
Psihologia adolescenței 

Motto: „Adolescența este un izvor, ce se strecoară prin toate crăpăturile 

pământului. Anatol Basarab) 

Proiectul județean „Adolescența altfel” a debutat, așa cum era firesc, cu o 

activitate având ca temă „Psihologia adolescenței”, joi, 26 octombrie 2017, 

avându-l ca invitat pe renumitul psiholog Anatol Basarab. Activitatea a avut ca 

obiective: conștientizarea aspectelor legate de perioada adolescenței, din punct de 

vedere psihologic, înțelegerea cauzelor și a efectelor problemelor acestei perioade, 

identificarea unor soluții eficiente, în vederea îmbunătățirii relației părinte-

adolescent, optimizarea comunicării dintre părinți și adolescenți, ameliorarea 

situaţiilor de impas parental şi a dificultăţilor aferente în cadrul relaţiei părinte-

copil, precum și implicarea elevilor în activități extracurriculare. 

Momentul introductiv a fost susținut de doamna directoare a Liceului 

Tehnologic Sanitar „Vasile Voiculescu”, Oradea, Adina Cozma-Cărăbaș, care a 

salutat prezența invitaților, apreciind importanța evenimentului pentru toți 

beneficiarii acestuia.  

Invitatul special al acestei activități are o vastă experiență în domeniul 

psihologiei, numerologiei, parapsihologiei, fiind autorul lucrărilor „Proprietarul 

galaxiei”(1998), „Numerologia în viața fiecăruia”(1999) și „Viața care ne 

trăiește” (2009).  

Dezbaterea a început cu definirea perioadei adolescenței, prin câteva 

observații, precum: Adolescența este ultima perioadă din viață, când ești fericit cu 

adevărat că ești căutat la telefon, Adolescența este un traseu, care oferă multe 

drumuri secundare. Cel deștept va alege drumul principal. Adolescența este 

singurul timp când înveți ceva! 

Elevii au fost captivați imediat de aceste definiții, psihologul atrăgându-le 

atenția, că este foarte important cum își gestionează această perioadă, pentru 



evoluția lor ulterioară. Viața este un traseu, pe care trebuie să mergi, după ce 

răspunzi la câteva întrebări esențiale: De unde vii? De ce ești acum aici? Unde vrei 

să ajungi și de ce? Ce se va întâmpla cu tine, când o să ajungi acolo, unde crezi tu 

că te duci? pentru că, dacă nu știi încotro te îndrepți, n-o să știi nicodată unde ai 

ajuns! 

Structura psihică umană a fost analizată de către psihologul Anatol Basarab, 

pe cele două nivele: ego-ul și esența. Egoul reprezintă personalitatea, persoana, 

masca, fiind responsabil cu supraviețuirea, iar esența (sufletul) o reprezintă 

individualitatea, adică viața însăși. În acest sens, se pot identifica 4 minți (creiere) 

intestinal, cognitiv, care luptă pentru supraviețuire, iar cele energetic și al inimii 

asigură realizarea sensului vieții. 

În funcție de aceste dominante, omul își formează viziunea asupra lumii: 

determinismul, când omul crede că totul este determinat, fiind condus de legi, 

reguli și principii, trăind într-o realitate senzorială, iar libertatea, ca opțiune a 

omului de a alege valori, posibilități, idei mistice. Din păcate, cei mai mulți oameni 

nu depășesc nivelul instrumental, rămânând aici pentru toată viața, nivelul 

intențional și al sensului vieții fiind doar niște himere. 

În incheierea activității, toți participanții și-au manifestat dorința unei 

continuări a acestor activități, Anatol Basarab declarându-ne că mi-a plăcut mult 

întâlnirea cu adolescenții, deoarece am văzut tineri cu potențial și dornici de 

cunoaștere. Sper ca acest proiect să aibă continuitate, astfel încât, adolescenții să 

poată avea întâlniri și cu specialiști și din alte domenii, pentru că am observat că 

ei sunt interesați de astfel de întâlniri cu o reală utilitate și folos pentru ei. 

Le doresc adolescenților succes prin viața, pentru care se pregătesc și 

organizatorilor le doresc continuitate în acest proiect - Adolescenta altfel. 


