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Ziua 1
Mărturia lui Kristen Neff (2011)

Neff (2011) a scris despre experiența personală de a crește un copil diagnosticat cu tulburare
de spectru autist: “Autocompasiunea m-a tras înapoi din prăpastia disperării continue atunci
când mă luptam cu autismul lui Rowan. Mă întrebam când a început mintea mea să străbată
aleea neagră a fricii. Mă întrebam ce urmează să se întâmple cu el: Va putea trăi vreodată
independent? Încerc să rămân în momentul prezent. Sunt aici, acum. Rowan este fericit și
este în siguranță acum. Promit să-mi dau voie mie însămi să fiu calmă și liniștită cu mine.
Când îmi liniștesc mintea tulburată, sunt capabilă să fiu echilibrată, fără a fi copleșită,
înțelegând că indiferent de viitorul lui Rowan, îl voi iubi exact așa cum este.”

Ce este autocompasiunea?
Uneori, suferința este întâmpinată de rezistență. Ne spunem uneori: “Nu mi se poate
întâmpla mie așa ceva”, gând care intensifică tensiunea emoțională pe care o resimțim.
Literatura de specialitate arată că autocompasiunea este o alternativă adaptativă, sănătoasă
de a răspunde la suferința emoțională. Autocompasiunea este o cale spre acceptarea propriei
persoane, proces care facilitează reglarea emoțională și reziliența în fața situațiilor
provocatoare. Autocompasiunea este asemenea unui prieten iubitor și înțelegător care este
alături de noi. Următoarea ecuație surprinde cele trei componente ale autocompasiunii: “Știu
că acum sufăr” (1) + “Știu că încerc să îmi creez fericirea”(2) + “Nu sunt singur în asta”(3) = “Îmi
doresc binele”. Cu alte cuvinte, autocompasiunea implică o conștientizare deplină și obiectivă
a momentului prezent (1), bunătate în raport cu propria persoană (2), respectiv recunoașterea
faptului că suferința este mai degrabă o caracteristică a existenței umane (3). 

Beneficiile autocompasiunii:
Studiile arată că persoanele care au abilități de autocompasiune prezintă o stare de bine
crescută, niveluri mai mari de speranță și capacitate mai mare de reangajare în urmărirea
unui scop. Întâmpină mai puține emoții precum depresie, anxietate, stres, rușine, și mai
multe emoții precum fericire, satisfacție asupra vieții, încredere în sine. Autocompasiunea
asigură grija pentru propria viață emoțională și poate să ofere sens și conectare cu un
moment dificil. De asemenea, autocompasiunea este asociată cu sănătate fizică, cu angajare
în comportamente sănătoase, printre care activitatea fizică, mese echilibrate, consum
moderat de alcool. 

 



Sperăm că v-am trezit curiozitatea asupra acestui

concept psihologic. Urmează să parcugeți o serie de

exerciții zilnice care dezvoltă abilitățile de

autocompasiune. Vă sugerăm să practicați în mod

consecvent fiecare exercițiu programat pentru fiecare

zi.

În cazul în care aveți nelămuriri, ne puteți contacta la

adresa de e-mail:

studiu.psihologic.autocompasiune@gmail.com 

Promit să fiu puternic(ă)!



Ziua 2

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Să te vezi pe tine însuți așa cum ești
 

Mulți oameni cred că sunt deasupra mediei în ceea ce privește trăsăturile personale pe care le
valorizează societatea. Cred că sunt mai prietenoși, mai deștepți, mai atractivi decât majoritatea.
Această tendință ne ajută să ne simțim bine cu noi înșine, dar acest lucru ne face să ne simțim mai
separați, mai izolați de ceilalți. 
Acest exercițiu este construit pentru a ne ajuta să ne vedem pe noi înșine mai clar, să ne acceptăm
pe noi înșine exact așa cum suntem. Toți oamenii au trăsături valorizate cultural care pot fi
considerate mai bune decât media, trăsături medii și unele care sunt sub medie. Putem accepta
această realitate cu bunătate și cu calm?

Listează cinci trăsături valorizate cultural care sunt deasupra mediei:
1.
2.
3.
4.
5.

Listează cinci trăsături valorizate cultural care se încadrează în medie:
1.

     2.
     3. 
     4.
     5. 
Listează cinci trăsături valorizate cultural care sunt sub medie:

1.
2.
3.
4.
5.

Consideră lista completă de trăsături de mai sus. Poți accepta toate aceste fațete ale propriei tale
persoane? A fi om nu înseamnă să fii mai bun decât alții. A fi om înseamnă să cuprinzi lista
completă de experiențe umane, pe cele pozitive, pe cele negative și pe cele neutre. A fi om
înseamnă să te încadrezi în medie în multe domenii. Poți celebra această experiență de a fi în viață
pe această planetă în toată complexitatea ei? 

Exercițiu extras din cartea scrisă de Neff, K. (2011). Self-compassion: The proven power of being kind to
yourself. Harper Collins.



Vă invităm să reflectați asupra cuvintelor de mai jos:

 

“Lumina unei lămpi strălucește până când este stinsă și

nu-și pierde razele, dar adevărul din tine, dreptatea,

moderația pot fi oare stinse înainte de a te stinge tu

însuți?” 

- Marc Aureliu, Către sine, 12.15

Promit să fiu

recunoscător(oare)!



Ziua 3
Așază-ți o mână pe piept și cealaltă pe burtă. Cu ochii minții, imaginează-ți un balon în
spatele buricului tău, care se umple încet cu aer când inspiri și se golește atunci când expiri.
Lasă-ți abdomenul să se relaxeze. 
Fără a încerca să controlezi sau să forțezi respirația într-un fel, las-o să te conducă. Observă,
poate, cum respirația ta încetinește și se adâncește. Când respirația se adâncește, se
prelungește și se încetinește, abdomenul tău se ridică și coboară cu blândețe, se extinde și se
prăbușește. În acest flux ușor, ritmic, observă, poate, dacă mâna de pe abdomen se mișcă mai
mult decât cea de pe piep. Acest lucru spune dacă respirația ta călătorește prin piept, mișcând
mușchiul diafragmei în jos, precum și abdomenul. Dacă nu e nicio diferență între mișcarea
mâinilor, nicio grijă. În timp, urmărind respirația cu o atenție relaxată, respirația ta, de una
singură, se încetinește și se adâncește într-o stare naturală. 
Cu blândețe, lasă-ți mâinile și brațele de-o parte și de alta. Acum, imaginează-ți că plutești pe
o saltea gonflabilă în ocean într-o zi însorită, călduroasă. Vizualizează călătoria pe valurile
oceanului: când inspiri, abdomenul crește încet, ca și cum ești ridicat de puterea valului.
Atunci când expiri, abdomenul coboară încet, ca și cum ești purtat în jos de cealaltă parte a
valului.
În timp ce respiri din abdomen, imaginează-ți că străbați un val cu fiecare respirație, Ia-ți
câteva momente să observi ce simți.
Imaginează-ți că oceanul devine puțin învolburat. Pentru o scurtă perioadă, lasă-ți respirația
în piept, așa că respirația e scurtă, mică și rapidă, potrivindu-se cu mișcarea valurilor mai
mici, mai scurte și mai rapide. 
În timp ce te angajezi în respirația din piept, ia-ți câteva momente pentru a observa ce simți.
Acum, imaginează-ți că se întorc valurile la mișcările blânde, încete anterioare în timp ce
respirația devine înceată și adâncă. În timp ce începi respirația abdominală, pe deplin și liber,
abdomenul se ridică pe panta inspirației și scade pe declinul expirației. 
În timp ce respiri în acest mod, ia-ți câteva minute să observi starea ta de spirit. Când ești
gata să părăsești oceanul, deschide încet ochii. 

O gură de respirație adâncă
Întinde-te confortabil pe spate și închide încet ochii. Observă cum respirația apare natural, fără ca
măcar un gând să facă să se întâmple acest lucru. Lasă-te scufundat pe podea sau pe canapea.
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Ai observat vreo diferență între aceste două stări? Dacă nu, nu e nicio problemă. Oferă-ți mai mult
timp să exersezi și revino mai târziu.

Exercițiu extras din cartea scrisă de Marotta, J. (2013). 50 Mindful Steps to Self-esteem: Everyday
Practices for Cultivating Self-acceptance and Self-compassion. New Harbinger Publications.



Vă invităm să reflectați asupra cuvintelor de mai jos:

 

“Este demn de atenție și remarcabil să vezi cum omul, pe

lângă viața sa în concret, trăiește întotdeauna și o a doua

viață, în abstract…[unde], în sfera calmei deliberări, ceea

ce mai înainte îl stăpânise cu totul și îl mișcase profund, i

se pare acum rece, incolor și îndepărtat: este un simplu

spectator și observator.”

- Mann, Thomas, Essays of Three Decased, trad. H.T.

Lowe - Porter, Alfred A. Knopf, New York, 1947, p. 373

 

Promit să fiu orientat(ă)

spre prezent!



Ziua 4
Pauza de autocompasiune
Gândește-te la o situație dificilă, stresantă din viața ta. Păstrează acel eveniment în minte și
încearcă să simți stresul, disconfortul emoțional în corpul tău.
Acum spune-ți ție însuți:

1. “Acesta este un moment de suferință”. Alte variante pot include: “Acest lucru doare”, “Acesta este
un moment de stres” (Recunoașterea suferinței).
2. “Suferința este o componentă a vieții”. Alte variante pot include: “Și alți oameni simt la fel”, “Nu
sunt singură”, “Cu toții ne luptăm în viață” (Universalitatea suferinței).
Acum așează-ți palmele în zona inimii, simte căldura mâinilor tale și atingerea lor blândă pe
piept. Continuă să îți spui: 
3. Să îmi ofer compasiunea de care am nevoie. Alte variante pot include: “Să învăț să mă accept pe
mine însumi așa cum sunt”, “Să mă iert”, “Să fiu puternic(ă)”, “Să fiu răbdător(toare)” sau orice
altceva funcționează pentru tine (Angajament pentru reducerea angajamentului, bunătate).

Exercițiul poate fi folosit oricând, gândindu-te la cele trei componente ale autocompasiunii. 

Exercițiu extras de pe site-ul oficial al Dr. Kristen Neff (https://self-compassion.org/)

https://self-compassion.org/


Vă invităm să reflectați asupra cuvintelor de mai jos:

 

“Este demn de atenție și remarcabil să vezi cum omul, pe

lângă viața sa în concret, trăiește întotdeauna și o a doua

viață, în abstract…[unde], în sfera calmei deliberări, ceea

ce mai înainte îl stăpânise cu totul și îl mișcase profund, i

se pare acum rece, incolor și îndepărtat: este un simplu

spectator și observator.”

- Mann, Thomas, Essays of Three Decased, trad. H.T.

Lowe - Porter, Alfred A. Knopf, New York, 1947, p. 373

 

Promit să fiu mulțumi(ă)

cu mine!



Ziua 5

Activități fizice (de exemplu, alimentație, dietă, somn)

Reducerea stresului în cazul părinților care au copii cu nevoi speciale
Dacă ești într-o astfel de ipostază, este important să faci alegeri înțelepte în privința activităților
pe care le faci pentru a nu fi suprasolicitat(ă). Chiar dacă este imposibil să scapi în întregime de tot
stresul, poți să te ajuți. În fiecare domeniu de viață de mai jos, identifică acele comportamente
care te ajută momentan să gestionezi stresul de a avea un copil cu nevoi speciale. Identifică
activitățile care nu te ajută, care cresc nivelul de stres și apoi, notează fiecare idee de schimbare
pentru a putea ca tu să ai mai multă grijă de tine însuți (însăți).

1.
Ce ajută:
...................................................................................................................................
Ce nu ajută:
...............................................................................................................................
Schimbări:
.................................................................................................................................
    2. Activități psihologice (de exemplu, terapie, cărți, muzică)
Ce ajută:
...................................................................................................................................
Ce nu ajută:
...............................................................................................................................
Schimbări:
.................................................................................................................................
    3. Activități legate de relaționare (de exemplu, familie, grupuri, intimitate)
Ce ajută:
...................................................................................................................................
Ce nu ajută:
...................................................................................................................................
Schimbări:
...................................................................................................................................
    4. Activități legate de locul de muncă (de exemplu, ore de lucru pe săptămână, timpul petrecut
în fața ecranului, pauze)
Ce ajută:
...................................................................................................................................
Ce nu ajută:
...................................................................................................................................
Schimbări:
...................................................................................................................................

Exercițiu extras din cartea lui Neff, K., & Germer, C. (2018). The Mindful Self-Compassion Workbook:
A Proven Way to Accept Yourself, Build Inner Strength, and Thriveÿ ÿ. Guilford Publications.



Vă invităm să reflectați asupra cuvintelor de mai jos:

 

“Nu uita că ești un actor într-o dramă aleasă de cineva

mult mai mare decât tine. Vei juca puțin, dacă a ales-o

scurtă, mult, dacă a ales-o lungă. Ți-a împărțit rolul unui

sărac? Joacă-l bine, cu tot farmecul lui. Ți-a căzut rolul

șchiopului, al magistratului, al plebeului?Aceeași datorie.

Căci atâta e al tău: să joci frumos rolul primit, dar

alegerea lui nu e treaba ta” 

- Epictet, Manualul, 17

 

Promit să fiu

înțelegător(oare)



Ziua 6
Cum aș trata un prieten?
Ia o foaie de hârtie și scrie răspunsurile la următoarele întrebări:
În primul rând, gândește-te la momente în care un prieten apropiat se simte foarte rău în raport
cu el/ea însuși(însăși), care are o suferință de un anumit fel. Cum i-ai răspunde acelui prieten în
această situație? Scrie ce ai face în mod tipic, ce ai spune și observă tonul cu care ai vorbi de obicei
cu prietenul tău.
...................................................................................................................................
Acum gândește-te la momentele în care tu te simți rău în raport cu tine însuți(însăți) sau la
momentele în care tu porți o luptă. Cum ți-ai răspunde de obicei în astfel de situații? Scrie ce ai
face în mod tipic, ce ai spune și observă tonul cu care ți-ai vorbi de obicei ție însuți/ însăți.
...................................................................................................................................         
Ai observat vreo diferență? Dacă da, întreabă-te de ce. Care sunt factorii sau sau fricile care joacă
un rol important și care te fac să te tratezi diferit față de cum îi tratezi pe ceilalți?
...................................................................................................................................
Notează care crezi că sunt lucrurile care s-ar putea schimba dacă atunci când suferi, ți-ai
răspunde în aceeași manieră precum i-ai răspunde de obicei prietenului apropiat.
...................................................................................................................................

Încearcă să te tratezi pe tine însuți(însăți) ca pe un prieten bun și observi ce se întâmplă.

Exercițiu extras de pe site-ul oficial al Dr. Kristen Neff (https://self-compassion.org/)

https://self-compassion.org/


Vă invităm să reflectați asupra cuvintelor de mai jos:

 

“Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de

bunătate, dragostea nu pizmuieşte, dragostea nu se

laudă, nu se umflă de mândrie”-

 1 Corinteni 13:4-7

 

Promit să trăiesc în

pace!



Ziua 7
Plimbarea plină de compasiune
Plănuiește o plimbare de 10 minute sau mai mult, oriunde ți-ar plăcea. Dedică timpul acesta
pentru a cultiva bunătatea și compasiunea.
Stai nemișcat(ă) pentru un moment și direcționează-ți atenția spre corpul tău. Fii conștient(ă) de
tine însuți(însăți) în postura pe care o ai, stând în picioare. Fii atent(ă) la corpul tău.
Amintește-ți că fiecare ființă își dorește să trăiască fericită și în pace. Conectează-te cu această
dorință profundă: “ Așa cum toate ființele își doresc să fie fericite și libere de suferință, așa îmi
doresc și eu să fiu fericit(ă) și eliberat(ă) de suferință.”
Poți începe să mergi. Observă-te pe tine însuți(însăți) mergând în poziție verticală. Fii atent(ă) la
senzațiile din corpul tău, poate la presiunea picioarelor tale pe pământ sau la vântul care bate spre
fața ta. Păstrează-ți privirea ușoară și continuă să mergi în pas normal.
După o plimbare de câteva minute, continuă să îți repeți următoarele afirmații pline de bunătate
și iubire:
“Să fiu în siguranță.”
“Să fiu fericit(ă).”
“Să fiu sănătos(oasă).”
“Să trăiesc cu ușurință.”
Aceste propoziții îți vor direcționa atenția spre corpului tău. Vor începe să evoce bunătatea și
iubirea. Încearcă să sincronizezi fiecare afirmație cu fiecare pas, cu fiecare respirație. Ar putea să
ajute scurtarea propozițiilor la un singur cuvânt, precum: “în siguranță, fericit(ă), sănătos(oasă),
cu ușurință” sau “iubire, iubire, iubire, iubire”.
Când mintea se rătăcește, întoarce-te cu blândețe la afirmații. Dacă observi că te grăbești spre
destinație, încetinește ușor pasul și focalizează-te asupra scopului pe care îl are plimbarea.
Fă acest lucru cu bunătate, mai ales cu un sentiment de recunoștință față de picioarele tale care
reușesc să îți susțină întregul corp. Apreciază miracolul pe care îl aduce acțiunea de a merge.
După câteva minute, extinde iubirea și bunătatea la ceilalți. Îți poți spune următoarele:
“Fie ca noi să fim în siguranță.”
“Fie ca noi să fim fericiți.”
“Fie ca noi să fim sănătoși.”
“Fie ca noi să trăim cu ușurință.”
Ai putea spune doar: “în siguranță, fericiți sănătoși, cu ușurință” sau “iubire, iubire, iubire,
iubire”. Nu încerca să incluzi pe toată lumea. Gândește-te doar la o persoană, păstrând bunătatea
și iubirea față de aceasta. 
În cele din urmă, include toate formele de viață în ciclul iubirii și al bunătății tale (de exemplu,
câini, păsări, insecte și plante).
Lasă-te să primești orice formă de bunătate care vine spre tine.
La sfârșitul plimbării, stai în picioare pentru un moment și spune-ți: “Fie ca toate ființele să fie
fericite și eliberate de suferință”.
Exercițiu extras din cartea lui Neff, K., & Germer, C. (2018). The Mindful Self-Compassion Workbook:
A Proven Way to Accept Yourself, Build Inner Strength, and Thriveÿ ÿ. Guilford Publications.



Vă invităm să reflectați asupra cuvintelor de mai jos:

 

“Cea mai mare înțelepciune e să faci din bucuria

prezentului obiectul suprem al vieții, căci aceasta este

singura realitate, celelalte nefiind decât un joc al minții.” -

- Mann, Thomas, Essays of Three Decased, trad. H.T.

Lowe - Porter, Alfred A. Knopf, New York, 1947, p. 373

 

Promit să trăiesc în

pace!



Ziua 8
A privi necazul cu autocompasiune
Atunci când manifești autocompasiune pentru a încerca să alungi durerea sau pentru a deveni o
persoană mai bună, încearcă să îți redirecționezi atenția de la formele subtile de rezistență.
Practică aceste exerciții pur și simplu pentru că suntem cu toții ființe umane imperfecte care
trăiesc o viață imperfectă. Viața este grea. Acest exercițiu poate fi făcut oricând te afectează ceva.

Gândește-te la o situație care îți aduce suferință emoțională pentru că te face să te simți
inadecvat(ă) într-un fel. Poate ai făcut ceva ce regreți sau poate ai eșuat într-un domeniu
important pentru tine. Alege o problemă de intensitate ușoară - moderată, nu o problemă mare,
deoarece dorim să construim gradual resurse de autocompasiune.

Poți simți disconfortul în corpul tău atunci când îți vine acea situație în minte? Dacă nu, alege o
situație mai dificilă, dar dacă simți prea mult disconfort, alege altă situație.

Odată ce simți disconfortul emoțional, observă dacă poți accepta în întregime acea suferință.
Lasă-ți inima să se topească atunci când simți aceste sentimente dificile, las-o să te aline și ai grijă
de tine însuți (însăți) pentru că e atât de dificil. Poți să îți oferi ție însuți (însăți) în acest moment
prezența ta iubitoare și conectată?

Respiră adânc de două sau de trei ori și închide ochii pentru câteva momente pentru a te pregăti.
Pune-ți mâinile la inima ta sau fă un alt gest caracterizat de suport și autocompasiune.
Încearcă să îți vorbești ție însuți (însăți), tare sau încet, folosind cuvinte pline de căldură, sprijin,
compasiune. De exemplu:
“Îmi pare atât de rău că te simți așa rău în legătură cu tine însuți (însăți) acum, dar aceste trăiri nu
vor dura o veșnicie. Sunt aici pentru tine. Va fi bine. ”
“Durerea eșecului este aproape copleșitoare. Nu o pot face să dispară, dar voi încerca să am curaj,
răbdare și inimă deschisă”.
“Wow, chiar am dat-o în bară. Îmi doresc să nu o fi făcut, dar am facut-o. E chiar greu să te simți
așa. Nu e nimic ce aș putea să fac ca să schimb faptul că sunt o ființa umană imperfectă care
uneori greșește. Promit să încerc să mă accept pe mine însumi (însămi) cu înțelegere și cu
bunătate”.

Poți să te lași pe tine însuți (însăți) să fii o ființă umană completă? Poți să începi prin a renunța la
perfecțiune și prin a recunoaște că faci tot ce poți tu mai bine? Încearcă să îți vorbești folosind
aceste cuvinte care confirmă imperfecțiunea, dar care oferă și un sentiment de acceptare
necondiționată. 
Poți folosi astfel de cuvinte cu un prieten sau cu cineva de care chiar îți pasă. De exemplu:
“Este în regulă să privești necazul cu o atitudine de compasiune, e în regulă să fii imperfect”.
Exercițiu extras din cartea lui Neff, K., & Germer, C. (2018). The Mindful Self-Compassion Workbook:
A Proven Way to Accept Yourself, Build Inner Strength, and Thriveÿ ÿ. Guilford Publications.



Vă invităm să reflectați asupra cuvintelor de mai jos:

 

“A fost băgat în temniță. Dar observația «a fost supus

suferințelor» este o completare a ta” 

- Epictet, Diatribe, 3.8.5b-6a

 

Promit să fiu în

siguranță!



Felicitări! Ați parcurs toate exercițiile intervenției auto-

administrate. 

 

Promit să trăiesc  în

armonie!


