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NOI PUNEM CARIERA TA
PE PRIMUL PLAN!
Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră

Reluarea activităților în format fizic pare
tot mai aproape.
Abia așteptăm să ne revedem.

IANUARIE 2022

NEWSLETTER CCOC

ADAPTARE ȘI READAPTARE

Pentru mulți dintre noi, perioada în care ne-am
desfășurat activitățile online a dus la instalarea unei
comodități și a schimbării stilului de viață. Ce facem
acum, că lucrurile revin, ușor ușor la normalitate?
Ei bine, unii dintre noi pot întâmpina dificultăți
în felul în care își vor desfășura de acum dificultatea,
iar cei mai afectați pot fi introvertiții. Dacă persoanele
extroverite au fost ”îngrădite” de această perioadă,
introvertiți au fost într-o oarecare zonă de confort.
În cazul în care întâmpini orice fel de problemă,
fie că este ea legată de adaptare/readaptare, carieră sau
de
natură
psihologică,
specialiștii
CCOC
stau
la
dispoziția ta. Completează formularul de înscriere
pentru o sedință de consiliere și echipa CCOC poate
veni în sprijinul tău. :)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdenvUkk5s
AZf_g_HcXcQsq9rw8xCfqIJfMCJkFHVZyRw6G6w/viewf
orm

IANUARIE 2022

NEWSLETTER CCOC

UN AN NOU, NOI AMBIŢII…
Ambiția este o atitudine bună, care ne face să ne
mobilizăm pentru scopurile pe care le avem și să le
ducem la îndeplinire, dar când ambiția devine un scop
în sine, ea nu mai e așa de sănătoasă.
Înainte de a stabili care îţi sunt ambiţiile, întreabă-te:
E ambiţia mea sau a societăţii?
Vreau să am dreptate sau să fiu fericit?
O să mai conteze asta pentru mine în următorii 3 ani,
5 ani? ü Merită investiţia de timp şi energie versus
câştigul pe care îl obţin?”
Sunt unele bătălii care nu merită purtate
Respectă valorile mele, (valori precum
corectitutinea, empatia, bunătatea…)

onestitatea,
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Reţine:
O ambiţie sănătoasă nu înseamnă forţarea spre:
- A avea toate răspunsurile
- Rezultate extraordinare într-un timp prea scurt
- A nu-ţi da voie să te chinui pentru a ajunge la rezultat
- A nu-ţi da voie să greşeşti
- A nu-ţi da voie să fii imperfect.
Tu ce ambiţii ai la început de an?
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MANAGEMENTUL TIMPULUI
STABILIREA OBIECTIVELOR:
Alege obiective care să te motiveze și cu care simți că
rezonezi;
Stabilește obiective specifice – clare și bine definite.
Poți folosi metoda SMART (din engleză)
Scrie obiectivele. Astfel îți vei concretiza aspirațiile și
angajamentul față de realizarea obiectivelor.
Fă un plan de acțiune. Scrie pașii pe care trebuie să-i
urmezi pentru a îndeplini obiectivele.
Fii consecvent și perseverează
PLANIFICARE ȘI PRIORITIZAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI
A SARCINILOR:
Alocă-ți timp pentru a-ți planifica săptămâna;
Fă-ți liste cu lucrurile “de făcut” sau liste de
priorități;
Folosește instrumente care să te ajute - agende
personalizate, tablă magnetică, markere colorate, etc.
MANAGEMENTUL TIMPULUI ÎN PLAN PERSONAL
Fii flexibil.
Profită de timpii de aşteptare.
Fă o listă cu lucruri de făcut și urmeaz-o întocmai.
Nu încerca să faci totul singur.
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IUBIREA CEA MAI ÎNALTĂ FORMĂ DE
IUBIRE
„Şi, stăruind să-l întrebe, el s-a ridicat şi le-a zis:
Cel fără de păcat dintre voi să arunce cel dintâi piatra
asupra ei. Iarăşi plecându-se, scria pe pământ. Iar ei
auzind aceasta şi mustraţi fiind de cuget, ieşeau unul
câte unul, începând de la cei mai bătrâni şi până la cei
din urmă. Şi a rămas Iisus singur şi femeia, stând în
mijloc. Şi ridicându-se Iisus şi nevăzând pe nimeni decât
pe femeie, i-a zis: Femeie, unde sunt pârâşii tăi. Nu te-a
osândit niciunul?” (Ioan 8, 710)
Mă gândesc uneori că iertarea seamănă cu un râu.
Ai observat cum obişnuiesc râurile să curgă? Parcă sunt
vorbite între ele: curg de la munte spre câmpie, de la o
înălţime mai mare spre o înălţime mai mică. Niciodată
nu curg de la vale la deal. Similar, iertarea „curge” de la
un nivel mai înalt, de la o conştiinţă mai înaltă spre una
aflată undeva mai jos. Ce vreau să spun? Vreau să spun
că nu poţi ierta pe nimeni dacă, la nivelul conştiinţei
tale, nu te afli mai „sus” decât ea sau el. Evident, nu
vorbesc aici despre iertarea de faţadă, despre iertarea
care nu izvorăşte din inima ta (deoarece aceasta e
împietrită), ci din mintea ta. Iertarea care vine din
minte este doar o pretenţie, un spectacol pe care îl joci
şi, în funcţie de arta ta, poţi ajunge chiar să crezi în el.
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Vorbesc despre iertarea care te înalţă la un nivel
al realităţii mai puţin dens, mai „nepământesc”, ca şi
cum ai fi pe vârful unui munte, unde aerul este de vreo
zece ori mai curat decât cel de la oraş. În plus, de aici
totul se vede altfel. Ochii tăi pot cuprinde spaţii mai
largi şi totul se vede într-o altă perspectivă. Când
funcţionezi la acest nivel (chiar şi pentru o scurtă
perioadă de timp), când respiri, vezi, simţi şi înţelegi
altfel, ai putea oare să afirmi că tu eşti cel care iartă?
Nu, la acest nivel Eul tău obişnuit nu mai există. Eul tău
trăieşte la câmpie, acolo unde nu poate ierta. Când ierţi
Sinele se manifestă prin tine. Perspectivele ample
aparţin Sinelui. Eul trăieşte la nivelul solului şi nu
„bate” prea departe, ce să mai vorbim de perspective…
Însă magia iertării mai are o componentă. Iertarea
nu te înalță doar pe tine. Ea conţine potenţialul de a-l
înălţa şi pe celălalt, care a fost iertat. Iar Sinele, când
ierţi, nu se manifestă doar în tine. El se trezeşte şi în
celălalt. De ce? Deoarece iertarea îl face pe cel care a
greşit să se simtă întreg. Iată cum cel care este iertat
este ajutat să se simtă întreg, adică să aibă, măcar pentru
o fracţiune de secundă, sentimentul conectării la Sine.
Acesta este sensul în care mi se pare că, iertând, îi
permitem Sinelui să se manifeste în lume. Este ca şi cum
fiecare dintre noi ar avea o fereastră pe care, dacă o
deschide, lumina soarelui pătrunde prin ea. Iertarea este
actul de a deschide fereastra. Iertând, laşi Sinele să intre
în camera ta, adică în lumea ta. Nu poţi să creezi în
interior lumină solară. Nu poţi să te duci afară şi să
împachetezi lumină într-un geamantan pe care să-l
goleşti înăuntru.

IANUARIE 2022

NEWSLETTER CCOC

Limitele tale sunt clare şi e în avantajul tău să le
cunoşti. Dar fereastra… fereastra e de resortul tău. Poţi
să o deschizi sau să o zideşti. Eşti liber. Eşti conştient
de această putere?
Deşi limitat, poţi să blochezi manifestarea Sinelui.
Poţi alege să trăieşti în întuneric. Poţi alege să mergi
orbecăind prin propria ta viaţă, poate lovindu-te de
mobilă, poate lovindu-i pe alţii. La limită, întunericul
mai are un inconvenient. Neştiind unde este uşa, poţi
încerca să ieşi prin pereţi. Nu e recomandabil, deoarece
pereţii cedează greu. Iertarea nu izvorăşte din Eu. Doar
decizia de a ierta îi aparţine Eului. Iertarea izvorăşte
din Sine. Nu tu eşti cel care luminezi camera. Tu doar
decizi să luminezi camera, deschizând fereastra.
Când ierţi, ai ocazia să descoperi Sinele înăuntrul
tău şi acesta ar putea să fie exact unul din motivele
pentru care te-ai născut şi faci umbră pământului de
ceva vreme. De ce Sinele nu pune condiţii? De ce
iertarea Sinelui este necondiţionată? Deoarece iertarea
se
naşte
din
iubire,
iar
iubirea
Sinelui,
iubirea
întregului pentru parte, este necondiţionată. Cum altfel
ar putea fi? Tu obişnuieşti să te loveşti cu ciocanul
peste degete? Cauţi ghivece care să-ţi cadă în cap? Îţi
dai dimineaţa câte un pumn în gură? La o scară mai
mică, şi tu eşti un întreg şi ai grijă de părţile tale fără
să le pui condiţii. N-am auzit de niciun om sănătos care
să-şi fi scos ochii pentru că erau prea albaştri sau să-şi
fi tăiat o ureche pentru că i se părea urâtă.
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Pe de altă parte, Sinele nu e niciodată rănit. Poţi
să loveşti cerul cu o piatră? Sau cu o săgeată? Sau cu o
rachetă de ultimă generaţie construită din contribuţiile
modeste a milioane de americani paşnici? Nu. Sinele este
rănit şi suferă, Eul este rănit şi suferă. Este de o
importanţă capitală să poţi face această distincţie.
Aminteşte-ţi metafora cu muntele şi câmpia. Eul trăieşte
la câmpie şi nu poate ierta. Asta e natura lui. Sinele
trăieşte pe vârfurile muntoase şi iartă necondiţionat.
Aceasta este, de asemenea, natura lui.
A ierta este un fel de a te despărţi de trecut, un
fel de a te elibera, aşa cum pescarul se eliberează de
peştii care putrezesc. Şi cum să te desparţi de trecut
dacă nu trăind total în prezent? A trăi în prezent
înseamnă a trăi în ceea ce este aici şi acum, nu în „ceea
ce nu este”, compus din „ceea ce a fost”, respectiv „ceea
ce va fi”. Trăieşti în prezent atunci când accepţi
realitatea prezentă, ceea ce se întâmplă acum. Trăieşti în
trecut atunci când respingi realitatea prezentă, când
amintirile te invadează şi trăieşti în ceea ce s-a
întâmplat atunci. Atenţie, acesta e un mod de a-ţi irosi
viaţa!

IANUARIE 2022

NEWSLETTER CCOC

BUN DE CITIT...
DESPRE FRICĂ, CU ECKHART TOLLE

„Starea psihologică de frică e independentă de orice
pericol concret şi imediat. Se manifestă în multe forme:
disconfort,
îngrijorare,
anxietate,
nervozitate,
încordare, groază, fobie…
Acest tip de frică psihologică e întotdeauna legat de
ceva ce ar putea să se întâmple şi nu de ceva care se
î n t â m p l ă î n c l i p a d e f a ţ ă . D u m n e a v o a s t r ă v ă a f l a ţ i „ a c u m
şi aici”, în timp ce mintea dumneavoastră se află în
viitor. Acest lucru creează o prăpastie de anxietate. Şi,
dacă v-aţi identificat cu mintea şi aţi pierdut contactul
cu puterea şi simplitatea clipei Acum, sentimentul de
anxietate vă va însoţi constant. Puteţi face oricând faţă
momentului prezent, dar nu puteţi face faţă unui lucru
care este numai o proiecţie a minţii, nu puteţi face faţă
viitorului.”
Mai mult decât atât, cât timp vă identificaţi cu mintea,
viaţa vă este condusă de către ego. Ca urmare a naturii
lui fantomatice şi în ciuda elaboratelor lui mecanisme de
apărare, egoul este foarte vulnerabil şi nesigur, se vede
ameninţat continuu. La fel stau lucrurile şi în cazul în
care egoul pare foarte încrezător.
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Acum, amintiţi-vă
activitatea minţii.
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că

emoţia

este

reacţia

corpului

la

Ce mesaj primeşte corpul în mod constant de la ego,
acest
fals
sine
făurit
de
minte?
„Pericol,
sunt
ameninţat.”
Şi, care este emoţia generată de acest mesaj constant?
Frica, desigur.
Frica pare a avea multe cauze. Frica de a pierde, frica de
eşec, frica de a fi rănit ş.a.m.d. Dar, în ultimă instanţă,
orice frică înseamnă frica de moarte, de anihilare a
sinelui fals. Pentru sinele fals, moartea este mereu
aproape. In această stare de identificare cu mintea, frica
de
moarte
influenţează
toate
aspectele
vieţii
dumneavoastră.
De exemplu, chiar şi un lucru absolut obişnuit şi
„normal”, precum nevoia compulsivă de a avea dreptate
într-o discuţie şi de a-i dovedi celuilalt că se înşeală —
apărând poziţia mentală cu care v-aţi identificat — este
o consecinţă a fricii de moarte. Dacă vă identificaţi cu o
poziţie mentală, atunci când vă înşelaţi, sentimentul de
identitate bazat pe o construcţie mentală este ameninţat
serios cu anihilarea. Aşa că, sinele fals nu îşi poate
permite să greşească. A greşi înseamnă a muri. Din
această cauză s-au purtat războaie şi s-au distrus
nenumărate relaţii.
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Din clipa în care aţi renunţat la identificarea cu mintea,
pentru sentimentul dumneavoastră de identitate nu mai
are nici o importanţă dacă aveţi dreptate sau greşiţi, aşa
că, nevoia compulsivă şi profund inconştientă de a avea
dreptate, care este o formă de violenţă, nu va mai exista.
Puteţi afirma clar şi limpede ce gândiţi sau ce simţiţi,
fără ca în aceasta să mai existe agresivitate sau nevoie
de apărare. Sentimentul de identitate provine atunci
dintr-un loc mai profund şi mai adevărat, din interiorul
dumneavoastră, şi nu din minte.
URMĂRIŢI
APARIŢIA
ORICĂRUI
SENTIMENT
DEFENSIV. Ce apăraţi? O identitate iluzorie, o imagine
din
mintea
dumneavoastră,
o
entitate
fictivă.
Conştientizând acest tipar, observându-l, veţi renunţa să
vă mai identificaţi cu el. Si in lumina conştiinţei
dumneavoastră, acest tipar inconştient se va dizolva
rapid. Acesta este sfârşitul tuturor conflictelor şi al
jocurilor de putere care subminează atât de mult
relaţiile.
Puterea asupra altora este slăbiciune deghizată în
putere. Adevărata putere se află în interior şi vă este
acum disponibilă.
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Mintea caută necontenit să nege clipa „Acum” şi să
evadeze din ea. Cu alte cuvinte, cu cât vă identificaţi cu
mintea dumneavoastră, cu atât mai mult suferiţi. Sau, o
puteţi privi şi aşa: cu cât sunteţi mai capabil să preţuiţi
şi să acceptaţi clipa „Acum”, cu atât sunteţi mai liber de
durere şi de suferinţă — liber de mintea egocentrică.
Dacă
nu
mai
doriţi
să
creaţi
suferinţă,
nici
dumneavoastră, nici celorlalţi, dacă nu mai doriţi să
adăugaţi durere la reziduul de durere care trăieşte încă
în dumneavoastră, atunci nu mai creaţi timp, sau cel
puţin, nu mai mult decât e necesar pentru a face faţă
problemelor practice ale vieţii.
DAŢI-VĂ SEAMA CĂ MOMENTUL PREZENT, este tot
ce aveţi. Transformaţi clipa Acum în principalul focar
de atenţie al vieţii dumneavoastră.
Dacă înainte trăiaţi în timp şi făceaţi din când în când
vizite scurte în clipa „Acum”, trăiţi acum în prezent şi
faceţi vizite scurte în trecut şi viitor când situaţiile
practice ale vieţii o impun.
Spuneţi mereu „DA” momentului prezent”.
Sursa: https://www.laviniabratu.ro/despre-frica/
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ALIMENTELE NE AFECTEAZĂ
STAREA MENTALĂ ȘI
EMOȚIONALĂ ÎN 2 FELURI:
– prin lipsa nutrienților vitali
Consumarea zaharului alb va determina eliberarea de
către organism a rezervelor de vitamine B și va conduce
la o stare de depresie nervoasă, în timp ce, mâncând
fructe, sângele va asimila carbohidrații naturali și
mineralele organice care sunt favorabile activității
mentale.
În fiecare zi milioane de oameni ingerează diferite
alimente sau substanțe fără nici o valoare nutritivă. Mai
mult, aceste “non alimente” nu numai că nu furnizează
organismului nutrienții necesari, dar, pentru a fi
metabolizate, corpul este nevoit să folosească din
rezervele de nutrienți ale sale.
Aceste
alimente
le
putem
denumi
“jefuitori
de
nutrienți”. Dintre aceștia, cel mai mare “jefuitor” este
considerat zaharul alb.
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Zaharul alb cauzează rabufniri emoționale.
Ele cauzează boli cronice la nivelul sangelui care se
manifesta prin diabet sau hipoglicemie. Acești oameni
deseori au perioade de depresii, iritabilitate și atacuri
nervoase. Aceste stări afectează de fiecare data sistemul
nervos rezultând în stări mentale, care se manifestă prin
simptome
ca:
dureri
de
cap,
oboseală,
insomnie,
iritabilitate,
agitație,
plâns,
stări
de
nervozitate,
îngrijorare excesivă, putere de concentrare scazută,
depresie, uitare, gânduri suicidale, temeri ilogice,
alergii, etc.
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0256 40 47 04
ccoc@upt.ro
WWW:FACEBOOK.COM/CCOC.UPT
ccocupt - on Instagram
Bulevardul Vasile Pârvan, nr. 2B, sala A001

