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DESPRE IUBIRE ȘI AROMATERAPIE 

Anamaria Gheorghiu© 

Psiholog, terapeut holistic, formator 

 

 Ipostaze ale iubirii 

 Merită să trecem în vedere câteva definiții și aspecte ale iubirii, chiar dacă 

nu ne propunem aici să abordăm exhaustiv acest subiect, care joacă poate cel mai 

important rol în istoria și viața omenirii. 

A. Din perspectiva psihologică clasică, iubirea este un sentiment, adică o 

stare afectivă durabilă, care se construiește în timp și persistă o perioadă 

îndelungată (spre deosebire de emoție, care este o stare afectivă intensă și de scurtă 

durată). 

B. Din perspectiva filosofiei Greciei antice, care a stat la baza curentelor 

filosofice moderne, putem vorbi de trei aspecte și forme de manifestare ale iubirii: 

eros, filia (cu varianta ei: storge) și agape. Erosul se referă la iubirea fizică, 

pasională, carnală; Filia reprezintă iubirea-prietenie, bazată nu pe o atracție fizică, 

ci pe consonanța sufletească și comuniunea de idei și aspirații, iar Storge este acea 

iubire parentală și respectiv filială; în fine, Agape este iubirea-compasiune, care 

cuprinde iubirea necondiționată, universală. 

C. Dintr-o perspectivă modernă, putem face referire la „teoria triunghiulară a 

iubirii” (a lui Sternberg), care reprezintă o abordare interesantă: în accepția acestui 

sistem, variabilele principale care descriu ipostazele Iubirii sunt intimitatea, 

pasiunea și angajamentul, care pot fi considerate ca vârfuri ale unui sui generis 

Triughi al Iubirii: 
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Desigur, triunghiul reprezintă mai curând o metaforă, decât o reprezentare 

geometrică a relației dintre aceste componente.  

Intimitatea cuprinde toate sentimentele de apropiere, de conectare și 

comuniune cu partenerul, de legătură sufletească intimă, de căldură relațională și 

comunicare dincolo de cuvinte. 

Pasiunea se referă la iubirea fizică, atracția sexuală și orice aspecte concrete 

legate de aceasta. 

Angajamentul reprezintă asumarea responsabilității pe termen lung în relația 

cu partenerul, aptitudinea, dorința și decizia de a construi împreună relația, o 

familie, un mediu pe care-l numim generic „acasă”. 

Aceste trei componente interacționează reciproc, se influențează și variază 

unul în funcție de celelalte. De exemplu, intimitatea poate conduce la amplificarea 

pasiunii sau a angajamentului etc. Ponderea acestor componente poate fi diferită de 

la o relație de iubire la alta, astfel încât triunghiul de mai sus nu este echilateral 

decât în cazul unei iubiri armonioase, în care fiecare componentă intervine cu o 

pondere egală cu a celorlalte.  

Există, desigur, și relații neutre afectiv, cum ar fi relațiile cu persoane 

necunoscute (casiera de la supermarket, instalatorul de cablu internet care ne oferă 

un serviciu punctual etc.), cu colegii de serviciu cu care întreținem relații civilizate, 

fără o prea mare implicare emoțională, sau orice relații care nu presupun 

dezvoltarea intimității, a pasiunii sau angajamentului relațional. 

Un alt aspect important îl constituie faptul că putem elabora fiecare un 

„profil relațional” al propriei noastre relații parteneriale (dacă ea există sau a 

existat), sau al relației pe care ne-o dorim (ceea ce ne ajută să ne obiectivăm scopul 

și caracteristicile relației de iubire pe care ne-o dorim!). Astfel, aici intervine nu 

doar ponderea fiecărei componente, ci și intensitatea acesteia (aria triunghiului 

poate fi mai mare sau mai mică, în funcție de cât de intens se manifestă fiecare 

componentă).  

 

Exercițiu: Ne stabilim fiecare propriul „triunghi al iubirii”: a. Cât de mare 

este? (mic-mediu-mare-foarte mare). b. Ce formă are? (oarecare, cu toate laturile 

diferite ca mărime; isoscel, cu două laturi egale; echilateral, cu toate laturile egale). 

Ce observații și concluzii putem formula privind propria noastră relație de iubire? 
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Observație: Putem extinde reprezentarea triunghiului iubirii la toate relațiile 

noastre bazate pe afectivitate, nu doar cea cu partenerul de viață. Astfel, viața 

noastră este formată din mai multe triunghiuri! Merită să observăm aici analogia cu 

anumite reprezentări din esoterismul oriental, chiar dacă acolo, respectivele 

triunghiuri au o altă semnificație: 

 

a. Anahata Yantra – reprezentarea 

picturală a chakrei inimii;  

 

 

 

 

 

 

b. Sri Yantra, reprezentarea picturală a Energiei Divine a iubirii și armoniei:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În Teoria triunghiulară a iubirii a lui Sternberg, putem distinge mai multe 

situații sau profiluri ale iubirii manifestate 

într-o relație: 

1.Relația de tip „Îmi placi”: 

Observăm că aceasta se bazează pe o 

intimitate mult mai mare decât pasiunea și 

angajamentul. Ne simțim bine alături de 

celălalt, suntem prieteni buni, ne împărtășim 

secrete și idei, dar nu ne simțim atrași fizic 

de celălalt, și nici nu suntem dispuși să ne 
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asumăm o relație de lungă durată cu acesta. Este exemplul tipic de prietenie 

detașată, în care suntem alături atât cât ne permite viața, dar nu suferim dacă 

celălalt pleacă brusc undeva și nu ne vom vedea decât după mai mulți ani... 

2. Relația de iubire tip „îndrăgostire”:  

pasiunea este componenta fundamentală, atracția 

fizică este axa esențială care susține relația. Este 

stare în care „ne pierdem capul” și înregistrăm o 

adevărată furtună hormonală în organism. De 

remarcat că această stare este FOARTE 

DIFERITĂ de iubirea armonioasă, completă și 

echilibrată! Aici, triunghiul iubirii este foarte 

dezechilibrat, și din păcate o relație bazată doar pe 

o mare pasiune nu poate dura și nu poate constitui garanția unei iubiri de durată, 

dacă nu ne preocupăm să creștem și celelalte componente... 

3. Iubirea de tip vid sau iubirea-ofilită: 

Aici observăm că angajamentul este 

major, dar celelalte două componente 

sunt foarte anemice. Este cazul 

căsătoriilor contractate din interes 

financiar sau pentru satisfacerea altor 

interese sociale sau de influență, fără 

nici o legătură cu iubirea autentică! 

Soții sunt parteneri de afaceri, conduc o 

familie și o casă, eventual și o firmă 

împreună. Mai poate fi cazul mariajelor 

„ofilite”, unde floarea primei pasiuni 

din tinerețe s-a uscat și s-a gârbovit de-a lungul anilor, iar partenerii nu au construit 

o relație de intimitate. 

4. Iubirea romantică: este iubirea care împletește pasiunea, atracția fizică cu 

intimitatea, fără ca partenerii de relație să-și pună problema căsătoriei sau 

conviețuirii de lungă durată. Este iubirea adevărată a primei tinereți, de regulă.  
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5. Iubirea partenerială: aceea care se manifestă la vârsta a treia între parteneri care 

s-au bucurat de o lungă relație împreună, și au avut timp să construiască o 

intimitate solidă, amplă, precum și o familie frumoasă și dezvoltată, cu posesiuni 

comune și proiecte comune. Desigur, pasiunea s-a diminuat cu vârsta și cu regresia 

capacităților fizice, dar iubirea are doi piloni esențiali și statornici pe care se 

sprijină: partenerii sunt cu adevărat tovarăși de călătorie pe minunatul drum al 

vieții! 

  
 

6. Iubirea abstractă, hollywoodiană:  

este iubirea lipsită de substrat realist, 

în care două ființe umane se întâlnesc, 

trăiesc o mare pasiune, pe baza căreia 

se căsătoresc sau își asumă o relație 

de lungă durată împreună. Având în 

vedere că intimitatea se formează în 

timp, și în acest caz ea este redusă, o 

atare relație nu are cum să dureze: 
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insuficienta intimitate aduce cu sine neînțelegerea celuilalt, sentimentul că nu 

suntem înțeleși, la rândul nostru, certuri și disensiuni continue, tendința de a păstra 

programe de viață diferite, ceea ce în final nu duce decât la separare – și este exact 

tipul de relație care stă la baza atâtor divorțuri în zilele noastre. 

7. În sfârșit, iubirea completă sau armonioasă: 

este expresia triughiului echilateral, sau 

aproape echilateral, unde toate cele trei 

componente sunt aproximativ egale, 

armonioase, fluide și consonante. Observăm 

că pasiunea este un pic mai pregnantă ca 

pondere, și este și firesc să fie așa! Atracția 

este fermentul care întreține o relație de iubire, 

este condimentul care, adăugat la hrana 

elaborată care este iubirea (care ne 

alimentează întreaga ființă), îi dă acel „zvâc” 

de care are nevoie pentru a simți savoarea vieții! 

 

D. Triunghiurile iubirii provin din anumite scenarii mentale, anumite reprezentări 

pe care ni le creăm despre iubire, pe baza atât a exemplelor din familie, cât și a 

filmelor, cărților sau poveștilor pe care le auzim în prima parte a vieții. Există o 

„Teorie a iubirii ca poveste interioară”, conform căreia ne formăm o anumită 

imagine internă, un anumit nucleu de credințe și convingeri legate de iubire și un 

anumit model personal după care ar trebui să evolueze iubirile noastre. Din 

fericire, acest model se poate schimba conștient, dacă observăm că relațiile pe care 

le trăim nu ne mai satisfac... 

De regulă, ne alegem parteneri care au scenarii de viață asemănătoare sau 

care rezonează cu ceea ce credem noi că merităm ca relație, la un anumit moment 

de timp.  

Numărul scenariilor de viață și de iubire este probabil nelimitat, însă există 

câteva tipologii care se disting și care pot regrupa toate celelalte variante 

individuale: 

a. Scenariul de dependență: bazat pe o formă de atașament afectiv intens, 

alimentat de stări anxietate și teamă de abandon. 
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b. Scenariul iubirii bazate pe estetica momentului: aici, ne iubim partenerul 

pentru că arată bine, are un fizic conform standardelor modei. 

c. Scenariul iubirii ca afacere: parteneriate pe baza unor interese financiare 

și sociale comune. 

d. Scenariul vieții domestice, liniștite: parteneri care-și doresc și-și oferă o 

viață liniștită, centrată pe familie și casă. 

e. Scenariul vieții ca aventură / joc: o viață plină de aventuri, inedit, 

călătorii, joc etc. 

 

Iubirea pentru celălalt trece prin inima ta! 

 

Dacă vrem să iubim AUTENTIC alte ființe, este esențial să învățăm să ne 

iubim pe noi înșine! Cei trei poli ai iubirii (intimitate, pasiune și angajament) se pot 

aplica și în iubirea pentru propria persoană – nu în sensul egoist, aceea nu este 

iubire, ci în sensul totalei acceptări de sine, a dorinței de a te „îmbrățișa” ca ființă 

divină, copil al Tatălui Ceresc. În sensul iubirii copilului interior, al respectării 

părintelui interior și al colaborării și comunicării cu adultul interior. Care sunt 

indicatorii existenței iubirii Sinelui tău? 

- Încrederea în tine însuți;  - respectul de sine; 

- Stima de sine crescută;  - acceptarea de sine; 

- Răbdarea față de sine;   - bucuria de a trăi; 

- Optimismul, entuziasmul;  - acceptarea propriului corp; 

- Grija față de sine, în orice situație etc. 

Putem exersa iubirea față de altă ființă începând să iubim plantele și 

animalele, pentru a ne deschide inima. Putem cultiva câteva plante de apartament 

sau o mică grădină, unul sau mai multe animale de companie, și astfel ne putem 

bucura și de iubirea lor necondiționată. 

 

Iubire și Aromaterapie 

 

Sentimentele și emoțiile sunt catalizate și întreținute de stimuli vizuali, auditivi, 

tactili, olfactivi, gustativi sau interni, pe care-i asociem cu anumite stări afective. 

Există însă și argumente științifice care probează faptul că structura chimică și 
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aroma uleiurilor esențiale stimulează apariția unor emoții și sentimente. Prin 

urmare, toate valențele iubirii pot fi cultivate cu ajutorul uleiurilor esențiale. 

 

De exemplu, cunoaștem efectele unor uleiuri esențiale asupra psihicului:   

- Patchouli eliberează emoțiile blocate, centrează și încurajează exprimarea de 

sine.  

- Ylang Ylang stimulează emoțiile pozitive, elimină depresiile și 

împământează. El este uleiul cel mai important când dorim să ne conectăm 

cu Mama Pământ, pentru a-i mărturisi iubirea și recunoștința noastră. Ylang 

Ylang elimină stresul, grijile, anxietatea, ameliorează semnificativ sau 

elimină tulburări psihogene ca frigiditatea, hipertensiunea, palpitațiile, 

depresia. Echilibrează minunat chakrele doi și trei. 

- Clary Sage stimulează comunicarea între parteneri, acceptarea propriei 

feminități și elimină tensiunile. 

- Cardamomul clarifică gândirea și stimulează apetitul sexual. În plus, elimină 

mila de sine și atitudinea de victimă. 

- Cedrul ne împământează, și împreună cu Ghimbirul stimulează pofta de 

viață și alimentează energia organismului. Cedrul înlătură blocajele din aură, 

purifică emoțiile, detoxifică energiile, gândurile, elimină grijile, anxietatea și 

fricile. 

- Ghimbirul inspiră curajul și ne ajută să devenim mai prietenoși, mai 

deschiși, să comunicăm fără frică. El ne amplifică încrederea și charisma 

personală. Ghimbirul reglează excelent activitatea creierului abdominal. 

- Citricele conferă bucurie, stare de bine și infuzează optimism și entuziasm. 

- Trandafirul este simbolul iubirii și esența sa stimulează trăirea iubirii 

necondiționate, în aspectele sale romantice și idealiste. Alături de el se află 

Neroli și Iasomia. 

- Santalul, Smirna și Tămâia aprind iubirea în aspectele sale Divine, sacre. 

Santalul ne ajută să eliminăm procrastinarea, să găsim curajul și puterea de a 

ne îndeplini obiectivele. 

- Rozmarinul este utilizat pentru purificarea și pacificarea minții, elimină 

blocajele psihice, conferă protecție și stimulează dezvoltarea capacităților 

psihice. 
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- Tămâia favorizează deschiderea ochiului al treilea și dinamizează chakra 

coroanei. De asemenea, ea inspiră sentimentele de iubire necondiționată, 

spirituală și ne susține să ne regăsim puterea personală. 

- Lavanda calmează, elimină stresul, stimulează chakra gâtului și comunicarea 

(inclusiv comunicarea cu sine). 

- Mușețelul Roman ne ajută să înlocuim aspectele perimate, uzate din viața 

noastră, cu tipare noi și benefice. El ne obiectivează scopul existenței noastre 

și ne susține în stabilirea unor obiective clare de viață. De asemenea, 

favorizează contactul cu ghizii noștri din lumile subtile. 

 

Iată câteva uleiuri esențiale care pot stimula manifestarea unor aspecte ale 

iubirii, atât față de sine, cât și față de ceilalți: 

 

Acceptare Încredere Calm Stimă de 

sine 

Centrare 

în sine 

Armonie, 

veselie 

Trezire 

spirituală 

Acceptance 

Rose 

Peppermint 

Geranium 

Bergamot 

Lavender 

Jasmine 

 

Rosemary 

Bergamot 

Cypress 

Believe 

Valor 

Roman 

Chamomille 

Pine 

Cedarwood 

Jasmine 

Geranium 

Lavender 

Peppermint 

Sandal 

Peace and 

calming 

Jasmine 

Rose 

 

 

Lemon 

Bergamot 

Pine 

Sandal 

Cedarwood 

Rose 

Valor 

 

Grounding 

Cedarwood 

Gratitude 

YlangYlang 

Cypress 

Vetiver 

 

Bergamot 

Harmony 

Orange 

Tangerine 

Grapefruit 

Rose 

Frankincense 

Sandal 

Sacred 

Frankincense 

Myrrh 

Palo Santo 

Rosemary 

Rose 

 

 

Uleiuri esențiale care reduc și/sau elimină stările neplăcute: 

Anxietate Depresie Lipsă de 

atenție/concentrare 

Oboseală, 

stres 

Frică 

Geranium 

Lavender 

YlangYlang 

Lemon 

Orange 

Frankincense 

Grapefruit 

Rose 

Geranium 

Frankincense 

Lemon 

Orange 

Jasmine 

Rose 

Rosemary 

Grounding 

Frankincense 

Lavender 

Lemon 

Peppermint 

Lime 

Rosemary 

YlangYlang 

Lemon 

Lavender 

Orange 

Bergamot 

Cypress 

Peppermint 

Bergamot 

Lavender 

YlangYlang 

Orange 

Sandal 

Frankincense 

Grapefruit 
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Lime 

 

Amestecuri de uleiuri esențiale pentru stări elevate 

 

Amestec pentru armonie și echilibru interior : Tămâie + Bergamotă + 

Lavandă + Ylang Ylang + Coriandru + Balsam fir + Geranium, în părți egale.  

Amestec pentru încredere în sine: a. Bergamotă 5p + Grapefruit 10p +  

Orange 10p. 

b.Bergamotă 6p + Cedru 4p + Iasomie 2p. 

c. Pine 5p + Cypress 5p + Bergamotă 2p. 

d. Cedru 6p + Coriandru 5p + Pine 1p. 

e. Ghimbir 7p + Coriandru 3p + Cardamom 2p. 

f. Iasomie 5p + Bergamotă 5p + Coriandru 2p.  

g. Santal 5p + Ylang Ylang 4p + Bergamotă 2p + Vetiver 1 p.  

Amestec pentru creșterea stimei de sine: Santal 12p + YlangYlang 10p + 

Bergamotă 4p + Vetiver 2 p. 

Amestec pentru sporirea conștiinței de sine (și deschiderea chakrei 

pieptului): Rose 3p + Patchouli 3p + Orange 5p. 

Amestec pentru calmarea fricii de singurătate : Mușețel Roman 2p + 

Rose 2p + Santal 4p, de masat pe plexul solar. 

Amestec pentru amplificarea iubirii de Sine : a. Rose 3p + Ylang Ylang 

6p + Santal 4p. De aplicat și pe plexul cardiac și pe cel solar.  

b.În părți egale, Ylang Ylang + Rose + Geranium + Melissa.  

Amestec pentru stimularea generală a chakrei inimii : Lavandă 2p + 

Rose 2p + Geranium 1p. 

Amestec pentru amplificarea puterii personale : a. Grapefruit 7p + Santal 

5p + Ylang Ylang 3p. 

b.Tangerine 9p + Coriandru 3p + Cuișoare 2p.  

Amestec pentru amplificarea puterii de decizie (și de a spune NU) : 

Bergamotă 12p + Tămâie 10p + Cardamom 5p + Rozmarin 3p + Iasomie 3p 

Amestec pentru sporirea curajului: Lemon 8p + Valor 7p. 

Amestec pentru amplificarea creativității: Orange 2p + Lemon 2p + 

Tangerine 2p. 
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Amestec pentru cultivarea atitudinii asertive : Cedru 4p + Rozmarin 4p + 

Cypress 4p + Lavandă 3p. 

 

Folosirea tehnicii de tapping sau EFT împreună cu uleiurile 

esențiale 

 

Pentru practicienii tehnicii de tapping sau eliberarea emoțională prin 

tapotarea anumitor puncte/zone de pe corp, este utilă combinarea acestei 

tehnici cu aromaterapia, pentru accelerarea efectelor și amplificarea lor. Astfel, 

este suficient să difuzăm amestecul sau uleiul adecvat  stării pe care dorim să o 

deblocăm sau să o obținem, sau să picurăm pe degetele index și medius, cu 

care facem tapotarea, 1-2 picături din uleiul sau amestecul de elecție pentru 

problema pe care dorim să o adresăm.  

 

Iubirea completă sau (re)găsirea sufletului-pereche 

 

În modelul lui Sternberg, există triada intimitate-pasiune-angajament. În 

filosofia antică există iubirea-eros, iubirea-prietenie, iubirea filială și 

compasiunea sau iubirea necondiționată, detașată, divină. În esoterismul 

oriental, partenerul desăvârșit este cel pe care-l iubim ca soț, amant, prieten, 

frate, copil, părinte și ghid spiritual. Acesta este ceea ce putem numi un 

„suflet-pereche”, un partener care ne completează optim, profund și pe toate 

nivelele ființei noastre.  

Drumul către sufletul-pereche trece prin inima ta! Pentru a găsi acest 

partener și a trăi alături de el o viață împlinită, este important să te  iubești pe 

tine însuți, să te respecți, să ai un model adecvat al iubirii gravat în propriul 

subconștient, să fii pregătit pentru viața în doi.  

Toate uleiurile enumerate mai sus pot fi deosebit de utile în a ne pregăti 

pentru sufletul nostru pereche. 

Un amestec pentru crearea rezonanței cu sufletul-pereche este: 

Abundance + Joy + Acceptance, în părți egale.  

- Abundance aduce abundența relațională, starea de plenitudine a inimii 

care se bucură de iubirea împărtășită; 
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- Joy aduce bucuria de a trăi, care este corelată cu recunoștința pentru 

toate experiențele vieții; 

- Acceptance conferă capacitatea de a accepta noutatea, transformarea și o 

viață nouă. 

 

„Dacă taci,  

să taci din iubire. 

Dacă vorbești,  

să vorbești din iubire. 

Dacă corectezi pe cineva, 

să îl corectezi cu iubire. 

Să ai mereu 

în adâncul inimii 

rădăcina iubirii.” 

 

(Sf. Augustin) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


