
Articolul 6 -  Despre Cultivarea vitalității

Atunci când venim pe lume, noi toți suntem un sine întreg - capabili să simțim, trăim și să explorăm tot ce ne înconjoară în timp ce 

rămânem conectați la noi înșine. 

În felul acesta trăim în acord cu noi și ne putem bucura de vitalitatea noastră. 

A ne simți vii/a avea vitalitate nu înseamnă să trăim doar emoții/stări pozitive, ci înseamnă să putem să fim conștienți și prezenți pentru 

toate părțile din noi și pentru toate stările noastre, așa cum se simt în acel moment. Pe de altă parte, pe măsură ce creștem și ne dezvoltăm 

în familiile noastre primim diferite mesaje implicite în ceea ce privește aspecte senzoriale, ale gândirii, acțiunii și simțirii noastre - ce e 

acceptat, ce e de dorit, ce e de ascuns, ce e de renegat, ce e de negat. Astfel, dintr-un sine întreg ajungem să cunoaștem doar părți din noi 

care implicit au primit aprobarea celor din jur. Totuși, resursele pe care le folosim pentru a ascunde diferite caracteristici de noi sau în fața 

celorlalți sunt imense. 

Energia pe care o consumăm în această direcție ne împiedică să ne simțim vii. Mai mult, pentru că prezența acestor trăsături ne este 

adesea necunoscută, ajunge să ne copleșească, simțindu-ne răniți.
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Gândește-te la familia ta și încearcă să rămâi deschis și curios pentru a putea răspunde așa cum îți vine să răspunzi în acest 

moment. 

Nu există răspunsuri bune sau rele.

Care sunt mesajele și pe care le-ai primit și comportamentele pe care le-ai observat care au conținut mesaje implicite în ceea ce 

privește aspecte senzoriale, ale gândirii, acțiunii și simțirii tale (respectiv, mesaje despre ce ar trebui să simți fizic/emoțional, 

despre cum ar trebui să gândești și să te comporți)? 

Ia-ți un moment pentru a descrie aceste mesaje și comportamente.

Observă dacă te-ai răzvrătit sau te-ai conformat acestor mesaje primite legat de cine ar trebui să fii.

Observă la care dintre aceste aspecte ale sinelui nu mai ai acces acum ca adult (cu ce îți e greu să te conectezi) - aspecte 

senzoriale, ale gândirii, acțiunii, ale simțirii tale?
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Mesajele pe care le-am primit în copilărie și care m-au făcut să iau decizia de a pune aceste aspecte... (fii specific - ex.: curiozitatea, 

spontaneitatea etc) despre mine în umbră sunt…

Când am fost compliant/ă sau m-am răzvrătit față de mesajele primite legate de cine ar trebui să fiu, abilitățile pe care le-am pierdut 

au fost…

Câteva mesaje noi pe care le-aș crea pentru mine ca să mă ajute să recuperez aceste abilități sunt… 

Un anume mesaj care îmi vorbește acum este… 

Dacă aș crede acest mesaj, viața mea s-ar schimba prin felul că… 

Cum cred că recuperarea acestor părți pierdute ar contribui la vitalitatea mea este...
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