
GESTIONAREA EFICIENTĂ A 
EMOȚIILOR  

 

 

Material pentru părinți  

 

OPTIMIZAREA RELAȚIILOR 
ÎN CADRUL FAMILIEI 



Despre emoții... 



Ce sunt emoțiile? 

Emoțiile reprezintă reacțiile noastre la situațiile cu 

care ne confruntăm.  

Emoțiile pot fi : 

- Pozitive (când ceea ce ni se întâmplă este în concordanță cu 
scopurile și așteptările noastre): bucurie, mulțumire, mândrie, 
încântare etc.; 

- Negative (când ceea ce ni se întâmplă este în contradicție cu 
scopurile și așteptările noastre): tristețe, nemulțumire, 
mâhnire, dispreț, îngrijorare, frică, depresie etc. 

- Funcționale (ne ajută să ne adaptăm la evenimentele cu 
care ne confruntăm); 

- Disfuncționale (împiedică adaptarea noastră la situații). 



EMOȚII 

POZITIVE NEGATIVE 

FUNCȚIONALE 
(facilitează 
adaptarea) 

DISFUNCȚIONALE 
(împiedică adaptarea) 

FUNCȚIONALE  
(facilitează 
adaptarea) 

DISFUNCȚIONALE  
(împiedică 
adaptarea) 

Ex. satisfacția 
unui lucru bine 
făcut este 
motivantă 

Ex. fericirea extremă 
duce la scăderea 
motivației 

Ex. 
nemulțumirea 
motivatoare 

Ex. frica puternică, 
paralizantă 

Mâncarea pe care o 
pregătesc este 
apreciată de familie 
ceea ce ma face să 
mă simt mulțumită, 
bucuroasă. Voi 
încerca să gătesc tot 
mai bine. 

Sunt atât de fericită că 
mi-am găsit un loc de 
muncă încât nu mă mai 
preocup de treburile 
casnice. 

Mi-am pierdut 
locul de muncă, dar 
asta mă motivează 
să caut ceva  mai 
bun și mai bine 
plătit. 

Copilul are febră mare, 
iar eu mă panichez atât 
de tare încât nu știu ce 
să fac și aștept să vină 
soțul de la muncă. 



Cum apar emoțiile? 

Evenimente, 
situații de 

viață 

Interpretarea 
evenimentului, 

situației 
Emoții 

Evenimente, 
situații de 

viață 

Gânduri 
-adaptative 

-dezadaptative 

Emoții 
-adaptative 

-dezadaptative 



Situație: Este Ajunul Crăciunului iar dumneavoastră aveți încă multe 
treburi: mai aveți de gătit, de făcut ordine în casă și de făcut mici 
cumpărături. În camera copilului este o mare dezordine, el stă în pat și se 
joacă pe calculator, iar soțul stă și se uită la meci împreună cu un vecin.  

Interpretarea situației Emoții 

Nu am reușit să îmi educ copiii și să îl fac pe 
partenerul meu să mă respecte. Sunt o persoană 
jalnică. Oamenii aceștia nu dau doi bani pe mine. 

-Sentiment de eșec; 
-Frustrare, tristețe, neajutorare; 
-Gânduri negative privind viitorul, despre sine și 
ceilalți. 

Ce dezastru! Eu trebuie să fac totul fiindcă sunt 
leneși și dezordonați! Nu mă pot bucura de liniște 
nici în ajunul Crăciunului! Dacă eu nu aș face 
nimic ați muri cu toții! 

-Furie, iritare, stres acut; 
-Ritm cardiac accelerat, transpirație, dureri în piept; 
-Agresivitate verbală sau fizică. 

Ce noroc că sunt sănătoși cu toții! Le rezolv eu pe 
toate. 

-Nemulțumire, frustrare, iritare; 
-Complianță excesivă la dorințele celorlalți; 
-Ignorarea problemei. 

Nu este tocmai ce mi-am dorit, dar pot să fac față 
situației! Ce pot să fac voi face, ce nu, rămâne 
nefăcut! Voi discuta cu ei la momentul potrivit.  

-Nemulțunire, iritare, nivel mai scăzut de stres; 
-Exprimarea adecvată a frustrării; 
-Atitudine adaptativă. 



ERORI ÎN GÂNDIRE ȘI CONSECINȚELE LOR 

Distorsiunea 

cognitivă 

Definiție Exemplu  Emoție Consecință 

 

1.Gândirea de tipul 

totul sau nimic 

 

Vezi totul alb și negru.Când nu-ți ies lucrurile 

cum vrei tu simți că totul e un eșec că nu esti 

bun de nimic.Eșec total sau succes deplin nu 

vezi alte variante. 

 

Întodeauna eșuez când încerc ceva 

nou, nu-mi iese nimic. 

Dacă nu fac un lucru așa cum 

trebuie, mai bune nu-l fac deloc. 

 

Deznădejde, 

întristare 

 

Ignori micile progrese,  

nu mai vrei nimic. 

 

2.Suprageneralizarea 

 

Extragi concluzii generale pornind de la un 

singur eveniment negativ care  reprezintă un 

model de înfrângere, folosind cuvinte precum 

„întotdeauna” și „niciodată”.  

 

Niciodată nu mă bagi în seamă. 

Mereu mă jignesti. Întodeauna 

încurc lucrurile. Nu mă simt 

niciodată bine. 

 

Frustrare 

nemulțumire 

 

Mereu te simți nerealizat, 

neîmplinit, dat la o parte. 

 

3.Filtru mental 

 

Se alege un singur filtru negativ și acela devine 

obsedant, ignorând alte evidențe pozitive. 

 

La o masă unde toată lumea te-a 

lăudat, un mic detaliu, de genul că  

cineva vede că un pahar era puțin 

ciobit, te obsedează. 

 

Frustrare 

nemulțumire 

 

Te simți vicitmă, nerealizat, 

te izolezi, consideri lumea 

are mereu ceva rău cu 

tine=mania persecuției. 

 

4.Descalificarea 

pozitivului 

 

Respingi evenimentele pozitive menționând că 

nu cotează, minimalizezi succesul și reduci 

valoarea contribuției proprii. 

 

Chir dacă ai reușit să obții ceva cu 

multă muncă și ești lăudat spui că ai 

avut doar noroc, e o nimca toată, 

oricine putea face acest lucru. 

 

Devalorizare 

 

Te subestimezi, te simți mai 

jos decat ceilalți. 

 

5.Catastrofarea 

 

Evaluarea evenimentelor anticipativ ca fiind 

groaznice, catastrofale, nenorocire. 

 

E grozanic să pici la un examen, e 

groaznic să mă bâlbai în public-toți 

se vor uita la mine și vor râde. 

 

Anxietate 

 

Eviți să particpi la întâlniri, 

eviți situații ca să nu te expui. 



ERORI ÎN GÂNDIRE ȘI CONSECINȚELE LOR 

Distorsiunea 

cognitivă 

Definiție Exemplu  Emoție Consecință 

 

6. Saltul la concluzii 

 

Interpretari negative chiar dacă nu există 

fapte să susțină concluziile 

a-Citirea mintii: presupuneți automat că 

oamenii reacționează negativ față de dvs. 

b- Eroarea Fortune Teller: anticipați și 

considerați că lucrurile vor ieși prost.  

  

  

  

  

 

a-„Știu că mă urăște pentru că nu 

mi-a răspuns la postare.” 

  

b- Am petrecut o săptămână 

redactând acest raport, dar știu că 

șeful meu va crede că este foarte 

prost. 

 

Devalorizare 

Vinovăție 

Nemulțumire 

  

 

Lipsa unei perspective 

obiective asupra realității, 

riști să nu vezi lucrurile 

importante pentru tine. 

 

7.Trebuie imperativ 

 

Atașamentul față de un anumit rezultat sau 

așteptare cu privire la modul în care ar trebui 

să fie lucrurile. 

 

Copilul meu trebuie să fie cel mai 

bun la școală, altlfel lumea va zice 

că-s o mamă rea. 

Trebuie să îmi iau un telefon nou, 

altfel nu sunt apreciat de colegi. 

 

Devalorizare 

Vinovăție 

Anxietate 

Teama de eșec 

 

Rigiditate, lipsa 

perspectivei. 

 

8.Mazimizare sau 

minimizare 

 

Exagerați (măriți) intenționat importanța 

greșelilor dvs. sau a realizărilor altcuiva, 

astfel încât, prin comparație, să arătați 

întotdeauna mai rău sau, în mod asumat, vă 

minimalizați necorespunzător  propriile 

calități dorite și imperfecțiunile altei 

persoane, astfel încât din nou, prin 

comparație, să arătați rău. 

 

Eu sunt vinovată  de faptul că copilul 

meu s-a răcit, nu am fost suficient de 

atentă  cu el, sunt o mamă 

groaznică.  

Prietenii și familia spun că fac o 

mâncare excelentă, dar eu nu cred 

asta. Știu  că ei o spun doar  din 

politețe. 

 

Vinovăție 

devalorizare 

 

Te situezi mereu mai jos 

decât ceilalți, te 

devalorizezi, 

Autosabotare. 

 

9.Personalizarea 

 

Asumarea responsabilitășii pentru lucuri 

care nu țin de tine,  care nu sunt sub 

controlul tău. 

 

Fiul meu se descurcă prost la școală, 

sunt o mama rea –eu sunt de vină. 

 

Vinovăție, 

sentimente de 

inadecvare 

 

Perspectivă disorsionată 

asupra realității și 

autoînvinovățire. 



Gestionarea emoțiilor negative, 
dezadaptative 

 Există diverse tehnici prin care putem gestiona cu 
succes emoțiile negative, dezadaptative, deși 
însușirea acestora nu este simplă și nu are 
întotdeauna rezultate imediate. 



 
 
 
 
 
 
 
 

CONȘTIENTIZAREA EMOȚIILOR ȘI A 
GÂNDURILOR DEZADAPTATIVE 

 1. Recunoașterea și etichetarea corectă a emoțiilor. 
 (ex. sunt iritat datorită oboselii, sunt nervos pentru că m-ai 

mințit); 
 2. Identifiacrea corectă a gândurilor asociate emoțiilor. 
 (ex. sunt nervos pentru că șeful mi-a făcut observații- mă 

gândesc că mă desconsideră, nu mă apreciază destul, sunt 
furioasă că soțul nu mă ajută la treburile casnice- mă gândesc 
că nu mă respectă, nu pot să mai suport mizeria) ; 

 3. Înlocuirea gândurilor dezadaptative cu altele 
adaptative. 

 (ex. faptul că șeful mi-a făcut observații nu e un atât de grav, 
îmi voi cere scuze și voi fi mai atent la munca mea , nu îmi place 
că e mizerie în casă și că soțul nu mă ajută, dar îl voi ruga 
măcar să dhcă gunoiul...) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DISTRAGEREA ATENȚIEI 

Pentru o scurtă perioadă ia o pauză de la gândurile și  

problemele care te frământă: 

- Stop! Nu mă mai gândesc 5 minute la treaba asta 
care mă enervează. Mă concentrez pe altceva. 
Număr pâna la 10, după care mă reîntorc la 
problemă. 

- Fac mișcare fizică 

- Citesc o carte 

- Mă uit la un film 



 PRIVIREA DE ANSAMBLU 

 Mă gândesc la o persoană la care țin foarte mult. 
Îmi închipui că are aceleași gânduri ca și mine. Ce 
i-aș spune ca să o liniștesc, să o calmez?  

 După care repet pentru mine același lucru. 



TEHNICI DE RELAXARE 

 Controlul respirației 

  (Practicarea respirației 3-3-3) 

 Meditație și relaxare 

 

 



 SOLICITAREA AJUTORULUI 

 Apelează la oamenii care te pot ajuta atunci când 
nu știi cum să îți gestionezi singur gândurile și 
emoțiile: 

 

Familie și prieteni 

Psiholog, consilier 

Preot 

Psihiatru 

 

 



VĂ MULŢUMIM! 

Prof. psih. Mihaela Rusu 
Prof. psih. Daniel Zdrâncu 
Prof psih. Lucia Alb 
CJRAE Cluj 


