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Introducere
Franz Kafka, Diana- printesa de Wales, Jim Carrey, Jon Bon Jovi, Winston
Churchill si Woody Allen – ce au ei in comun pe langa faptul ca sunt celebri?
Probabil ca putem gasi multe lucruri in común date de viata intensa pe care o
traiesc sau au trait-o, de statutul lor, sau de faptul ca toti au fost sau sunt modele
pentru cei din jur. Dar ce este mai putin evident este ca fiecare dintre ei a fost
marcat de o experienta de ordin interior care le-a transformat viata la nivel profund.
Fiecare dintre ei la un moment dat au trecut prin sentimente de inutilitate si
gol interior, prin tristete, lipsa de motivatie si incapacitatea de a gasi sensul vietii.
Pe unii dintre ei aceste macinari, stari dezolante, cautari, i-au ajutat sa se afunde
in abisul interior si sa gaseasca forta lor adevarata de a crea, de a se schimba
si de a evolua. Au gasit puterea interioara care i-a calauzit in devenirea lor ca
personalitati ce au incantat milioane de oameni, au marcat destine si momente
cruciale din istoria omenirii.
Povestea lor este talcul sau finalul fericit din povestea a mii si milioane de
oameni care in prezent sufera de depresie. Dincolo de ceea ce inseamna depresia
ca tulburare psihica, ea a devenit un fenomen social pe care il traiesc aproximativ
121 de milioane de oameni in intreaga lume.
Ce este depresia?
Iata o intrebarea care primeste multe raspunsuri, in functie de experienta si
perspectiva celui care vorbeste despre aceasta tema. Probabil Woody Allen ar
spune cu totul altceva decat Kafka… Cu umorul sau specific ar afirma ca depresia
este un exercitiu necesar ca sa iti imbunatatesti stilul de plans si grimasele triste,
pe cand Diana ar utiliza niste cuvinte alese cu grija printesei care atingea sufletele,
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si serioase si grave, cuvintele ei ar vibra pana ochii s-ar umezi.
E greu sa definesti o stare negativa generala proasta pentru intelesul tuturor;
pur si simplu stii ca nu esti bine, fara a putea numi ce nu este in regula sau
motivele pentru care te simti asa... Un o definitire completa este importanta in
cazul depresiei, ci e important sa intelegi simptomele, cauzele si cum sa faci sa te
desparti cat de repede si usor, nedureros de trairile care te macina.
Motivul pentru care am scris aceasta carte este unul simplu: sa ajut!
Vreau sa te ajut sa inveti sa te ajuti pe tine sau pe omul de langa tine, daca
acesta este in suferinta si ii poti da o mana de ajutor.
Cine mi-a furat fericirea ? Episoadele depresiei la romani este o carte care te
ajuta sa cunosti omul de langa tine, indiferent ca este vorba despre o persoana pe
care o admiri sau cineva strain. Imi doresc sa fie pentru tine un ghid despre cum
sa intinzi o mana de ajutor celui care are nevoie de acest lucru.
Este mai mult decat o poveste sau un studiu clinic ce prezinta cateva cazuri de
depresie tratate, desi sunt multiple povesti inserate care sa iti arate universalitatea
acestei tulburari si multiple modalitati de abordare si vindecare prin care viata
poate deveni pentru oricine o sursa de bucurie si implinire.
Dupa ce am imbratisat profesia de psiholog si am inceput sa lucrez ca lifecoach, principala problema a clientilor care veneau la usa cabinetului meu era
dispozitia proasta, indiferenta fata de propria persoana si cei din jur, lipsa unor
perspective sau obiective care sa ii anime, un tonus psihic si energetic scazut.
Am inceput sa recunosc acest pattern si dincolo de peretii cabinetului meu
pentru ca multiplele fatete ale depresiei pot fi intalnite la tot pasul: pe strada, in
chipurile trecatorilor, in muzica, in eroii prezentati la televizor sau in personajele
principale ale multor carti de beletristica sau dezvoltare personala.
Exista multiple carti pe piata scrise despre depresie si cu toate acestea, oamenii
inca nu recunosc simptomele depresiei, care sunt diferentele intre o tristete
pasagera si o forma de depresie care necesita ajutor specializat.
Dincolo de cuvintele de specialitate care ma pot consacra in lumea psihologiei,
eu am scris aceasta carte pentru tine, in termeni cat mai simpli, ca tu sa intelegi
ce poti sa faci ca sa ai o viata buna, ce sa faci ca sa te accepti asa cum esti si sa
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te simti bine in pielea ta.
Pentru mine, sa pot ajuta la vindecarea si transformarea destinelor oamenilor
cu care interactionez, sa ii ajut sa descopere latura frumoasa a vietii atunci cand
in jur pare intuneric, s-a conturat intr-un scop care imi da multumire si satisfactie
si ma ajuta sa imi definesc viata mea ca ceva plin de sens.
La inceput era doar un vis in care imi doream sa gasesc strategii si solutii
pentru a-i ajuta pe cei din jur. Fiecare pas pe care il faceam in domeniul cunoasterii
oamenilor, a psihologiei, m-a adus mai aproape si am inteles din ce in ce mai clar
ca pot face acest vis sa devina posibil. Acesta carte este o consecinta a acestui vis
implinit. Iar sentimentul de implinire pe care il simt acum cand cartea este citita
de tine, ca ai realizat ce ti-ai propus este atat de special incat imi doresc sa il simta
cat mai multi oameni.
Ma documentez in legatura cu depresia din anul 2007, insa am preferat sa
includ in aceasta carte ca referinta cercetari din ultimii 3 ani pe care le-am preluat
de pe www.descopera.ro si le-am completat cu explicatii si comentarii personale.
Vei gasi aici diverse remedii pentru tristete si stari depresive, pasi, sfaturi care iti
poti schimba viata complet daca le vei aplica zilnic si disciplinat. Povestile unor
oameni celebri si a unor fosti clienti te vor inspira pe drum ca exemple ilustrative
pentru conceptele psihologice complexe, astfel incat le vei putea intelege si aplica
pe tine sau cineva din jur.
Aceasta carte este pentru tine, sa devii erou in propria poveste sau sa devii
supereuroul in viata cuiva la care tii.
Este un punct de cotitura pe care l-a trait si Woody Allen in momentul in care
in ciuda criticilor a continuat sa regizeze filme si sa isi refaca viata personala dupa
mai multe casnicii esuate, sau Uma Thurman dupa cele doua divorturi cand a
realizat ca succesul si faima hollywoodiana nu pot alina durerea de a fi mama
singura. La rascruce de drumuri, ei au actionat diferit, au pornit un proces de
transformare la care te invit si eu prin paginile care urmeaza sa fii partas, asadar
ei au ales sa mearga pe un alt drum.
Pentru tine cum ar arata un punct de cotitura?
Incepe un nou drum in viata pe care stii ca poti sa o recreezi!
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Geniul unui om maruntel /
Psihanaliza din spatele unei comedii
S-a lasat pe spate si-a aranjat simandicoasa acea suvita de par care ii cazuse
pe fata. Un zambet larg o lumineaza in fata acestui barbat care nu este frumos
si e departe de a fi tipul gentleman sau cuceritor. Cu toate acestea, ea il place
pentru ca o face sa rada.
El, un domn maruntel, cu ochelarii rotunzi putin cazuti pe nas care isi cauta
cuvintele la fiecare pas si cu toate acestea, reuseste sa fie o companie aleasa si
inspirata.
Are un umor inteligent care o surprinde de fiecare data.
Era capabil sa faca o gluma despre cainele care este imbracat intr-o hainuta
roz de ploaie asemenataoare cu trench-ul Burberry al stapanei lui la fel de usor
cum putea ironiza incruntarea si incrancenarea unui prosper om de afaceri de la
dineu.
El si ea se privesc in ochi si pe de-o parte doresc sa uite de restul lumii, iar
pe de alta parte cuvintele celor din jur ii antreneaza intr-o discutie antrenanta
despre dragoste, relatii, familii, fidelitate si limitele sale. Toti savureaza aceeasi
sticla de sampanie la intalnirea organizata de el in care oamenii sunt pusi fata in
fata cu dorintele lor inconstiente. Sa se dedice dragostei sau mondenitatii? Cum
pot potoli acea parte amatoare de adrenalina relationala care tulbura cel mai
banal si cuminte personaj al unui scenariu clasic scris de Woody Allen?
Woody Allen este unul dintre cei mai activi si cunoscuti regizori si actori de la
Hollywood.
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Desi este criticat pentru multiplele sale relatii si casatorii, cat si pentru “ scenele
clasice” ale filmelor lui, motivul pentru care este atat de activ profesional este
incredibil:

Conform estimărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în anul 2020 depresia va
fi a doua cauză de dizabilitate, imediat după afecţiunile cardiovasculare.

“Toata viata mea m-am luptat constant cu tot felul de depresii,
teroare si anxietate (...) Eu fac filme deoarece, daca nu le-as face,
atunci nu ar fi nimic care sa-mi distraga atentia”,

Parafrazandu-l pe Nietzsche care spune ca “ ceea ce nu te omoara, te face mai
puternic”, Woody Allen este un subiect care ne ispira.
El a reusit sa depaseasca dispozitia trista care in general cauzeaza scaderea
capacitatii de lucru si a productivitatii in principalul sau aliat care il motiveaza sa
creeze si sa lucreze in continuare.
Intreaga sa munca titanica de scenarist, regizor si actor este una terapeutica.

a declarat Allen pentru BBC la un moment dat.
Pentru a-si pastra echilibrul, Woody Allen a mers la psihanaliza pe o perioada
de 30 de ani. S-a simtit intinerit si fericit dupa intreruperea terapiei si a sasea
casatorie, cea cu Previn.
Lasand latura sa umoristica sa vorbeasca, Allen a declarat la un moment dat:

“Lucrez la film dupa film si aproape ca ma ard la flacara slaba a
depresiei. Stii, nu e genul de depresie care te faca sa abuzezi de
medicamente sau droguri. Chiar nu imi pasa daca oamenilor nu le
place un film prea mult si nu obtin prea multa placere daca filmul e
un succes”.
Activitatea il tine in priza si cu mintea focusata catre creatie, iata modalitatea
de a depasi depresia pe care celebrul Woody Allen a descoperit-o si care l-a
consacrat in lumea intreaga ca un om productiv si activ. Neperturbat de critici si
controverse, Woody Allen merge inainte cu viata si filmele sale.
Depresia reprezintă, la nivel global, una dintre cele mai frecvente cauze ce
afectează starea de sănătate, cu impact major asupra funcţionalităţii pacientului,
ce duce la scăderea productivităţii şi a capacităţii de lucru si izolare. In cazuri
severe, persoana depresiva pierde dorinţa de a trăi. La nivel global, depresia
afectează aproximativ 121 de milioane de oameni; numai în Europa se estimează
că peste 50 de milioane de persoane suferă de această boală.
In prezent, depresia majoră este a patra boală ca răspândire pe glob,
reprezentând una dintre problemele grave de sănătate ale omului contemporan.
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Lupta din interiorul persoanei care traverseaza depresia ( niciodata nu am
privit depresia ca fiind o boala) este o lupta intre viata si moarte, intre nou si vechi,
intre putere si slabiciune, intre bine si rau.
Singura modalitate de a invinge in aceasta batalie este pacea, sa fluturi
steagul alb, sa te accepti asa cum esti si sa incepi sa construiesti dedicat, zi de zi,
o viata mai buna, constienta, in care sa opresti acest razboi si sa instaurezi pacea
si linistea.
E o misiune provocatoare care ne transforma in fiinte mai puternice, mai
constiente si autonome. Majoritatea povestilor oamenilor de succes au momente
cruciale, traite la o intensitate maxima si cu implicatii speciale care ajung sa
defineasca destinul acestora, cum este si cazul lui Woody Allen .
Pe masura ce anii trec,acesta pare tot mai senin, iar filmele sale sunt din ce in
ce mai multe.
Si desi a renunta sa mai joace in filmele sale, femeile inca sunt amuzate de
glumele lui, isi aranjeaza tinuta si zambesc ii dorinta de a-i fi pe plac, iar el primeste
atentia pozitiva pe care o cauta, si care ii spune ca este pe drumul cel bun ...
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Cum vede psihologul din mine
depresia ?
Pentru multi oameni cu care am lucrat, depresia parea sa fie un fapt ce nu
poate fi schimbat, o boala pe care o data dobandita, trebuie sa te inveti sa traiesti
cu ea. Multi dintre cei cu care am lucrat pentru a depasi acesta tulburare aveau
credinta ca depresia este o boala incurabila!
In consecinta, traiau impreuna cu ea ca si cum s-ar fi identificat cu depresia si
acum trebuie sa invete sa convietuiasca in acealasi corp.

Episodul 2
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Mie imi cereau ajutorul pentru a-i invata cum sa traiasca impreuna cu boala,
nu pentru a-i invata sa fie fericiti sau sa se vindece.
Deseori mi se vorbea despre o lupta din interiorul omului aflat in suferinta si
neputinta de a face fata gandurilor negative si sentimentului de vid interior.
Acesta lupta tine omul captiv in inchisoarea creata de propriile ganduri si
sentimente. Ca orice condamnat, se asteapta eliberarea si gratierea din afara, de
la o alta persoana. Cine mi-a luat fericirea si libertatea?
In calitate de psiholog si coach, am fost imbracata prin natura profesiei cu
aceste haine de salvator. Insa eu le-am simtit ca pe un corset care imi taia mie
respiratia, iar celuilalt libertatea de a actiona.
Cand mi se cerea ajutorul, raspunsul meu era unul care ridica deseori semne
de intrebare in fata clientilor mei. Le spuneam ca tot ce pot eu sa fac este sa ii
ajut sa se ajute singuri.
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De-a lungul timpului, am ghidat mai multe persoane pe acest drum de a se
ajuta si de a accepta viata, asa cum este ea, plina de constraste emotionale. Ii
invitam sa se gandeasca la intrebari precum:
Ce ar fi fericirea daca nu am cunoaste si tristetea?
Cum am recunoaste entuziasmul daca nu am sti ce e deznadejdea?
Cum putem evolua daca nu am avea si momente critice?
Iti poti imagina ca escaladezi un munte daca nu ar fi printre piscuri, vai si
platouri?
Oricat de paradoxal suna, depresia poate fi inaltatoare daca i se exploreaza
potentialul.
Depresia poate insemna fericire si iubire de sine si iti voi explica cum se poate
face trecerea de la un pol catre celalalt.
Pentru a face acest salt este necesar sa o poti recunoaste, in primul rand. Sa nu
te mai minti pe tine sau pe altii din jur ca totul e ok, cand de fapt in interior simti
ca te prabusesti.
Conform Organizatiei Mondiala a Sanatatii (OMS) peste 10% din populatia
planetei sufera de diferite forme de depresie, insa parerea specialistilor care se
ocupa de sanatate este ca procentul este unul mai mare. O mare parte din cei care
sufera in tacere nu recunosc simptomele acestei afectiuni sau nu sunt suficient de
bine informati cu privire la posibilitatile de tratament existente.
Depresia este in primul rand o tulburare a vietii emotionale, asadar simptomele
“ cheie” se inregistreaza la acest nivel prin:
- tristete, deznadejde, lipsa sperantei sau indiferenta;
Aceste sentimente sunt resimtite zilnic.
Oamenii relateaza stari de gol sufletesc, lipsa dorintei de a trai, se considera o
“ cauza pierduta” si o povara pentru cei din jur.
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- lipsa interesului fata de toate activitatile agreate in trecut;
Datorita unui tonus psihic general scazut, persoana este demotivata sa
actioneze si renunta la vechile hobby-uri. Activitatile care inainte ii pareau usoare
si umpleau persoana de energie, devin consumatoare de energie si in consecinta
sunt evitate. Persoana depresiva renunta efectiv la hobby-urile sale, la ceea ce ii
placea sa faca inainte.
- dificultati de relationare si evitarea grupului de prieteni
Izolarea sociala apare ca urmare a sentimentelor de inadecvare, de inferioritate
resimtita fata de ceilalti si de sentimentul de a nu fi destul de bun comparativ cu
cei din jur. Sunt evitati chiar si prietenii de o viata deoarece persoana depresiva
simte vinovatia de a-l fi dezamagit pe celalalt, dar totodata se simte neintealesa si
singura in suferinta sa.
In general, toate relatiile unei persoane depresive au de suferit. Izolarea si
departarea acestuia, refuzul comunicarii creste distanta interpersoanala dintre
suferind si cei din jur. Persoana depresiva isi construieste un castel in jurul sau pe
ale carui ziduri e foarte dificil sa escaladezi.
- lipsa interesului pentru relationarea cu sexul opus si pentru activitati
sexuale
Aceasta este o consecinta fireasca a lipsei de energie si a evitarii contactelor
sociale.
- iritabilitate si anxietate;
Schimbarea temperamentului si agresivitatea inexplicabila sunt starile
explozive prin care izbucnesc persoanele depresive. Datorita tensiunii intrapsihice
vulcanice, modalitatea de detensionare caracteristica este furia (crizele de nervi).
Imposibilitatea de a se relaxa datorita gandurilor care circula cu cea mai mare
viteza creeaza o puternica tensiune psihica. Anxietatea apare deseori ca urmare a
acumularii acestei tensiuni si a observarii neputintei de relaxare.
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- adoptarea cu greu a deciziilor
Depresia impiedica gandirea limpede si concentrarea, astfel incat pana si
cele mai simple decizii par dificil de adoptat; iar o simpla decizie devine o sarcina
coplesitoare. Toate acestea sunt insotite de sentimente de vina si neconcordanta
cu asteptarile celor in jur si standardele societatii.
- sentiment de vinovatie sau inutilitate
De regula, aceste sentimente sunt exagerate si apar in situatii inadecvate.
Sentimentul de vinovatie poate aparea la savarsirea unor greseli minore,
neidentificate de cei din jur, sau in situatii care nu tin de cel in cauza; persoana
depresiva are intentia de a se considera invinovatit/vinovat pentru greselile altor
persoane.
- tendinte sinucigase/ contemplare asupra mortii
Unele persoane considera ca moartea lor ar reprezenta un bine general, viata
fiind lipsita de importanta.
Alte persoane alcatuiesc planuri foarte explicite prin care sa se autovatameze.
Depresia este o tulburare aparte prin faptul ca aceste simptome emotionale
sunt insotite de simptome fizice. Din acest motiv multi oameni care sufera de
depresie se prezinta la medicul de familie in incercarea de a trata aceasta tulburare
cu o pilula magica, eventual cu niste vitamine care sa ii puna pe picioare.
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Cele mai frecvente simptome fizice ale depresiei sunt:
- dureri de cap, migrene
- dureri musculare
- probleme digestive- greata, diaree, constipatie
- tulburari alimentare - lipsa poftei de mancare sau apetit crescut,
eventual tendinte bulimice
- slabiciune generala a corpului, epuizare. Indiferent de numarul de ore de
somn, persoana depresiva se poate simti obosita si epuizata; ridicarea din pat
dimineata devine o sarcina tot mai grea sau chiar imposibila.
- tulburari ale somnului - insomnii sau somn prelungit. In general, persoana
depresiva intampina probleme cu somnul: fie nu reuseste sa adoarma seara,
fie se trezeste la ore foarte matinale, fie doarme mult peste numarul de ore de
somn obisnuit.
- durerile - sunt resimtite mult mai violent deoarece persoana depresiva are
pragurile senzoriale mai scazute decat o persoana sanatoasa, asadar orice
durere este resimtita mai intens.
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Cum poti recunoaste o persoana
care sufera de depresie?

Episodul 3

Poate ca este dificil sa iti imaginezi ca o printesa poate fi trista, ca isi doreste sa
moara deoarece ii este extrem de dificil sa faca fata unui asemenea stil de viata.
La fel cum se poate intampla sa iti fie greu sa iti imaginezi ca un actor de
comedie, de talia lui Jim Carrey, s-a luptat ani in sir cu depresia.
In spatele mastilor de persoane publice, invatate sa zambeasca si sa
infrumuseteze lumea prin prezenta lor, razbate o reala suferinta. Fata lor fara
machiaj spune adevarata lor poveste, din spatele ecranului si culiselor.
Starile noastre emotionale si ceea ce traim se “ imprima “ pe fata noastra. Din
acest motiv ridurile pe care le face o persoana sunt concludente asupra modului in
care traieste acea persoana. Cineva care se incrunta mult, va face riduri verticale
in centrul fruntii, pe cand o persoana care zambeste foarte des va face in coltul
ochilor riduri verticale, ascendente.
[Persoanele depresive au o mimica aparte care le demasca chinul interior si
suferinta.
Mimica este in general foarte saraca.
Ochii sunt goi si lipsiti de stralucire. Privirea este pierduta, nu este focalizata si
evita contactul vizual. Si ochii par grei, privind mai mult in jos.
Colturile gurii sunt aplecate.
Senzatia este de “fata cazuta” lipsita de tonus.
La nivelul corpului observi o lentoare in miscari si preferinta de a sta cat mai
mult timp nemiscata.
Gesturile sunt lente si miscarile sunt apropiate de corp.
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De regula are corpul lipsit de tonus, musculatura slab dezvoltata si o tendinta
de a se aduna: isi incruciseaza mainile, picioarele, isi acopera fata cu mainile frecvent.
Imbracamintea pe care o prefera este in nuante inchise si cat mai neutre.
Dialogul cu un depresiv este unul extrem de greu, inclusiv pentru psihologi si
psihiatri, acesta
vorbeste greu, tonul este unul jos, cuvintele sunt alese cu greu si ritmul vorbirii
este lent.
Comunicarea este dificila, caci tendinta depresivului este aceea de a evita
contactele . La nivelul limbajului, se observa tendinta catre generalizare:
intotdeauna, nimeni, niciodata, nimic, nu pot, e imposibil si foarte multe negatii.
Una dintre caracteristicile depresiei este persistenta gandurilor negative si un
limbaj interior care descurajeaza si culpabilizeaza pentru cele mai marunte lucruri.
Astfel, persoana care traverseaza depresia reproduce in mod constant ganduri
care ii intaresc starea de deznadejde, tristete, neajutorare.
Gandurile cele mai frecvente sunt:
- Nu am nici o valoare si niciodata nu voi reusi nimic.
- Orice as face, nu voi avea succes niciodata.
- Nimeni nu ma poate iubi deoarece sunt fara valoare.
- Nu pot face nimic bine.
- Merit sa fiu tratat cat mai rau posibil.
- Ce sens are sa merg inainte? Nu voi putea trece peste acest lucru niciodata.
- Nu pot schimba lucrurile oribile care mi s-au intamplat, aşa ca sunt blestemat
pentru totdeauna.
- Viaţa e groaznica şi aşa va fi intotdeauna.
Dintre persoanele cu care am lucrat de-a lungul timpului, Carmen (numele este
fictiv) a fost singura persoana care prezenta toate aceste simptome
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Carmen era o femeie simpla, de la tara, cu o educatie elementara, diabetica si
un istoric al depresiei de peste 20 de ani.
In momentul in care am cunoscut-o, avea 62 de ani si statea toata ziua in pat.
Spunea ca nu are ce sa faca sau cu cine sa vorbeasca, desi locuia impreuna cu
unul din fiii sai si sotia acestuia.
Dialogul cu ea era unul greoi, cu raspunsuri monosilabice si atentie minima.
Carmen era pierduta in lumea gandurilor si nu parea deloc interesata de ceea ce
se intampla dincolo de ea. Puteam sta toata ora fara sa vorbim nimic.
Prezenta toate semnele depresiei cronice: privirea pierduta, mimica foarte
slaba, inghetare si tocire afectiva, dialog greu, lipsa de energie. Initial, accesul
meu catre lumea sa interioara era interzis. Era interesata de cat este ceasul ca sa
isi faca injectia cu insulina la timp si sa fie gata cand vine dupa ea nora sa o duca
acasa.
Orice “ tema pentru acasa” pe care i-o dadeam ramanea nefacuta deoarece
Carmen “ nu avea timp”.
Intrebarile pe care i le puneam adesea primeau un raspuns evaziv si lipsit de
vreo semnificatie pentru obiectivele noastre terapeutice.
Imi amintesc acea dimineata in care am primit un telefon de la o persoana
foarte apropiata:
- Laura, am auzit ca ti-ai deschis de curand un cabinet.
- Da, asa este.
- Poate o poti ajuta pe o colega de serviciu care vrea sa o aduca pe soacra sa.
Sunt toti disperati si nu mai stiu ce sa faca cu ea.
- Ce s-a intamplat?
- Sunt toata ziua cu ea la spital si i s-a recomandat un psiholog.
Am acceptat intalnirea de evaluare la care a venit intai nora doamnei care
mi-a povestit in linii mari despre Carmen.
Ea era in stadiul in care se simtea in siguranta doar la spital, indiferent ca era
cel de psihiatrie sau o clinica unde isi trata diabetul sau multiple alte afectiuni pe
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care le acuza.
Era intr-o durere continua si nu dorea sa se ridice din pat.
Familia era disperata de plansetele ei continue si de toate simptomele si bolile
cu care se prezentau aproape saptamanal la urgente.
Carmen avea o atitudine ambivalenta fata de medici si psihologi. Pe de-o parte
se simtea in siguranta alaturi de ei, de pe alta parte, nu mai credea in competentele
lor sau in faptul ca ar putea fi ajutata cu adevarat.
Depresia pe care o trata cu medicamente de mai bine de 20 de ani era un
status quo, ea isi dorea doar sa traiasca bine impreuna cu depresia asa cum facea
si cu diabetul.
Cauzele depresiei ei erau nenumarate si pierdute in timp.
In acest caz, nu mai contau cauzele, ci ceea ce intretinea si hranea acesta
suferinta de atata timp.
Imi amintesc ca ma gandeam la “caz” ca la ceva provocator si greu.
Eram la inceput, cand dorinta de afirmare si confirmare te fac sa indraznesti
mai mult decat ar cere prudenta si sa accepti tot felul de provocari.
Mi-am luat angajamentul de a o ajuta pe Carmen sa isi revina.
Privind in urma, ma bucur ca am luat decizia aceea pentru ca rezultatele au
fost peste asteptarile mele sau ale clientelei mele.							
		
In momentul in care ne-am intalnit pentru prima data, Carmen probabil ca ar
fi notat cu “Foarte mare masura” toate intrebarile testului de mai jos.
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Raspunde la urmatoarele intrebari si bifeaza in tabel raspunsul care se
potriveste cel mai bine starii tale din ultimele doua saptamani (14 zile).

1. Ţi-ai pierdut interesul pentru lucrurile pe care le făceai cu plăcere?
Foarte mica
masura

Mica
masura

Oarecare
masura

Mare
masura

Foarte mare
masura

Mare
masura

Foarte mare
masura

2. Ai dificultăţi de concentrare a atentiei?
Foarte mica
masura

Mica
masura

Oarecare
masura

3. Suferi de insomnii sau dormi mult mai mult ca de obicei?
Foarte mica
masura

Mica
masura

Oarecare
masura

Mare
masura

Foarte mare
masura

Oarecare
masura

Mare
masura

Foarte mare
masura

4. Eşti nelistit/a si irascibil/a?
Foarte mica
masura

Mica
masura

Urmatorul test te poate ajuta sa identifici anumite semne ale depresiei
si masura in care ele se manifesta.
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5. Te simti obosit/ă sau lipsit/ă de energie ?
Foarte mica
masura

Mica
masura

Oarecare
masura

Mare
masura

Foarte mare
masura

www.psihologdeserviciu.ro

10. Esti îngrijorat/a de starea de tristeţe care te cuprinde din când în când fără
sa ai un motiv evident?
Foarte mica
masura

Mica
masura

Oarecare
masura

Mare
masura

Foarte mare
masura

6. Ai avut stări emotionale schimbătoare care ţi-au afectat relatiile cu cei din
Foarte mica
masura

Mica
masura

Oarecare
masura

Mare
masura

Foarte mare
masura

Coteaza raspunsulrile din coloana:
Foarte mica
masura

Mica
masura

Oarecare
masura

Mare
masura

Foarte mare
masura

0 puncte

1 punct

2 puncte

3 puncte

4 puncte

7. Ai avut variaţii ale poftei de mâncare?
Foarte mica
masura

Mica
masura

Oarecare
masura

Mare
masura

Foarte mare
masura

Pentru un punctaj de 0-10 puncte, poti sa fii linistit, nu ai motive de ingrijorare.
8. Ai perioade în care iti este greu sa te mobilizezi sa faci lucruri simple, precum
spalatul pe dinti sau igiena personala ?
Foarte mica
masura

Mica
masura

Oarecare
masura

Mare
masura

Foarte mare
masura

9. Cele mai banale sarcini de la job să ţi se par imposibil de dus la bun sfârşit ?
Foarte mica
masura
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Mica
masura

Oarecare
masura

Mare
masura

Foarte mare
masura

Un punctaj cuprins intre 10 si 20 de puncte poate insemna ca trec printr-o
perioada incarcata de schimbari, stres si oboseala acumulata.
Punctajul care se inscrie intre 20 si 30 de puncte este semnal de alarma demn
de luat in seama. Acest scor poate desemna o dispozitie predominant trista, stres
prelungit si o eventuala tulburare distimica.
Un scor intre 30 si 40 de puncte arata ca e timpul sa iei masuri urgente
pentru starea ta, e posibil sa traversezi un episod depresiv major.
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Episodul 4
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Cum ajunge o persoana
sa sufere de depresie?
Cauzele depresiei ar fi o combinatie de factori sociali, biologici, psihologici si
genetici caci de multe ori depresia se intalneşte la mai multi membri ai aceleiasi
familii. Nu se stie daca e vorba despre o legatura genetica (transmiterea ereditara
a unei predispozitii la aceasta tulburare) ori de o influenta de ordin psihologic
(un copil crescut de parinti cu firi pesimiste se obisnuieste si el sa aiba o viziune
negativa asupra vietii.)
Principalii factori de risc ai aparitiei depresiei sunt:
- Depresia in familie. Mostenirea genetica joaca un rol important, pentru ca
tendintele depresive se pot transmite de la o generatie la alta.
- Factorii traumatici precum problemele financiare, despartirea intr-o relatie,
moartea cuiva drag pot duce la depresii severe. Abuzul de alcool, droguri,
tulburarile de alimentatie sunt alte cauze frecvent intalnite.
- Personalitatea ta este mai degraba una pesimista si tinzi oricum sa vezi
partea goala a paharului
Esti fumator. Dependentii de nicotina sunt de doua ori mai predispusi
la depresie decat nefumatorii. Nici fumatorii pasivi nu sunt scutiti de pericol,
pentru ca si cei expusi la fumul de tigara prezinta un risc crescut de depresie şi
anxietate.
Am intalnit acesti factori la cea mai carismatica clienta pe care am avut-o
vreodata si o voi intitula aici Diana .
Daca as fi locuit in USA si eram un coach al starurilor, in primvara anului 2010
chiar as fi scris ca am intalnit-o pe Pink, cantareata pop-rock care incanta milioane
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de oameni de pe planeta cu muzica sa. In cabinetul meu din Romania, dintr-un
oras de provincie, statea Diana, o adolescenta frumoasa si carismatica. Cu cat o
priveam mai atenta, cu atat imi era foarte clar ca e mai frumoasa decat Pink.
Era imposibil sa nu o iubesti din prima cand te privea de sub genele sale lungi si
iti vorbeasca in cel mai autentic si colorat mod posibil, lasand sa i se intrezareasca
piercingul din limba.
La cei 13 ani ai sai, dupa un sir de episoade si discutii dure si pline de certuri cu
parintii, si-a dat seama ca ar ajuta-o sa cunoasca pe cineva care sa o invete sa-si
stapaneasca emotiile si trairile afective intense. Si… ne-am intalnit!
Desi multi adolescenti trec prin asemenea episoade de devastare emotionala,
motivul pentru care mama sa mi-a cerut ajutorul era altul decat o simpla
constientizare a fetei.
Diana crescuse singura.
Mama suferise o depresie severa in timpul copilariei ei si a fost complet
absenta din viata copilului ei. Nu se trezea din pat cu zilele, saptamanile, lunile si a
fost complet straina de Diana timp de 10 ani. Tatal Dianei a fost la fel de absent,
preocupat sa asigure veniturile familiei prin cele doua slujbe care ii ocupau tot timpul.
Cu tratament, eforturi si vointa, mama Dianei si-a revenit, desi inca se lupta
sa isi invinga starile fluctuante. Pe fata ei se vedea ca traieste pentru ca trebuie,
pentru ca asa e normal, fara a mai simti placerea sau bucuria zilelor.
Insa in momentul in care si-a vazut fiica trista, disperata, incapabila sa isi
gestioneze trairile si amenintand ca se sinucide, a actionat in ideea de a-i acorda
acea sansa pe care ea nu a avut-o cand a fost tanara.
Diana era foarte sceptica in ceea ce privea discutia cu un psiholog. Nu dorea sa
faca acest lucru si nu dorea sa vorbeasca,. caci se temea sa fie judecata, analizata,
criticata, certata. In timp, isi crease acest zid intre ea si ceilalti prin care parea
greu abordabila.
Varsta mi-a fost un avantaj, deoarece Diana a simtit ca poate fi mai usor
inteleasa si ascultata de o persoana tanara.
A acceptat sa ne intalnim.
Uneori se intreba inclusiv Diana cum a trait, cum s-a jucat si cum a reusit sa
26
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manance si sa creasca fara ca cineva sa aiba grija de ea sau sa o intrebe daca e bine.
Asta mi-a spus ca instinctul sau de supravietuire este unul extrem de puternic
si ca inocenta copilariei iarta si iubeste mai mult decat mintea constienta poate
sa conceapa.
Curand, am aflat ca Diana se droga ocazional, insa destul de frecvent incat
drogurile sa ii marcheze existenta. Se droga pentru starea de relaxare care ii era
greu sa o dobandesca altfel
Desi vedea clar ca este frumoasa, ea nu se identifica cu imaginea ei din oglinda,
ci cu imaginea interioara unde se simtea urata si inferioara celor din jur.
I se intampla adesea sa se simta amenintata si sa traiasca teama ca va fi
abandonata. Teama aceasta domina toate relatiile ei.
Atunci dadea glas durerii si incepea sa aiba iesiri emotionale puternice in care
plangea, urla, si ameninta ca isi face rau.
In felul acesta obtinea atentia celorlalti si se asigura ca vor ramane alaturi de ea.
Diana a fost prima persoana pe care a calcat pragul cabinetului meu ca
fiind urmasa unui parinte depresiv, desi ea nu suferea de depresie sau o forma a
depresiei in momentul in care am intalnit-o
Ani de zile a implorat atentia mamei sale care a fost incapabila sa ii raspunda
solicitarilor.
A crescut fara imbratisari, confirmari sau iubire.
Adolescenta din ea acum se revolta pentru tot ceea ce a cerut si nu a primit.
Mama ei se simtea vinovata si era in continuare victima propriei slabiciuni si a
consecintelor bolii care a devastat-o. Nu am aflat motivele care au rapus-o pe
mama Dianei, insa stiu ca suferinta ei de mama era una colosala.
Suferea atat pentru ceea ce nu facuse in trecut, cat si pentru prezentul in care
era pedepsita pentru faptele sale.
Inconstient, Diana o preluase ca model si desi o pedepsea in mod constant
pentru trecut, traia acelasi vid afectiv ca cel din copilarie.
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De-a lungul intalnirilor noastre, am progresat prin modul in care am reusit sa
ma apropiu de ea si prin increderea cu care s-a simtit tratata. A vazut ca orice imi
spune, eu o ascult si raman la fel de calma si calda, fara sa o judec.
Dincolo de comportamente ei si faptele care mi le relata, eu priveam Omul.
Omul din fata mea era frumos, luptator si sensibil totodata.
Imi amintesc de rabufnirea ei de la un moment dat in legatura cu prietena
ei cea mai buna pe care la inceput o vedea frumoasa, inteligenta si implicata in
relatia lor de prietenie, desi comportamentele acesteia spuneau altceva.
“ Nu ma mai intalnesc cu Miruna ( numele este fictiv) decat foarte rar.”
“ Cum asa?”
“ Inainte parca eram dependenta de ea, innebuneam daca nu ma suna sau
stiam ca trebuie sa ne vedem undeva si nu imi dadea nici un semn de viata. Dar
acum...”
“ Ce se intampla acum?”
“ M-am saturat in p*** mea sa stau sa o astept, merit sa fiu trata altfel. Daca
eu sunt undeva la timp, ma astept sa faca acelasi lucru. Sau macar sa sune sau sa
trimita un mesaj ca intarzie, nu?”.
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Poate ca a fost o greseala din partea mea sa accept sa ne vedem in conditiile
acestea, insa simteam ca o ajuta intalnirile noastre.
Acelasi patern a continuat mai multe saptamani si ea a inceput sa lipseasca tot
mai des. Banuiala mea era aceea ca folosea banii care ii primea pentru sedintele
noastre in alte scopuri, dar nu aveam nici o dovada in acest sens.
Desi am sunat-o in mai multe randuri, nu am reusit sa iau legatura cu mama ei.
M-am gandit ca poate acest “ final” al intalnirilor noastre a fost un pas inainte
facut de ea in plan psihologic. Poate ca isi infrunta teama de a fi parasita si
schimbase rolul - se hotarase sa fie ea cea care paraseste, care ia initiativa.
Poate fi si acesta un mecanism de a infrunta temerile relationale.
Dincolo de faptul ca ea avea toti factorii de risc ai depresiei, Diana a ramas
pentru mine o dovada de forta, caci vitalitatea si puterea acestei adolescente
raman un fapt.
Sub masca furiei si a temerilor, ramane o luptatoare.
Deseori ascultand-o pe Pink, imi revine chipul ei.

Altadata astepta oricat, fara sa spune nimic, se bucura ca e acceptata de
prietena sa.
Lucrand impreuna, a facut progrese in ceea ce privea rezultatele scolare si
imaginea de sine.
Incepuse sa se perceapa mai aproape de cum era ea de fapt si episoadele
acestea de rabufnire emotionala sa fie mai rare.
Relatiile sale se imbunatateau constant, desi continua sa plece de acasa cu
zilele fara sa anunte unde merge. Continua sa bea si sa se drogheze, iar aceste
lucruri pareau ca ii fac placere.
La un moment dat, ceva s-a schimbat si Diana a inceput sa lipseasca pe motiv
ca nu i-au dat parintii bani pentru sedinte.
Am primit-o de mai multe ori in ideea ca va plati retroactiv.
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Episodul 5
Formula chimica a depresiei
De-a lungul timpului, depresia a fost corelata cu o insuficienta a secretiei de
serotonina, o substanta din creier care influenteaza dispozitia. Studii recente ale
cercetatorilor de la universitatea din Maryland au aratat ca aceasta ar putea avea
drept cauza un dezechilibru al dopaminei - o alta substanta produsa de creier.
In general, depresia este tratata cu ajutorul unor medicamente antidepresive,
care regleaza secretia de serotonina si dopamina, si prin sedinte de psihoterapie,
care ajuta pacientul sa identifice situatiile care ii inrautatesc dispozitia, cum apar si
cum sa le faca fata.
Insa de cele mai multe ori antidepresivele sunt o solutie de moment, care
pentru unii pacienti nu functioneaza deloc.
Dupa ce mai multi ani a fost sedat de medicamentele antidepresive prescrise
de medicii psihiatri care l-au tratat, Jim Carrey a trecut printr-un proces de
transformare a stilului sau de viata despre care vorbeste acum liber.
Suferinta sa de natura emotionala si viata personala complicata marcata de
doua casatorii esuate, si consumul de droguri, l-au condus spre o depresie severa.
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El a recunoscut in cadrul mai multor interviuri ca sufera de depresie din 1994 si ca
i-au fost prescrise medicamente pentru asta.
Dupa ani in care s-a indopat cu pastile, Jim Carrey afirma ca se simtea “OK”,
acea stare de bine letargica care nu te lasa sa iti fie rau, dar nici nu iti permite sa
iti fie foarte bine. Jim spune “A trebuit sa ajung la un anumit punct in care am
realizat ca totul e in regula. Sunt varfuri si sunt vai si acest lucru e normal”.
O pastila magica ce are combinatia perfecta de substante care regleaza
dispozitia este un mit, insa multiple companii farmaceutice si oameni aflati in
suferinta ar dori sa fie o realitate.
Pentru mai bine de 50 de ani, serotonina a fost principalul element studiat de
catre oamenii de stiinta care cautau remedii pentru depresie. Desi cauza depresiei
majore nu este cunoscuta inca, multi cercetatori considera ca ea este cauzata de
nivelul scazut de serotonina din creier.
Acum, cercetarea celor de la universitatea din Maryland vine sa rastoarne
teoria legata de serotonina. Coordonatorul studiului, dr. Scott M. Thompson
considera ca schimbul de semnale excitatorii dintre neuroni devin anormale in
creierele persoanelor deprimate.
Studiul a concluzionat ca serotonina joaca un rol esenţial in reglementarea
starii de spirit, dar ea nu functioneaza asa cum se credea anterior. Serotonina
ajuta la intarirea legaturilor cerebrale care sunt necesare pentru mentinerea unei
stari de spirit bune si pentru cognitie, dar oamenii pot deveni deprimati atunci
cand ceva impiedica serotonina sa actioneze la nivelul acestor conexiuni.
Aceste rezultate ar putea explica motivul pentru care tratamentul cu
antidepresivi functioneaza diferit, la pacienti diferiti.
In general, schimbarea stilului de viata si un exercitiu permanent de
imbunatatire si evolutie persoanala ajuta la “ reglarea “ naturala a starilor noastre
si implicit a nivelului de serotonina si neurotransmitatori care sa ne mentina in forma.
Aceasta a fost si “solutia” gasita de Jim Carrey pentru depresia sa.
Incetul cu incetul, Jim Carrey a adus imbunatatiri la stilul de viata : a inceput
sa isi schimbe dieta si sa aiba un stil de viata mai sanatos. Urmatorul pas a fost sa
renunte la medicamente.
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Cum traiesc romanii depresia?
Influenta inconstientului in viata noastra de zi cu zi
Aminteste-ti ultimul film pe care l-ai vazut si te-a impresionat...
Unde erai cand l-ai vizionat? Erai casa sau la cinematograf, erai singur/a sau
impreuna cu cineva?
Aminteste-ti cateva replici care ti-au ramas in minte, poate chiar si melodia
din coloana sonora. Gandeste-te putin la aceste detalii si la cat de intens ai trait
scenele filmului. Poate le simti in corp ca si cum ti s-ar intampla tie, acum. Si daca
rememorezi scena pe care ai readus-o vie in minte si te-a impresionat, simti oare
cum ti se taie respiratia si inima care bate mai tare?

Episodul 6
32

Ceea ce vezi, imaginile, te fac partas la acea experienta si chiar daca aparent
nu este despre tine, ajungi sa o traiesti cu toata fiinta ta.
Esti transpus/a intr-un film asemanator scenariului dupa care traiesti si tu. Cu
alte cuvinte, o parte din tine rezoneaza cu ceva din film si asta face ca tu sa fii
angajat in ceea ce se petrece acolo.
Stim cu totii ca suntem unici si rezonam cu lucruri si povesti diferite. Cu toate
acestea, tocmai aceste diferente sunt ceea ce ne si asemana. Si am sa explic.
Majoritatea femeilor reactioneaza emotional la o imagine care ilustreaza o
mama cu copilul ei, la fel cum majoritatea barbatilor reactioneaza la o situatie
competitiva sau generatoare de adrenalina.
Dincolo de hormoni sau diferentele dintre genuri, la nivel profund aceste
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imagini rezoneaza cu arhetipul feminin/masculin.
Inconstient, ca femeie, ai reprezentata imaginea ta ca mama inca din copilarie
cand te jucai cu papusile si cei din jur te incurajau sa ai grija de “bebelus”. Avem un
instinct matern puternic care ne creeaza dorinte inconstiente si ulterior constiente
de a procrea si de a fi mame, de a da nastere urmasilor. Inconstient, majoritatea
femeilor se simt implinite atunci cand devin mame si indeplinesc rolul major pe
care il au acestea- ca fiinte datatoare de viata.
In cazul barbatilor, inca de cand au fost mici, au fost incurajati sa “lupte”, sa fie
hotarati si determinati in actiunile lor. Diferentele de gen isi spun mult cuvantul in
educatia pe care o primim, chiar si in cazul aceleiasi familii.
Totodata, povestile au ca personaj principal in general un barbat - eroul care
se lupta pentru victoria binelui asupra raului.
Baiatului ii este usor sa devina un luptator, sa asculte vocea instinctului si cea
a multimii care recunoaste si apreciaza eroii din poveste.
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Ce este interesant de descoperit este cat de influentabili suntem si pana unde
poate merge aceasta influenta? Iar acest exercitiu este interesant de facut pentru
ca doar asa vom ajunge sa intelegem si sa obtinem adevaratul control.
Pentru a sumariza, ceea ce ne aseamana este ca toti suntem influentabili si
reactionam la lucrurile in care ne regasim, iar ceea ce ne diferenta este ca suntem
susceptibili la lucruri diferite.
Poate ti s-a intamplat ca cineva sa iti recomande un film bun, iar tu sa nu te
regasesti si dupa o jumatate de ora sa te intrebi ce i-a placut atat de mult.
Cum se explica aceasta diferenta asa mare de gusturi? Prin inconstient.
Este unic, dar cu toate acestea inconstientul tau personal inregistreaza
lucrurile care ti s-au intamplat tie si te-au afectat intr-o forma sau alta, e conectat
la inconstientul celor din jur.

Aceste arhetipuri asupra comportamentelor feminine si masculine sunt
completate de istoria omenirii si de rolurile de mama si sotie, respectiv vanator si
cel care asigura protectia si resursele familiei.
Din acest motiv, o reclama care promoveaza produse pentru femei va apela
deseori la maternitate, iar o reclama pentru un produs dedicat barbatilor va
include elemente de salvator, erou, luptator, invingator.

Membrii unei familii, chiar daca sunt diferiti ca temperament, caracter, conceptii,
totusi pastreaza principii si valori comune pentru ca de-a lungul timpului au trait
multe experiente comune. Inconstientul lor personal a primit stimuli asemanatori,
care au fost prelucrati intr-un mod personal, avand o baza ( mediul) comuna.
Cu cat doi oameni petrec mai mult timp impreuna si au mai multe experiente
comune, cu atat vor semana mai mult si vor gandi mai asemanator.
Inclusiv la nivel inconstient, modul de procesare al informatiei va deveni mai
asemanator.

Noi, oamenii, suntem influentabili, fie ca ne place sau nu sa credem acest lucru
despre noi insine. Ne influenteaza experientele noastre, educatia, oamenii cu care
intram in contact si chiar si filmele in care ajungem sa ne regasim.
Pentru tine, cel care citesti aceste randuri si ai dori sa crezi ca deciziile tale iti
apartin in totalitate, ca le iei constient si ca esti mereu stapan pe viata ta, afirmatia
mea ca suntem influentabili e greu de acceptat. Dar acest lucru este atat de greu
de combatut, incat nici cel mai avid sustinator a unei ipoteze contrare nu ar putea
face fata tiradei de contra-argumente.

Acelasi fenomen se intampla si cu membrii unui colectiv, organizatii sau
grupari.
Oameni diferiti sunt uniti intr-un anumit loc pentru ca rezoneaza cu o valoare
comuna.
Generatiile prezinta trasaturi asemanatare deoarece adera la valori comune.
Generatia hippie inca prezinta valorile de libertate de exprimare si nonsalanta,
chiar daca au trecut mai bine de 40 de ani de atunci. Este de ajuns sa asculte
muzica de pe Woodstock pentru a se energiza cu acele valori, sa fie cuprinsi de
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trairi din acele vremuri.
De asemenea, generatiile care au trait in perioada comunista inca resimt
teama de saracie, de pierdere si nesiguranta la nivel profund.
Ceea ce experimentam la nivel de comunitate si natiune determina trairi
personale asemanatoare care ne fac sa fim asemanatori si sa reactionam dupa
acelasi sablon.
Adaptabilitatea oamenilor la mediu este un instinct foarte puternic care
creeaza o dinamica puternica la nivel inconstient.
Astfel, chiar daca la nivel constient putem respinge anumite lucruri sau valori
impuse de mediu, de societate, ele ne controleaza si ne influenteaza foarte mult.
De exemplu, putem spune ca stim cu totii la un nivel constient ca imaginile
pe care le vedem pe panourile publicitare sunt imagini prelucrate pe calculator si
ca toate “defectele” femeilor sau produselor perfecte de acolo au fost “corectate”.
Inconstient insa ramane imaginea aceea perfecta care ne determina multe
comportamente de “ cumparare” a produselor promovate astfel.
In concluzie, experientele comune ne predispun la patternuri comune care ne
influenteaza mai mult decat credem.

Inconstientul colectiv al romanilor
Inconstientul colectiv este ca o retea uriasa la care suntem toti conectati.
Suntem conectati la cultura romaneasca si la intreaga istorie a popopului
roman care s-a transmis dincolo de istorie. Istoria este o disciplina care se studiaza
constient, in scoli, pe cand basmele, zicalele, proverbele, muzica si obiceiurile trec
granita de la constient spre inconstient si ne influenteaza inca din primii ani ai
copilarie.
Cantecul nostru specific este doina, un cantec de jale.
Basmele romanesti au ca patern o lupta asidua intre bine si rau in care eroul
invinge prin “ noroc” si pentru ca este “ ajutat” de fortele naturii.
Printre primele poezii pe care le invatam este “ Catelus cu parul cret”- o
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poezioara despre furt si inselaciune.
In scoala, aflam ca suntem o natiune formata din dacii- poporul autohton al
acestor meleaguri si romanii care ne-au cucerit. Inconstient, ne identificam cu cei
cuceriti din simplul motiv ca locuim in spatiul care a fost cucerit.
Istoria abunda de lupte si cuceriri in care noi, ca tara si natiune am fost pradati,
asediati si cuceriti. Paginile de glorie se refera la abilitatea noastra de a ne apara,
insa inconstient aceste fapte ne conduc spre ipostaza de victima care se lasa
atacata sau in cel mai bun caz se apara.
Pierderea teritoriilor si a luptelor a creat la nivelul inconstientului colectiv
un imens punct sensibil la care o parte dintre romani reactioneaza prin spaima,
tristete, deznadejde si inlemnire.
Acest punct sensibil este legat de ceea ce putem resimti ca pierdere.
Majoritatea romanilor reactioneaza si se tem de ceea ce ar putea sa piarda si
omit oportunitatile si ceea ce ar putea castiga.
Cati dintre cei pe care ii cunosti isi asuma riscuri, ca de exemplu sa renunte la
un serviciu sigur, dar plictisitor si fara perspective, pentru a incerca ceva pe cont
propriu?
Cati oameni investesc constant in educatia lor timp si energie pentru a fi buni
si din ce in ce mai buni?

Constiinta nationala romaneasca
Mandria noastra nationala este la fel de mica ca paginile din manuale in care
se vorbeste despre o identitate nationala. Am fost despartiti in regiuni si ne-am
luptat pentru uniune in scopul de a fi o natiune care isi gaseste o identitate in
timp.
Tind sa afirm ca acest timp nu a venit inca.
Majoritatea romanilor nu stiu sa spuna ce vor, insa stiu ce nu vor.
Reactionam ca popor la diversi stimuli din afara tarii, insa facem destul de
putine pentru noi, dam dovada de insuficenta initiativa si proactivitate.
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Am putea spune despre noi ca globalizarea ne-a derutat mai mult decat pe alte
natiuni.
Neavand o identitate si o constiinta nationala, importarea unor valori straine
noua si “ adoptarea” lor, a creat si mai multa confuzie in randul romanilor.
Cand ai cumparat ultima oara un produs romanesc si ai fost mandru/ mandra
ca ai cumparat ceva autohton?
E adevarat ca ciocolata cea mai buna e cea belgiana, cosmeticele frantuzesti
sunt consacrate, macaroanele cu branza au devenit spaghete carbonara si atunci
noua ce ne ramane? Pentru cate lucruri romanesti suntem cu adevarat mandri?
Faptul ca in ultimii ani a crescut atat de mult numarul depresiilor poate fi pus
pe seama lipsei de individualitate si a dorintei de a ne adapta unui stil de gandire
si viata strain noua.
Tot ce este produs si creat in strainatate pare sa aiba o calitate superioara a
ceva creat in Romania.
La nivel profund, o asemenea credinta tradeaza lipsa de incredere pe care o
avem in noi si in cel de langa noi, in romani, in Romania.
Faptul ca locuim in acesta tara, avand asemenea pareri profunde despre noi,
romanii, si despre tara in care locuim, e o invalidare permanenta si o respingere a
ceea ce suntem.
Acelasi lucru se intampla si in depresie: persoana care sufera de acesta tulburare
este nesigura, simte ca este victima imprejurarilor si nu este capabila sa actioneze.
In prezent, unul din zece romani sufera de depresie, indica statisticile Organizaţiei
Mondiale a Sanataţii, care subliniaza ca peste sapte ani, afecţiunea va deveni a
doua ca incidenţa in lume.
Intr-o lume in care pe strada rareori vezi fete zambitoare, iar oamenii sunt mai
degraba descurajati si consolati ca viata e grea, este evident depresia face parte
din peisaj si probabil ca procentele reale ale celor care sufera de depresie este
semnificativ mai mare.
Nu vorbesc aici despre depresia majora in formele sale cele mai violente, ci de
acea dispozitie vicleana care pune stapanire pe inima omului: de acea tendinta
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generala de victimizare, de non-actiune, de plansul necontenit ca viata e grea si
nimeni nu te ajuta.
Neputinta de a comunica si de a gasi solutii a depresivului la nivel de individ
o regasim in oglinda la nivelul societatii care se chinuie sa ajunga la liman si la
prosperitate economica, dar nu reuseste nici dupa 25 de ani de la rasturnarea
regimului comunist. Dar oare, ce inseamna aceasta reusita? Ne e clar spre ce ne
indreptam?
Granitele deschise prin aderarea Romaniei la UE a creat o devalorizare
nationala si mai mare si a crescut numarul comparatiilor intre ce e in afara si cum
e la noi.
Proiectiile negative indreptate impotriva tarii, natiunii, propriei persoane care
inconstient stie ca e parte din aceasta natiune, ne pastreaza in cercul vicios al
devalorizarii.

Erorile din cognitia romanilor
Romanilor le plac comparatiile, exagerarile si avem standarde si criterii de
evaluare externe noua.
Rareori aud pe cineva comparandu-se cu sine insusi, insa frecvent auda ca :
“daca a putut X sa faca un lucru, pot si eu.”
Aceasta comparatie permanenta cu altcineva este o sursa de stres, frustrare si
competitivitate, care naste multa agresiune.
O familie este mai dispusa sa isi faca un credit in banca riscant pentru a
cumpara o masina noua daca si-au cumparat si niste cunoscuti masina noua.
O persoana este mai predispusa sa faca cursuri de perfectionare daca afla
ca un coleg a terminat ceva asemanator decat sa isi propuna sa faca acest lucru
singur, din proprie initiativa, pentru imbuntatire continua a performantelor.
Poate te intrebi cum se aplica comparatiile in ceea ce priveste psihologia si
aspectele care tin de dezvoltare personala.
Stigmatul etichetarii ca bolnav psihic, prejudecata de a fi considerat nebun
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daca mergi la psiholog face ca multe persoane care au nevoie de ajutor sa nu il
primeasca.
Am fost invatati sa nu vorbim despre problemele noastre, in ideea ca timpul
le rezolva pe toate. De multe ori timpul doar accentueaza ranile emotionale care
ajung sa se infecteze si sa se vindece mult mai greu.
Interzicerea psihologiei in perioada comunista a creat in randul romanilor mari
lacune in ceea ce priveste acest domeniu si cultura apelarii la servicii psihologice.
Printre aspectele particulare ale diagnosticului şi tratamentului pacientilor cu
depresie in Romania, se numara:
- dificultatea pacientilor de a discuta despre problemele lor emotionale si
tendinta de a solicita ajutor medical doar pentru probleme de natura fizica
- reticenţa pacientilor de a se adresa direct medicului specialist psihiatru
(teama de stigmatizare)
- ignorarea bolii pentru o perioada lunga de timp
- lipsa de reactie a familiei, prietenilor, colegilor si, adesea, a tuturor celor din jur.
Atunci cand vine vorba de schimbari, sistemul ( familial, de la locul de munca,
societatea) cauta sa te traga inapoi. Aceasta este una dintre tendintele oricarui
sistem- acela de a se autoconserva si de a evita ceea ce este nou.
Intr-o societate conservatoare ca cea romaneasca, derutata in legatura cu
propriile valori si lipsita de perspectivele unui trai marcat de siguranta si prosperitate
, ne este greu sa mai credem in minuni.
Am invatat sa pastram ce avem doar pentru si sa devenim agresivi in legatura
cu orice miscare spre nou.
Orice e nou implica renuntarea la vechi si deja am explicat ca pierderile sunt
un punct extrem de sensibil al romanilor.
Aceasta tendinta ne face sa ne fie teama de schimbare, ceea ce inseamna ca
automat pastram aceeasi stare de disconfort, nesiguranta si saracie. Daca am
depasi pragul nesigurantei, am descoperi cat suntem de inteligenti si de creativi.
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Iesirea la liman
De-a lungul timpului, romanii s-au remarcat in lume prin ingeniozitate si o
capacitate crescuta de a rezolva probleme. In prezent, inginerii IT romani sunt
apreciati in intreaga lume pentru aceste calitati, la fel cum suntem recunoscuti si
ca un popor de oameni frumosi si prietenosi.
Daca constientizam acest potential de frumusete, prietenie, creativitate si
inteligenta si il valorificam la maxim, viata noastra se va schimba, atat in plan
personal, cat si comunitar.
Imagineaza-ti cum ar fi sa te vezi pe tine frumos/frumoasa si sa il privesti pe
cel de langa tine ca fiind un om frumos/ frumoasa si un potential prieten?
Cum ar fi problemele cu care te confrunti le-ai privi ca provocari de a fi mai
inteligent si mai creativ?
Te-ai mai putea simti trist intr-o lume in care ai gasi la tot pasul motive sa
zambesti?
A ne accepta pe noi asa cum suntem si pe cel de langa noi asa cum poate el sa
fie, e un prim pas spre noi si pentru comunitatea din care facem parte.
Auzim des ca nu putem schimba nimic, insa Ghandi a miscat mai bine de
un miliard de oameni prin comportamentele sale non-violente. Ceea ce facea el
devenea un exemplu de conduita pentru cei din jur.
Ceea ce faci si cine esti tu conteaza!
O tendinta genetica spre depresie este mult mai putin probabil sa se dezvolte
intr-o cultura centrata pe valori colective decat intr-o cultura individualista. Aceasta
este concluzia unui studiu realizat de Universitatea Northwestern care s-a bazat
pe studierea aspectului global al sanatatii mentale la diferite grupuri sociale si
natiuni.
Cu alte cuvinte, vulnerabilitatea genetica a depresiei este mult mai probabil
sa apara in cultura occidentala centrata pe “mine” decat in cea orientala care se
centreaza mai mult pe “noi”.
Ipoteza de la care a pornit studiul este: “ Oamenii care provin din culturi
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individualiste precum SUA si Europa de Vest este mai probabil sa aprecieze valori
precum unicitatea mai presus de armonie, exprimarea mai presus de intelegere,
si sa se defineasca prin unicitate si diferente fata de grupuri. “ spune Joan Chiao,
conducatorul cercetarii si asistent universitar de psihologie la Universitatea din
Northwestern.
In contrast, cei care provin din culturi colective se ghideaza mai frecvent dupa
valori precum armonia sociala in defavoarea individualitatii: “ Spre deosebire de cei
care traiesc in culturi individualiste, orientalii adopta mai degraba comportamente
care cresc coeziunea grupului si interdependenta” spune Chiao.
Suntem facuti sa traim impreuna, caci oamenii atunci cand sunt fericiti, aleg
de obicei sa imparta bucuria cu cei din jur: se imbratiseaza, danseaza in hore, se saruta.
In schimb, tristetea te pune intr-un colt, singur.
Oamenii cauta in mod firesc apropierea si comuniunea si majoritatea leaga
fericirea de oamenii din jur si de mediu.
De aceea, indemnul meu este sa fii mai constient/a de tine si de impactul tau
in lume. Conteaza fiecare lucru pe care il faci: “Fii tu schimbarea pe care vrei sa o
vezi in lume”, cum spunea Ghandi.

O poveste cu talc
Urmatoarea poveste este pierduta in timp si ca sursa, insa mesajul ei merita
integrat constient si inconstient. Peste ceva timp, poate va deveni una dintre
povestile de referinta ale copiiilor care se vor naste maine:

“ A fost odata ca niciodata un om care dorea sa schimbe lumea si
era dispus sa isi sacrifice toata viata pentru asta - sa faca o lume mai
buna. A incercat ani de zile sa schimbe lumea si nu a reusit.
La un moment dat, se hotaraste sa renunte la planul sau maret si
sa ii schimbe pe cei din tara in care locuia. A stat mai multi ani si s-a
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straduit sa provoace o schimbare in conationalii sai si nu a reusit. Apoi
s-a hotarat sa ii faca pe cei din orasul in care locuia sa se schimbe in
mai bine si tot nu a reusit.
Se gandeste ca poate puterile sale nu sunt atat de mari cum isi
imaginase, asadar din dorinta de a produce totusi un rezultat, decide
sa ii schimbe pe cei din familia lui, fiind increzator ca de data aceasta
va reusi.
Mare surpriza a fost pentru el sa constate ca nici ei nu s-au schimbat,
oricat de mult a incercat sa ii ajute.
S-a intrebat ce sa faca acum, fiind deja epuizat de incercarile sale
nereusite .
Intr-un moment de desertaciune se uita in oglinda si se hotaraste sa
se schimbe pe el.
Incepe incet, greu, anevoios, dar isi ia rolul de sculptor in serios si zi
de zi se provoaca, se straduieste si lucreaza cu el sa fie un om mai bun.
Treptat, cei din familia lui observa schimbarea la el si incep sa
schimbe modul in care interactioneaza cu el. Parca nu le mai venea
sa il repezeasca, parca le era mai usor sa il asculte, parca nu il mai
judecau ca inainte. Dupa ce au schimbat comportamentul lor in
relatia cu el, a venit natural si nevoia de a se schimbe pe ei insisi sa
fie oameni mai buni.
Nevoie de schimbare s-a extins si la comunitatea din care facea
parte familia, iar lucrurile au inceput sa mearga mai bine. Apoi au
aparut chiar si in tara semne ca lucrurile se imbunatatesc si uite asa,
incet, incet, intreaga lume avea sa se schimbe din bine in mai bine”.
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Diversele chipuri ale depresiei
Episodul 7
Conform Manualului de diagnostic statistica a tulburarilor mentale, editia a
patra, revizuita, depresiile pot fi usoare, moderate sau severe. Aceste tulburari
se pot prezenta in mod diferit, in functie de varsta si sexul pacientului. De exemplu
adolescentii sunt mai degraba irascibili si morocanosi decat tristi, insa tratamentul
depresiei la aceasta varsta are un prognostic extrem de pozitiv. Varstnicii
se confrunta cu dificultati specifice varstei, cum ar fi pierderea autonomiei si
independentei fizice, pierderi afective, iar depresia deseori este o parte integranta
a procesului de imbatranire.
La barbati depresia se manifesta prin sentimente de slabiciune si emotionalitate
excesiva, insa acestia se plang mai degraba de oboseala, iritabilitate, tulburari de
somn, si pierderea interesului in activitatile zilnice. De multe ori simptomele includ
agresivitate, furie, comportament riscant si abuz de substante ce dau dependenta.
Datorita in cea mai mare parte factorului hormonal, incidenta depresiilor este de
doua ori mai mare la femei decat la barbati. Totodata, sentimentul de vinovatie
si tulburarile de somn si apetit sunt mult mai probabile la femei.

Tulburarea depresiva majora
Elementul esential al tulburarii depresive majore sau depresia severa, il
constituie mai multe episoade depresive majore.
Acest tip de depresie este cel despre care ti-am vorbit in cazul lui Carmen care
“ convietuia” cu depresia de mai bine de 20 de ani.
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Depresia severa este si tulburarea din care Woody Allen si Jim Carrey si-au
gasit “ resorturile” prin care si-au schimbat viata si i-au inspirat astfel si pe multi
altii sa intrezareasca o luminita la capatul tunelului.
Tulburarea depresiva majora este asociata cu o mortalitate ridicata. Pana la
15% dintre indivizii diagnosticati mor prin suicid, datele demonstrand ca indivizii
cu varsta peste 55 ani sunt de patru ori mai predispusi la suicid, iar cei internati in
unitatile medicale au mai multa durere si maladii somatice si o functionare fizica
si sociala redusa.
Tulburarea depresiva majora este de doua ori mai frecventa la femeile
adolescente si adulte decat la barbatii din aceeasi categorie de varsta. Prevalenta
tulburarii depresive majore la adulti variaza intre 5-9% pentru femei si 2-3%
pentru barbati.
Evolutia acestui tip de depresie este variabila. Unii indivizi au episoade izolate,
separate prin multi ani fara nici un fel de simptom, altii au episoade ceva mai
frecvente, iar alta categorie are episoade din ce in ce mai frecvente pe masura ce
inainteaza in varsta.
Episoadele depresive majore se pot rezolva total, partial sau deloc.
Episoadele de tulburare depresiva majora sunt cauzate de diferite traume, cum
ar fi moartea unei fiinte iubite, separari, divort. Studiile sugereaza ca evenimentele
psihosociale pot juca un rol mai important in precipitarea primului sau al doilea
episod si un rol mai redus in aparitia episoadelor ulterioare.
In cazul lui Carmen, episoadele depresive reveneau uneori si fara sa aiba un
eveniment declansator clar. Carmen pur si simplu cerea sa fie dusa la spitalul de
urgenta si acuza o serie de simptome fizice.
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Tulburarea distimica
Imi amintesc de Marius, un prieten din timpul facultatii care era vesnic
nemultumit de el si de ceea ce se intampla. Era un tip cu valori umane profunde
si frumoase, cu o inteligenta superioara si cea mai evidenta trasatura a sa era
umorul. Era un tip vesnic pus pe sotii.
Ai spune ca tipul acesta din descrierea de mai sus era un om fericit, insa oamenii
sunt plini de surprize...
Desi avea o viata sociala bogata, aprecia cu adevarat putini oameni din jurul
sau, iar pe restul ii ironiza si devaloriza. Atitudinea sa in legatura cu viata era una
extrem de pesimista si persista in fiecare minut.
Multe proiecte le rata din cauza ca ii era greu sa se mobilizeze sau pentru ca
scopul final nu i se parea destul de motivant. Si-a amanat examenul de licenta mai
multi ani pentru ca nu vedea rostul acestei diplome si pentru ca nu era multumit
de profesia lui.
A schimbat mai multe locuri de munca fiindca era greu sa gaseasca locul,
orasul, seful si colectivul “perfect”.
A devenit intre timp dependent de alcool si ii placea starea pe care o simtea
cand il consuma.
Ca psiholog te intrebi deseori care e granita dintre normalitate si anormalitate,
unde si cand incepe o tulburare. Desi Marius prezenta cateva simptome depresive,
parca cu el era ceva diferit.
Intre timp am aflat despre distimie, desi in cazul lui Marius, multe simptome
era „mascate”...
Distimia se manifesta adesea printr-o „lipsa de chef” generala, atitudine
pesimista, cinica, evitarea contactelor sociale, tulburari de somn şi de alimentatie.
Oamenii cu astfel de comportament pot fi adesea considerati, pur şi simplu,
morocanosi de felul lor, pesimisti si cu o fire posmorata.
Specialistii estimeaza ca aproximativ 3% din populaţie sufera de distimie, dar,
avand in vedere ca aceia care prezinta aceasta tulburare (spre deosebire de cei
ce sufera de tulburare depresiva majora), tind sa traiasca cu ea, fara a apela la
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ajutor profesonist, considerand ca asta e firea lor normala, multi dintre ei raman
nediagnosticati si netratati timp de decenii, uneori toata viata.
Un studiu publicat in Journal of Clinical Psychiatry arata ca distimicii traiesc,
in general, cu aceasta tulburare timp de pana la 30 de ani si doar jumatate dintre
ei apeleaza la tratament.
Pentru a fi diagnosticati cu distimie, pacienţii trebuie sa prezinte doua
simptome de depresie timp de cel putin doi ani. Persoanele cu distimie au de
obicei doar unul sau doua dintre aceste simptome, dar le au pentru o perioada
mai lunga de timp.
Ca si in cazul lui Marius, simptomele distimiei apar, de obicei, la sfarsitul
adolescentei sau in prima tinerete, dar tulburarea ramane de multe ori
nediagnosticata. Marius dispretuia inclusiv psihologii si orice curs de dezvoltare
personala parea pentru el o pierdere de timp si de bani.
Deoarece distimicii sunt, cel mai adesea, „functionali”, reusind sa aiba o
viata profesionala si familiala acceptabila, suferinta lor ramane, de multe ori,
nedescoperita.
Acest lucru e periculos, deoarece, in lipsa tratmentului, aceste persoane
prezinta un risc sporit de a dezvolta o tulburare depresiva majora.
Conform unui studiu publicat in Psychopharmacology Bulletin, 75% dintre
distimici au prezentat cel putin un episod de depresie, iar multi dintre ei au
avut mai mult de unul.
Multi dintre acesti oameni isi dau seama ca e ceva in neregula si apeleaza la
ajutor abia cand ajung sa sufere de depresie majora.
Elemente si tulburari asociate
Studiile arata ca simptomele intalnite cel mai frecvent in tulburarea distimica sunt:
- sentimentele de insuficienta
- pierderea interesului sau placerii
- retragerea sociala
- sentimente de culpa, sentimente subiective de iritabilitate sau stare colerica
excesiva

48

www.psihologdeserviciu.ro

- activitatea sau productivitatea scazuta
- simptomele vegetative: modificarea apetitului, somnului. Acestea par a fi
mai putin frecvente decat la persoanele cu episod depresiv major.
Tulburarea distimica poate fi asociata cu tulburare de personalitate de tip
borderline, histrionica, narcisistica, evitanta si dependenta. Alte tulburari cronice
ca de exemplu dependenta de o substanta sau stresorii psihosociali pot fi asociati
cu tulburarea distimica la adulti. La copii aceasta tulburare poate fi asociata cu
hiperactivitate/deficit de atentie, tulburarea de conduita, tulburarile anxioase,
tulburarile de invatare si cu retardul mental.
La copii tulburarea distimica duce adesea la tulburarea performantei scolare
si interactiunii sociale, ei fiind adesea iritabili si capriciosi, dar si depresivi. Ei au o
stima de sine scazuta si sunt pesimisti. La adult tulburarea pare sa fie mai frecventa
la femei decat la barbati, pe cand la copii poate apare in mod egal la ambele sexe.

Tulburarea depresiva fara alta specificatie
1. Tulburarea disforica premenstruala – simptomele de anxietate marcata,
dispozitie depresiva, labilitate afectiva apar inaintea fiecarui ciclu menstrual si
se remit la cateva zile dupa debutul menstruatiei, afectand in mod semnificativ
activitatile zilnice.
2. Tulburarea depresiva minora – simptome depresive care au durata de
cel putin doua saptamani, dar nu satisfac criteriile pentru tulburarea depresiva majora.
3. Tulburarea depresiva scurta recurenta episoadele depresive au durata
de la doua zile pana la doua saptamani si survin cel putin o data pe luna timp de 12 luni.
4. Tulburarea depresiva postpsihotica a schizofreniei este reprezentata
de un episod depresiv major care survine in cursul fazei reziduale a schizofreniei.
5. Situatii in care clinicianul a ajuns la concluzia ca este prezenta o tulburare
depresiva, dar nu poate preciza tipul acesteia: primara sau secundara-datorata
unei conditii medicale generale sau indusa de o substanta.
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Alte forme de depresie
1. Tulburare bipolara - Numita si depresie maniacala, aceasta afectiune
este caracterizata de cicluri de stari emotionale opuse - episoadele de depresie
alterneaza cu episoadele maniacale. Episoadele depresive sunt asemanatoare
cu tulburarile depresive majore, iar episoadele maniacale se manifesta prin
comportament impulsiv, hiperactivitate, vorbire rapida si somn putin sau absent.
Trecerea de la o stare la alta este treptata si fiecare episod dureaza cateva
saptamani - mai putin daca pacientul este spitalizat.
Alte simptome includ:
- stima de sine exagerata
- lipsa necesitatii somnului
- vorbire continua
- lipsa concentrarii pe o idee sau un gand
- comportament riscant.
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se poate trata si raspunde foarte bine la fototerapie.
5. Depresie post-traumatica - O tulburare psihica complexa ce apare in urma
unei experiente traumatice extreme ce produce frica intensa sau sentimente
de neajutorare.
6. Depresie post-partum - Depresia postnatala usoara apare in primele
sase saptamani de la nastere. Mama are sentimente de tristete, anxietate sau
suparare, eventual iritabilitate produsa de copil sau partener. Aceste sentimente
par a fi inexplicabile si o fac pe pacienta sa creada ca nu este o mama buna.
Simptomele includ dispozitii fluctuante, plans fara motiv, tulburari de somn si
apetit, dificultati in luarea deciziilor si apar datorita schimbarilor hormonale rapide,
precum si datorita stresului adaptarii la statutul de mama. De obicei simptomele
dispar de la sine, insa exista posibilitatea ca acestea sa persiste si totodata sa
se agraveze. Depresia post-partum apare datorita antencedentelor de tulburari
afective sau afectiuni psihiatrice la pacienta sau in familie, dar si independent de
aceste antecedente.

Incidenta suicidului are cel mai mare procent la pacientii cu tulburare
bipolara.
2. Tulburare ciclotimica - Este o tulburare afectiva bipolara caracterizata de
episoade hipomaniacale alternate cu simptome moderate de depresie.
3. Tulburare depresivo-anxioasa - Desi nu este o tulburare depresiva in sine,
avand in vedere ca depresiile sunt afectiuni mai grave, pacientii care sufera de
aceasta tulburare trebuie sa fie tratati la fel ca depresivii. Simptomele apartinand
celor doua tulburari - anxietate si depresie - sunt moderate, cronice si intermitente.
4. Depresie de sezon - Aceasta tulburare este mai intalnita in climatele
nordice si la persoanele tinere si este declansata de sezonul de toamna sau iarna.
Simptomele nu apar in alt sezon si se repeta cel putin doi ani la rand. Afectiunea
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Relatiile care intretin depresia
Depresia poate fi privita ca neajutorare invatata. Oamenii depresivi, in formele
grave, sunt un parazit langa o alta persoana sau alte persoane care ii poarta grija.
Cu eforturi minime, oamenii depresivi primesc multa atentie, afectiune si
resurse pentru care in alte conditii ar trebui sa faca ceva.
In cadrul relatiilor cu oamenii depresivi, acestia au o serie de beneficii secundare
bolii, care favorizeaza pastrarea aceleiasi stari de non-actiune.
Cu toate acestea, traiul alaturi de persoanele depresive este dificil, frustrant si
pentru cei mai multi dintre oameni, este o relatie greu de gestionat.
Riscurile sunt mari, in special in cazul celor care ameninta sau au avut tentative de suicid.
Astfel, una dintre tendintele insotitorilor este aceea de a le face pe plac cu orice
pret in ideea de a nu-i supara si provoca o reactie care i-ar impinge la comiterea
sinuciderii.
Oricat de greu pare de crezut, anturajul unei persoane depresive contribuie
la mentinerea starii acestuia prin protectia pe care i-o ofera. Depresivii sunt
infantilizati si in mod uzual indeplinesc un minim de sarcini. Ceilalti ii scutesc de
cele mai multe ori de responsabilitati pe motivul ca sunt bolnavi. Ca o consecinta,
persoana depresiva are motive minime ca sa doreasca sa schimbe ceva.
Nu trebuie sa faca aproape nimic pentru ca dorintele sa ii fie satisfacute, in
afara amenintarilor suicidare si a starii pe care o intretin.
Reactiile violente sunt acceptate pe motivul bolii, de asemenea indispozitia,
absentismul si sedentarismul.
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Depresivului ii place sa fie o victima si se prezinta ca atare in fata societatii,
medicilor, familiei. Povestea sa este una trista si oamenii reactioneaza empatic
dorind sa ii ajute pe cei care sunt “mai slabi”. Prin astfel de comportamente,
acestuia ii este intarita ideea ca este inutil si incapabil.
Este un cerc vicios intretinut atat de persoana depresiva, cat si de anturajul sau.
Cel mai ilustrativ caz al relatiilor de dependenta dintre depresiv si anturaj il
traia Viorel (numele este fictiv).

Viorel era un baiat foarte inalt cu cei mai albastri ochi pe care ii
vazusem vreodata. Daca il priveai in ochi, aveai impresia ca te pierzi
in privirea sa precum intr-un lac de munte fara fund.
Ochii lui refectau o liniste pierduta care parea sa caute ceva foarte
adanc: oglindirea soarelui. Ochii lui il cautau pe el.
Viorel a venit la cabinet insotit de mama sa. La prima intalnire, el
nu a vorbit aproape nimic; mama luase cuvantul si a continuat sa
vorbeasca intreaga sedinta.
Imi povestea precipitata despre boala fiului sau, dand exemple din
viata lui Viorel ca si cum ar fi citit o anamneza. In privirea ei de
mama protectiva fiul ei era grav bolnav si avea nevoie de ajutor.
Scena privita din exterior infatisa un baiat inalt, de peste 180 cm,
trecut de 20 de ani, asezat spasit langa mama sa si care parea ca a
venit la scoala cu mama de mana pentru a fi mustrat de invatatoare.
Era lipit de ea, putin retras in spatele ei, a vorbelor ei. Parea sa accepte
fara nici o tresarire caracterizarea de infim, plina de dovezi, pe care
mama mi-o prezenta intr-o expunere indelung exersata si asumata
si, bineinteles, sustinuta de medicii spitalului de psihiatrie.
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Au parut amandoi mirati atunci cand le-am spus ca nu ma intereseaza
dosarul lui psihiatric, “pacientii” mei pareau invalidati datorita refuzului
meu de a vedea lumea prin lentila psihologiei clinice si a psihiatriei.
Da, nu ma interesa “cat de bolnav era Viorel”, vroiam mai degraba
sa vad daca el doreste sa se faca bine, daca e ceva in inima lui care
arde, daca exista dorinta de a vedea, auzi, mirosi si gusta viata.
Aveam in fata mea un tanar de 21 de ani inert.
Cautarea aceea din ochii sai m-a facut sa intrezaresc speranta ca as
putea sa il ajut si am acceptat sa ne vedem regulat.
“ Cazul” lui se prezenta in felul urmator:
Viorel a fost prezentat ca pacient cu risc suicidar crescut. Desi nu
avusese tentative de sinucidere, spunea ca se gandeste mereu la
moarte si cum ar putea sa isi faca rau.
La prima noastra intalnire, l-am intrebat daca ceva din camera “ il
atrage” in a se rani cu respectivul obiect. A vazut un tub sub presiune
in care era lipici.
Eu auzisem si citisem despre interventiile paradoxale din psihologie
si psihoterapie si mereu mi s-a parut benefic sa lucrezi cu “limitele”
oamenilor, desi nu incercasem pana atunci o astfel de abordare cu
pacinetii mei.
Totusi, mi-am imaginat-o si am disecat-o de atata ori incat parea ca
am facut-o de prea multe ori. Era timpul chiar sa o si aplic!
L-am provocat sa ia acel tub si sa il tina in mana. Era mult prea bland
ca sa ma gandesc sa si-ar putea face rau. A stat cu tubul toata ora
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fara sa faca nimic. Parea ca uneori chiar uita ca il avea in mana.
Am primit totusi amandoi confirmarea ca “risc suicidar crescut” era
o eticheta nepotrivita.
Mama sa ramanea la sedinte cu noi, in camera de asteptare. Imi
amintesc ca se mira cand isi vedea baiatul zambind si cu o alta
stralucire in ochi dupa o sedinta avuta impreuna.

In comportamente, depresivul este un agresor.
La fel cum demonstreaza multe dintre comportamentele sale, depresivul are
multa furie si agresivitate pe care o indreapta atat impotriva celorlalti, cat si
impotriva sa.
Daca ceva din exterior nu ii este pe plac, opozitia sa se manifesta prin furie,
agresivitate astfel incat intoarce usor interlocutorul in favoarea sa. Cu alte cuvinte,
ceilalti joaca dupa cum canta depresivul.

Recunosc ca si eu eram surprinsa, dar din cu totul alt motiv. Pe masura
ce timpul trecea, progresele pe care le facea erau intr-un ritm foarte
lent; avansa cu pasi mult prea mici spre obiectivele noastre.

Furia lui Viorel era una de proportii uriase si se vedea in incapatanarea
cu care se opunea exercitiilor si schimbarii, desi aparent era genul de
client docil, care isi face temele.

Si la toate acestea se adauga scepticismul mamei lui. Ea nu credea
sa il vada bine vreodata si cel mai mic progres pe care il laudam si
accentuam eu, se izbea de lipsa sa de incredere.

Intr-una dintre sedinte l-am indemnat sa isi exteriorizeze supararea,
nemultumirea, tristetea, gandurile si sa loveasca cu putere intr-un
sac de box.

Toti din familia lui Viorel traiau intr-un cerc al neputintei bazat pe
frica ce se alimenta de la fiecare din ei.

El de-abia atingea sacul de box, nu dorea sa lucreze, efortul era prea mare.

Parintilor le era teama ca el isi va face rau, asadar il protejau si
urmareau excesiv, lui ii era teama de ce si-ar putea face si astepta
momentul cand ceva rau se va intampla, discutiile lor erau despre
gandurile lui de mutilare si moarte, si totul era paralizat de aceasta
constanta preocupare.
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In acel punct intreaga terapie era lipsita de perspective. El dorea
sa ramana la stadiul de copil cu nevoia de a fi ocrotit, iar mama sa
parea sa raspunda acestui santaj.
A avut o recadere si a fost internat din nou la spitalul de psihiatrie in
preajma sarbatorilor de iarna.

Era robul gandurilor sale si parintii erau sclavii lui.

O prietena asistenta care lucra la spital mi-a spus ca mama lui a fost
impreuna cu el zi si noapte.

Viorel era in cazul de fata copilul fidel care dorea sa fie pe placul
mamei lui si in consecinta ramanea bolnav. In felul acesta el o simtea
mereu aproape, iar ea se simtea utila.

Nu m-a surprins deloc, relatia dintre ei era una fuzionala si depresia
lui raspundea unor nevoi inconstiente puternice.
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Depresivul are gandirea unei victime si deseori spune despre sine ca imprejurarile
au contribuit la starea sa. Cumva se absolva de orice vina, caci lui ii este teama sa
traiasca.

Ii indemn sa le dea zi de zi mici sarcini care pot fi indeplinite cu succes si sa
insiste pana cand ii determina sa iasa din starea lor obisnuita. Ajutati-i sa faca
pasi mici si sigur pentru a desfasura cat mai multe activitati diferite.

In momentul in care ar actiona diferit, persoana care se complace cu eticheta
de depresiv, ar trebui sa faca fata unei societati care acum il ocroteste deoarece
este bolnav.
Momentele in care primeste ajutor sunt prelungite prea mult si astfel invata sa
se obisnuiasca cu un schimb neechitabil de tipul cerere-oferta.
Riscurile de a fi judecat, teama de a esua sau de a reusi il terorizeaza.

Refuzati “ nu-ul” pe care e posibil sa il primiti si insistati pana cand resusiti.

Viorel nu avea viata sociala.
Nu risca nimic, nici o iesire in oras sau la facultate sau la cabinet fara
mama, nici o vacanta, nici macar dorinta de a se indragosti.
Nu avea dorinte pentru sine sau planuri de viitor.
Era incorsetat in teama cu care se hranea si era hranit.
Identificandu-se cu eticheta de bolnav, depresivul este protejat si in siguranta.
Nu sunt cerinte pe care le are de indeplinit.
Ca om sanatos, este la fel ca toti ceilalti, isi pierde farmecul celui suparat, vesnic
trist si rasfatat.
De multe ori, depresivii nu stiu alt mod de a fi pe lume si asta ii sperie.
A renunta la eticheta de depresiv inseamna renuntarea la propria identitate,
devenind un om in multime care este responsabil de el, de ceea ce se intampla cu
el si cu mediul in care traieste.

Lucrati astfel incat initial sa fiti voi siguri ca persoana depresiva cu care traiti
se poate vindeca.
Daca ii priviti cu incredere, ei simt acest lucru.
Faceti-va timp sa ii ascultati, sa ii iubiti, dar lasati-i sa-si poarte singuri de
grija. Voi sunteti responsabili doar de viata voastra, ei de a lor. Responsabilizarea
depresivului pentru propria viata este un pas imens pentru schimbare.
De multe ori persoanele din anturajul depresivului isi iau aceasta responsabilitate
a vietii celuilalt, ceea ce e o povara extrem de grea.

Pentru mine Viorel ramasese unul dintre acei clienti pe care nu am
reusit sa ii ajut sa se deschida.
Imi luasem gandul de la el cand la un moment dat, l-am surprins din
nou la usa cabinetului. Spunea ca isi doreste sa revina si sa reincepem
sedintele impreuna.

Sfatul meu pentru cei care traiesc alaturi de persoane depresive este acela de
a-i privi cu compasiune si incredere ca se pot vindeca si maturiza.
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Paseste intr-o o viata sanatoasa

Episodul 9

Ceea ce facem astazi creeaza premisele unei zile fericite sau nefericite maine.
Putem impovara tinerii sau copiii cu viitorul si sa spunem ca le apartine, dar
viitorul se creeaza azi, sub ochii nostri, prin actiunile noastre.
Stiai ca gandurile tale de azi sunt in proportie de 98% aceleasi cu cele de ieri?
Deseori perpetuam aceeasi stare, aceleasi comportamente, acelasi mod de a
gandi si de a fi.
Avem nevoie sa riscam pentru a schimba ceva, sa depasim zona de confort si
sa trecem dincolo de limitarile pe care mintea ni le impune.
Daca esti o persoana depresiva, stii ca cel mai bun prieten al depresiei este
comoditatea si neajutorarea invatata.
Cine incepe sa actioneze, iese din depresie.
Depresia este nonactiune.
Fa-ti timp pentru schimbare, aminteste-ti lucrurile care te faceau sa zambesti
si ce te pasiona odinioara. Fa cate ceva in fiecare zi pentru tine!
Traieste ca si cum ai fi pentru prima oara intr-un loc nou, intr-o noua
lume! In mod cert prima data ai descoperi alte lucruri decat depresia.
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Depresia este mai usor de prevenit decat de tratat.
Cei 8 pasi prezentati mai jos te ajuta sa reduci riscurile aparitiei depresiei sau a
unei stari generale proaste. De asemenea, cei care simt ca unele din simpotmele
depresiei incepe sa le dea tarcoale, exersand acesti pasi si principiile din paginile
urmatoare, o pot contracara repede si eficient.
1. Fa miscare
Miscarea e importanta., cand iti misti corpul, misti energiile inauntrul tau astfel
incat distrugi posibilele blocaje.
Danseaza! Pune-ti o melodie si apoi misca-te in ritmul muzicii.
Daca nu-ti place sa dansezi, fa exercitii.
Fa o plimbare, pe jos sau cu bicicleta, urca scari, ridica greutati. Pune-ti muschii
la treaba. Acest lucru te va reconecta cu corpul tau. Aminteste-ti ca esti o fiinta
spirituala intr-un corp fizic si ca trebuie sa ai grija de corpul tau pentru ca el sa-ti
poata adaposti in siguranta spiritul.
Poti sa incerci si Qigog, Tai Chi, sau yoga. Toate incorporeaza meditatia si isi
propun sa reconecteze mintea, corpul si spiritul.
Miscarea corpului curata sistemul limfatic si elibereaza endorfinele care dau
senzatii placute in corp. Miscarea energizeaza. Cand oamenii sunt tristi sau
deprimati, nu au tragere de inima spre miscare si prefera statul la televizor sau in
pat. Daca esti intr-o dispozitie negativa, impune-ti sa faci miscare. Vei observa o
schimbare considerabila in starea ta de spirit.
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Si in cazul rasului, precum in cel al miscarii, corpul se incarca cu endorfine.
Foarte rar vezi oamenii deprimati razand. Daca ar rade, in mod sigur ar reusi sa
scape de depresie.
Cand ai ras din tot sufletul ultima oara? Astfel incat sa te doara stomacul sau
sa-ti dea lacrimile? Este un sentiment minunat de eliberare, care merita provocat
mai des.
3. Mediteaza
Meditatia este o metoda excelenta de a ne reconecta cu mintea si spiritul. E
recomandat sa te asezi intr-o pozitie confortabila, sa pui muzica relaxanta pe fundal,
sa aprinzi cateva lumanari parfumate. Apoi te concentrezi pe respiratie:observa
inspiratiile si expiratiile. Fa cateva expiratii adanci si profunde Vei observa ca iti
vin multe ganduri in minte. Lasa-le sa vina si sa plece, fii constient de gandurile
tale si apoi da-le drumul. E recomandat sa faci exercitii zilnice de meditatie, timp
de 10 minute.
Unora le place sa mediteze dimineata, imediat cum se trezesc, pentru a ramane
cu aceasta stare buna pe tot parcursul zilei. Mai exista si varianta meditatiei inainte
de a merge la culcare, pentru eliberarea tuturor energiilor negative acumulate pe
parcursul zilei. Meditatia poate fi facuta la birou, in timpul pauzei de pranz sau
oricand in timpul zilei.
Studiile arata ca meditatia este asociata cu longevitatea, cu optimismul,
increderea si relaxarea, cu alte cuvinte, e un stil de viata ...sanatos.

2. Razi
4. Fii recunoscator
Umorul iti ridica intotdeauna tonusul psihic. Exista un motiv pentru care s-a
spus ca rasul este cel mai bun medicament. Gaseste un motiv sa razi. Razi chiar de
tine si de situatia ta, precum Woody Allen. Invata sa nu te iei prea in serios. Uita-te
la o comedie, uita-te la un filmulet amuzant sau citeste o carte de bancuri.
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A fi recunoscator comuta atentia de la jumatatea goala a paharului catre cea
plina in cateva secunde. Indiferent de ceea ce se intampla in viata ta, poti gasi
ceva pentru care sa fii recunoscator. Chiar si atunci cand ti se intampla ceva rau,
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gaseste intentia pozitiva din spatele situatiei si observa ce anume ai de invatat
din acea situatie.
Scrie, in fiecare dimineata sau in fiecare seara, zece lucruri pentru care esti
recunoscator. Pot fi lucruri simple, de care te bucuri zilnic.
Iata cateva exemple:
- Sunt recunoscator pentru ca familia ma iubeste si stiu ca pot conta pe
dragostea si sprijinul ei in orice situatie.
- Sunt recunoscator pentru sanatatea mea.
- Sunt recunoscator oamenilor care m-au provocat astazi, pentru ca mi-au dat
sansa sa evoluez.
- Sunt recunoscator pentru ca am cel mai calduros si confortabil halat de baie.
- Sunt recunoscator pentru sanatatea copiilor mei.
- Sunt recunoscator pentru faptul ca am suficienti bani pentru a cumpara
produse ecologice.
Cand devii constient de toate aceste binecuvantari din viata ta, incepi sa te
simti norocos si poti emana multa energie pozitiva.
Cand simti ca incepi sa te simti manios, trist, vinovat, plin de temeri, incepe sa
numeri binecuvantarile din viata ta.Vei vedea ca situatia nu e atat de rea pe cat
pare.
5. Tine un jurnal.
Scrierea gandurilor te ajuta sa le procesezi mai bine. A te exprima, chiar si
pe hartie, poate fi un exercitiu terapeutic. Iti poate da si un etalon a ceea ce ai
fost si cat de departe ai ajuns la un moment dat. Poti folosi jurnalul si pentru a-ti
inregistra binecuvantarile zilnice, dar si pentru a-ti exprima gandurile. Acest lucru
te ajuta sa te eliberezi de povara gandurilor si trairilor. Astfel, in loc sa depozitezi
sentimente negative in corpul tau, poti scapa de ele, incredintandu-le hartiei.
In acelasi timp, scrisul te poate ajuta sa gasesti solutii si sa sortezi gandurile
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intr-o maniera logica. Iti poti folosi jurnalul pentru a-ti face listele zilnice de sarcini,
pentru a descrie experientele de crestere personala care ti s-au intamplat peste zi,
sau pentru a-ti nota scopurile. Poti scrie acolo scrisori pentru cei de care esti prea
speriat pentru a le vorbi in realitate sau poti scrie cateva randuri pentru cei pe care
esti furios si fata de care nu te poti exprima fara sa-ti pierzi cumpatul.
Poti scrie orice in jurnalul tau. Este un exercitiu terapeutic, insa e recomandat
sa-l pastrezi doar pentru tine, intr-un loc sigur, pentru ati da spatiu de a fi singur
cu tine insuti.
6. Fixeza-ti obiective personale.
A trai fara obiective este ca si cum ai inota in ocean fara sa ai o directie.
Poate fi placut la inceput, insa a te lasa mereu in voia curentilor fara a reusi sa ai
o constanta dupa care sa te ghidezi poate fi foarte naucitor pentru majoritatea
oamenilor.
Cercetatorii de la Universitatea Liverpool coordonati de dr. Joanne Dickson au
descoperit ca persoanele ce sufera de depresie tind sa aiba obiective personale mai
generalizate decat persoanele ce nu sunt deprimate. Cercetatorii au descoperit
ca ambele grupuri de persoane generau un numar similar de teluri, insa cei ce
sufereau de depresie tindeau sa includa teluri mai generale si mai abstracte.
Telurile abstracte ar putea contribui la mentinerea şi agravarea depresiei.
Stabileste-ti o lista de obiective importante pentru tine pe care sa le fixezi
dupa modelul SMART, indeplinind urmatoarele conditii:
- specific inseamna un scop bine definit, sa fie ceva concret, sa nu fie vag si
sa nu fie interpretabil. Daca altcineva decat tine ar citi obiectivele intr-o zi, ar
trebui sa le poata intelege fara nici o problema.
- masurabil inseamna ca iti poti da seama usor cand ti-ai atins scopul. “Voi
slabi” nu se poate masura, pe cand obiectivul “voi slabi 7 kg in 3 luni” este
formulat corect.
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- obiectivul trebuie sa fie realist ca sa poata fi atins. Sigur ca ideal este sa
tintesti cat mai sus dar trebuie totusi sa ramai cu picioarele pe pamant.
- orientat spre rezultat inseamna sa te asiguri ca acel obiectiv e relevant
pentru ceea ce faci si ceea ce iti doresti sa obtii.
- specific in timp se refera sa iti dai un termen pana la care trebuie indeplinit.
Scopul nu e “vreau sa imi iau masina”, ci “vreau sa imi iau masina pana in
noiembrie 2007″.
Stabilindu-ti scopurile si obiectivele dupa acest model, sansele de a le indeplini
si de a-ti face un plan de viata care sa te ghideze catre ceea ce este important
pentru tine si o stare de bine sunt crescute.
7. Ajuta-i pe ceilalti!
Este un mod simplu si eficient de a-ti gasi un scop si un sens in lume.
Cauta sa ii ajuti pe cei din jur neconditionat, iar acest lucru te va umple de
bunatate.
Oricine poate ajuta prin gesturi simple. Poti sa dai telefoane rudelor mai in
varsta si sa te interesezi de ele, sa cumpari o cafea pentru cineva care sta alaturi de
tine la restaurant, sa lasi un bacsis mai mare pentru un chelner care pare obosit, sa
faci un compliment unui strain, sa donezi haine mai vechi unui adapost de copiii.
Este usor sa faci acest lucru atunci cand ai o stare emotionala buna, insa este
si mai important sa ajuti atunci cand esti trist/a si deprimat/a.
Fii o binecuvantare in viata cuiva, doar pentru un moment, si vezi cum te vei
simti mai bine instantaneu.
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trimiti dragoste. Imagineaza-ti energia cum se misca din inima ta inspre a ei.
Poate fi colorata in roz, verde, galben, alb. Imagineaza-ti fluxul de iubire dintre
voi. E posibil ca persoana respectiva sa te contacteze mai tarziu sa iti spuna ca s-a
gandit la tine.
Exprima-ti dragostea fata de ceilalti. Stiu ca oamenii din viata ta pe care ii
iubesti, ca ii iubesti? Cand le-ai spus ultima oara? Si cand le-ai aratat acest lucru?
Printr- o imbratisare, strangere de mana, un zambet? Imparte permanent in jur
aceste lucruri, pentru ca ceilalti sa stie permanent ca ii iubesti.
Iubeste-te pe tine insuti/insati. Acorda-ti timp pe parcursul zilei pentru a-ti
oferi iubire. Du-te la masaj, imbratiseaza-te singur, zambeste in oglinda si spuneti: “Te iubesc. Multumesc ca esti aici.”
Trimite iubire celulelor din corpul tau.
Fa acest lucru stand la soare si concentreaza-ti atentia asupra razelor soarelui
care patrund in piele.
Fa o lista cu lucruri pe care iti place sa faci si fa-le cat mai des cu putinta. Nu
astepta ca ceilalti sa-ti ofere dragoste. Hraneste-te singur ca sa ii poti hrani pe
altii. Acorda-ti timp sa inveti sa te iubesti.
Iubeste-te neconditionat, asa cum esti in fiecare zi.

8. Iubeste!
Iubirea este cea mai mare forta a lumii. De aceea, e bine sa gasesti moduri de
a iubi si de a te afla cat de mult posibil pe frecventa iubirii.
Trimite iubire altora. Inchide ochii si imagineaza-ti persoana careia vrei sa-i
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Episodul 10
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Cum se pregateste un psiholog
pentru o interventie?
“ Multumesc ca existi in lume si multumesc ca accepti sa intri in spatiul acesta
al intelegerii si acceptarii neconditionate. Te primesc cu caldura si deschidere!”
Aceasta este mantra pe care o spuneam inaintea sedintelor de coaching pe
care le desfasuram impreuna cu cei care mi-au fost clienti si ulterior prieteni in
acesta etapa a vietii mele.
Aceasta recomandare ne-a facut-o un trainer apreciat in cadrul unui curs la
care participam si pe moment nu i-am inteles rostul. Cand am inceput sa lucrez cu
clientii, constincioasa fiind si dorind sa maximizez tot ce se poate face pentru a fi
eu mai buna pentru ei, am inceput sa o folosesc. Am vazut efectul benefic pe care
aceasta afirmatie il avea asupra modului in care eu, ca psiholog, ma raportam
la cei cu care lucram. Efectul il simteau si cei cu care lucram, deseori spuneau ca
au impresia ca intra intr-un spatiu magic, unde se simt acceptati si in care pot la
randul lor sa accepte pe ei si miracole cu ei.
Pregatirea unei sedinte ia mult timp si energie.
Uneori este dificil sa retii toate numele si evenimentele celui care iti povesteste
in detaliu viata sa personala. “Cu poti sa uiti numele prietenei fiului meu cel mare
sau numele primului meu motan?”
Aceasta este o insulta la adresa unei persoane care isi pune sufletul pe tava.
Asadar, dupa ce clientul pleaca din cabinet, notezi cele mai importante nume,
detalii legate de cel/cea cu care ai incheiat sedinta.
De asemenea, notezi pasii urmatori si eventuale puncte pentru viitoarea
sedinta, in functie de ceea ce tocmai ati lucrat si finalizat.

68

69

Laura Maria Lupascu

Cine mi-a furat fericirea? Episoadele unei depresii la români

In momentul in care lucrezi cu o persoana depresiva , nivelul de energie al coachului, psihoterapeutului, trebuie sa fie unul inalt. Recomand pacientii depresivi sa
fie primii pe lista programarilor pentru a avea suficienta rabdare si atentie pentru
a intampina orice situatie.
O ora cu un depresiv poate fi resimtita cat 3 ore cu un alt client cooperant, insa
aceste inconveniente fac parte din “riscurile” meseriei.
Abordarea mea a fost mereu una deschisa si neconventionala uneori. Depasind
anumite limite, am descoperit orizonturi noi de unde au venit solutii vindecatoare.
Scolile de coaching si de psihoterapie te invata sa stabilesti cu clientul un
obiectiv general si mai multe specifice, astfel incat indeplinind obiectivele mici sa
convergi impreuna spre cel mare cu incredere si sustinere.
Cred ca este un plan fantastic si l-am urmat de fiecare data cand am inceput o
interventie - fie ea de scurta sau de lunga durata.
Tot ceea ce mi-am notat m-a ajutat enorm, mai ales pentru ca puteam sa
revin in timp la notite si sa concluzionezsau sa verific intelegerea si evolutia mea
si pacientului meu. Unele lucruri pe care le voi scrie in continuare fac parte din
aceaste caiete de notite.
Sunt multe povesti de psihoterapie scrise de numerosi terapeurti din lumea
intreaga si din toate timpurile. Daca Freud a inceput cu abordarea acesta, ea a
continuat pana in prezent, deoarece in poveste omul se regaseste mai usor si in
aspecte mai complexe decat in orice expunere.
Din acest motiv ni se spun atat de multe povesti, deoarece ele ajung direct in
inconstient.
In acest gen de povesti naratorul nu vorbeste prea mult despre sine.
Insa aceasta este o altfel de poveste, in care eu, in calitate de psiholog si
coach, voi dezvalui mai multe lucruri decat am citit in general in istorioare scrise
pe aceeasi tema.
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Neutralitatea psihologului este destul de falsa deoarece psihologul este tot un
om care simte, are simpatii si antipatii si un bagaj de experiente care rezoneaza
cu diverse subiecte din realitatile clientilor. Important in acest sens este gradul
pana la care rezoneaza si se identifica sau nu cu problema clientului.
Obiectivitatea este un termen la fel de greu de transpus in practica deoarece
clientii cer sprijin, incurajare, indrumare uneori, ceea ce te obliga sa fii subiectiv!
Din ceea ce eu am experimentat, cu cat cineva m-a simtit mai aproape, mai
implicata si “ mai prietena ”, cu atat am avut rezultate mai bune in munca noastra.
Ca psiholog, nu m-am simtit secatuita emotional, cat mai degraba implinita si
energica.
Uneori oamenii nu doresc sa schimbe nimic si atunci e greu de gestionat
conflictul intre tine- cel care doresti sa ajuti si cel care nu se lasa ajutat.
Eu am renuntat de mai multe ori la cei care stiam ca nu doresc in mod real sa
progreseze.
Unii dintre ei au luat acel moment ca pe un imbold, altii ca pe o respingere,
insa capacitatea unui om de a lucra e limitata la cateva ore pe zi si atunci merita
sa te intrebi cum iti folosesti aceasta energie si cat de important este pentru tine
sa vezi rezultate muncii tale.
In cazul depresiei, rezultatele sunt imbracate in multe caderi si recaderi.
Fiind o tulburare emotionala si de dispozitie, e dificil de gestionat momentul in
care clientul doreste sa se simta bine permanent, iar asta fara pastile!
Obiectivele realiste sunt foarte importante in orice interventie, cu atat mai
mult in cazul depresiei deoarece in felul acesta atat coach-ul, cat si clientul stiu
directia in care se indreapta intregul proces. Este preferabil sa apara rezultate
mici, imediate, decat sa luptam cu morile de vant prin furtuna ca sa ajungem la
curcubeu.
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Ca psiholog si coach, e eliberator sa vezi ca mimica unui om depresiv devine
mobila, e un semn ca incepe sa accepte si sa “miste” in corp emotia, lucru care
poate fi un prim semn de ameliorare.
Frustrarea care apare atunci cand trec multe ore si nu se intampla nimic din
planul initial, poate fi un punct de cotitura. Fie nu e bun coach-ul, fie clientul nu isi
da deloc silinta, iar atunci apare intrebarea pentru ce ma plateste, oare ce vrea?
Recomandarea mea, pe care am practicat-o si a dat cele mai multe rezultate
este ca astfel de momente sunt bune de discutat, de pus pe masa.
La fel mi s-a intamplat cu doamna in varsta de 62 de ani, Carmen, care suferea
de depresie cronica.

Dupa mai multe intalniri, Carmen mi-a spus ca ea nu isi doreste sa
vina la sedintele programate, dar ca insista familia ei si ca le face lor
pe plac.

Este adevarat ca aceasta doamna era modesta ca educatie, insa in
toti acesti ani in care i s-a lipit eticheta de depresiv, nimeni nu i-a
explicat vreodata ce este depresia.
Lipsa de informare i-a cladit in timp un sistem de credinte ca e bolnava
incurabil. Convingerile care i-au alimentat suferinta se confirmau
odata cu vizitele la medici unde i s-a repetat timp de mai bine de 20
de ani ca e depresiva.
In momentul in care a aflat ce este depresia- o tulburare de dispozitie
, de care sufera foarte multa lume si care poate fi depasita cu succes
prin tratament de natura medicamentoasa si psihologica, in interiorul
ei s-a schimbat ceva.
Lumea a inceput sa prinda din nou culoare.

Acesta a fost momentul pe care l-am exploatat: cum si-ar dori sa fie
ea pentru familia ei si cum este in realitate de atat de mult timp.

Carmen in timp a reinceput sa zambeasca si deseori ma intampina
ea cu un zambet, ceea ce era pentru noi un progres fantastic.

Pentru prima data, am inceput sa simt ca incepem sa comunicam
catusi de putin.

Familia ei era incantata fiindca vizitele la spital necesare pentru
tratamentul diabetului se rarisera.

Apoi Carmen a devenit din ce in ce mai dispusa sa raspunda la tot
mai multe intrebari si provocari venite din partea mea.

Inclusiv fiul care era plecat in strainatate si cu care vorbea doar
la telefon, incepuse sa sesizeze schimbarile si sa o incurajeze sa
progreseze.

A inceput sa faca curat in casa si sa gateasca din ce in ce mai des, sa
se roage cu mai multa credinta ca este ascultata.
Convingerea care ii hranea depresia era aceea ca depresia este
o boala incurabila, ca odata ce te-ai imbolnavit de depresie, este
imposibil sa te mai faci bine.
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Pentru mine a fost clar ca merge pe cel mai bun drum posibil pentru
ea cand a inceput sa renoveze casa si sa lucreze pentru amenajarea ei.
Isi programase chiar ca in cursul anului ce va urma sa mearga in
vizita la fiul ei in Germania, desi se temea putin de drumul pana
acolo.
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La sfarsitul sedintelor care au durat aproximativ un an, mi-a spus
ca se simte bine si mi-a zambit. Pastrez acel zambet in inima mea
pentru ca aceasta femeie m-a invatat ca niciodata nu e prea tarziu
sau prea greu sa iti schimbi viata si sa o traiesti zambind, nici chiar
dupa 20 ani in care ai fost prizonierul unei etichete de depresiv.
Uneori provocarile te ajuta sa iti depasesti fricile si limitarile impuse
de cei din jur.
Carmen a trecut dincolo de convingerea ca depresia cronica nu se
mai poate vindeca vreodata, iar eu am depasit preconceptia ca un
psiholog tanar si lipsit de experienta poate solutiona cazuri dificile
fara asistenta unei persoane mai experimentate.
Ceea ce ne-a ajutat a fost faptul ca eu am crezut cu adevarat in ea,
in capacitatea ei de a-si reveni la viata si am crezut in mine.

E greu de pus in cuvinte bucuria pe care o simti cand vezi ca cineva care a
trait intr-o capcana a mintii reuseste sa scape din ea si sa se bucure de viata mai
departe. Orice problema e o capcana a mintii ce te poate tine captiv, in suferinta,
desi exista totodata si potentialul de a te salva si de a trai libertatea.
Deseori oamenii considera ca a fi psiholog inseamna sa ai raspunsuri la orice
intrebare, la orice problema si sa fii si capabil sa le aplici si sa le gestionezi imediat
ce apar.
Acest mit este fals.
Psihologii sunt oameni ca toti ceilalti, care pot fi derutati, si confuzi si frustrati,
uneori chiar de proprii clienti.
De asemenea, psihologii pot fi persecutati de clienti, in dorinta de a le fi mereu
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alaturi, pot deveni o carja periculoasa in viata celor pe care ii ajuta.
Deseori cel mai bun ajutor consta in a-l inzestra pe om cu increderea ca poate
reusi si sa il ajuti sa creeze contextul pentru a realiza acest lucru.
In cazul depresiei, principala provocare consta in surmontarea lui NU.
Nu pentru schimbare inseamna da pentru non-actiune, pentru tot ce e static
si incremenit.
Insa lumea este o permanenta miscare si dinamica.
Pregatirea unei intalniri difera in functie de caz.
In ceea ce ma priveste, dinamica intalnirii era atat de mare, incat de cele mai
multe ori, ceea ce prevedea planul interventiei ajungea sa fie modificat, ajustat,
schimbat in functie de moment.
In felul acesta am descoperit ca tehnicile predate se potriveau foarte putin
realitatii oamenilor cu care lucram si dinamicii interpersonale.
Majoritatea tehnicilor si a planurilor de interventie au fost “ importate” in
psihologie si nu au fost adaptate specificului romanesc.
Universalitatea isi spune cuvantul, insa la fel de mult cantareste si diversitatea.
Un taler in plus il punem in zona diferentelor daca adaugam incompatibilitatile
dintre cultura romaneasca si cele occidentale.
Deseori cazuri care se prezinta la psihoterapie sunt de competenta psihiatrica
si invers. Iar cazuri care se prezinta la coaching sunt de psihoterapie si vice-versa.
Dincolo de lipsa de informare generala a oamenilor in acest domeniu, consider
ca fiecare profesionist are nevoie sa isi cunoasca limitele si competentele si sa le
demonstreze prin rezultate.
Unele rezultate pot fi previzibile si altele nu.
Sunt unii clienti de la care stii la ce poti sa te astepti si altii care te surprind.
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In momentul in care baiatul adus de mama la cabinet a aparut din
nou la usa cabinetului meu, am fost derutata. Cred ca imi era teama
de esec si eram pusa fata in fata cu incapacitatea mea a a-l ajuta pe
acest baiat.
Eram sceptica si totusi ceva parea schimbat in atitudinea lui.
Am agreat cu mama lui sa incepem o terapie mai directa, in care il
voi provoca mai mult.
Una dintre marile noastre reusite a fost aceea ca am facut o lista cu
dorintele lui Viorel.
Incepuse sa constientizeze ca avea dorinte, iar ceva in privirea lui
albastra a prins mai multa viata si ardoare.
Deseori m-am gandit ca poate s-a aprins dorinta de a trai.

www.psihologdeserviciu.ro

Incepea sa ii placa sa fie baiat mare si sa vada avantajele in a-si
asuma varsta si viata sa.
Catre final, si-a propus sa mearga intr-o excursie in strainatate. Si a
reusit!
Ne-am luat al revedere fara sa o spunem. Deja simteam si eu, si el ca
sesiunile noastre se vor incheia in curand. Si la un moment dat pur si
simplu nu a mai venit. Nu l-am asteptat, am inteles. Renuntase si la
ultima tinere de mana a mamei.
Mi-ar placea sa cred ca a devenit un barbat matur si ca are noi liste
de dorinte si obiective. Sper ca de zambetul sau timid si retinut se
bucura membrii propriei sale familii atunci cand le spune ca a mai
bifat o dorinta de pe lista lui...Si ca in ochii sai albastri de culoarea
unui lac de munte se regaseste luciul reflectat de soare: sclipirea
vietii!

Apoi l-am provocat sa vina singur la sedintele programate.
A acceptat dupa mai multe insistente si a inceput sa mearga singur
pe strada, la scoala, la cumparaturi.
Viorel incepea sa isi implineasca dorintele si sa traiasca mai multa emotie.

Regasesc uneori acea sclipire in ochii celor cu care am trait astfel de momente
de transformare cand ne intalnim dupa ani si ani, pe strada, intamplator. Licarirea
imi aminteste de rolul frumos pe care am decis sa il am in aceasta viata: acela de
a-i ajuta pe oameni sa invete sa se ajute singuri!

Viata sa incepuse sa mearga pe un alt drum decat cel obisnuit: un
drum in care erau mai multe provocari, dorinte si mai multa viata.
Si-a alcatuit o lista cu obiective pe termen scurt, mediu si lung si asta
l-a ajutat sa creada ca e capabil sa realizeze ceea ce isi propune.
Chiar daca obiectivele se mai schimbau, lista era un semn foarte clar
ca gandurile macabre despre moarte nu mai aveau loc pe agenda
sa plina.
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Oda fericirii
Episodul 11

Cum ar fi daca am putea sa ne bucuram de viata asa cum este ea?
Iti poti imagina ca imbratisezi viata, ca dansezi cu ea, ca o cuceresti sau ca o
saruti cu pasiune ca atunci cand te-ai indragostit prima oara?
Gandeste-te ca viata ta e jucaria preferata din copilarie. Aminteste-ti cat ai
fost de bucuros/ bucuroasa erai cand ai primit-o, cum te jucai cu ea de dimineata
pana seara, dormeai cu ea si a doua zi o luai de la capat.
Jucaria aceasta ti-a fost alaturi in toate aceste clipe si le-a “ trait” alaturi de tine.

Iti poti imagina ca cineva s-ar putea apropia sa iti fure jucaria
preferata? Fa un exercitiu de imaginatie ca sa fii constient/a de forta
ta de reactie si de determinarea de a lupta pentru ceea ce stii ca e
al tau.
Acum, ca ai crescut, cine iti poate fura fericirea?
Crezi ca acest lucru este posibil?
Viata ramane un joc pe care atunci cand crestem incepem sa il luam prea in
serios. Uitam sa radem pentru ca ne dorim sa fim maturi si responsabili precum
sunt adultii, insa cat de plictisitori ne pareau adultii acestia in copilarie?..
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Daca i-ai explica unui copil ce este depresia, cum ai face-o?
Oare poate cu adevarat cuprinde mintea unui copil ceva atat de dureros atunci
cand principiul placerii este argumentul suprem pentru care traieste?
Cat de nenaturala este atunci aceasta depresie pentru Om, daca el o invata in
imprejurarile cele mai ciudate si vitrege ale vietii?
Cum reuseste aceasta dispozitie sa faca sa dispara dorinta de viata si instinctul
de supravietuire?
Putem trai mai constient daca intrebam un varstnic ce e cu adevarat important
in viata. Majoritatea iti vor vorbi despre ce sa nu faci ca sa ajungi la regrete, ceea
ce inseamna ca ei le au. Iti vor povesti ca o mare parte din timp si energie au
canalizat-o catre dobandirea unor lucruri care acum, la apusul vietii inseamna
foarte putin- bani, casa, statut, o functie peste care s-a asternut praful timpului
trecut.
Am cunoscut multi asemenea oameni care ofteaza din neputinta de a intoarce
timpul in care prioritatile au fost asemanatoare poate cu obiectivele pe care ti leai fixat tu, eu, cunoscutii nostri.
Imi doresc ca noi sa putem surade la fel ca cei care povestesc despre faptul ca
si-au trait viata si ca a fost o aventura, o calatorie frumoasa.
Acestia sunt acei oameni care imbatranesc cu zambetul pe buze si se pastreaza
senini in orice imprejurare.
Am cunoscut si astfel de oameni si povestea lor m-a fascinat intotdeauna, la
fel ca si licarirea plina de viata din privirea lor.
Tu, cititor al acestor randuri, poti sa alegi sa faci si tu acelasi lucru.
Iata cele mai importante sfaturi care cred ca te pot ajuta sa ai o viata senina,
fericita.
Aceste sfaturi le poti aplica zilnic, saptamanal, lunar, anual. Sugestia
mea este sa le subliniezi pe cele care ti se potrivesc si sa treci la actiunebifeaza in fiecare zi cate o actiune care te ajuta sa iti gasesti starea de bine,
sa fii fericit/a si echilibrat/a.
Pentru a le urma mai usor, le-am impartit in categorii:
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Stil de viata
1. Zambeste cat mai des.
2. Priveste cerul si bucura-te sincer de ziua care incepe.
3. Fa cat mai des ceea ce iti place.
4. Orice lucru pe care il auzi, chiar si trecator, este un mesaj pentru tine.
5. Citeste cat mai mult.
6. Daruieste cat mai mult din lucrurile pe care ti le doresti pentru tine.
7. Asculta cat mai multa muzica.
8. Petrece cat mai mult timp in compania animalelor care iti plac.
9. Inconjura-ti casa si locul de munca de cat mai multe culori vii, naturale.
10. Petrece cat mai mult timp in compania copiilor.
11. Invata lucruri noi cat mai des posibil.
12. Foloseste uleiuri naturale in casa pentru o stare de bine.
13. Gaseste melodii motivationale pe care le poti asculta atunci cand te simti
demotivat/a.
14. Ingrijeste o floare.
15. Citeste povesti/ basme.
16. Petrece cat mai putin timp pe calculator.
17. Renunta la cheltuieli extravagante si vei avea mai putine datorii.
18. Fa o lista cu toate lucruile pe care nu le-ai folosit de 2 luni si da-le.Chiar ai
nevoie de atatea lucruri? Traieste responsabil si banii nu vor mai fi o problema .
19. Cauta citate motivationale si care iti dau o stare de bine si lipeste-le in
casa, in locuri accesibile.
20. Fa calatorii cat de des posibil.
21. Citeste glume.
22. Selecteaza lucrurile, oamenii si mesajele cu care te inconjori, alege-le doar
pe cele care te fac sa te simti bine si confortabil.
23. Invata pe cineva un lucru pe care stii bine sa il faci, fii profesorul cuiva!
24. Canta cat de tare poti o melodie care iti place.
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Relatia cu ceilalti
1. Exprima-ti punctul de vedere atunci cand este cazul.
2. Vorbeste despre lucrurile care te supara cu persoana care te supara.
3. Intrerupe relatiile care te fac sa suferi.
4. Spune cat mai des « Te iubesc » persoanelor pe care le iubesti.
5. Iarta-i pe cei care au gresit si te-au facut sa suferi.
6. Petrece cat mai mult timp in compania celor care iti sunt dragi.
7. Invatati sa spui nu la lucrurile care iti fac rau.
8. Vorbeste despre tine, despre ceea ce te bucura si iti place.
9. Fa-ti timp pentru cat mai multe actiuni care ii implica pe ceilalti- voluntariat,
intalniri sociale.
10. Ia-ti doar acele angajamente pe care stii ca le poti implini.
11. Spune cat mai multe glume, chiar daca esti genul serios/serioasa.
12. Fa cat mai multe lucruri fara sa te astepti la o recompensa sau recunostinta
din partea celuilalt.
13. Asculta cat mai atent/a ce va spun oamenii din jur.
14. Gaseste un partener care sa te provoace sa evoluezi cat mai mult.
15. Suna o persoana cu care nu ai mai vorbit demult si iti doresti sa stii ce mai
face.
16. Fa doar acele compromisuri care stii ca sunt si in avantajul tau.
17. Petrece cat mai mult timp in compania oamenilor care te inspira.
18. Intreaba 5 persoane care sunt principalele tale calitati.
19. Cere ceea ce doresti sa primesti.
20. Cauta sa ii ranesti cat mai putin pe cei din jurul tau prin comportamentul
tau..
21. Gandeste-te de ori inainte de a vorbi, cuvintele nu le mai poti lua inapoi.
22. Inainte de a actiona gandeste de 3 ori- daca iti face tie bine, daca ii face
bine celuilalt, daca face bine relatiei dintre voi.
23. Atunci cand esti coplesit de emotii, e mai bine sa vorbesti cat mai putin
pentru a nu spune ceva ce vei regreta.
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24. Fii cat mai sincer cu tine si cu cei din jur. Interpretarea adevarului, minciuna,
nu face decat sa arata ca nu ne plac lucrurile cum sunt acum. Ea nu aduce
rezultate.
25. Recunoaste-ti punctele slabe si vorbeste/glumeste despre ele. Permitele
celorlalti sa rada cu tine despre asta.
26. Ceea ce vezi tu nu e realitatea tuturor, ci este ceea ce doresti sa vezi.
Accepta diferentele interumane si permite celuilalt sa se exprime.
27. Cand faci pasi spre schimbare, te poti astepta sa apara solutii noi, ganduri
noi, persoane noi in viata ta si sa plece cele vechi, care nu se mai potrivesc cu
ceea ce esti acum.
28. Gaseste o persoana pe care stii ca o poti suna/ poate fi alaturi de tine
oricand ai nevoie.
29. Renunta la a vorbi sau a gandi de rau despre ceilalti, chiari s atunci cand
simti ca esti indreptatit/a ; renunta si la preocuparea de a sti ce fac si au altii.

Relatia cu sine
1. Pastreaza un jurnal in care sa scrii periodic despre tine.
2. Seteaza-ti singur provocari pe care sa le atingi.
3. Fa-ti un cadou in fiecare saptamana.
4. Renunta de buna voie la ceva valoros pentru tine. In felul acesta pierderile
nu te vor mai speria.
5. Fa saptamanal “o fapta buna”, de care sa fi mandru/a.
6. Vizualizeaza ceea ce iti doresti pentru tine 5 minute in fiecare zi.
7. Respecta-ti cuvantul si promisiunile.
8. Cauta sa ai o viziune pe termen lung asupra vietii tale, gaseste-ti drumul.
9. Fii recunoscator pentru ceea ce ai.
10. Daca iti doresti ceva cu adevarat, lupta pana cand vei obtine acel ceva.
11. Renunta la ceea ce simti ca e imposibil pentru tine.
12. Gaseste timp in fiecare zi ca la sfarsitul zilei sa rememorezi lucrurile bune
care ti s-au intamplat, ce anume te-a bucurat.
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13. Accepta provocarea de a spune “da”, timp de o saptamana la tot ceea ce
ti se propune.
14. Spune cat mai des “ Multumesc”.
15. Imagineaza-ti ca toate gandurile de ingrijorare si teama pe care le ai ti le
aduni intr-o punga si le privesti cu detasare si ironie.
16. Inlocuieste in mintea ta cuvantul “ problema” cu “ oportunitate”.
17. Afla care sunt lucrurile in care crezi cu adevarat.
18. Inlocuieste teama si nesiguranta cu dorinta de aventura si joaca. Intreabate care este dorinta din spatele fricilor.
19. Fa cat mai multe lucruri noi.
20. Aminteste-ti ca fiecare esec este o lectie si o invatare.
21. Permite-ti sa crezi in miracole, este o optiune de ordin personal daca crezi
sau nu in ele.
22. Elimina gandirea de tipul totul sau nimic si accepta varietatea nuantelor
de gri.
23. Renunta la scuze si fa schimbarile necesare sa nu te mai scuzi.
24. Renunta sa te mai preocupi de gura lumii si sa te intrebi oare ce vor spune
ceilalti.
25. Urmeaza-ti instinctul!
26. In loc sa te compari cu altii, compara-te cu tine insuti si cu evolutia ta!
27. Spune-ti cat mai des posibil ca te iubesti.
28. Gaseste 5 motive pentru care te simti mandru/ mandra de tine, indiferent
de ceea ce spun cei din jur.
29. Fa o lista cu afirmatii pozitive puternice care te energizeaza si te pot ajuta
in fiecare moment.
30. Lasa sa plece vechiul si primeste noul in viata ta.
31. Pune-te pe primul plan si gandeste-te ca toate pornesc de la tine. Fericirea
ta porneste de la tine si doar acolo o poti gasi sau sfarsi.
32. Accepta-te asa cum esti- un om in plina dinamica si schimbare. Nimic in
univers nu e static, totul se misca si in asta consta evolutia.
33. Accepta constrastele, caci diferenta de potential intre diferite stari
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genereaza potentialul de schimbare.
34. Fa primul pas spre schimbare acum, fara scuze si fara amanare.

Sanatate
1. Petrece cat mai mult timp in natura.
2. Mananca cat mai putine grasimi.
3. Mananca ciocolata in portii rezonabile.
4. Fa plimbari lungi in natura, parc.
5. Fa sport cat mai des.
6. Danseaza.
7. Mananca portii mai mici de mancare si renunta cat mai des la desert.
8. Dormi minim 6 ore pe noapte.
9. Asculta-ti corpul si respecta ceea ce el iti transmite ca are nevoie. Nu il
suprasolicita atunci cand da semne de oboseala, nu il hrani mai mult decat
are nevoie (doar de pofta), nu il chinui.

Ceea ce facem zilnic ne defineste ca oameni si ne traseaza destinul.
Invata in fiecare zi sa fii in armonie cu tine si traieste bucuria de a fi! Fericirea
nu este un bun sau un lucru care poate fi cumparat sau furat, ea este o stare care
se exerseaza si salasluieste in inima ta
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Episodul 12
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Tema pentru acasa
Aceasta carte isi atinge menirea atata timp cat vei face o schimbare dupa ce
termini de citit aceste randuri.
Mesajul acestei carti este unul simplu:
Esti responsabi de viata pe care o traiesti! Este alegerea ta daca o traiesti
din plin si zambesti sau continui sa judeci, sa critici sau sa fii incruntat.
Cel mai bun exemplu esti tu, caci odata ce te vei schimba pe tine, poti fii o
sursa de inspiratie si un model pentru cei din jur.
Avem nevoie de modele si de povesti autentice a unor oameni care au reusit
sa se schimbe in bine, care au luptat si au reusit. Avem nevoie sa stim ca acesti
oameni sunt langa noi si ca sunt la fel ca noi, ca au avut acces la aceleasi informatii
si resurse ca noi toti. Cu cat ne este usor sa ne identificam cu acesti oameni care
au curajul de a-si spune propria poveste a unei vieti fericite, cu atat increderea in
bine a oamenilor va creste.
Woody Allen, Uma Thurman, Jim Carrey sunt niste personaje rupte din
cotidianul nostru, sunt prea departe de normalitatea si media noastra nationala.
Ei sunt doar exemple pentru natura umana emotionala care uneori se poate “
imbolnavi” si suferi.
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Dincolo de teorie si practica din cabinet, aceasta carte este o parte din
povestea vietii mele. In adolescenta, am cunoscut pe propria piele abisurile
depresiei.
La inceput, nu mi-am dat seama ce mi se intampla. Simteam doar ca nu mai
sunt la fel ca inainte, ca ma schimb. Imi era teama de mine, de gandurile mele si
de cei din jur care ma puteau usor rani.
In acest timp mi-am construit o masca- imaginea cool a adolescentei rebele,
cinica si distanta, care zambea superior. In spatele acestei imagini, ma cautam
pe mine, imi cautam resorturile si menireape aceasta lume.
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Am regasit bucuria de a trai odata ce am avut un vis caruia sa ma dedic.
A fost un moment crucial al vietii mele in care am inteles ca tot ceea ce ni se
intampla are un rost. Multi dintre noi traversam episoade depresive in viata, insa
e important mesajul acestei stari.
E un semnal de alarma?
E o avertizare ca avem de schimbat cate ceva in viata noastra?
E o consecinta a unui stil de viata epuizant?

M-am intrebat deseori care este rostul vietii mele, daca merita traita sau nu.
Ce alegeri ne-au condus in aceasta directie?
La un moment dat, am simtit ca este timpul sa schimb acea stare in care ma
luptam cu mine sa ma trezesc dimineata din pat. Am stat o vara intreaga in casa si
am citit sute de carti de psihologie, filosofie, romane, carti de dezvoltare personala
si astfel am inteles intr-un final ca totul sta in puterea mea.
Dupa mai multi ani in care am traversat stari extreme, insomnii, intoxicatii,
halucinatii, neputinta, deznadejdea si disperarea, am gasit luminita de la capatul
tunelului. Acolo eram eu si alegerile mele. Stiam ca sunt responsabila de viata
mea: eu aleg daca vreau sa merg mai departe si sa am viata pe care mi-o doresc
sau sa raman victima propriilor stari si capcane ale mintii.
Mi-a fost greu la inceput, insa izolarea m-a ajutat sa ma pastrez pe drumul
ales. Apoi examenul de admitere la facultate era un pas important pentru a trai
visul caruia m-am hotarat sa ma dedic.
Aceasta experienta mi-a marcat destinul deoarece atunci am luat hotararea
de a ma ajuta si de a ma vindeca pentru a reusi sa ii ajut pe altii, ca psiholog.
In momentul in care am inceput sa lucrez pe problemele si situatiile clientilor,
episodul meu de depresie m-a ajutat sa inteleg starile, lupta si totodata sa fiu
autentica in a le insufla prin prezenta mea increderea ca totul va fi bine.
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Si care e cel mai simplu lucru pe care il putem face azi pentru a aduce mai mult
echilibru si veselie in viata noastra?
Iata cateva intrebari la care te provoc sa iti raspunzi si apoi sa gasesti solutii.
Daca depresia si tristetea s-ar putea rezolva prin confruntari, marsuri si
demonstratii, v-as invita sa manifestam, pentru a schimba acea mentalitate care
spune ca viata e grea si ca tristetea si-a pus amprenta asupra omenirii. Puterea de
a ( te) schimba sta in tine si asteapta sa actionezi!
Aplicati ceea ce vi se potriveste din aceasta carte, creati un nou stil de viata,
scrieti fiecare pe retelele sociale si prin presa povestea voastra pozitiva, valorile
voastre sanatoase si realizarile pe care le aveti. Haideti sa cream o lume in care
pozitivismul si ajutorarea reciproca sunt posibile si in care ne putem bizui pe cel
de langa noi!
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Simplul gest de a povesti sau a trimite mai departe rudelor, colegilor sau
prietenilor care crezi ca au nevoie aceste randuri este o actiune care va ajuta pe
cel de langa tine sa cunoasca si sa practice un nou stil de viata.
Sunt 121 de milioane de oameni in lume care au nevoie sa invete sa aplice
ceea ce am numit in aceasta carte “oda bucuriei”.
Unul din 10 romani are nevoie de acest material pentru a fi informat in legatura
cu ceea ce este depresia si cum poate sa lupte pentru o viata mai buna.
Acum poti si stii cum sa te ajuti pe tine si sa ii ajuti pe cei din jur. Fa-o!
Aceasta este tema ta pentru acasa: sa fii fericit si impacat cu tine! Povestea
mea, povestea ta si a celor din jur se scrie chiar acum cu fiecare traire, gest si
actiune a noastra. Sta in puterea noastra finalul fericit al fiecarei zi! Sunt interesata
sa iti ascult povestea ta si ma poti gasi pe www.psihologdeserviciu.ro.
Astept cu drag sa ne cunoastem si sa cream impreuna o viziune pozitiva a
lumii in care traim!

Cu multumiri,
Laura Maria Lupascu
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