
CUM  SA  FIM  FERICITI



CE ESTE FERICIREA?

 Fericirea este definită ca o trăire emoţională pozitivă faţă de propria viaţă.                             

 Evident, când vorbeşti de propria viaţă te referi la trecut, prezent şi viitor. 

 Aşadar, pentru a fi fericit, trebuie să fii

 (1) mulţumit de trecut, 

 (2) (cât mai) bucuros în prezent şi

 (3) optimist faţă de viitor.



DE CE ESTE IMPORTANTA FERICIREA?

 Fericirea nu este un scop.                                                                                                    

Ea devine însă un mijloc în atingerea scopului.                                                                                           

Fericirea favorizează acele comportamente (adaptative) şi

structuri mintale (stil de gândire) care au funcţie evolutivă. 

 Fericirea poate creşte speranţa de viaţă cu aproximativ 10 ani

(susţinând stări de sănătate fizică şi psihologică). 

 Performanţa unui guvernări ar trebui să fie exprimată nu în produsul intern 

brut, ci în nivelul de fericire al poporului guvernat.



UNDE?

 Pot să-ti spun locul unde se află fericirea ta – în tine.   

 Iar drumul spre ea – dezvoltarea maximă a tuturor abilităţilor tale.

(Psiholog rus Mihail Litvak)







CAUZELE  FERICIRII

 (1) Factorii genetici – aproximativ 50%

 (2) Circumstanţele de viaţă (ceea ce ţi se întâmplă) – aproximativ 10%

 (3) Factori psihosociali – aproximativ 40%

 Sănătatea şi un stil de viaţă sănătos

 Reţelele sociale

 Religia/Cultura (care îţi dau sens şi semnificaţie)

 Banii



COMPONENTE ALE FERICIRII

Psihologul american Martin Seligman arată – pe baza studiilor de specialitate –
că fericirea are trei componente („fericiri”) diferite:

 Viaţă Plăcută - Fericirea produsă de ceea ce faci (ex. faci sport, gândeşti,                                 

ieşi cu prietenii etc.) 

 Viaţă Bună - Fericirea produsă de îndeplinirea/satisfacerea dorinţelor personale

care exprimă punctele tari pe care le avem ca indivizi

(ex. realizarea unui proiect dacă eşti un om de ştiinţă etc.) 

 Viaţă cu Sens - Fericirea produsă de îndeplinirea/satisfacerea dorinţelor

transpersonale (ex. norme şi valori asumate de noi şi comunitate) 

 Toate cele trei componente sunt importante pentru o viaţă fericită,                                                          

dar cea mai stabilă şi puternică este Viaţa cu Sens!



CUM POTI SA FII MULTUMIT DE TRECUT?

 Dacă trecutul tău este ceva de care eşti mulţumit deja, lucrurile sunt în ordine.                           

Dacă trecutul nu te mulţumeşte, trebuie să faci nişte schimbări.                                                                             

Evident, trecutul este greu de schimbat.                                                                                                            

Sunt însă patru lucruri pe care le poţi face pentru a ajunge să-l accepţi

şi să fii mulţumit de el:                

 (a) Iartă-i pe cei care ţi-au greşit; dacă se poate, spune-le asta.                                               

Cuvântul/gândul cheie este: TE IERT! 

 (b) Recunoaşte greşelile pe care le-ai făcut; dacă se poate, cere-ţi iertare de la persoanele

cărora le-ai greşit. S-ar putea ca unele să nu te ierte, dar vei rămâne împăcat

că ai făcut tot ce depinde de tine în acest sens.

Cuvântul/gândul cheie este: IARTĂ-MĂ! 

 (c) Fii recunoscător celor care te-au ajutat; dacă se poate, multumeşte-le.                  

Cuvântul/gândul cheie este: MULŢUMESC! 

 (d) Iubeşte-i pe cei care contează; dacă se poate, spune-le asta.                                           

Cuvântul/gândul cheie este: TE IUBESC!





CUM POTI SA FII BUCUROS IN PREZENT 

 (1) Trebuie să faci lucruri care îţi produc plăcere.                                                                                              

Mulţi oameni, dacă sunt întrebaţi, nu sunt capabili să menţioneze imediat

zece activităţi care le produc plăcere.                                                                                                                            

 Unii pot face lista, dar numai după un timp de gândire.                                                                                          

 Foarte mulţi, deşi pot genera lista, nu implementează aceste activităţi.                                                               

 Aşadar, puţini oameni sunt conştienţi de activităţile care le produc plăcere

(aşa cum ştim cum ne cheamă) şi le implementează sistematic în viaţa de zi cu zi.

 (2) Trebuie să-ţi formulezi dorinţe realiste, care corespund punctelor tari

pe care le ai ca individ, în termeni raţionali („good life”).                                                                                                       

Altfel spus, o dorinţă se formulează în termeni „preferenţiali” nu în termeni

„absolutişti/rigizi” (de „trebuie cu necesitate”). 





IRATIONAL / RATIONAL

 Semnificaţiile iraţionale sunt exprimate de:                                                                                                              

(1) Eu trebuie să…;                                                                                                                           

(2) Ceilalţi trebuie să…;                                                                                                                           

(3) Viaţa trebuie să…                                                                                                                            

 Semnificaţiile raţionale sunt exprimate de:                                                                                                           

(1) Eu prefer să…;                                                                                                                           

(2) Aş prefera ca ceilalţi să…;                                                                                                                           

(3) Ar fi bine ca viaţa să…  



EXEMPLE
 Cu referire la propria persoană:

 (a) „Trebuie cu necesitate să reuşesc în această sarcină şi nu pot concepe

şi accepta altceva.” (iraţional)

 (b) „Mi-ar plăcea teribil de mult să reuşesc în această sarcină şi fac tot ce depinde de mine 

(omeneşte) în acest sens, dar accept faptul că uneori, indiferent ce fac eu, lucrurile nu se 

întâmplă aşa cum îmi doresc.” (raţional)

 Cu referire la ceilalţi:

 (a) „Ceilalţi trebuie (cu necesitate) să mă aprecieze şi nu pot concepe şi accepta altceva.” 

(iraţional)

 (b) „Mi-ar plăcea teribil de mult ca ceilalţi să mă aprecieze şi fac tot ce depinde de mine 

(omeneşte) în acest sens, dar accept faptul că uneori, indiferent ce fac eu, lucrurile nu se 

întâmplă aşa cum îmi doresc.” (raţional)

 Cu referire la viaţă:

 (a) „Viaţa trebuie (cu necesitate) să fie uşoară (dreaptă/frumoasă) şi nu o pot concepe şi

accepta altfel.” (iraţional)

 (b) „Mi-ar plăcea teribil de mult ca viaţa să fie uşoară (dreaptă/frumoasă) şi fac tot ce depinde

de mine (omeneşte) în acest sens, dar accept faptul că uneori, indiferent ce fac eu, lucrurile nu 

se întâmplă aşa cum îmi doresc.” (raţional)



DORINTE RATIONALE

 Dorinţele formulate raţional pot fi:                                                                                                                            

 (a) cât mai multe şi mai diverse – stil care potriveşte cultura modernă/occidentală

 (b) prudente – îţi doreşti doar ceea ce ştii că poţi obţine

 (c) minimale – îţi doreşti doar ceea ce ai deja.                                                                                                 



CUM POTI SA FII BUCUROS IN PREZENT

 (3) Trebuie să ai o grilă de valori explicite care să susţină dezvoltarea unor relaţii

transcendente (ex. Dumnezeu, umanitate, fiinţe superioare, univers).                                                          

 Mulţi oameni, dacă sunt întrebaţi, nu sunt capabili să menţioneze imediat valorile

cardinale şi centrale pe care le au în viaţă.                                                                                                                          

 Unii pot face o listă cu ele, dar numai după un timp de gândire.                                                                      

 Foarte mulţi, deşi pot genera lista de valori, nu implementează aceste valori în viaţa

de zi cu zi. 

 Aşadar, puţini oameni au şi/sau sunt conştienţi de valori care să le marcheze viaţă

(aşa cum ştim cum ne cheamă, etc.) şi le implementează sistematic în cotidian. 



INVENTAR  DE  POSIBILE  VALORI

 Acțiune, Adevăr, Ambiție, Armonie, Bani, Bucurie, Bunătate, Binefacere, 

 Câştig, Compasiune, Competiție, Calm, Confort, Cinste, Competență, 

Corectitudine, Creativitate, Cunoştințe, Credință, Curaj, 

 Disciplină, Dragoste, Echilibru, Educație, Eficiență, Empatie,                                     

Entuziasm, Excelență, Familie, Fericire, Flexibilitate, Frumusețe, 

 Independență, Inspitație, Integritate, Inteligență, Împlinire, Înțelepciune, 

 Libertate, Loialitate, Linişte sufletească, Muncă in echipă, Natură, 

 Onestitate, Onoare, Pace, Perseverență, Prietenie, Putere, Protecție, Perfecțiune, 

 Realizare, Recunoaştere, Respect, Responsabilitate, 

 Succes, Sănătate, Siguranță, Spontaneitate, Stabilitate, Statut social, 

 Timp liber, Tărie, Toleranță, Voiosie



CUM POTI SA FII OPTIMIST CU PRIVIRE LA VIITOR

 Ce este optimismul? 

 Optimismul derivă din latinescul „optimum” care înseamnă „cel mai bun”.                                                  

Aşadar, optimismul este un stil cognitiv care te determină ca în orice situaţie

să vezi şi/sau să aştepţi/să prezici cel mai bun rezultat.                                                                                                                            

 În contrapondere, pesimismul derivă din latinescul „pessimus” care înseamnă

“cel mai rău”.                                                                                                                           

Aşadar, pesimismul este un stil cognitiv care te determină ca în orice situaţie

să vezi şi/sau să aştepţi/să prezici cel mai rău rezultat.                                                                                                                          

 În ciuda înţelesurilor etimologice, studiile de specialitate arată că optimismul şi

pesimismul nu sunt concepte bipolare: optimism crescut nu înseamnă pesimism

scăzut sau invers.                                   

 Cineva care nu este optimist poate să fie realist (din latinescul „realis” adică „real”) 

sau dezinteresat de a face predicţii/a aştepta ceva



PESIMISM, OPTIMISM, REALISM

 Nu orice formă de optimism este însă bună.                                                                    

Trebuie să avem un „optimism realist”. 

 Pesimismul susţine stări emoţionale negative (ex. tristeţe), făcându-ne să pierdem

oportunităţi. 

 Optimismul susţine stări emoţionale pozitive, dar ne poate reduce capacităţile de a 

identifica pericole şi vulnerabilităţi.                                                                                                                         

 Realismul, în sensul său profund, este greu de atins dată fiind complexitatea lumii

în care trăim, raportată la limitele minţii umane.                                                                                                              

 Optimismul realist este un optimism dublat şi controlat de gândire raţională

(care are suport logic, empiric şi/sau pragmatic).                                                                                    



CUM POTI SA FII OPTIMIST?

 (1) Fixează-ţi scopuri pro-sociale, care corespund unui ideal cultural                                               

din mediul din care faci parte

 (2) elaborează planuri pentru atingerea lor

 (3) încearcă să le implementezi, urmând aceste planuri şi

aşteptându-te să obţii rezultatele dorite.



RETETA STIINTIFICA A FERICIRII
 A face frecvent comportamente care ne produc plăcere („pleasant life”)

 A face sport, a ieşi cu prietenii etc. (adaptative)

 A avea dorinţele personale şi transpersonale: 

 Corect orientate 

Dorinţele personale orientate asupra („good life”):

Sănătăţii şi a unui stil de viaţă sănătos

Dezvoltării unor relaţii interumane satisfăcătoare

 Implicării active în diverse proiecte profesionale şi/sau de viaţă

Dorinţele transpersonale orientate asupra („meaningful life”):

Dezvoltării unor relaţii transcendente (ex. Dumnezeu, umanitate, univers)

Asumării unei grile de valori explicite şi ierarhizate, active.                                                                                   

 Corect formulate 

Preferenţial, acceptând raţional că s-ar putea să nu se îndeplinească mereu



PASTILA PSIHOLOGICA A FERICIRII

 Fă ceea ce îţi place, dar care nu-ţi face rău!

 Fii implicat în proiecte personale!

 Construieşte-ţi o reţea socială minimală!

 Construieşte-ţi sens şi semnificaţie prin asumarea unor valori

şi a unor relaţii transpersonale!

 Schimbă ceea ce nu îţi place!

 Acceptă ceea ce nu poţi schimba!



EXERCITII PENTRU FERICIRE

 Elaboraţi o listă de 10 comportamente care vă produc plăcere
şi pe care le veţi face în următoarea lună

 Stabiliţi-vă ca scopuri personale: 

 Îmbunătăţirea sănătăţii
– Ce veţi face?......................

 Întărirea/dezvoltarea unor reţele sociale
(inclusiv interacţiuni mai frecvente în familie)

– Ce veţi face?..................................................

 Implementarea unor proiecte realiste
– Ce veţi face?...................................

 Stabiliţi-vă scopuri transpersonale şi o grilă de valori: 

 Dezvoltaţi sens şi semnificaţie prin religie şi/sau cultură
– Ce veţi face?..................................................................

 Precizaţi-vă grila de valori şi să o ştiţi precum propriul nume





CHIMIA  FERICIRII

 Fiecărei stări afective, fiecărui gand, în funcţie de conotaţia lui, dacă e 

pozitiv sau negativ, el are o consecinţă fastă sau nefastă asupra stării

noastre de sănătate.

 Hormonii fericirii: dopamina, serotonina, endorfinele, ocitocina

 Absenţa fericirii: depresie, nelinişte, alienare, angoasă, izolare.

 Tot ce trece prin creierul nostru, orice gand, orice sentiment, dacă are o 

conotaţie pozitivă sau negativă, modifică chimia noastră şi această chimie

este favorabilă sau nefavorabilă adică nocivă, în funcţie de conţinutul

acestor sentimente. 



COMUTAREA

 Cum ne controlăm gândurile când suntem bombardaţi de veşti rele,                                     

de angoase, de tot ce ne poate frânge echilibrul interior?

 Se impune obligaţia noastră de a încerca să ne comutăm de pe o stare 

negativă pe o stare pozitivă. 

 Simpla concentrare, schimbarea unei idei negative, obsesive, neliniştitoare, 

angoasante, de depresie, de anxietate, pe una pozitivă. 

 Să ne amintim un eveninent fericit din viaţa noastră din trecut sau

să ne imaginăm.

 Comutarea echilibrează fiziologia celor două emisfere cerebrale,                                        

se reglează la nivel biochimic şi revenim la o stare propice sănătăţii.



EXERCITIUL  FERICIRII

 Invăţarea

 Efortul de a învăţa între două minute şi patru ore pe zi este o soluţie.

 Neuronii se refac, cel puţin la nivelul hipocampului. 

 In momentul în care gândim, se face o selecţie, se separă reţele neuronale

pentru gândurile pozitive şi pentru gândurile negative.

 Sentimentele negative, nefaste, împiedica refacerea neuronilor

şi de aceea apar golurile în memorie.



COMUTAREA

 Când comutăm pe un alt subiect şi vrem să ieşim dintr-o stare de 

anxietate, de depresie care ne apasă şi tinde să ne copleşească ce facem, 

mutăm în altă zonă a creierului.

 Zonele care au fost ocupate în trăirea negativă intră în repaus şi

se activează altă zonă care corespunde stării de sentimente pozitive

şi în acest fel facem echilibrarea celor două zone din creier,                                                 

atât sub raport neurofizic, cât şi sub raport biochimic.

 Este foarte important să te comuţi de pe o stare favorabilă bolii,                                          

pe o stare de sănătate, favorabilă longevităţii, sănătăţii neuronale.

 Suntem prizonierii propriei minţi.





ALEGE SA FII FERICIT!

 Fericirea este o alegere!

 Ea se naște în noi şi nicidecum nu se află în afara noastră.                                    

 Noi interpretăm lumea şi o colorăm în funcție de ceea ce ne imaginăm 

că vedem. 

 Avem de îndepărtat valuri de culori şi ceață iluzorie ca să putem vedea ceea ce 

numim realitate!   

(prof. psihoterapeut Gina Chiriac)

„Nu evenimentele ne influenţează, ci modul în care le interpretăm” - Epictet



CHEIA  FERICIRII

 Psihologul american Robert Waldinger, directorul studiului asupra

dezvoltării adulţilor, desfăşurat la Universitatea Harvard, a identificat,                               

în cadrul unei cercetări, trei dintre secretele fericirii

 Oamenii de ştiinţă i-au intervievat pe aceştia în legătură cu mariajele lor,                                               

satisfacţia oferită de locul de muncă şi activităţile sociale o dată la fiecare

doi ani, monitorizându-le şi sănătatea fizică o dată la cinci ani. 

 Rezultatele au arătat că relaţiile bune cu cei din jur ne fac mai fericiţi şi mai

sănătoşi.

 „Pe parcursul a 75 de ani, cercetarea a arătat că oamenii fericiţi, cu o viaţă bună,                     

sunt cei care se bazează pe relaţii, pe familie, pe prieteni şi pe cei din jurul lor, 

în general”, a declarat psihiatrul Robert Waldinger.



CERCETAREA

 Relaţiile apropiate: Persoanele care au avut relaţii mai apropiate cu familia, 

prietenii şi cunoştinţele lor au fot mai fericite şi mai sănătoase decât ceilalţi

subiecţi şi au avut vieţi mai lungi, 

 În schimb, persoanele care nu au păstrat o relaţie bună cu cei din jurul lor au 

fost mai puţin fericite şi au avut probleme de sănătate fizică şi mintală grave.

 Calitatea relaţiilor: Nu doar ideea de companie contează, ci şi calitatea

relaţiilor. Persoanele căsătorite, cu probleme în căsnicie, care se ceartă constant 

şi nu îşi arată afecţiunea, sunt mai puţin fericite decât cele necăsătorite, 

conform studiului

 Căsniciile stabile. Persoanele căsătorite care nu s-au aflat în pragul divorţului,                                      

nu au fost separate de parteneri şi nu au avut probleme serioase în căsnicie,                                  

au o sănătatea fizică şi o memorie mai bună, spun cercetătorii.



SFATURI PENTRU O VIAŢĂ RAŢIONALĂ ŞI FERICITĂ

 Să doreşti şi să faci tot ceea ce depinde de tine ca lucrurile să se întâmple

aşa cum vrei tu dar în acelaşi timp să ţii minte că nu scrie niciunde că lucrurile

TREBUIE cu necesitate să se întâmple aşa cum vrei tu.

 Ar fi de dorit ca ceilalţi să te trateze corect dar asta nu înseamnă că şi

TREBUIE cu necesitate să o facă.

 Ar fi de dorit să reuseşti în tot ceea ce faci dar asta nu înseamnă că şi

TREBUIE cu necesitate să reuşeşti.

 Ar fi de dorit ca viaţa să fie uşoară şi dreaptă dar asta nu înseamnă că şi

TREBUIE cu necesitate să fie aşa.



SFATURI

 Dacă lucrurile nu se întâmplă aşa cum ţi-ai droit, asta nu înseamnă că eşti

fără valoare ca om, ci doar că ai avut un comportament mai puţin performant                            

care probabil poate fi îmbunătăţit.

 Dacă lucrurile nu se întâmplă aşa cum ţi-ai droit, nu înseamnă că este o catastrofă

(cel mai rău lucru care ţi se putea întâmpla) ci este doar un lucru neplăcut,                                                

fără ca asta să însemne totuşi că este cel mai rău lucru care ţi se poate întâmpla

şi că nu te mai poţi bucura de viaţă.

 Dacă lucrurile nu se întâmplă aşa cum ţi-ai droit, poţi tolera asta şi merge mai departe

bucurându-te de viaţă, deşi este mai greu la început, până porneşti.



O VIATA FERICITA

 Este plăcut să ai aprobarea şi dragostea celorlalţi

şi fă tot ceea ce este omeneşte posibil să le obţii

dar aminteşte-ţi că şi fără ele te poţi accepta ca fiinţă umană

care are dreptul să se bucure de viaţă

 Este de preferat să faci lucrurile perfect                                                                                                  

dar este omeneşte să faci greşeli.

 Oamenii reacţionează aşa cum doresc ei nu cum doreşti tu

şi aminteşte-ţi că ei, ca şi tine, nu sunt perfecţi.



ANOTIMPURILE VIETII





FITI FERICITI…ACUM!



















COPACUL FERICIRII





VA MULTUMESC!
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VA MULTUMESC!


