Inteligența emoțională
Inteligența emoțională, înțeleasă ca fiind capacitatea persoanei de a-și controla
emoțiile și sentimentele, de a utiliza energia psihică ocazionată de manifestarea acestora
spre obținerea unor performanțe înalte și înregistrarea unor succese, se poate dezvolta și
educa.
Unii autori (Roco, 2001) vorbesc despre anumite direcții de educare și perfecționare a
inteligenței emoționale. Alții propun programe educaționale de formare și dezvoltare a
inteligenței emoționale. Un astfel de program prezintă J. Segal (1999). Potrivit acestuia,
inteligența emoțională se dezvoltă prin antrenament și exersare care conduc la formarea și
dezvoltarea „mușchiului emoțional“. Programul propus de J. Segal are bază câteva principiiîndemn, și anume.
a)

Învață să simți (ceea ce presupune acceptarea propriilor simțăminte,
conștientizarea emoțională activă și empatia).

b)

Învață să trăiești firesc (să iubești și să muncești cu înțelepciune, să duci o viață de
familie și personală inteligentă).

c)

Învață să fii tu însuți (să te manifești în mod natural, spontan, să rezonezi în orice
situație, evidențiindu-ți nota personală).

J. Segal propune parcurgerea a zece trepte în dobândirea inteligenței emoționale.
Formulate ca îndemnuri, acestea sunt:
Faceți din îngrijirea corpului o prioritate!(Alimentația, igiena, confortul, odihna,
mișcarea fizică asigură o stare de sănătate propice trăirilor emoționale
autentice.)
Simțiți cu trupul, nu cu mintea! (Conștiențizați-vă permanent senzațiile și trăirile
afective!)
Cultivați-vă zilnic „mușchiul emoțional”! (Trăiți permanent în prezent, implicațivă în situație!)
Acceptați-vă sentimentele! (Renunțați la prejudecăți și idei preconcepute
referitoare la emoții și sentimente!)
Fiți deschis în relația cu ceilalți! (Fiți comunicativ, social, deschis!)
Acționați astfel încât să vă simțiți folositor! (Lăsați sentimentele să vă influențeze
acțiunile și deciziile!)

Fiți empatic! (Ascultați cu toate simțurile și încercați să îi înțelegeți pe ceilalți)
Nu ascundeți ceea ce simțiți! (Sentimentele profunde sunt generetoare de
energie și voință pentru depășirea obstacolelor!)
Folosiți schimbarea ca pe un prilej de a evolua!
Orice ați face, nu vă uitați doza de umor! (Râsul împacă rațiunea cu simțirea; o
porție bună de râs!)
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