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VINDECAREA COPILULUI INTERIOR

 Poate ca de multe ori ai auzit expresia “copilul interior”, insa nu ai reusit sa intelegi care este 
adevarata semnificatie a acesteia. 

 Cursul de fata te va ajuta sa interactionezi cu aceasta parte din tine care este posibil sa fi fost 
ingropata sau neglijata de-a lungul vietii tale.

 Indiferent daca ai trecut de multa vreme de varsta copilariei, afla ca inauntrul tau sta ascuns 
un copil interior. 

 Acesta pastreaza toate amintirile din copilaria ta, toate ranile, problemele si traumele pe care 
le-ai avut in copilarie.

 Deoarece multe dintre acestea nu au fost rezolvate, ele isi fac aparitia atunci cand te astepti 
mai putin, nereusind sa intelegi de ce actionezi intr-o anumita modalitate in diferite situatii din 
viata ta.

 Toate emotiile pe care le simti din perspectiva adultului care esti astazi sunt traite la un nivel 
profund de copilul care sta ascuns in interiorul tau. 

 Atunci cand te simti descurajat sau trist, imagineaza-ti ca toate aceste emotii sunt resimtite 
din perspectiva copilului care ai fost odata si care sta retras in coltul sau pentru a-si plange durerea. 

 Pe de alta parte, lucrurile sunt la fel si in momentele in care traiesti o emotie pozitiva si 
benefica tie.

 Cursul online dedicat ingrijirii copilului interior cuprinde atat informatii teoretice, cat 
si exercitii de constientizare si meditatii care sa te ajute sa reiei contactul cu el si sa dai startul 
procesului de vindecare.

 Iata modulele pe care le-am pregatit pentru tine:

Modulul 1 - Sa facem cunostinta cu copilul nostru interior!

Modulul 2 – Tipologiile copilului interior

Modulul 3 - Ranile copilului interior

Modulul 4 – Tehnici spirituale de vindecare a copilului interior

 Asadar, te invitam sa primesti acest curs online pentru a relua legatura cu particica din tine 
care isi cere drepturile de a fi alinata, ingrijita si iubita.
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Modul 1 

Sa facem cunostinta cu copilul nostru interior!

 Bine ai venit in primul modul al cursului “Vindecarea copilului interior”!

 Inca de la inceputul acestui capitol te vom anunta ca incercarea de a vindeca propriul copil 
interior este precum munca unui detectiv. 

 Situatia sta in felul urmator:

 Ni se da un mister pe care il avem de rezolvat. Acesta poate fi de tipul intrebarilor de mai jos:

 “De ce am fost atrasa mereu de acelasi tip de barbat si de ce toate relatiile s-au incheiat 
din acelasi motiv?”

 “De ce reactionez intr-o anumita modalitate in diferite situatii din viata mea?”

 “De unde vin tiparele mele comportamentale?”

 “De ce ma simt adesea singur, neajutorat, disperat, speriat sau furios?”

 In momentul in care incepem sa ne adresam aceste intrebari, dam voie procesului vindecarii 
sa se manifeste. Inainte de a prezenta mai amanuntit diferite aspecte ale copilului interior, te invit 
sa aflam ce este de fapt copilul interior.

 Copilul interior reprezinta ceea ce am fost noi, in diferite stadii ale copilariei noastre. Desi 
am devenit adulti, aceasta parte a ramas neschimbata in interiorul nostru. 

 Copii fiind, am reactionat in termeni de alb sau negru, corect sau gresit. Aceste reactii au 
fost fundalul conturarii relatiilor noastre. Astfel, ne-am creat relatiile avand drept baza mesajele 
emotiionale pe care le-am primit de la cei din exteriorul nostru, traumele pe care le-am suferit sau 
modelele pe care le-am primit de la adultii din jurul nostru. 

 In toate experientele noastre, de la orice varsta, ne-am format un depozit de elemente 
(ganduri, imagini, energii, obiceiuri) pe care le-am creat intalnindu-ne si relationand cu arhetipurile 
masculine si feminine din vietile noastre.

 Asadar, o intrebare de inceput de drum pe care ti-o putem adresa este:
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Care sunt primele emotii care iti apar atunci cand te gandesti la copilaria ta? Te rugam sa le 
notezi in randurile urmatoare:

  

  

 

  

 

 

  

 

 Eric Berne descrie cele trei parti ale noastre: parintele, adultul si copilul.

 Ele pot fi adesea in conflict. De exemplu, parintele din noi insita sa lucram mai mult ca sa 
terminam un proiect iar copilul vrea sa se duca acasa sa se relaxeze.

•	 Copilul	 este	 partea	 din	 noi	 care	 isi	 manifesta	 calitatile	 copilaresti:	 creativitate,	 joaca,	
sentimente spontane.

•	 Parintele	 este	 partea	 din	 noi	 care	 dicteaza	 reguli	 conform	 carora	 isi	 doreste	 sa	 traim.	
Multe din aceste reguli sunt aceleasi pe care parintii nostri ni le-au impus in timpul 
copilariei.

•	 Adultul	 este	 partea	 din	 noi	 care	 ia	 decizii,	 rezolva	 probleme	 si	 este	 mediatorul	 intre	
parinte si copil.

 In cele ce urmeaza, iti propunem urmatorul exercitiu. 

 Aminteste-ti cea mai recenta experienta care te-a determinat sa reactionezi intr-o modalitate 
care te-a pus pe ganduri. 

 De exemplu, sa prespunem ca in momentul in care te-ai trezit intr-o dimineata pentru a pleca 
la serviciu, ai observat ca era exact ora de plecare. Fara sa-ti dai seama, ai oprit alarma si ai mai 
adormit putin. Vazand ca esti in intarziere, ai inceput sa te agiti, partenerul tau a fost si el trezit de 
nelinistea ta. 

 Dupa ce te-ai mai linistit, ai observat ca bluza pe care ai fi vrut sa o imbraci nu este calcata, 
iar daca ai face acest lucru ai pierde si mai mult timp. Asa ca, nervoasa fiind, iei o alta bluza care 
iti place mai putin. Desi partenerul tau isi doreste sa te ajute, tu continui sa te enervezi si ii refuzi 
ajutorul.

 Ai dori sa-ti suni seful, insa nici ieri nu ai ajuns la timp si iti este teama de reactia lui. Cu 
lacrimi in ochi, te intrebi: “De ce mi se intampla toate numai mie?” Apoi pleci spre serviciu 
spunandu-ti ca ai o zi foarte proasta.



4 Vindecarea copilului interior

Conform acestui exemplu, scrie o intamplare asemanatoare din viata ta, incercand sa surprinzi 
cat mai multe detalii despre emotiile pe care le-ai resimtit:

  

  

 

  

 

 

  

 

 Apoi incearca sa raspunzi la urmatoarele intrebari:

•	 Cine	sunt	copilul,	parintele	si	adultul	in	aceeasta	situatie?

•	 Care	este	elementul	care	se	manifesta	cel	mai	mult	in	aceasta	situatie?

•	 Iti	amintesti	de	o	intamplare	din	copilaria	ta	care	te-a	determinat	sa	reactionezi	la	fel?

Scrie aceste raspunsuri in randurile de mai jos:

  

  

 

  

 

 

  

 

 Copilul interior ne influenteaza in cele mai diverse moduri. 

 Daca suntem ghidati de intuitie, gandurile, imaginile interne si obiceiurile noastre ne ajuta sa 
facem fata dinamicilor din viata noastra, astfel incat sa ne eliberam de incarcatura lor si astfel incat 
tot ceea ce ramane sa fie doar o inregistrare a atitudinilor noastre care au existat candva.
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 Insa daca aceste elemente nu isi descarca niciodata incarcatura – atunci avem mereu 
de-a face cu o povara nerezolvata care ne forteaza sa recream situatia arhetipala cu scopul de a 
descarca ceea ce trebuie eliberat. 

 Prin acest proces, copilul interior cauta sa reproduca mereu si mereu mediul inconjurator 
cunoscut din copilarie – insa cum nu il poate crea la modul concret, asa cum era, cu parintii si fratii 
aproape, incepe sa proiecteze acele roluri pe oamenii care exista langa el acum, in viata lui adulta.

 De exemplu, putem incerca sa rezolvam o problema pe care am avut-o cu tata, proiectand pe 
seful nostru imaginea tatalui nostru sau o problema cu mama noastra proiectand imaginea ei pe 
partenera de viata. 

 Aceste recreari de situatii nu se intampla intotdeauna cu scopul de a rezolva problemele 
copilariei. In unele cazuri, refacem lumea copilariei noastre pur si simplu pentru ca aceasta retraire 
a unei anumite situatii de atunci ne asigura familiaritate, securitate, predictabilitate si sentimentul 
de acasa,chiar daca predictabilitatea poate sa insemne, de exemplu, neputinta de a ne exprima 
liber si de a spune ceea ce simtim.

 De asemenea, copilul interior este profund conectat cu diferite traume emotionale pe care 
le-am trait in copilaria timpurie.

 De exemplu, la varsta de 5 ani deja reactionam conform traumelor pe care le-am trait pana 
in acel moment.  Aceste traume ne-au determinat sa ne cream o serie de mecanisme de aparare 
pentru a ne proteja in fata celorlalti. Traumele si mecanismele de aparare create in jurul varstei de 
5 ani ne-au condus catre o serie de alte traume intalnite la varsta de 7 ani si asa mai departe.

 Aceste experiente pot da nastere unor sentimente toxice. Sa luam urmatorul exemplu pentru 
a intelege mai bine natura acestora:

 Vinovatia inseamna: “Am facut o greseala, am facut ceva ce nu trebuia sa fac.”,

 Iar sentimentul toxic este: “Sunt o greseala. Este ceva in neregula cu mine.”

 Asadar, nu conteaza daca esti tanar sau adult, este esential sa intelegi ca inauntrul tau se 
regaseste un copil care are nevoie de iubire si acceptare.

 Fie ca esti femeie sau barbat, acest copil exista in interiorul tau.

 Pentru el, nu conteaza cat de increzator esti in fortele proprii sau cat de “macho” pari in ochii 
celorlalti. El are nevoie doar de atentia si iubirea ta, iar orice incercare de a-l neglija este resimtita 
din plin de acesta.

 Copii fiind, am crezut ca ceva este in neregula cu noi atunci cand ceva nu mergea asa cum ne-
am fi dorit. Astfel, am crezut ca in cazul in care am fi actionat altfel, poate ca parintii ne-ar fi iubit 
sau nu ne-ar fi pedepsit. 

 De-a lungul timpului, copilul ajunge sa creada ca ceva este in neregula cu el sau ca nu este 
suficient de bun pentru o anumita activitate/ persoana, etc.

 Pe masura ce se maturizeaza, omul pastreaza aceste false credinte, invatand sa se respinga.

 In cele ce urmeaza, acorda-ti cateva minute in care sa te conectezi la copilul tau interior. 
Exista astfel de credinte limitative pe care le asociezi cu imaginea copilului care ai fost o data?
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In cazul in care ai descoperit astfel de credinte, noteaza-le in randurile de mai jos:

1.   

  

 

  

 

2.   

  

 

  

 

3.   

  

 

  

 

4.   

  

 

  

 

5.   
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6.   

  

 

  

 

7.   

  

 

  

 

8.   

  

 

  

 

9.   

  

 

  

 

10.   

  

 

  

 



8 Vindecarea copilului interior

 Este util sa intelegi ca intoarcerea in trecutul tau si in copilaria ta iti va fi de folos pe parcursul 
acestei calatorii. Convingerile pe care le-ai notat mai sus pot fi premisa vindecarii diferitelor rani pe 
care le-ai pastrat inauntrul tau de-a lungul timpului. 

 De asemenea, este important sa revii din cand in cand asupra acestor convingeri pentru a 
constientiza traiectoria lor si modalitatea in care acestea te influenteaza.

 De exemplu, poti descoperi ca o afirmatie generala de tipul “Nu am avut o copilarie fericita” 
are in spate o baza mai profunda, cum ar fi “Parintii mei erau intotdeauna prea ocupati pentru 
a-mi acorda atentie.”

 In modulul urmator, iti vom prezenta diferite tipologii ale copilului interior.
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Modul 2 

Tipologiile copilului interior

 Dupa cum am mentionat in modulul anterior, in cea de-a doua parte a cursului nostru 
vom pune accentul pe incadrarea copilului interior in diferite tipologii conturate inca din vremea 
copilariei noastre.

 Este important sa intelegi ca in fiecare om predomina o anumita tipologie, insa exista 
influente si din partea celorlalte. 

 Iata care sunt principalele aspecte ale copilului interior:

 1. Copilul rege/regina

 Este vorba de partea din noi care vrea satisfactie imediata: “IMI DORESC ASTA SI O VREAU 
ACUM!” (de regula aceasta parte este asociata si cu dependentul, rebelul sau adolescentul furios).

 Copiii mici nu poseda discernamant sau perspectiva (portiunea din creier care guverneaza 
aceste lucruri incepe sa se dezvolte in jurul varstei de 7 ani). 

 Din aceasta cauza, copiii sub aceasta varsta nu inteleg concepte precum “timp” sau 
“consecinta” intr-o maniera logica. De exemplu, de aceea ar manca bomboane la nesfarsit. 

 Un copil poate sa fie atentionat fizic sau emotional in repetate randuri si astfel nu va mai 
manca bomboane din cauza ca se declanseaza un sentiment de frica in el. 

 In niciun caz nu o va face pentru ca se ghideaza dupa firul logic conform caruia daca mananca 
prea multe dulciuri se va imbolnavi - copiii sunt incapabili de o astfel de perspectiva intelectuala.

 Aceasta parte din noi care doreste satisfactie imediata este o componenta a fiintei noastre 
pe care noi o lasam sa preia controlul atunci cand ne aflam in ciclul Victima, Agresor, Salvator. 

 Aceasta se intampla atunci cand ne judecam pe noi insine atat de aspru pana in punctul in 
care ne simtim victimizati si suferim atat de mult incat ne salvam “hranindu-ne” prin modalitatile 
care ne aduc satisfactie imedita si pe care le-am deprins la nivel inconstient (fie ca este vorba de 
alcool, mancare, sex etc.)

 Trebuie sa ne aducem aminte ca toti copiii traiesc in momentul prezent si simt totul la o scala 
foarte mare. Pentru ei, sa obtina acea bomboana sau jucarie chiar este o chestiune de viata si de 
moarte.

 Dar, zece minute mai tarziu, copilul poate sa fie foarte fericit si absorbit complet de alta 
activitate, fie ca a primit ce isi dorea mai devreme sau nu. 

 Energia din spate a cat de “mare”/important parea sentimentul acela nu echivaleaza 
importanta pe care o are in viata noastra de adult din momentul prezent.

 Daca nu suntem insa capabili sa devenim obiectivi in legatura cu aceste simtaminte, nu vom 
putea discerne ca de fapt acestea sunt sentimentele unui copil si noi reactionam la ele de parca ar 
fi realitatea noastra.
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 2. Copilul serios

 La polul opus rasfatatului copil rege/regina, este componenta micului copil din acea persoana 
care nu a apucat sa fie un copil, ci, din contra, a trebuit sa se comporte asemeni unui adult de la o 
varsta foarte frageda.

 Foarte serios, foarte responsabil si detinand controlul, cu o perspectiva clar definita asupra 
vietii (fie este alba, fie este neagra), acest copil nu stie cum sa se relaxeze si cum sa se bucure de 
viata. Distractia, joaca sunt pentru el concepte straine sau chiar rusinoase.

 Acesta este un copil care trebuie invatat cum sa se joace si cum sa renunte la a fi atat de 
serios. 

 Acest copil (foarte ranit din punct de vedere emotional; din exterior pare perfect pentru ca se 
pricepe de minune sa pastreze aparentele) a primit mesajul ca este demn de a fi iubit atat vreme 
cat are grija de toti ceilalti din jurul sau. Tocmai din aceasta cauza are probleme in a se relaxa.

 Un mesaj pe care el ar fi bine sa-l primeasca de la adultul care este azi este urmatorul:

 “Totul este in regula. Nu trebuie sa lucrezi non stop. Este important pentru tine si sa te joci. 
Esti iubit neconditionat indiferent ce faci. Te iubesc si sunt aici sa ma ocup de treburile oamenilor 
mari. Tu esti un copil, iar misiunea ta este sa te joci si sa te distrezi. Sunt foarte mandru de tot ce 
ai facut pana acum, dar a venit timpul ca tu sa fii, si nu doar sa faci. Pur si simplu simte razele 
soarelui care-ti mangaie fata, alearga, razi si da-te in leagan. Esti frumos si perfect asa cum esti si 
te iubesc atat de mult”. 

 Un lucru bun pe care acest copil il poate face este...sa sara. 

 Pana la urma, este foarte greu sa fii serios in timp ce sari, nu-i asa? 

 Un alt exercitiu benefic in vindecarea acestui copil interior il reprezinta executarea unor 
dansuri copilaresti, prostute (fie ca este robotul sau dansul pinguinului sau orice alt dans pe care il 
faceai in copilarie).

 Ideea este ca acest dans prostut si fara rost ne va ajuta sa nu ne mai luam asa de in serios. 

 Multi dintre noi purtam intrinsec aspecte specifice ranii copilului serios pentru ca am crescut 
in societati care definesc succesul si valoarea unui om in functie de ceea ce face si ce dobandeste 
de-a lungul vietii. 

 Poate ca aceasta rana nu este evidenta in ochii nostri pentru ca multi am ales sa reactionam 
la acest tip de programare si in schimb sa devenim iresponsabili si sa devenim un “esec” in fata 
societatii sau a parintilor nostri. Motivul pentru care am reactionat de asa maniera este ca nu ne-
am considerat destul de buni incat sa indeplinim aceste asteptari.

 Ne-am zis ca nu vom fi niciodata perfecti asa cum se asteapta de la noi si atunci de ce sa nu 
abordam extrema cealalta:

 “Poate ca nu vom deveni niciodata oameni de succes conform definitiei date succesului de 
parintii sau societatile disfunctionale in care traim - dar asta din cauza ca inima si sufletul nostru 
nu rezoneaza cu aceste defintii, asa ca acest tip de succes ar fi o tradare a noua insine. Trebuie sa 
ne schimbam aceste definitii in mod constient, astfel incat sa incetam sa ne mai judecam folosind 
sistemul de valori stricat al altcuiva.” 
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 Punctul esential asupra caruia trebuie sa lucram cu noi insine este acela de fi deschisi spre 
a primi. 

 Mai ales in societatea actuala care ne spune ca pentru a avea dragoste, respect sau valoare 
trebuie sa producem, sa facem lucruri. Dar adevarul pe care trebuie sa-l imbratisam si conform 
caruia trebuie sa traim este ca valoarea noastra ca fiinte umane nu depinde de ce facem, cum 
aratam sau cati bani avem. Noi suntem valorosi pentru ca suntem Fiinte Spirituale avand o 
experienta umana - suntem parte din Dumnezeu, din Marele Spirit sau cum vreti sa numiti aceasta 
energie.

 3. Rebelul

 Partea aceea puternica si minunata din noi care ne-a ajutat sa supravietuim (si care tocmai 
din aceasta cauza merita sa fie onorata si laudata) - dar care totodata poate sa ne bage in bucluc 
pentru ca vrea sa se razvrateasca impotriva oricarui sfat sau directii (chit ca este vorba de un 
feedback la obiect) si pentru ca este foarte incapatanata. 

 De multe ori, sta la baza comportamentului de tipul “lasa ca-ti arat eu tie”. 

 Este foarte important sa invatam sa setam bariere acestui copil rebel din interiorul nostru 
pentru a invata cum sa acceptam si sa ne lasam in voia Planului Divin pentru viata noastra. 

 Cu cat invatam mai repede sa renuntam la imaginile din mintea noastra in legatura cu modul 
in care lucrurile “ar trebui sa fie”, cu atat mai repede si mai limpede vom vedea mesajele pe care 
Universul ni le-a rezervat si ni le arata la tot pasul.

 Plus ca intregul proces devine mult mai simplu pentru toti cei implicati. 

 Sa ne gandim de exemplu la analogia cu magarul, morcovul si batul.

 Pentru a urni animalul din loc, exista aceste doua variante: fie il ademenesti cu un morcov, fie 
il lovesti cu un bat pana il convingi sa se puna in miscare.

 La un anumit nivel, asa actioneaza si universul. 

 Iar pentru noi este mult mai simplu sa urmam morcovul decat sa fim conditionati de bat. 

 La polul opus se afla acei oameni care nu-si asuma rebelul interior, ci, din contra, il reduc la 
tacere, nu se pricep sa-si seteze limite sanatoase si ajung astfel niste “presuri” de care multi din jur 
profita. 

 Astfel de persoane trebuie sa-si accepte si sa-si asume partea aceea rebela care-i va sustine si 
apara. 

 Toti meritam si avem dreptul sa fim protejati - iar aceasta inseamna ca trebuie sa avem 
compasiune pentru copilul care am fost si ca trebuie sa incetam sa mai dam vina pe noi insine sau 
sa mai fim victime ale ranilor din copilaria noastra. 

 4. Romanticul

 Idealista, visatoare, dragastoasa, creativa - aceasta parte din noi este minunata atunci 
cand se afla in starea de echilibru, dar poate sa duca la consecinte dezastruoase atunci cand este 
lasata sa ia toate deciziile. 
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 Pentru ca nu se pricepe sa ia hotarari responsabile si ar prefera sa petreaca toata ziua cu 
gandul la zane si visand cu ochii deschisi decat sa aiba de-a face cu probleme specifice adultilor. 

 In general, noi ca oameni pendulam intre:

- a lasa romanticul intrinsec la carma - caz in care acea parte romatica din noi viseaza si 
isi doreste cu atata ardoare finalul acela de basm incat ignora toate semnalele care ne 
anunta ca iubitul/iubita noastra din momentul respectiv nu reprezinta “alesul/aleasa” si 
tocmai din aceasta cauza nu trebuie sa ne grabim sa-i acordam rolul de print/printesa in 
povestea vietii noastre;

- a bloca complet aceasta parte romantica din noi din cauza suferintelor in dragoste pe 
care le-am experimentat in trecut. Dupa ce am inchis romanticul din noi intr-un turn si 
am aruncat cheia, devenim cinici, incapabili sa mai visam si de teama de a nu mai gresi 
din nou nu ne mai deschidem in fata bucuriei de a trai in momentul prezent.

 Este crucial sa gasim un echilibru cu aceasta parte din noi insine daca vrem sa avem vreo 
sansa la o relatie romantica adevarata. Romanticul constituie o parte frumoasa din noi, care ne 
poate ajuta Spiritul sa cante, sa danseze, sa zboare. 

 Dar daca nu avem incredere ca putem sa setam niste granite sanatoase acestei parti 
romantice care salasluieste in interior, adesea vom ajunge sa ne sabotam relatiile fiind fie prea 
posesivi, fie prea lasi in fata iubirii din cauza fricii de a nu fi raniti.

 5. Copilul ranit, singuratic

 Dorind afectiune cu disperare, se agata de cei din jur si isi doreste sa fie salvat sau ingrijit. 
Nu-si seteaza niciun fel de limite de teama de a nu fi abandonat. Este foarte important sa ne 
acceptam, hranim si iubim aceasta parte din noi insine pentru ca, aflata la oricare dintre extreme, 
ea poate deveni de-a dreptul dezastruoasa. 

 In momentul in care permitem acestei nevoi disperate sa iasa la suprafata in cadrul relatiilor 
noastre adulte putem pune pe oricine pe fuga destul de repede si asta din cauza ca nimeni in afara 
de noi insine nu poate sa satisfaca si sa indeplineasca nevoile disperate ale acestui copil. 

 Putem sa inconjuram aceasta parte din noi cu iubirea plina de compasiune a adultului si 
putem sa ne asiguram ca nu iese la suprafata in momente inoportune pur si simplu acceptand rana 
acestei parti din noi si facand pasi spre a valida si a hrani acest copil interior. 

 Neacceptarea acestei parti din noi insine poate sa fie la fel de daunatoare: a fi ingroziti de a 
intra in contact cu aceasta parte din noi dureroasa si nevoiasa poate sa ne blocheze abilitatea de a 
fi vulnerabili si deschisi in fata intimitatii emotionale. 

 Daca nu putem sa acceptam cat de deprivati emotional am fost ca si copii, nu vom putea sa 
ne deschidem cu adevarat inima ca si adulti. Oamenii care tind sa fie contradependenti si care nu 
suporta sa stea in preajma celor care-si doresc afectiune in mod exagerat sunt inspaimantati de 
fapt de aceasta nevoie exacerbata care salasluieste si in ei. 

 Tocmai din aceasta cauza vor cauta relatii doar cu semeni indisponibili emotional si vor fugi 
rupand pamantul daca vor da peste cineva disponibil din acest punct de vedere (pentru ca vor 
interpreta aceasta disponibilitate emotionala drept slabiciune).

  Cand aceasta deprivare emotionala este asociata cu adolescentul interior, ne poate face sa 
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ne comportam inadecvat din punct de vedere sexual tocmai pentru a ne indeplini de fapt nevoile 
de la nivel emotional. 

 Un astfel de comportament sexual de care ne simtim apoi rusinati sau  acea vulnerabilitate si 
nevoie emotionala pe care nu putem sa le suprimam in timpul relatiilor sexuale ne pot determina 
sa intoarcem spatele propriei senzualitati si sexualitati tocmai de teama de a pierde controlul.

 6. Copilul cu spiritul frant

 Il gasim in spatiul emotional din interiorul nostru care pare un abis de durere si suferinta fara 
sfarsit. Acel spatiu in care nu vrem decat sa murim. 

 Nu a simtit niciodata ca merita sa fie iubit, ci doar ca este plin de rusine si suferinta. 

 Se afla in spatele dependentelor de tot felul, a tulburarilor alimentare, a comportamentelor 
obsesiv complusive. Acest copil interior are nevoie cu adevarat de toata dragostea adultului din 
noi. 

 7. Micul copil rau

 Copilul care are un ego puternic din exterior, dar foarte putina stima de sine in interior si de 
aceea se pune in situatii unde ajunge sa fie aspru criticat. 

 Se poate observa adesea la oamenii de succes din mediul de afaceri (dar care se simt 
nedemni de reusite lor)  care isi aleg parteneri de viata sau de business sacaitori si dojenitori. 

 Acesti barbati au inmagazinata multa furie adunata impotriva mamelor lor, asa ca ei doar 
cred ca iubesc femeile - de fapt, au o capacitate redusa de a primi dragostea ce li se ofera si o 
saboteaza de fiecare data cand se intampla. Sunt genul de oameni care se simt indreptatiti sa 
divorteze dupa zeci de ani de casatorie si sa-si ia o “sotie trofeu” pentru ca fosta consoarta era asa 
cicalitoare.

 8. Copilul cu gandire magica

 Copilul cu gandire magica crede in basme si este de regula asociat cu romanticul interior.

 Acest copil poate totodata sa imputerniceasca gandirea magica, dar in termeni negativi: de 
pilda, sunt foarte fericit, dar daca spun cuiva acest lucru fericirea imi va fi luata. 

 Aceasta nu este gandirea unui adult, dar daca multi adulti privesc cu atentie in spatele unor 
atitudini si reactii pe care le-au avut, vor descoperi acolo copilul cu gandirea magica. 

 In continuare vom vorbi despre cum sa setam niste granite copilului cu gandirea magica. O 
astfel de modalitate este de a explica acestui copil ca basmele cu “si au trait fericiti pana la adanci 
batraneti” nu se intampla in viata reala. Da, se poate sa ne intalnim dragostea vietii, printul sau 
printesa inimii noastre, dar fiecare va intra in relatie cu niste rani sau cicatrici, iar probleme care 
vor trebui rezolvate sigur vor aparea intre cei doi parteneri. 

 In cadrul muncii noastre de vindecare trebuie sa acceptam ca el, copilul cu gandire magica 
vrea sa creada in basme (o sa castigam la loto!!!). 

 Chiar daca unele dintre acestea par puerile, trebuie sa avem grija sa nu inchidem de tot usa 
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in fata gandirii magice si sa lasam loc si pentru miracole. Trebuie sa constientizam (si prin urmare 
sa fim deschisi) ca minuni si miracole se pot intampla (chiar exista oameni care castiga la loterie), 
dar important este nu sa nu mai facem nimic si doar sa asteptam minunea sa se intample (sa-ti faci 
planurile de cumparaturi gandindu-te la castigul de la loto nu reprezinta o strategie foarte buna). 

 Suntem co-creatori ai realitatii noastre, asadar trebuie sa ne facem si noi partea de munca si 
nu doar sa asteptam ca magia sa apara in viata noastra si sa ne salveze. (Chiar daca aceasta munca 
inseamna sa mergem si sa cumparam acel bilet la loto!). In plus, chiar daca vom castiga, sigur vom 
primi in continuare lectia importanta ca banii nu ne vor garanta faptul ca vom trai fericiti pana la 
adanci batraneti.

 9. Copilul furios 

 Cu totii am experimentat de-a lungul copilarie noastre starea de furie (chiar daca ne era 
interzis sa ne manifestam de asa natura si noi insine eram in negare in legatura cu aceasta).

 In general, sunt doua varste la care copiii cara cea mai mare incarcatura de furie: perioada 
adolescentei si varsta de 5, 6 ani. Atentie insa, acest lucru nu inseamna ca doar la acele varste am 
fost furiosi, ci le-am folosit ca reper pentru diferite energii specifice furiei. 

 Mania unui adolescent este diferita de cea a unui copil de 5 ani si tocmai de aceea trebuie sa 
fim constienti de aceste diferente atunci cand vrem sa cadem la pace cu aceste parti din noi insine. 

 Toata aceasta munca de vindecare a copilului interior o facem pentru a identifica si a 
construi o relatie de Iubire cu acele parti din noi care poarta acea energie ce trebuie eliberata si 
insanatosita. Si facem acest lucru pentru ca vechile rani emotionale si programari din trecut sa nu 
mai aiba nicio putere in a ne dicta si controla viata din momentul prezent. 

 In ceea ce priveste furia, putem identifica diverse modalitati in care aceasta isi face simtita 
prezenta:

- uneori reiese din comportamentul persoanei, care isi manifesta amaraciunea si 
resentimentele fatis si care pur si simplu ii permite acelui copil furios interior sa-i 
conduca viata. 

 Acesti oameni clocotesc de furie si chiar si-o manifesta (verbal sau fizic) spargand obiecte, 
ranind alti semeni, fiind agresivi in trafic, planuind tot felul de razbunari s.a.m.d. 

 Trebuie sa intelegem insa ca in spatele acestei furii se afla multa rusine si suferinta. Iar pentru 
a scapa de furia acestui copil interior trebuie sa ne acceptam aceasta suferinta. 

 Multi barbati spun despre acest pas ca este unul dificil pentru ca nu si-au acordat niciodata 
permisiunea sa simta altceva decat furie, pe cand multe femei au dificultati pentru ca nu se simt in 
siguranta devenind asa vulnerabile. 

- alteori, acesta furie traieste adanc ingropata in noi, pentru ca nu lasam pe nimeni atat 
de aproape incat sa ne provoace furia de teama de a nu reactiona la modul exagerat sau 
din cauza rusinii pe care ne-au provocat-o astfel de reactii disproportionate in trecut. 

 Astfel de oameni se simt de parca ceva ar fi in neregula cu ei si de parca ar purta cu ei un 
secret rusinos. In exterior pot sa para foarte prietenosi si cordiali, dar in realitate sunt niste solitari 
din cauza ca le este frica de furia si suferinta pe care le resimt in adancul sufletului. 
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 In cadrul procesului de vindecare este esential ca acesti oameni sa se deschida, sa-si puna 
sufletul pe tava si sa fie vulnerabili cel putin in fata unei alte persoane (care sa nu reactioneze insa 
dintr-un punct al criticii si judecatii). 

 Adesea este dificil sa renuntam la aceasta furie pentru ca am folosit-o pe post de scut care 
a protejat acele parti mai vulnerabile ale copilului nostru interior. Dar trebuie sa invatam sa ne 
acceptam furia aceea legitima si sa renuntam la simtamintele de furie care au aparut ca reactie la 
propria noastra durere si suferinta.

 10. Adolescenta “Fecioara”/ Adolescentul “In Calduri”

 Pe langa toate aspectele care ne determina sa avem o relatie nesanatoasa cu noi insine (de la 
culturile disfunctionale in care traim pana la modelele in viata pe care ni le alegem), mai suntem si 
victimele programarii genetice. 

 Poate ca instinctul de supravietuire ii era necesar lui Homo Sapiens care traia in pesteri, dar 
azi nu face decat sa stea in calea unor relatii sanatoase.

 Pentru ca rasa umana sa supravietuiasca in acel mediu ostil, in care daca treceai de varsta de 
30 de ani erai considerat deja batran, era necesara propagarea rapida a speciei. 

 Tocmai de aceea Mama Natura ii inzestrase pe adolescentii de gen masculin cu un apetit 
sexual puternic (acestia fiind atrasi de aproape orice tip de corp femeiesc), determinandu-i sa vrea 
sa-si imprastie samanta cat mai repede. Ceea ce ei cautau la o femeie nu era o legatura emotionala 
puternica nici pe departe. Iar rata mortalitatii care era foarte mare nici nu ajuta deloc.

 Femeile, pe de alta parte, pentru a-si asigura protectia de care aveau nevoie in acea perioada 
ele si copiii lor, erau programate sa-si doreasca o legatura cu un singur barbat caruia sa-i daruiasca 
odrasle, iar in schimb acesta sa le ofere tot ce aveau nevoie. 

 In genere, femeile erau perfect capabile sa vaneze si sa aiba grija de clanul lor, dar in 
perioada sarcinii si imediat dupa nasterea copilului, cand erau mult mai vulnerabile, simteau 
nevoia unei prezente masculine stabile in viata lor. 

 Aceasta programare genetica veche de mii de ani, care in zilele noastre nu-si mai are rostul, 
a devenit acum o sursa de conflict si de neintelegeri intre sexe. In plus, ea este exacerbata si de o 
serie de alti factori:

1. Adolescentii, ca o subcultura a societatii, nu au existat pana recent. In urma cu 2 sau 
3 generatii, copiii de 13 sau 14 ani erau deja casatoriti si pornisera spre viata de tineri 
adulti.

  Adaugarea acestor ani de adolescenta ca parte a copilariei si nu a vietii de adult este un 
fenomen foarte recent in societate. Acesti ani marcati de dezlantuiri hormonale si instabilitate 
emotionala nu au facut decat sa adauge si mai multe drama procesului de maturizare.

2. O consecinta nefericita a vietii intr-o societate disfuntionala si care nu este onesta din 
punct de vedere emotional (caci nu le permite barbatilor sa se manifeste ca fiintele 
emotionale complexe si complete) este ca majoritatea reprezentantilor sexului tare sunt 
imaturi din punct de vedere emotional atat in relatiile cu femeile, cat si cu alti barbati. 

 Multi au ramas la stadiul acela de “adolescent in calduri” in ceea ce priveste modul in care 
vad si se raporteaza la urmasele Evei.
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a) Adolescentul “in calduri”

 Este foarte important pentru barbati sa invete sa-i puna limite acelui adolescent in calduri 
care traieste in interiorul lor. Pentru a avea parte de o relatie sanatoasa si de intimitate emotionala 
nu mai trebuie sa-i permita acestuia sa fie in control sau sa-i dicteze criteriile dupa care sa-si aleaga 
partenerele. Acest adolescent interior in calduri nu reprezinta o parte rea, sau rusinoasa, ci este 
rezultatul firesc al cresterii in societatea disfunctionala in care ne aflam. Ceea ce nu este potrivit 
este insa sa ne lasam condusi de instinctul animalic. Pentru a deveni barbatul adevarat, matur 
este important sa devenim constienti si onesti din punct de vedere emotional pentru a nu permite 
atitudinilor pe care le-am dezvoltat ca adolescenti in calduri sa-si puna amprenta asupra manierei 
in care tratam femeile astazi.

b) Adolescenta “fecioara”

 Un arhetip pentru femei il reprezinta fecioara - adolescenta romantica ce crede in basme si 
viseaza cu ochii deschisi la Fat-Frumos. Fecioara reprezinta o forma a romanticului din interior.

 Programarea genetica poate sa le determine pe femei sa pastreze un barbat in jur din dorinta 
de a avea un protector si un sprijin. Dar in prezent exista reprezentate ale sexului frumos care nu 
doar ca nu au nevoie de un barbat care sa le intretina, dar ele sunt cele care aduc banii in casa. In 
munca de vindecare interioara, femeile trebuie sa inteleaga ca nu au nevoie de un barbat in viata 
lor pentru a fi complete. 

 Bineinteles, aceasta nu inseamna ca este ceva in neregula cu ele daca au o relatie cu un 
barbat sau ca trebuie sa-i inchida usa in nas lui Fat-Frumos cand el va aparea in viata lor. Ideea este 
ca trebuie sa devenim constienti de deciziile noastre. Daca reactionam inconstient la programari 
genetice sau ale subconstientului nostru, atunci nu facem decat sa renuntam la puterea noastra.

Dupa ce ti-am prezentat diferite caracteristici ale copilului interior, poti nota in randurile 
urmatoare categoria in care te incadrezi, iar in modulele urnatoare vei gasi o serie de exercitii si 
meditatii care sa te ajute sa descoperi si poate chiar sa vindeci ranile copilului interior.
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Modul 3 

Ranile copilului interior

 Bine ai venit in cel de-al treilea modul al cursului “Vindecarea copilului interior”.

 Acest modul este dedicat ranilor nevindecate din copilaria noastra, modalitatii in care 
acestea isi fac aparitia in viata de zi cu zi, riscurilor de a lasa aceste rani deschise, cat si beneficiilor 
de a le trata.

 Ce este un copil interior ranit?

 “Copilul interior ranit” reprezinta acea parte din noi care a fost ingrozita, vulnerabila sau 
neglijata si careia nu i s-a permis sa se exprime.

 De fiecare data cand avem de-a face cu o intamplare traumatizanta, ne deconectam de 
intreaga noastra fiinta. 

 Acea parte din noi care a fost neglijata poate contine o serie de trasaturi precum inocenta, 
iubirea, dorinta de a ne simti bine, lipsa fricii, spontaneitatea.

 Insa in urma incidentelor neplacute, pierdem contactul cu aceste parti din noi insine, ceea ce 
ne determina sa ne simtim incompleti si sa ne traim vietile cautand aceste calitati in afara noastra.

 Cum isi face aparitia copilul interior ranit in viata ta?

 Copilul interior ranit apare in viata ta din diferite motive, printre care:

•	 Ai fost fortat sa preiei o serie de comportamente sau perspective de la parintii tai, desi 
nu ai fost de acord cu ele

De exemplu:

“Vei avea bani doar daca vei fi doctor, avocat sau inginer.”

“Barbatii adevarati nu plang.”

“Exprimarea emotiilor este un semn de slabiciune.”

“Asertivitatea nu este o calitate, ci o modalitate de a te lasa calcat in picioare.”

 Desi ti-am propus un exercitiu similar in Modulul 1 al acestui curs, te rugam sa rasfoiesti 
paginile trecutului tau si sa te intrebi inca o data daca ai prelua astfel de viziuni din familia ta. 
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Noteaza raspunsul tau in randurile de mai jos:

  

  

 

  

 

 

  

 

	 •	Ti	s-a	cerut	sa	traiesti	conform	asteptarilor	parintilor	tai.

 Daca punctul anterior avea in vedere doar interiorizarea unor credinte, afirmatia de mai sus 
se refera la preluarea unor comportamente concrete.

Noteaza in randurile urmatoare daca iti amintesti astfel de exeperiente:

  

  

 

  

 

 

  

 

•	Nu	ai	fost	incurajat	sa-ti	exprimi	adevaratele	sentimente.	

 Fie ca in familia ta au fost urmate reguli stricte de genul “Tatal este capul familiei, el 
hotaraste in numele tuturor”, fie ca educatia primita in scoala primara a lasat de dorit, toate aceste 
“modele” ti-au ingradit libertatea de a te exprima.
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 Toate aceste mici momente care se aduna in timp determina copilul sa-si creeze o serie de 
ziduri care cu greu mai pot fi strabatute. Intreaba-te ce ti-ai dorit sa manifesti cu atata ardoare, 
insa elanul ti-a fost taiat inca de la inceput. Intreaba-te care au fost momentele in care ti-ai muscat 
buzele in loc sa deschizi gura si sa afirmi ceea ce ai avut de spus. Si noteaza aici, cu sinceritate, 
toate aceste momente:

  

  

 

  

 

 

  

 

•	Te-ai	simtit	responsabil	pentru	greselile	parintilor	tai.

De foarte multe ori, copiii au tendinta de a purta pe umerii lor poverile si neimplinirile parintilor 
lor. Poate ca si tu ai facut acest lucru, asumandu-ti mai mult decat puteai sa duci. 

Noteaza in randurile urmatoare astfel de experiente daca ti le amintesti:
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Care sunt semnele care arata existenta unui copil interior ranit?

•		 O	neincredere	constanta	in	viata

•	 Sentimente	recurente	de	rusine	si	indoiala.

•	 Teama	de	intimitate.

•	 Reamintirea	intensa	a	unor	experiente	neplacute	din	copilarie.

•	 Incercarea	de	a	le	face	pe	plac	atat	parintilor,	cat	si	celorlalti.

•	 Probleme	nerezolvate	cu	autoritatile.

•	 Nevoia	 constanta	 de	 a-i	 judeca/	 blama/condamna	 sau	 critica	 pe	 cei	 din	 jur	 sau	 pe	 noi	
insine pentru problemele noastre.

•	 Furie,	resentimente,	gelozie,	teama	sau	vinovatie	retraite	in	mod	constant.

•	 O	dorinta	intensa	de	singuratate,	de	separare	de	cei	din	jurul	nostru.

•	 Exprimarea	unor	 reactii	puternice	 la	diferite	 situatii	 care	 in	general	nu	 ii	deranjeaza	pe	
ceilalti.

•	 Sentimentul	ca	suntem	“soti”	pentru	mamele	noastre	ranite.

•	 Simtim	ca	fericirea	familiei	noastre	este	o	responsabilitate	care	ne	apartine.

Ce se intampla daca ne reprimam copilul interior ranit?

Riscurile pe care le putem intalni in acest caz sunt urmatoarele:

•	 “Reactivarea”	in	prezent	a	unor	emotii	din	copilarie	atat	in	vietile	noastre,	cat	si	in	viata	
celorlalti.

•	 Incapacitatea	de	a	aprecia	viata	si	de	a	ne	distra.

•	 Incapacitatea	de	a	ne	relaxa	si	de	a	face	fata	stresului.

•	 Incapacitatea	de	a	trai	viata	din	plin.

•	 Putem	deveni	dependenti	de	munca	pentru	a	ne	ascunde	probleme	din	trecut	sau	ranile	
copilariei.

•	 Posibilitatea	de	a	ne	face	viata	din	ce	in	ce	mai	grea.

 Pasi catre vindecarea copilului interior:

 Desi vindecarea copilului interior presupune multa munca cu propria persoana, iti putem 
oferi o serie de sugestii in acest sens:

•	 In	 cazul	 in	 care	 simti	 ca	 problemele	 te	 coplesesc	 si	 nu	 reusesti	 sa	 gasesti	 valoare	 in	
activitatile sau relatiile tale, poate ca cel mai indicat lucru ar fi sa afli parerea unei 
persoane avizate: psihologi, terapeuti, etc.

•	 Invata	sa	te	exprimi.

•	 Incearca	 sa	 te	 conectezi	 la	 diferite	 amintiri	 sau	 momente	 din	 trecutul	 tau	 pentru	 a	
constientiza emotiile pe care acestea ti le-au oferit.
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Iata cateva afirmatii care te pot ajuta in acest sens:

“Este in regula sa impartasesc cu ceilalti realizarile mele.”

“Este in regula sa accept complimente de la ceilalti.”

“Este in regula sa fiu sincera cu sentimentele mele.”

“Este in regula sa fac greseli, sa rad de mine si sa merg mai departe.”

“Este in regula sa fiu “egoista” si sa fac ceea ce mi-am dorit cu adevarat.”

“Este in regula sa-i las pe ceilalti sa ma serveasca.”

De asemenea, ii poti spune copilului tau interior urmatoarele:

“Este in regula sa am dispute sau sa nu fiu de acord cu mama si tata si sa raman in 
continuare un copil bun.”

“Te iubesc si te accept asa cum esti.”

“Sunt mandru de tine indiferent ce ai face.”

“Poti sa ai incredere ca voi fi mereu langa tine.”

“Imi pare rau ca te-am fortat sa te comporti ca un adult atunci cand inca erai un copil.” 

“De acum inainte, ne vom distra impreuna.”

	 •	Descoperirea		credintelor	negative	este	o	alta	cale	catre	vindecare	copilului	interior.

Iata cateva exemple de astfel de credinte:

“Nu merit sa fiu iubita.”

“Sunt o persoana rea.”

“Sunt prea slaba pentru a ma proteja.”

“Sunt un dezastru.”

“Nu pot avea incredere in nimeni.”

“Nu sunt o persoana de incredere.”

“Merit sa mor.”

•	 Invata	sa	respiri	si	sa-ti	permiti	sa	simti	in	totalitate	emotiile	pe	care	le	traiesti,	chiar	daca	
nu esti de acord cu ele.

•	 Incearca/	invata	sa	intelegi	ca	nu	esti	responsabil	pentru	greselile	parintilor	tai.

•	 Invata	 sa-ti	 asumi	 responsabilitatea	 pentru	 ceea	 ce	 simti	 si	 traiesti.	Nu	mai	 da	 vina	 pe	
ceilalti pentru durerea ta.

•	 Atunci	cand	traiesti	o	experienta	intensa,	gaseste-ti	timp	pe	care	sa	ti-l	dedici	tie	pentru	a	
reusi sa te detasezi de gandurile si proiectiile celorlalti. 
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•	 Asculta-ti	 si	vorbeste	cu	propriul	 copil	 interior	de	 fiecare	data	cand	vei	avea	ocazia	 (	 in	
Modulul 5 iti vom prezenta diferite meditatii care te vor ajuta sa intri in contact cu el)

 Este important sa intelegi ca ranile copilului interior nu apar numai in urma unui abuz, ci 
chiar si in urma unui refuz aparent nesemnificativ  sau a lipsei prietenilor inca de la varste fragede.

 Oamenii prefera sa nu-si aminteasca suferinta din copilarie, asa ca ingroapa aceste amintiri si 
le ascund in adancurile lor.

 Iar acest lucru ne determina sa renuntam sa cautam mai adanc in noi insine. De fiecare data 
cand o amintire apare, ne gandim ca nu resuim sa-i facem fata sau ne temem de suferinta pe care 
aceasta ne-o aduce in fata ochilor.

 Rezultatul este ca ranile copilului interior nu vor iesi la iveala multa vreme. Insa este nevoie 
sa gasim o cale de a le privi in fata si de a le da voie sa se vindece.

 La sfarsitul acestui capitol, te invitam sa-i redactezi o scrisoare copilului tau interior. 

 O scrisoare in care sa exprimi tot ceea ce ai simtit de-a lungul timpului si ai ascuns atat de 
mult in tine, tot ce ti-a cauzat suferinta, teama sau rusine. 

 Scrie fara niciun fel de retineri sau inhibitii deoarece tu vei singura care va vedea ceea ce a 
scris. 

 Aminteste-ti ca sinceritatea si autenticitatea sunt premisele vindecarii tale.

 Asadar, dedica-i scrisoarea urmatoare acelei parti din tine care isi cere drepturile sa apartina 
din nou fiintei tale:
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Dragul meu copil interior,
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Modul 4 

Tehnici spirituale de vindecare a copilului interior

 Bine ai venit in ultimul modul al cursului “Vindecarea copilului interior”. 

 In cadrul acestui modul, iti vom prezenta o serie de tehnici spirituale de vindecare a copilului 
interior.

 Multi dintre noi inca mai poarta viu in adancul lor un copil ranit. 

 Ranile noastre pot fi cauzate de mama sau de tatal nostru. 

 La randul sau, tatal nostru este posibil sa fi fost ranit pe vremea cand era copil la fel de bine 
cum mama noastra este posibil sa fi fost ranita. 

 Iar pentru ca ei nu au stiut cum sa-si vindece ranile, ni le-au transmis mai departe. 

 Astfel, daca nu vom reusi sa transformam si sa vindecam ranile din noi insine, le vom 
transmite copiilor si nepotilor nostri. 

 De aceea ne putem intoarce la copilul interior din noi pentru a-l ajuta sau vindeca.

 Cateodata, copilul ranit pe care-l purtam in interior necesita intreaga noastra atentie. El se 
poate ivi din adancul constiintei noastre si ne poate cere atentia dupa care tanjeste.

 Daca esti constient, vei auzi vocea lui strigand dupa ajutor. In acel moment poti spune:

 “Inspirand, ma intorc spre copilul meu ranit; expirand, voi avea mare grija de copilul ranit.”

 Pentru a te ingriji, este nevoie ca mai intai sa te ingrijesti de copilul ranit din interior. Este 
nevoie sa practici aceasta intoarcere spre el zi de zi. 

 Trebuie sa-l imbratisezi cu tandrete, ca un frate sau o sora mai mare. Trebuie sa-i vorbesti. 
Ii poti scrie chiar si o scrisoare (asa cum te-am sfatuit mai devreme) in care sa marturisesti ca ii 
recunosti prezenta si ca-ti vei da silinta sa-i vindeci ranile.  

 Cand ne referim la ascultarea prin compasiune, na gandim de obicei la actul de a asculta pe 
altcineva. Dar este important pentru tine sa-ti asculti copilul din interior.

 El se afla chiar aici in acest moment si ii poti oferi primii pasi spre vindecare. Ii poti spune:

 “Micutul meu copil ranit, ma aflu aici pentru tine, sunt gata sa te ascult. Te rog, 
marturiseste-mi toata suferinta si durerea ta. Sunt chiar aici, ascultand cu adevarat. “

 Vindecarea va avea loc daca stii cum sa revii la el si cum sa-l asculti in fiecare zi macar pentru 
cinci sau zece minute.

 Cand urci un munte, invita-ti copilul sa urce alaturi de tine. Cand contempli un apus minunat, 
invita-l sa te insoteasca. Daca faci acest lucru pentru cateva saptamani sau luni, copilul ranit din 
interior va fi vindecat.

 Iata o serie de alte metode prin care poti gasi “scurtatura” catre copilul interior:
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 1. Afirmatiile.

 In cazul in care nu ai interactionat pana acum cu aceasta tehnica de vindecare, afla ca 
afirmatiile sunt niste propozitii cu efect de purificare care actioneaza asupra subconstientului tau, 
permitand energiilor stagnanate sa se elibereze.

 Cel mai important lucru de care ar trebui sa tii cont atunci cand rostesti o afirmatie este 
sa o faci intr-un mod constient. Iata cateva dintre propoziitile pe care noi ti le sugeram pentru 
vindecarea copilului interior: 

“Te iubesc, am grija de tine si te accept asa cum esti.”

“Sunt mandru de tine”

“Sunt fericit ca tu esti copilul din mine”

“Esti atat de frumos si placut”

“Esti stralucitor, talentat, creativ.”

“Lucrezi atat de bine”

“Imi pare rau daca te-am ranit, daca te-am neglijat, daca am uitat de tine, daca nu am stiut 
de tine.”

“Poti sa ai incredere in mine pentru ca voi avea grija de tine, voi fi langa tine, te voi proteja 
de suparari si de dureri”

“Vom lucra impreuna pentru a fi sanatosi; ne vom distra impreuna, ne vom juca impreuna”

“Poti gresi, nimeni nu este perfect”

“Poti sa alegi sa fii cu unii oameni si sa refuzi sa fii cu altii”

“Ofera si accepta iubirea oamenilor”

“Poti sa faci ce iti doresti tu, nu ce trebuie”

“Arata-ti sentimentele, oricare ar fi ele si mergi mai departe, nu le ascunde.”

“Bucura-te de munca ta, nu reprima acest lucru.”

“Fii vesel, jucaus, deschis, nu iti fie teama”

“Poti sa faci greseli, sa razi de ele si sa mergi mai departe; invatam cat traim.”

“Decide singur ce vrei tu sa faci, nu lasa pe altii sa iti spuna ce sa faci”

“Traseaza limite celor din jurul tau, ca sa ai si tu spatiul tau de confort”

“Te iubesc si vreau sa vorbesc mereu cu tine.”

 2. Meditatia copilului interior.

 O practica de meditatie vietnameza sustine ca o afirmatie potrivita pentru vindecarea 
copilului interior nu este “Am ajuns, sunt acasa”, ci “Copilul tau a ajuns, copilul tau este acasa”. 

 Este atat de frumos sa rostesti aceste cuvinte pe masura ce respiri pentru a-i permite 
copilului tau sa se intoarca acasa.

 Partea cea  mai placuta a acestei meditatii este ca nu are nevoie de un cadru special, ci poate 
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fi rostita oriunde: in parc, in masina, in drum spre casa. 

 Incearca sa practici acest execitiu astfel: 

 Inspiratie: “Copilul meu a ajuns.”

 Expiratie: “Copill meu e acasa.”

 Prin practica de a ramane prezent, iti vei folosi respiratia constienta si concentrarea de a te 
vindeca, pur si simplu prin a ura bun venit copilului interior ranit. 

 Aminteste-ti ca il poti chema oricand, fie ca esti intr-o meditatie statica, fie ca mergi, fie ca 
mananci constient, fie ca speli rufele sau ca faci un dus.

 Este necesar sa-ti cultivi energia de a ramane prezent inainte de a patrunde profund in 
aspectele care ti-au activat trauma.

 3. Meditatia iubirii pentru copilul interior.

 Frumusetea acestei meditatii este aceea de a conecta copilul interior cu adultul care esti in 
prezent. 

 Pregateste-te pentru aceasta meditatie stand intr-o pozitie confortabila si avand coloana 
dreapta. Concentreaza-te prin a fi atenta la insipratia si expiratia ta. Dupa 10 sau 20 de respiratii, 
adu urmatoarele componente – iubirea, compasiunea, veselia, calmul – in fiinta ta, in adultul care 
esti acum.

 Urmatoarea secventa iti ofera posibilitatea de a creste iubirea, compasiunea, veselia si 
calmul in copilul tau interior.

 Astfel,

 Pe inspiratie rosteste: “Aduc iubire” 

 Pe expiratie: “copilului meu interior”.

 Daca te ajuta cu ceva, ii poti da copilului tau interior un nume care iti este drag. Poti spune 
in tacere: “Draga Maria” sau “Draga Iulian”. Simte energia iubirii din cap pana in picioare si apoi 
continua in aceeasi modalitate:

Inspiratie: “Aduc compasiunea”

Expiratie: “copilului meu interior”

Inspiratie: “Aduc veselia”

Expiratie: “copilului meu interior”

Inspiratie: “Aduc calmul”

Expiratie: “copilului meu interior”

 Poti incheia aceasta meditatie prin a aduce inca o data iubire, compasiune, veselie si calm 
adultului care esti in prezent.
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 4. Meditatia bolboroselii

 Aceasta este o metoda purificatoare ce incurajeaza miscarile corporale expresive:

 “Singur sau in grup, incepeti sa bolborositi sunete fara noima. Cuvantul “bolboroseala” vine 
de la un sufit, jabbar. Un jabbar nu stie sa vorbeasca in nicio limba, el nu face decat sa ingaime 
sunete fara nicio norma.

 Atunci cand bolborositi, nu rostiti niciun cuvant care are vreo semnificatie, nu vorbiti in nicio 
limba pe care o cunoasteti. Simtiti ce inseamna libertatea deplina a sunetului – asa cum o simt 
pasarile.

 Rostiti orice sunet va trece prin minte, fara a va preocupa de semnificatia lui rationala sau 
conceptuala. La fel cum fac pasarile.

 Prima etapa dureaza 15 minute. 

 Identificati-va complet cu bolboroseala dumneavoastra. Scoateti orice fel de sunete, dar fara 
ca ele sa fie articulate. Exprimati in acest fel tot ce simte nevoia trupul dumneavoastra. Aruncati 
totul afara din fiinta dumneavoastra. Innebuniti, dar fara sa va pierdeti constiinta, astfel incat sa 
ramaneti in centrul acestui ciclon.

 Cea de-a doua etapa dureaza 15 minute.

 Asezati-va pe burta si simtiti ca fuzionati cu pamantul-mama. Simtiti cum aceasta fuziune se 
accentueaza odata cu fiecare expiratie. Va scufundati treptat in pamant.”

 5. Meditatia renasterii.

 Aceasta meditatie care dureaza doua ore pe zi trebuie practicata timp de sapte zile, singur 
sau in grup.

 Fiti jucausi. Nu va fi usor, caci sunteti atat de ferm structurati. V-ati creat o armura in jurul 
vostru si va fi greu sa va relaxati. 

 Renuntati timp de cateva zile la cunoasterea voastra, la seriozitate. Fiti cat se poate de 
jucausi. Chiar daca nu ati castigat nimic, nici nu veti pierde nimic. Ce ati putea pierde fiind jucausi?

 In acest fel, veti reveni la acel punct din viata voastra cand ati renuntat sa mai fiti naturali si 
ati inceput sa fiti “buni”.

 Starea de joc permite redescoperirea copilariei.

 Nu va fi usor, caci va trebui sa renuntati la masti, la roluri, la personalitatea voastra. Dar 
nu uitati: esenta nu se poate afirma decat atunci cand omul renunta la personalitatea lui, caci 
personalitatea este inchisoarea esentei.

 Regasiti-va copilaria. Toata lumea tanjeste dupa ea, dar nimeni nu face nimic sa o gaseasca! 
Oamenii sustin ca aceasta reprezinta paradisul pierdut, iar poetii descriu copilaria in poemele lor. 
Ce v-ar putea impiedica sa o redescoperiti? Aceasta meditatie este o sansa sa va redescoperiti 
copilaria.

 “Prima etapa dureaza o ora.
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 Comportati-va la fel ca un copil. Intoarceti-va la perioada de copilarie. Faceti tot ceea ce va 
amintiti ca faceati atunci: dansati, cantati, sariti, tipati, plangeti. Nimic nu este interzis, cu exceptia 
atingerii si interferarii cu alte persoane.

 Etapa a doua dureaza o ora.

 Ramaneti tacuti in meditatie. Va veti simti mai inocenti, mai vii, iar meditatia va fi mai 
usoara.”

 6. Tacerea pantecului.

 “Faceti din tacere o meditatie. Ori de cate ori aveti timp, scufundati-va in tacere. Este o stare 
totala, ca un lesin, ca si cum ati fi un copilas in pantecul mamei lui.

 Treptat, veti simti nevoia sa va asezati cu capul la sol. Asumati-va postura fatului, cu corpul 
indoit si imediat veti simti cum tacerea va cuprinde – aceeasi tacere pe care ati simtit-o pe cand va 
aflati in pantecul mamei.

 Daca va aflati in pat, acoperiti-va cu o patura si indoiti-va cu genunchii la piept; ramaneti apoi 
linistiti, fara sa faceti nimic anume.

 Daca mai apar ganduri, lasati-le sa treaca ca si cum nu v-ar privi pe dumneavoastra; daca vin, 
bine; daca pleaca, tot bine. Nu va luptati cu ele, nu le respingeti. Daca va impotriviti, acest lucru va 
da o stare de tulburare. Ele vor deveni insistente. Cand se simpt respinse, gandurile devin foarte 
incapatanate; ele nu vor sa plece cu niciun chip.

 Ramaneti detasat, lasati-le la periferia fiintei, ca un zgomot de fond. Chiar asta reprezinta ele, 
zgomotul produs de milioane de celule ale creierului care comunica intre ele, de electronii care sar 
de la o celula la alta. Este zumzetul unei masinarii care merge; nu trebuie sa va preocupe. 

 Ramaneti complet detasati; nu este problema dumneavoastra. Veti constata cu uimire ca vor 
aparea momente cand zgomotul va inceta complet, si atunci veti ramane singuri.”

 7. Meditatia rasului.

 “Dimineata si seara incercati aceasta meditatie timp de 30-40 de minute. 

 Pornind de la o stare de liniste, creati in fiinta voastra o stare de amuzament, ca si cum 
intregul vostru corp s-ar cutremura de ras. 

 Lasati aceasta stare sa cuprinda intregul corp, inclusiv mainile si picioarele. Indiferent daca 
este linistit sau zgomotos, lasati rasul sa va cuprinda intreaga fiinta, nu numai buzele si gatul. 
Incepeti cu talpile picioarelor si avansati pana la zona ombilicului.

 Vizualizati-va ca si cum ati fi un copilas. Daca simtiti nevoia, rostogoliti-va pe covor. Zgomotul 
este la fel de important ca si miscarea corporala. Nu ramaneti rigizi, relaxati-va, cooprerati cu rasul. 
Nu conteaza daca exagerati putin.

 In continuare, asezati-va pe podea, cu fata la sol. 

 Stabiliti contactul cu pamantul, simtiti ca acesta este mama voastra, iar voi sunteti copiii lui. 
Adanciti-va in aceasta senzatie. 
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 Respirati impreuna cu pamantul, simtiti-va una cu el. Din pamant ne nastem cu totii, iar 
intr-o buna zi ne vom intoarce in el.

 Dupa aceasta perioada de contact cu solul, calitatea dansului vostru va fi diferita.

 Practicati tehnica descrisa mai sus seara, inainte de culcare, timp de zece minute. Reluati-o in 
dimineata urmatoare, imediat dupa trezire, chiar fara sa va dati jos din pat. 

 Meditatia rasului va va schimba visele, care vor deveni mai amuzante si mai vesele, astfel 
incat rasul de dimineata va deveni mult mai usor.

 La fel, acesta va crea o predispozitie catre amuzament pentru intreaga zi. Ori de cate ori aveti 
ocazia sa radeti in timpul zilei, nu ezitati sa o faceti.”

 Meditatii extrase din Osho- “Cartea despre copii”
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