identificării victimelor, vei acorda atenție 
comunicării verbale a interlocutorului.

În timpul conversației cu o persoană acordă atenție stilului 
de comunicare folosit de interlocutor, după rostirea mesajelor 
care deschid conversația, de genul:

Ce faci? // Cum îți merge? // Ce ai mai făcut?

Sunt câteva scenarii în care poți identifica un egoist:

• Cealaltă persoană se “împotmolește” în primele întrebări 
și nu îți oferă și ție ocazia de a răspunde la acele întrebări. 
Monopolizarea conversației și concentrarea pe propria 
persoană sunt semne ale egoismului și în mod normal ar 
trebui să îi atragem atenția acelei persoane prin anumite 
remarci diplomate sau chiar să părăsim conversația.

• Persoana respectivă îți oferă ocazia să vorbești, dar se 
întoarce cu rapiditate la a vorbi despre nevoile sale personale 
și astfel discuția devine un monolog ce îi exprimă egoismul.
Părăsește conversația respectivă cât mai repede sau fă 
o glumă prin care să-i atragi atenția că nu are atitudinea 
potrivită. Desigur, asta dacă simți că este o persoană 
deschisă, altfel renunță pur și simplu la o astfel de discuție.

• Interlocutorul nu oferă prea multe detalii și în această 
situație se poziționează în inferioritate și îți oferă ție cuvântul 
și chiar te îndeamnă să treceți peste ce are el de spus. În 
situația aceasta este recomandat să îi oferi interlocutorului 
mai multă atenție și să îl inviți să vorbească despre acțiunile 
lui și să îi arăți cât se poate de clar că sunteți două persoane 
egale și nu are niciun motiv să se simtă inferior.

• În situația în care tu dai semne de egoism și conștientizezi 
acest aspect foarte clar, este ideal să te repoziționezi 
pentru că altfel, mai devreme sau mai târziu, vei pierde 
oportunitatea de a învăța de la ceilalți.

Iată un mesaj al lui Dalai Lama care ar putea să te inspire:

Când vorbeşti tu doar repeţi ceea ce ştii deja.
Dar, dacă asculţi, s-ar putea să înveţi ceva nou.

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



GENIU FLORIN ALEXANDRU 127

6
NOTIȚE

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



GENIU FLORIN ALEXANDRU 128

6
TIPARELE
EMOȚIONALE

EXERCIȚII - Cuvinte “alarmante” - tipar comportamental

Aceste cuvinte sunt folosite în cea mai mare parte de 
persoanele care vor să manipuleze. Este vorba de cuvintele 
care obligă la o acțiune sau ca o situație să se desfășoare 
într-un anumit fel. Modul în care aceste cuvinte sunt 
introduse în anumite fraze determină dorința de a manipula 
a interlocutorului. Iată două exemple în acest sens:

• Trebuie să muncim mai mult pentru a obține...

• Suntem obligați de situație să...

Aceste cuvinte te obligă la o acțiune, care este de obicei în 
“beneficiul comun”: trebuie să... este obligatoriu să... este 
necesar să... este imperativ să... este foarte important să...
este musai să... șamd.

Caută să identifici dacă folosești asemenea cuvinte 
cu intenția de a manipula sau dacă alții le folosesc în 
comunicarea cu tine. 

Adesea comunicăm pentru a-i influența pe cei din jur, este 
unul dintre scopurile comunicării. Este esențial să o facem cu 
integritate, fără a le aduce prejudicii de vreun fel.

CUVINTELE CU IMPACT EMOȚIONAL

Dispoziția ta emoțională se poate datora și manipulării 
venită dinspre mass-media. Urmărind jurnalele informative 
sau citind presa, poți să observi că știrile prezentate au un 
caracter preponderent negativ, care îți creează o perspectivă 
distorsionată asupra lumii, îți generează o stare de anxietate. 
Lumea îți pare mult mai rea și amenințătoare, devii o 
potențială victimă, ești copleșit/ă și neajutorat/ă.

Pentru a provoca reacții puternice, jurnaliștii se adresează 
părții noastre afective, folosindu-se de asocieri de cuvinte ce 
ne direcționează gândirea spre sfera emoțională. Reacțiile 
publicului sunt dictate direct de tonul emoțional folosit de 
mass-media. O frazeologie pasională are adesea un impact 
profund asupra opiniilor și comportamentelor, chiar dacă nu 
vehiculează o informație adevărată. 

Efectele pot fi constatate la scară largă, influențând 
uneori chiar și piețele economice. Gândește-te doar la cum 
fluctuează vânzarea și consumul de carne atunci când apar 
știri despre pesta porcină, gripa aviară și boala vacii nebune.

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

În 1970 psihologul american 
George Gerbner a definit 
perspectiva distorsionată 
asupra lumii drept „sindromul 
lumii rele”.

Acest sindrom se bazează pe 
convingeri conform cărora 
lumea este un loc periculos și 
ești o potențială victimă, cu 
grad ridicat de risc. 

Convingerile se datorează 
știrilor excesive despre 
atentate, răpiri, pedofilie, 
crime, accidente, cataclisme.

Exemple de titluri emoționale:

• Ploi devastatoare lovesc...

• Cursă nebună cu BMW-ul 
spre moarte...

• Informații bombă despre 
eșecul...

Când mai urmărești 
asemenea mesaje 
informative, caută să 
identifici cuvintele cu impact 
emoțional, ce emoții îți 
declanșează acestea și cum 
îți afectează starea generală.

Sebastien Bohler

150 de experimente pentru 
a înțelege manipularea 
mediatică

Editura POLIROM, Iași, 2009
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EXERCIȚII - pentru dezvoltarea empatiei copiilor

Jocuri de rol

Scopul exercițiului este să interpreteze prin jocuri de rol 
diferite emoții. Pentru asta emoțiile - fericirea, teama, furia, 
dezgustul, surpriza etc. - devin personaje. 

Fiecare copil/jucător își alege un rol - devine o emoție.

Jucătorilor li se dă o situație și fiecare copil/jucător își 
imaginează ce ar spune personajul său/emoția în situația 
respectivă. Exercițiul antrenează observarea legăturii dintre 
gând și emoție, precum și empatia. 

Exemple de situații: 

• O înghețată ce a căzut pe jos și nu poate fi mâncată. 

• Jucăria preferată s-a stricat sau a fost luată de alt copil.

• Mama/tata a făcut o promisiune și nu s-a ținut de cuvânt.

Cum reacționează fiecare emoție în aceste situații? 

Cum se manifestă tristețea, furia, surpriza...?

Puteți folosi pentru variație și pălării sau măști colorate. 
Fiecare culoare reprezintă o emoție. Atunci când copilul/
jucătorul poartă pălăria/masca, își asumă că devine emoția 
respectivă și o lasă să îi dicteze comportamentul. 

Rolurile pot fi interpretate de copii și adulți împreună. Apoi 
discutați despre cum s-a simțit fiecare acționând așa și cum 
s-au simțit cei din jur față de cum au fost tratați.

Hrănește imaginația

Pregătește pentru joc o serie de imagini/cartonașe cu figuri 
care exprimă emoții. Fiecare jucător trage un cartonaș 
și încearcă să își imagineze un scenariu care a condus la 
exprimarea emoției respective.

De exemplu: femeia este dezgustată pentru că a călcat din 
greșeala într-o balegă și și-a murdărit pantofii. 

O poveste...

Copilul poate scrie o poveste scurtă despre o situație care 
l-a făcut să se simtă furios, fără a folosi cuvinte precum furie, 
furios, înfuriat etc. Astfel veți descoperi ce alte emoții au 
declanșat furia. Povestea poate fi despre orice altă emoție. 
Poți face și tu acest exercițiu!

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

• Copiii sunt mai empatici 
atunci când disciplinarea 
lor presupune atragerea 
atenției asupra faptului că, 
prin comportamentul lor, îi 
afectează pe alții: „Uite ce 
tare ai supărat-o!” în loc de 
„Ce urât din partea ta!”.

• Copiii empatici se descurcă 
mai bine la școală, sunt mai 
îndrăgiți de colegi și mai 
stabili din punct de vedere 
emoțional.

• Empatia copiilor este 
formată și prin observarea 
reacțiilor altora atunci când 
aceștia suferă.  Imitând, copiii 
își dezvoltă un repertoriu 
empativ reactiv, în special 
ajutându-i pe cei care sunt 
necăjiți.
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