
Articolul 2 -  Despre sentimentul de singurătate ca adulți

Una dintre nevoile noastre emoționale de bază este nevoia de conectare.

Ne simțim conectați cu ceilalți atunci când ne simțim auziți și înțeleși pentru cine suntem noi în acel moment. Când pierdem acest 

sentiment de conectare, experimentăm sentimentul dureros al singurătății. În același timp, pe parcursul unei vieți e de așteptat să trăim 

momente în care să ne simțim singuri, chiar dacă suntem într-o relație sau nu. 

Cu toate acestea, putem observa că unii dintre noi avem o toleranță mai mare la a tolera acest sentiment, în timp ce ceilalți ne 

confruntăm cu dificultăți. Durerea noastră nu vine din perceperea sentimentului de singurătate, ci din felul în care am fost nevoiți, 

copii fiind, să ne adaptăm acestui sentiment fără să avem fără ghidaj sau susținere din partea părinților. 

Orice observați despre voi, doar rămâneți deschiși și curioși. 

Te-ai gândit vreodată că felul în care ai făcut față în copilărie la momentele de deconectare din relația cu părinții/îngrijitorii tăi are un 

efect în felul în care resimți, ca adult, sentimentul de singurătate?  
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Pasul 1

Găsește un loc liniștit pentru a putea să revezi cu ochii minții fetița sau băiețelul de atunci. Care este vârsta la care te revezi?

Pasul 2

Pe o foaie de hârtie, completează următoarele începuturi de propoziții așa cum poți în acel moment, nu există răspunsuri bune sau rele.
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Pasul 3

În copilărie

Ce îmi amintesc că am auzit despre singurătate/a fi singur în familia mea de origine este (ce povești circulau și mi-au fost transmise 

sub formă de mesaje directe sau indirecte, atenționări, frici, situații de evitat etc)....

Ce am auzit în poveștile de familie despre mine ca bebeluș și momentele în care plângeam este...

Un moment (pot fi mai multe, dacă e cazul) pe care mi-l amintesc despre când m-am simțit singur în copilăria mea...

Felul în care am știut să gestionez momentul acela de singurătate copil fiind a fost (observă dacă răspunsurile se grupează, în 

principal, în jurul retragerii contactului cu alții, a sta singur (Minimizare) SAU în jurul căutării contactului cu alții, apropierea de ei 

pentru a-ți fi satisfăcute nevoile (Maximizare)?)....

Felul în care părinții mei au reacționat la comportamentele mele identificate mai sus de gestionare a sentimentului de singurătate (le-

au încurajat sau le-au descurajat?)

Dacă în copilăria mea nu aș fi dezvoltat acele modalități de gestionare ale sentimentului de singurătate, ce ar fi putut să se întâmple ar 

fi fost...

Felul în care mi-au fost utile acele comportamente de gestionare pe care le-am dezvoltat a fost…
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În viața de adult

Ce observ acum la mine, ca adult, când mă simt singur/ă este...

O modalitate prin care mă alin/liniștesc acum, ca adult, când mă simt singur/ă este...

Cum cred că acest comportament de alinare/liniștire pe care îl folosesc are un efect în relațiile mele este...

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