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Exercițiul 6-Acceptă-ți emoțiile  

 

Tipul de activitate: Mindfulness/Conștientizare Reevaluarea stimulului emoțional/preluarea 
perspectivei 

Obiectivul de învățare:  

Sună ciudat, dar actul de a accepta că cineva simte emoții pe care ar prefera să nu le simtă, 
poate reprezenta cheia pentru a renunța la ele. Când indivizii acceptă că suferă, ei încetează 
să mai fugă de emoțiile dificile și se întorc să le înfrunte-iar când fac asta, ei ar putea să vadă 
că nu era monstrul cel mare și rău care credeau ei că este, ci o fiară mai mică și mai ușor de 
manevrat. Această activitate se bazează pe reevaluarea tehnicii de stimulare emoțională, 
având ca scop să ajute cursanții să-și accepte emoțiile, astfel încât să fie capabili să le facă față 
într-un mod mai eficient.  

 

Aspecte specifice: Activitatea poate fi implementată fie individual fie într-un grup. În ambele 
cazuri după tehnica de mindfulness cursanții vor discuta în grupuri despre experiența lor. 

Durata: 30 minute 

Material necesar: Meditația Acceptă-ți emoțiile (fișier audio) 
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Informații utile pentru formator:  

Este important să-i ajutăm pe cursanți să înțeleagă că a ne respinge emoțiile nu este o idee 
bună. Le puteți explica că adesea când o persoană are un sentiment incomod, ca de exemplu 
tristețe, frică sau rușine, prima reacție este de a respinge acel sentiment. El/ ea își poate spune 
că este un sentiment rău, pe care nu îl dorește. Apoi ea/el poate face ceva pentru a încerca să 
scape de sentiment, ca de exemplu să încerce să-l îndepărteze. Cu siguranță nimeni nu dorește 
să simtă durere emoțională tot timpul, dar când un individ își respinge propriile emoții, poate 
de fapt să înrăutățească lucrurile pentru sine. Adeseori emoțiile apar deoarece oferă 
informații utile despre lume, așa că uneori, a te debarasa sau a îndepărta emoțiile nu este 
chiar cea mai bună idee. O alternativă la îndepărtarea sau înăbușirea emoțiilor este să înveți 
să-ți accepți experiențele emoționale. Acceptarea înseamnă să renunți la încercările de a 
controla emoțiile și să înveți că emoțiile în sine nu pot dăuna oamenilor, dar lucrurile pe care 
o persoană le face pentru a încerca să scape de emoții, îi pot dăuna. Este important să facem 
distincția între acceptare și resemnare. Acceptarea emoțiilor nu înseamnă a te resemna să te 
simți mereu oribil sau să te tăvălești de durere. De asemenea nu înseamnă să te agăți de emoții 
dureroase sau să încerci să te forțezi să experimentezi durere emoțională. Acceptarea 
înseamnă pur și simplu să fii conștient de emoții și să le accepți exact așa cum sunt acum, fiind 
conștient că ele nu vor dura. 

După ce le-ați explicat cursanților importanța acceptării emoțiilor, puteți să-i îndrumați să 
practice activitatea. Mai întâi spuneți-le să își aducă în minte o experiență în care au simțit o 
emoție inconfortabilă. Subliniați faptul că, pentru început cel mai bine este să aleagă o emoție 
care nu este prea intensă. Apoi ei sunt gata să înceapă meditația, pe care o pot practica 
individual sau în grupuri. În cazul în care alegeți să o faceți în grupuri, puteți fie să le citiți 
scenariul activității fie să-i lăsați să o facă individual ascultând fișierul audio de pe platformă. 
La finalul activității aduceți cursanții înapoi într-un grup pentru a reflecta asupra experienței. 

 

Instrucțiuni:  

Ascultați scenariul și încercați să urmați instrucțiunile date (fișier audio) 

Scenariu: 

 
Amintește-ți de un caz în care ai experimentat o emoție neplăcută... dar nu într-atât de tensionată 
încât să te simți copleșit de ea. Acum reține că oricând simți o emoție neplăcută, primul lucru pe care 
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poți să-l faci este să respiri lent și adânc de câteva ori, apoi să îți scanezi rapid corpul din cap până la 
picioare. (pauză 5 secunde) 
Vei observa probabil mai multe senzații de disconfort … (pauză 2 secunde) ... caut-o pe cea mai 
puternică, senzația care te deranjează cel mai mult. Acum că ai identificat-o, închide ochii și încearcă 
să ți-o imaginezi de undeva de la distanță. (pauză 3 secunde) 
Concentrează-ți atenția pe acea senzație și observ-o cât mai atent și cât de profund poți. (pauză 2 
secunde) 
Observă senzația cu atenție... observă unde începe și unde se termină. (pauză 2 secunde) Dacă ai 
putea trasa o linie în jurul senzației, cum ar arăta interiorul ei? (pauză 3 secunde) 
Este pe suprafața corpului tău sau înăuntrul tău, sau ambele? (pauză 2 secunde) 
Observă unde senzația se simte cel mai încordat…(pauză 3 secunde) unde se simte cel mai slab (pauză 
2 secunde).  
Există senzații de vibrație în interiorul ei? (pauză 2 secunde) Are temperatură? (pauză 2 secunde) 
Fă câteva respirații profunde și lente și nu te mai lupta cu acea senzație. (pauză 2 secunde) 
Doar inspiră, și pe măsură ce expiri, încearcă să te vizualizezi renunțând la lupta cu senzația. (pauză 
4 secunde) 
Fă loc senzației... (pauză 2 secunde) inspiră în interiorul și în jurul senzației. (pauză 2 secunde) 
Fă loc senzației… dă-i voie să fie acolo. (pauză 2 secunde) 
Amintește-ți că nu trebuie să îți placă sau să ți-o dorești.  Pur și simplu las-o să fie acolo. (pauză 2 
secunde) 
Amintește-ți că ideea este pur și simplu de a observa senzația. Încearcă să nu te gândești prea mult 
la ea. Așa că, atunci când mintea ta încearcă să se gândească la ceea ce se întâmplă, doar adu atenția 
înapoi la simpla observare a senzației. (pauză 2 secunde) 
S-ar putea să-ți fie dificil… s-ar putea să simți o dorință puternică de a te confrunta cu ea sau de a 
scăpa de ea. 
Dacă se întâmplă acest lucru, doar conștientizează această dorință/ acest impuls fără a-i ceda (pauză 
2 secunde) 
Odată ce ai conștientizat acest impuls, adu atenția înapoi la senzația în sine. (pauză 2 secunde) 
Amintește-ți că nu încercăm să scăpăm de senzație sau să o modificăm. Dacă ea se schimbă de la sine 
este în regulă. Dar este în regulă și dacă nu se schimbă. Doar ține cont de faptul că scopul acestui 
exercițiu nu este de a modifica sau a scăpa de senzație. (pauză 2 secunde) 
Ar putea fi necesar să te concentrezi asupra senzației oricât de mult timp ai nevoie…de la câteva 
seconde până la câteva minute…(pauză 2 secunde) până când vei renunța complet la lupta cu ea. 
(pauză 2 secunde) 
Ai răbdare cu tine. Acordă-ți oricât de mult timp ai nevoie. Înveți o abilitate valoroasă pe care o poți 
aplica în viața de zi cu zi. (pauză 4 secunde) 
Unii oameni consideră că este util să-și spună în tăcere “Nu-mi place această senzație,  dar am loc 
pentru ea. Este neplăcută, dar pot să o accept”. (pauză 2 secunde) 
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Odată ce ai făcut asta cu prima senzație, scanează-ți corpul din nou și vezi dacă există altă senzație 
puternică ce te deranjează. (pauză 2 secunde) Dacă se întâmplă acest lucru, repetă procedura și cu 
acea senzație. (pauză 4 secunde) 
Pe măsură ce faci acest exercițiu se va întâmpla unul din următoarele două lucruri… sentimentele 
tale se vor schimba sau nu. (pauză 2 secunde) Dar asta nu contează. Scopul acestui exercițiu nu este 
de a schimba sentimente… ci de a le accepta. 
În concluzie, reține următorii patru pași rapizi către acceptarea emoțională: (pauză 2 secunde) 
Mai întâi observă. Conștientizează sentimentele din corpul tău în manieră neutră. (pauză 2 secunde) 
În al doilea rând, respiră…respiră adânc și încet de câteva ori. Inspiră în interiorul și în jurul 
sentimentelor tale. (pauză 2 secunde) 
În al treilea rând extinde-te…fă loc acestor sentimente … eliberează-te de tensiunea din jurul lor! 
(pauză 2 secunde) 
Patru... dă-le voie… (pauză 2 secunde) dă-le voie să fie acolo. Fă pace cu ele! (pauză 2 secunde) 
Acesta este finalul exercițiului de acceptare a emoțiilor. 

 

Întrebări pentru reflecție: 

Cum a fost experiența ta? 

Ai sesizat vreo schimbare în emoție când ai observat-o cu atenție și fără să o judeci? Dar 
schimbări în reacțiile tale față de emoție?  

S-a simțit emoția diferit într-un anume fel odată ce exercițiul s-a terminat? 

 


