
Articolul 1 -  Cum ai fost iubit în familia de origine?

Noi toți ne dorim să avem relații romantice semnificative, în care să ne simțim conectați, înțeleși, auziți, împliniți alături de persoana 

iubită. Acesta este motorul ființei umane, suntem făcuți pentru iubire și avem nevoie să ne simțim în siguranță în relațiile noastre pentru a 

funcționa în viața de zi cu zi. Nu urmăm o școală a iubirii dar toți suntem capabili să o trăim, să o simțim, să o primim și să o dăruim. Te-

a gândit vreodată unde ai învățat să iubești așa cum o faci acum în relații, ca adult? Noi toți avem un model primar despre iubire care ne 

ghidează relațiile ca adulți, model pe care l-am învățat inconștient în familia noastră de origine din felul în care ne-am simțit iubiți de 

către părinții noștri și de către cei care au contribuit la creșterea noastră. 

Spune-mi cum ai fost iubit în copilărie și vei putea înțelege mai bine felul în care iubești acum, ca adult - te-ai gândit vreodată la 

această legătură?
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A. Când te vei simți liniștit, închide ochii și imaginează-ți că ești acasă, în vremea copilăriei, că ești băiețelul sau fetița de atunci. Te 

plimbi prin casă și dai peste acele persoane care te-au influențat cel mai profund. Oprește-te și zăbovește o vreme în preajma lor. 

Observă-le trăsăturile pozitive și pe cele negative. Gândește-te la ce îți face plăcere când ești cu ei, la ce ți-ai dorit de la ei și nu ai 

primit niciodată.

B. Pe o foaie de hârtie, desenează un cerc mare pe care îl împarți în jumătate, trasând o linie orizontală. Scrie un B deasupra liniei și un 

A sub linie.

C. Lângă A, notează toate trăsăturile de caracter pozitive ale mamei, tatălui și a altor persoane care te-au influențat mult când erai copil. 

Pune împreună aceste trăsături. Descrie aceste persoane folosind adjective sau sintagme simple precum bun, cald, entuziast, de 

încredere etc. 

D. Lângă B, notează toate trăsăturile de caracter negative ale mamei, tatălui și a altor persoane care te-au influențat mult când erai 

copil. Pune împreună aceste trăsături. Descrie aceste persoane folosind adjective sau sintagme simple precum rece, nepăsător, 

critic etc.
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B. Lista trăsăturilor pozitive și negative reprezintă imagoul tău - imaginea ta primară despre iubire.

C. Scrie litera C  și complează această frază ce mi-am dorit cel mai mult din punct de vedere emoțional când eram copil și nu am 

primit a fost...

D. Scrie litera D și completează această frază când eram copil, următoarele sentimente negative puneau stăpânire pe mine....

E. Pe o foaie de hârtie, alcătuiește o listă cu frustrările recurente din copilărie. După ce le notezi, descrie, pe scurt, cum ai 

reacționat la aceste frustrări. Alcătuiește o listă a reacțiilor tale obișnuite de atunci. Scrieți litera E deasupra rândurilor care 

descriu reacțiile tale. Un exemplu ar putea fi - mă frustra când părinții mei nu mă lăsau să mă întâlnesc cu prietenii mei și 

reacționam prin plâns sau prin trântirea ușii în mod furios.



Această parte a exercițiului conectează răspunsurile de mai sus cu ceea ce observi despre tine în relațiile romantice ca adult.

Mi-am petrecut toată viața căutând o persoană care să aibă aceste trăsături de caracter (pe care le-ați subliniat în dreptul lui A și 

B): 

Când sunt împreună cu o astfel de persoană, sunt emoționat/ă să constat că deține aceste trăsături (pe care le-ați subliniat în 

dreptul lui A):

Și îmi doresc ca această persoană să îmi ofere (ce ați notat la C):

Când nevoile mele nu sunt satisfăcute, mă simt astfel (ce ați notat la D):

Și adesea reacționez astfel (ce ați notat la E):

                                                 Ce observi acum despre tine și reacțiile corpului tău după ce ai completat acest exercițiu?
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