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SESIUNEA 7: SENTIMENTELE NOASTRE ȘI CUM LE EXPRIMĂM

Sesiunea 7 Obiectiv
De a înțelege cum putem face față sentimentelor pe care le avem.
5-15 minute

Recapitularea activităților acoperite în cadrul ultimei sesiuni
 Invitați membrii grupului să discute orice aspecte pozitive care au avut loc de la ultima
sesiune (rețineți să le înregistrați în modul ales de dvs.)
 Discutați activitatea “Cum mă simt astăzi” și invitați participanții să spună cum au sau simțit atunci când au realizat-o. Per total, au avut o săptămână bună, proastă sau
așa și așa? Cum cred că pot avea o săptămână mai bună săptămâna aceasta?
 Dacă ați efectuat exercițiul de relaxare, puteți întreba dacă vreo persoană l-a încercat
din nou, acasă.
 Prezentați pe scurt activitățile zilei de astăzi.

Construirea
încrederii

Activități Standard
Activitatea 7.1 Cum îmi gestionez sentimentele?

30-40 minute

Fișa cu Povestea de Relaxare se găsește la pagina 98.

Viitor pozitiv și
sănătos

1

Modalități de a face față emoțiilor negative:
• Furia: Folosiți un balon și făină sau linte pentru a face o minge de eliminare a
stresului
• Durere: Pictați sau decorați o cutie mică pentru a o umple cu amintiri pozitive
despre ceea ce ați pierdut.
• Anxietate: Scrieți o poveste de relaxare și decorați-o1.
• Îngrijorare: Decorați o piatră a grijilor cu un cuvânt sau o scenă pozitivă și folosițio pentru a vă ajuta atunci când vă simțiți nemotivat.

Grestionarea
emoțiilor

Oferiți membrilor grupului o listă de modalități de a gestiona emoțiile negative. Rugați-i să le
încerce în timpul lor liber și încurajați-le pe mame să le încerce și ele. Solicitați fiecărei familii
să aleagă o singură activitate care să le ajute să facă față emoției care li se pare cel mai greu
de gestionat.


Comunicare și
respect

Introducere

Izolare

Comunicare și
Respect

• Frica: Realizați o pungă de lavandă pentru a pune sub pernă; vă va ajuta să
dormiți.
Materiale necesare
 Baloane (latex)
 Tempera
 Linte sau făină
 Fișe de povești de relaxare
 Pâlnii (ochi de plastic, lână
 Pietre curate
și markere pentru decorare
 Vopsea sau creioane de scris pe piatră
dacă sunt necesare)
 Pensule
 Cutii mici goale, cu capac
 Material
 Lipici
 Lavandă
 Hârtie de împachetat și
 Model
decorațiuni
 Panglică
 Foarfece

Activități pentru persoanele cu nivel redus de alfabetizare
Activitatea 7.2 Atunci când sunt furios, este OK să…

25-30 minute

Construirea
încrederii
Gestionarea
emoțiilor

Într-un cerc al grupului, treceți de la o persoană la alta, începând cu facilitatorul și spuneți
“Atunci când sunt furios, este OK să…” adăugând o acțiune care vă ajută să gestionați furia pe
care o resimțiți. Grupul trebuie să anuleze orice strategii negative de gestionare a furiei.
Membrii grupului trebuie să pună sub semnul întrebării orice strategii negative de gestionare
a furiei prin adresarea unei întrebări asupra modului în care i-ar putea ajuta sau i-ar putea
afecta pe ceilalți. De exemplu: ”Atunci când sunt furios, este OK dacă cer o pauză”, reprezintă
o strategie de gestionare rațională și pozitivă și nu trebuie să fie pusă sub semnul întrebării.
Totuși, “Atunci când sunt furios, este OK să dau un pumn unui perete” reprezintă o strategie
de gestionare negativă și trebuie să fie contestată prin adresarea întrebării referitoare la cum
s-ar putea lovi, rănirea fizică pe termen lung a propriei persoane, de exemplu, ca și la cum
ceilalți, care sunt martorii evenimentului, ar putea fi speriați sau temători. Este important să
creăm un spațiu sigur pentru aceasta și să nu învinovățim alte persoane din grup care au
utilizat strategiile negative de gestionare a furiei, în trecut.

Activități Avansate
Activitatea 7.3 Sentimente și reacții

20-30 minute

2

Fișa cu Sentimente și reacții se găsește la pagina 99.

Viitor pozitiv și
sănătos

Dați fiecărei familii câteva sentimente diferite2 și, după discuții, rugați-le să scrie toate reacțiile
pe care le-au avut la aceste sentimente. Apoi cereți participanților să folosească un pix de altă
culoare pentru a marca sau bifa acele reacții care sunt negative.

Rugați membrii familiilor să spună, pe rând, ce reacții au avut și care au fost negative.
* Sfat: Emoțiile negative nu sunt rele sau greșite și este în ordine să ne simțim uneori supărați,
triști sau furioși.
Materiale necesare:
 Fișa cu sentimente și reacții
 Creioane colorate/creioane, unul de persoană

Activități de Relaxare
Activitatea 7.4 Copaci înalți
Rugați membrii grupului să identifice un spațiu, în timp ce stau în picioare, în care să aibă suficient
loc pentru a-și întinde brațele în sus, spre lateral, fără a atinge alte persoane. Activitatea
funcționează mai bine dacă participanții își scot încălțămintea, dar acest aspect nu este vital.
În propriul dvs. spațiu, atunci când stați pe podea, cu picioarele depărtate la dimensiunea
șoldurilor și ochii închiși, dacă vă simțiți confortabil să faceți aceasta, ascultați sunetul respirației
proprii, și concentrați-vă pe modul în care vă simți să inspirați și să expirați.
Inspirați adânc numărând până la 5, țineți-vă respirația numărând până la 3 și apoi expirați
Numărând până la 5. Continuați până când devine un automatism.
Pe măsură ce inspirați următoarea dată, imaginați-vă că picioarele sunt fixate bine pe sol, asigurațivă că stați în picioare și cu putere, acestea sunt rădăcinile dvs. Concentrați-vă pe respectivul
sentiment de stabilitate și pe cât de conectat vă simțiți cu podeaua în timp ce vă țineți respirația
numărând până la 3, iar apoi expirați numărând până la 5.
Pe măsură ce inspirați din nou, observați cât de puternice și solide sunt picioarele și corpul dvs.
Acestea alcătuiesc trunchiul dvs.
Cât vă țineți respirația numărând până la 3, rămâneți nemișcat și observați cum vă simțiți. Pe
măsură ce respirați, numărați până la 5 și imaginați-vă că picioarele și trunchiul dvs. sunt acum
fixe și puternice.
La următoarea respirație, ridicați-vă brațele în sus, similar crengilor de copac, și în timp ce vă
țineți respirația, numărând până la 3, extindeți-vă și răsfirați-vă degetele, ca și cum ar fi rămurele.
La următoarea respirație, concentrați-vă pe cât de puternic și stabil vă simțiți. Pe măsură ce
inspirați următoarea dată, imaginați-vă că apare un vânticel și începeți să vă mișcați brațele lent,
în bătaia vântului.
Țineți-vă respirația numărând până la 3 și concentrați-vă pe sentimentul de stabilitate. Chiar și
când vântul bate tare, tot vă simțiți stabil și în siguranță. Pe măsură ce expirați, încercați să vă
imaginați că expirați de la vârful degetelor de la picioare și până în vârful degetelor răsfirate de la
mâini.
Stați așa inspirând și numărând până la 5, țineți-vă respirația numărând până la 3 și apoi, expirați
numărând până la 5, până la momentul când vă simțiți pregătit din nou să reveniți în încăpere.
Pe măsură ce inspirați din nou, începeți să simțiți că nu mai sunteți împlântat în podea, aduceți
brațele jos și desprindeți-vă degetele de pe podea. În timp ce vă țineți respirația numărând până la
3, ridicați-vă și stați pe vârfuri. Pe măsură ce expirați, reveniți lent la poziția normală, aducându-vă
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călcâiele pe podea.
Poate veți dori să vă scuturați brațele și picioarele după efectuarea acestui exercițiu.

Comunicare și
Respect

Discuție în plen

10-20 minute

Întrebări sugerate:





Ce puteți face pentru a putea gestiona emoțiile negative?
Cum afectează ceea ce simțim modul în care acționăm sau reacționăm?
Cum credeți că puteți utiliza instrumentele despre care am discutat astăzi pentru
gestionarea sentimentelor și emoțiilor, în viitor?
Prezentați Exercițiul de Sprijin: “Ce se întâmplă în corpul meu atunci când sunt
furios?” Acest exercițiu solicită participanților să identifice și să scrie toate schimbările
fizice care pot avea loc în corpul nostru atunci când ne simțim furioși.

Viitor pozitiv și
sănătos

Exercițiul de Sprijin 7: Ce se întâmplă în corpul meu când
sunt furios

Gestionarea
emoțiilor

ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE DE FAMILIE

Construirea
încrederii

Reamintiți familiilor aspectele acoperite în cadrul ultimei sesiuni și obiectivele zilei de astăzi.
Rugați participanții să reflecteze asupra a ceea ce au învățat în cadrul acestei sesiuni.

Dați familiilor fișa “Ce se întâmplă în corpul meu când sunt furios”3. Cereți familiile să scrie lângă
contur ce se întâmplă în corpul lor când sunt furioși. Puteți oferi un premiu familiilor cu cele
mai multe răspunsuri corecte.
Materiale necesare:
 Pixuri/ creioane, unul de persoană
 Fișa Ce se întâmplă în corpul meu când sunt furios

Activitatea de Extindere 7: Potrivirea sentimentelor
*Lucrătorii esențiali pot decide anterior ce activitate de extindere vor oferi. Doar practicanții
experimentați trebuie să utilizeze activitatea de extindere avansată.
Informați familiile că au ocazia de a efectua Activitatea de Extindere 74 ca familie, alături de un
asistent social/psiholog. Această sesiune va fi un joc care va implica potrivirea perechilor de
sentimente.
*Sfat: Poate veți dori să abordați familiile care considerați că vor beneficia cel mai mult din
această Activitate de Extindere.

Activitatea de Extindere Avansată 7: Amprenta furiei mele &
Inima mea plină de iubire
Informați participanții că au ocazia de a realiza o Activitate de Extindere ca familie, alături de un
asistent social/psiholog.
Această Activitate de Extindere5 va fi efectuată doar de practicanți experimentați care au
abilitățile necesare pentru sprijinirea familiilor care au experimentat abuzul domestic.

MATERIALE DE SPRIJIN

3

Fișa de lucru pentru Exercițiul de Sprijin 7 se găsește la pagina 100.
Fișa de lucru pentru Activitatea de Extindere 7 se găsește la pagina 101.
5
Fișa de lucru pentru Activitatea de Extindere Avansată 7 se găsește la pagina 104.
4

Fișă de lucru: Povestea mea de relaxare
Gândiți-vă la propria dvs. poveste de relaxare și unde ați putea merge pentru a vă

relaxa. Puteți să vă folosiți imaginația pentru a face povestea să semene unui basm.
Iată câteva lucruri la care să vă gândiți în timp ce vă scrieți povestea:
Vremea este însorită sau plouă sau chiar ninge?
Cum arată? Încercați să utilizați cuvinte descriptive.
Cine mai e acolo?
Cum vă faceți să vă simți?
Ce auziți?

Ce mirosiți?

Acum vă puteți scrie povestea de relaxare.

Fișa de lucru: Sentimente și Reacții

Furie

Bucurie

Surpriză

Frică

Rușine

Rușine

Anxietate

Timiditate

Mândrie

Ură

Îngrijorare

Calm

Suferință

Singurătate

Invidie

Triumf

Vină

Respect

Fișa de lucru: Exercițiul de Sprijin 7
Ce se întâmplă în corpul meu când sunt furios

Fișa de lucru: Activitatea de Extindere 7
Potrivirea sentimentelor

Materiale necesare:




Activitatea este condusă de un asistent social/psiholog.
Un spațiu sigur și liniștit, suficient de mare pentru ca toată lumea să stea confortabil în jurul
unei mese sau pe podea
Carduri Potrivirea sentimentelor tipărite pe carton și apoi decupate

Anterior începerii activității, asistentul social poate dori să îndepărteze unele dintre fețe și cuvintele
referitoare la potrivirea sentimentelor dacă consideră că sunt prea dificil de înțeles de familia respectivă.
Invitați participanții să se așeze în jurul unei mese sau într-un cerc aproximativ, pe podea. Informați familia
că va juca un joc de potrivire în perechi. Fiecare persoană va lua la rând 2 carduri, trebuie să le întoarcă și
dacă găsește o pereche pentru a le potrivi, le va lua și le va pune într-o grămadă în fața sa. Trebuie să
descrie, de asemenea, când au resimțit respectivele sentimente, așa cum sunt cele înscrise pe carduri. Unii
membrii ai familiei pot avea nevoie de o explicare a sentimentelor. Puteți invita ceilalți membri să explice
propria interpretare a respectivului sentiment sau emoție. Sentimentele sunt prezentate în culori pentru
a ajuta familia să recunoască care sentimente se potrivesc cu cuvântul respectiv. Câștigătorul este
persoana care realizează cele mai multe perechi, deci trebuie ca toți participanții să fie foarte atenți.
Amestecați și puneți cardurile cu fața în jos, pe masă, sau pe podea, înaintea membrilor familiei. Invitați-i
să aleagă cărțile pe rând.
La finalul jocului, invitați familia să discute care sentimente au fost noi pentru participanți.

Fișa de lucru: Activitatea de Extindere 7
Potrivirea sentimentelor

Fișa de lucru: Activitatea de Extindere 7
Potrivirea sentimentelor

Furie

Agonizare

Nervos

Apologetic

Arogant

Sfios

Bucuros

Plictisit

Atent

Încrezător

Determinat

Dezamăgit

Entuziasmat

Obosit

Speriat

Frustrat

Vinovat

Fericit

Suferind

Gelos

Răutăcios

Nefericit

Confuz

Trist

Șocat

Fișa de lucru: Activitatea de Extindere 7
Amprenta mea când sunt furios & Inima mea
plină de iubire

Materiale necesare
 Activitatea este condusă de un asistent social/psiholog experimentat în domeniul abuzului
domestic
 Un spațiu sigur și liniștit, suficient de mare pentru ca întreaga familie să se așeze confortabil

în jurul unei mese sau pe podea.




Fișă de lucru Amprenta mea când sunt furios, una de persoană
Fișă de lucru Inima mea plină de iubire, una de persoană
Carioci sau creioane colorate

Amprenta mea când sunt furios
Rugați membrii familiilor să-și deseneze amprenta piciorului în Fișa de lucru “Amprenta mea când sunt
furios/ă”. S-ar putea ca membrii mai tineri ai familiei să aibă nevoie de ajutor pentru a face acest lucru.
Cereți participanților să se gândească la momentele în care au fost supărați și s-au simțit răniți. În
amprenta lor, pot scrie numele oricăror persoane pe care se simt supărați. Odată ce au terminat,
invitați-i să-și calce amprenta, în timp ce se gândesc la lucrurile care i-au înfuriat, ar putea și să o rupă
sau să o găurească. E bine să nu o ia cu ei ci să folosească această oportunitate pentru a scăpa de furie
și pentru a se gândi la lucruri pozitive pentru viitor.

Inima mea plină de iubire
Dați participanților Fișa de lucru “Inima mea plină de iubire” și cereți-le să se gândească la toată
dragostea și speranța pe care o simt, la oamenii care îi fac să se simtă iubiți și speciali și la lucrurile care le
plac. Familiile ar trebui încurajate să le ia cu ele, astfel încât să poată vizualiza toată speranța și iubirea pe care
o au în viața lor.

Amprenta mea când sunt furios
Gândiți-vă la toate momentele în care v-ați simțit supărați și răniți, și desenați-vă conturul
piciorului. Scrieți în amprentă toate gândurile pe care încă le aveți. De asemenea, puteți scrie
în amprentă numele persoanelor pe care vă simțiți supărat.

Inima mea plină de iubire
Gândiți-vă la toate momentele în care v-ați simțit fericit și iubit. Scrieți în interiorul inimii toate
sentimentele de dragoste și fericire pe care le simțiți acum. De asemenea, puteți scrie în
interiorul inimii numele persoanelor pe care le iubiți.
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