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Prezentare din partea 

Psi-Focus 
INSTITUTUL 

pentru 

TEHNOLOGII PSIHOLOGICE 
CONTEXTUALE 



AVERTISMENT! 

 

• Orice legătură între conţinutul 
acestui workshop şi cercetările 
ştiinţifice riguroase din domeniul 

psihologiei este DELOC 
întâmplătoare! 
 





 

 Darling don't be afraid I have loved you  
For a thousand years  
I'll love you for a thousand more . 



 

•mitul 1: partnerul 
perfect  
 



 

•mitul 2: mă 
completezi  
 



 

•mitul 3: trebuie să 
fie uşor să iubeşti 
 



 

•mitul 4: iubirea 
eternă 
 



IUBIREA 
fără 

Iubi e REA 
 



 

• Supărat 
• Trist 
• Ofensat 
• Rănit 
• Singur 
 

TT  SS  OO  RR  SS  
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• Cuplurile disfuncţionale subestimează 
interacţiunile pozitive cu până la 50%.  

 

• În relaţiile pozitive, partenerii accentuează 
aspectele pozitive, cultivă iluziile  pozitive şi 
admiraţia pentru partner, şi asta îi ajută să 
aibă o viziune mai realistă şi mai echilibrată 
asupra experienţelor din relaţie. 



Meunier, V., Baker, W. (2012). Positive Couple Relationships: The Evidence for Long-Lasting 
Relationship Satisfaction and Happiness. In S. Roffey (ed.), Positive Relationships: Evidence Based 
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• Aceştia apreciază că tot ceea ce li se întâmplă în 
relaţie, este lucru bun; cercetătorii numesc asta 
‘găsirea beneficiilor’. 

 

• Cercetările au dovedit, că, exprimarea recunoştinţei 
eate mai benefică decât alte comportamente 
pozitive, ca de ex. căutarea fericirii. (Algoe şi Haidt 
2009 ).  

 



The Sound Relationship House 
(Gottman and Schwartz Gottman, 2008) 

 

 Cuplurile fericite tind să demonstreze 
comportamente specifice care merg dincolo 
de evitarea comportamentelor prin care ar 
putea cauza durere şi suferinţă partenerului. 

(Strachman şi Gable, 2006) 

 



• Poţi crea cea mai bună relaţie posibilă, în condiţiile 
limitărilor impuse de realitate – adică o relaţie în 
care să poţi oferi iubire, în care să apreciezi ceea ce 
partenerul îţi oferă, să înveţi să accepţi diferenţele 
dintre voi, să-ţi gestionezi emoţiile mai eficient şi în 
care să continui să te dezvolţi până în cea din urmă 
zi.  

• (Harris, 2008) 



Iubirea asemeni luptei cu odgonul. 
Este atât de greu să ţii odgonul. 



Dar este şi mai greu să îi dai drumul... 





VALORILE 

VAL ORI LE ? 
 

 

 

Psi-Focus 

 

 











 

Dacă vrei să clădeşti relaţiei 

o carieră de piatră 
ai nevoie de materiale dintr-o 

carieră de piatră! 
Psi-Focus 

 



 

 

Ce poate fi acel lucru,  

care îi permite relaţiei să se  

lepede  
de slăbiciune şi să rămână  

Statornică ca o stâncă? 
• Psi-Focus 

 



 

LE=? 

LESPEDE 
Psi-Focus 

 



 

 

Valorile descriu căi de urmat în 
acţiunile noastre, care fac ca 

viaţa să merite a fi trăită. 
 









 

MEMORY STICK  

STICK   
to a  

MEMORY 



 

PSY-MEMORY STICK  

PSY-STICK  
 





 


