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MINDFULNESS ȘI AROMATERAPIE 

Autor: Anamaria Gheorghiu© 

Povestiri despre viitor 

Aș vrea să vă relatez una dintre multele istorii care m-au apropiat de studiul 

mindfulness: povestea colegei mele Bella (numele nu este cel real, evident...). 

Eram studentă pe atunci, și-mi petreceam verile ca traducătoare pentru grupuri de 

străini care participau la conferințe de dezvoltare personală și spirituală. Colega 

„de la italiană” se numea Bella. O fată finuță, discretă și care putea trece 

neobservată, dacă dorea. Nu schimbasem multe vorbe cu ea, dar simțeam că are un 

suflet profund. Cum eram pasionată de pe atunci de terapiile holistice, aduceam 

vorba despre acestea cu orice ocazie. Pe atunci, căutam mărturii ale tuturor celor 

care se vindecaseră natural de vreo afecțiune. După ce Bella m-a ascultat într-o 

seară perorând despre credința mea absolută în puterea vindecării „fără 

medicamente”, mi-a spus: „Pentru că știu că n-ai să râzi de mine, am să-ți spun ce 

am trăit cu puțin timp în urmă.” 

Și mi-a povestit că într-o bună zi s-a trezit cu o durere surdă, persistentă la 

degetul mic al unei mâini. Nu-și putea da seama ce anume durea: încheietura, 

partea cărnoasă, unghia... mai neplăcut era că după câteva zile, degetul a început să 

i se închidă la culoare, și durea continuu. A fost la medic, apoi la spital – iar 

chirurgii i-au recomandat ce știu ei mai bine: să-i taie degetul! Nimeni nu știa 

cauza exactă a acelei reacții, dar părea o necroză și, în ciuda faptului că orice alte 

analize îi ieșiseră bune, degetul nu părea să răspundă la nici un tratament 

simptomatic.  

Bella a revenit acasă foarte tulburată. Nu e ușor la 20 și ceva de ani să afli că 

este necesar să-ți pierzi un deget! Se simțea disperată, pierdută în spațiu și avea 

sentimentul că lumea se sfârșește. În acel moment a avut o inspirație salvatoare: și-

a făcut o compilație de 6 ore a celor mai frumoase opusuri simfonice pe care le știa 

(Bella este o mare iubitoare de muzică clasică), a pus muzica tare și s-a culcat pe 

canapea. A stat astfel cu ochii închiși câteva ore, ascultând muzica pe care o iubea, 

dăruindu-i-se cu totul, cufundându-se și respirând acea muzică. Acceptând totul și 

lărgindu-și conștiința dincolo de orice limite. Dincolo de spațiu și timp, dincolo de 

probleme și dureri, a devenit una cu armonia sonoră.  
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Când s-a terminat compilația, a revenit ușor la viața obișnuită... parcă se trezise 

dintr-un somn profund. Și-a privit degetul, și nu mică i-a fost surpriza când a văzut 

că acesta revenise la culoarea lui normală! Parcă dispăruse și durerea! Medicii au 

confirmat a doua zi că ceea ce părea o afecțiune ciudată dispăruse. Bella se 

vindecase doar focusându-și mintea, percepțiile și întreaga ființă asupra unui obiect 

adorat – muzica.  

 

Ce este Mindfulness? 

 

Poate că cea mai cuprinzătoare definiție a noțiunii de ”mindfulness” este: 

„atenție focusată, plină de blândețe, bunătate și detașare”. Mindfulness 

înseamnă să fim prezenți în ACUM, total atenți la ceea ce simțim cu toate 

simțurile, atenți la gândurile care ne traversează mintea, fără a fi atașați de scenarii 

mentale și fără să judecăm. Suntem prezenți total ca Observatori.  

Prin focusarea asupra percepțiilor senzoriale, asupra a ceea ce mirosim, gustăm, 

vedem, auzim sau atingem, precum și pe ceea ce percepem ca semnale interne ale 

corpului (senzații de sete, foame, dureri corporale, încordarea unor mușchi, 

relaxare etc.), mintea este sustrasă de la agitația ei obișnuită. Începem să nu mai 

trăim în minte, nu mai suntem ”doings”, ci ”beings”. Devenim vii cu adevărat.  

O altă definiție pentru Mindfulness ar fi: „atenția cu intenție, sau atenția 

dirijată cu scop precis”. O stare non-reactivă emoțional, o stare de Observator. 

Focusarea pe comunicarea senzorială face ca orice judecăți sau etichete mentale, 

orice emoții să fie pur și simplu eliberate, fără a fi blocate în corp sau minte. Acele 

energii, pulsiuni psihice curg, se manifestă și dispar, fără a „lăsa urme” în corp și 

minte sau suflet. 

Aceasta nu înseamnă că oamenii devin nepăsători sau insensibili, ci că NU SE 

MAI ATAȘEAZĂ de trăirile lor, nu le mai etichetează ca fiind „bune” sau „rele”, 

„plăcute” sau „neplăcute”, și nu mai reacționează la evenimente conform unor 

scenarii mentale, proprii sau social acceptate.  

Mindfulness se referă la acțiunea deliberată de observare a propriilor gânduri, 

emoții și stări ale corpului, fără a le judeca, suprima sau controla abuziv.   

Iată pe scurt câteva activități generale de tip mindfulness: 

 Observarea propriei respirații, sentimente și emoții, gânduri, fără să ne angajăm 

neapărat într-o practică de meditație;  
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 Auto-observarea în timpul unei plimbări (prin natură sau prin oraș); 

 Auto-observarea în timpul mesei; 

 „Scanarea” propriului corp, fiind atenți la fiecare segment al său; 

 Ascultarea lipsită de scenarii mentale, judecăți și etichete. 

 

Cum a apărut Mindfulness? 

Este o practică uzuală în multe curente religioase și spirituale, mai ales din 

Orient. Oamenii practică mindfulness de mii de ani, fără să știe. 

Părintele etimologic și științific al mindfulness-ului este Jon Kabat-Zinn, un 

profesor și cercetător american specializat în psihologie clinică. El este cel care a 

denumit această stare complexă a ființei umane, primul care a studiat-o sistematic 

și i-a conferit o expresie științifică, nu doar spirituală. Imediat după publicarea 

primelor lui cercetări s-au coagulat grupuri mai mari de cercetători care practicau 

în particular meditația, și s-au demarat studii despre midfulness în toată lumea, mai 

ales în Statele Unite. Au fost cointeresați și oameni spirituali, practicanți budiști și 

de alte religii. Exemple de personalități spirituale implicate în colaborarea cu 

oamenii de știință: Dalai Lama, Thich Nhat Hanh, Matthieu Ricard. Exemple de 

celebrități care practică Mindfulness și meditația: Oprah Winfrey, Arianna 

Huffington, Novak Djokovic, Jeff Weiner (CEO la LinkedIn), Tim Ferris. 

 

Câteva beneficii ale practicii mindfulness 

 

 Reduce stresul (astăzi există cursuri de MBSR – Mindulness Based Stress 

Reduction), și terapeuți certificați pretutindeni în lume. Se utilizează in 

extenso pentru eliminarea anxietății/panicii, stresului de orice fel, în CBT 

(terapia cognitiv-comportamentală), tratarea depresiei etc.; 

 Amplifică puterea de concentrare și sporește calitățile atenției (este 

utilizat pentru eliminarea ADD și ADHD); 

 Reglează intensitatea și nivelul de control emoțional, fără a bloca 

exprimarea emoțiilor; 

 Amplifică inteligența emoțională, empatia, respectul, compasiunea etc.; 

 Mobilizează resursele interne de resemnificare și gestionare a situațiilor – 

limită; 
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 Amplifică starea de bine fizică și psihică; 

 Sporește creativitatea, ameliorează semnificativ comunicarea 

interpersonală. 

 

Caracteristici – ce este și ce nu este mindfulness 

 Mindfulness este accesibil oricui, indiferent de vârstă, pregătire 

profesională sau confesiune religioasă; 

 Mindfulness este MEDITAȚIE ÎN ACȚIUNE. Este observarea atentă, 

detașată, în ACUM, a întregii noastre ființe. Poate fi asimilată într-o 

anumită măsură cu Pratyahara, din Ashtanga Yoga descrisă de Patanjali. 

Mindfulness poate fi o formă de meditație, dacă dezvoltăm o 

tehnică/metodă centrată pe starea de atenție; 

 Mindfulness nu este o practică religioasă! Nu aparține unei anumite 

religii sau unui anumit curent spiritual. Este o stare naturală a oricărei 

ființe pe calea trezirii spirituale;  

 Mindfulness este accesibil într-o anumită măsură și animalelor! 

 Mindfulness ne învață Acceptarea, Răbdarea, Empatia, Respectul, Non-

judecarea; 

 Se utilizează constant în practicarea terapiilor holistice, inclusiv 

Aromaterapia, Yoga, Respirația conștientă, Nutriție conștientă și orice 

practici senzoriale. 

Mindfulness și Aromaterapie 

Până în epoca actuală a validării sale științifice, vindecătorii au utilizat 

atitudinea mindful (Atenție, Empatie detașată și Observare a efectelor) pentru a 

descoperi și utiliza virtuțile plantelor, condimentelor și alimentelor.   

Putem să experimentăm contactul mindful cu uleiurile esențiale: difuzate, prin 

masaj, prin inhalare din palme, aplicate pe piele în scop cosmetic etc. 

Exemplificare 1: CELE DOUĂ AROME (folosim două citrice). 
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Vorbim efectiv de o nouă stare și o nouă practică terapeutică, Mindful 

Aromatherapy, care ne ajută: 

a. Să studiem caracteristicile fizice și subtile ale fiecărui ulei esențial; 

b. Să ne îmbunătățim relația cu propriul corp: să-l simțim, să-l iubim, să-l 

integrăm și să-l acceptăm, să-l hrănim sănătos, să-l tratăm sănătos... 

 

Mindfulness și respirație 

Atitudinea ”mindful” poate însoți actul respirator. De exemplu, ne putem 

propune să stăm liniștiți pe un fotoliu sau să ne plimbăm, focusându-ne pe 

respirație, fără a o modifica sau controla în vreun fel. Observăm cu pătrunde aerul 

prin nări, cum ajunge în plămâni, cum coboară diafragma și se dilată un pic 

abdomenul, apoi cum aerul iese prin nări și abdomenul se relaxează...  

Exemplificare 2: INHALAREA UNUI ULEI DIN DIFUZOR (folosim uleiul 

preferat) – focus pe respirație: cum pătrunde aerul cu vaporii de ulei esențial prin 

nări, mirosul, ce senzații ne produce, unde resimțim ceva în corp... observarea 

respirației și inhalării, și efectul uleiului în corp, asupra emoțiilor și gândurilor.  

Mindfulness și imunitate 

Atitudinea mindful întărește sistemul imunitar, încetinind procesele de secreție 

în corp a adrenalinei și substanțelor care ne mențin pe modulul fight-flight-freeze, 

sau cele care accelerează procesele de îmbătrânire, sau cele care conferă senzația 

că „nu mai avem timp”. Astfel, sistemul imunitar are timp să se refacă, organismul 

elimină toxinele mai eficient, se amorsează procese de întinerire și refacere a 

vitalității.  

Exemplificare 3: MEDITAȚIA PLĂMÂNILOR (folosim un ulei cu tropism 

respirator – RC, Eucalipt, Mentă, Balsam fir): observarea actului respirator, a 

modului cum plămânii ne mențin în viață, cultivarea unei stări de recunoștință și 

iubire față de proprii plămâni, contemplarea lor cu seninătate, bucurie și încredere. 

Mindfulness și emoții 

 Nu există emoții bune și rele, cel mult emoții plăcute și neplăcute – dar atunci 

deja le-am etichetat... Studiile arată că după numai 8-10 săptămâni practica 

mindfulness reduce dimensiunile formațiunii amigdaliene din creier și amplifică 



6 
 

legăturile dintre aceasta și cortexul prefrontal, care este zona rațională și executivă 

a creierului. Cortexul prefrontal trimite formațiunii amigdaliene mesaje care inhibă 

reacțiile de tip „luptă sau fugi”. 

Cum gestionăm emoțiile?  

1. devenim conștienți de ele.  

2. le „îmblânzim”. 

3. le acceptăm.  

4. căutăm „antidotul”.  

5. lărgim perspectiva și ne deschidem către lume.  

 

Exemplificare 4: ÎMBLÂNZIREA TIGRULUI (folosim unul din uleiurile: 

Harmony, Inner Child, Acceptance, Clarity, Grounding sau Joy; sau orice ulei care 

ne aduce o stare de bucurie!). 

ETAPE: 

1. Conștientizarea corpului: Ne centrăm atenția pe momentul prezent și ne 

„împământăm” – percepem contactul cu solul sau canapeaua. Ne orientăm atenția 

asupra respirației, observând-o fără a o controla. AICI putem folosi Grounding, 

dacă ne este mai greu să ne centrăm pe propriul corp, inhalat de pe încheietura 

mâinii și aplicat pe mijlocul pieptului. 

2. Conștientizarea emoțiilor : Ce emoții răsar în conștiința noastră acum? Dacă 

nu apare nimic, ne „scanăm” corpul cu atenția, pentru a depista vreo zonă 

tensionată, dureroasă etc. Ce simțim când ne menținem atenția acolo? Mânie? 

Frică? Tristețe? Nerăbdare? Confuzie? Spuneți-vă mental: „Observ o parte din 

mine care exprimă furie/tristețe/etc.” Astfel, nu vă veți identifica cu emoția, sunteți 

doar Observatorul. Rămâneți atent la acea zonă corporală și/sau la acea emoție, 

permiteți-i să fie, observați-o fără a încerca să o controlați. AICI putem folosi 

Clarity, inhalat de pe încheietura mâinii și aplicat pe mijlocul pieptului. 

3. Acceptarea: Puneți mâna pe acea zonă și respirați acolo, calm și cu 

compasiune. Acum acceptăm și îmblânzim emoția și răspunsul corporal. 

Acceptarea nu înseamnă că suntem de acord cu ceea ce s-a produs sau elementul 

care a generat suferința. Doar recunoaștem existența acelei emoții și îi permitem să 

fie, într-un spațiu interior de blândețe și bunătate. AICI putem folosi Acceptance, 

inhalat de pe încheietura mâinii și aplicat pe mijlocul pieptului. 
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4. Căutăm antidotul: Fără a respinge problema și emoția, urmăriți să identificați 

un sector al vieții voastre unde lucrurile sunt armonioase, mai mult sau mai puțin. 

Poate aveți o relație fericită, un animăluț de companie care vă iubește, un prieten 

adevărat, o realizare proprie care v-a bucurat, un hobby care vă pasionează mult, 

poate vă place propria înfățișare sau propria locuință. Sau pur și simplu, vă puteți 

aminti un moment plăcut, deosebit, din viața voastră. AICI putem folosi ca mai 

sus, un ulei esențial aducător de Bucurie. 

5. Lărgim perspectiva și ne deschidem către lume: Urmărim să cuprindem cu 

atenția noastră ambele aspecte: cel frumos și recompensant, și emoția neplăcută 

sau dificultatea cu care ne confruntăm. Creăm suficient spațiu pentru amândouă, ca 

și cum am avea doi copii: unul liniștit și senin și unul turbulent, iritant, dar îi iubim 

pe amândoi la fel. Aidoma unui părinte înțelegător și împăciuitor, integrăm ambele 

manifestări și urmărim doar să le „ascultăm” și să le transmitem interior mesajul: 

„Știu că ți-e greu. Trece și asta. Eu sunt aici, același, te iubesc, te respect, te accept 

și mergem împreună mai departe.” Ne lărgim apoi observația la toate aspectele 

vieții noastre: unele sunt mai reușite, altele mai puțin reușite. Dar toate ne-au adus 

acum și aici, la ceea ce SUNTEM. Le conținem și le integrăm pe toate. Ne 

deplasăm apoi focusul pe întregul corp și toate senzațiile, pe camera în care 

suntem, apoi gradat revenim la ambientul în care ne aflăm și trecem să facem ceea 

ce avem de făcut în continuare.  

 

Mindfulness și gânduri 

 

Atitudinea mindful ne ajută să ne putem centra gândurile, să ne focusăm atenția 

asupra prezentului, a ceea ce facem ACUM. O observație: Acum nu înseamnă 

Prezent! Acum înseamnă acea trăire în care trecutul, prezentul și viitorul coexistă 

într-un tot unitar, dincolo de spațiul și timpul secvențial! Fără scenarii mentale, 

fără griji, fără dezvoltări mentale/imaginative a unei situații prezente.  

Putem folosi uleiurile esențiale ca ancore:  

Exemplificare: EU SUNT MUNTELE (cu folosirea, ca ancoră 

senzorială/olfactivă a unui ulei de Pin, Balsam Fir, Mentă, Lavandă...). 

   

 

 

 



8 
 

Mindfulness și relațiile 

În relația cu noi înșine, mindfulness amplifică conștiența de sine. Atitudinea 

constantă mindful ne permite să observăm când acționăm în moduri nesănătoase 

pentru noi înșine, și să ne redirecționăm atenția pe valorile esențiale ale vieții 

(”core values”). Învățăm efectiv să ne iubim mai mult pe noi înșine, să ne 

respectăm, să renunțăm la dependențe nesănătoase. Devenim răbdători și acceptăm 

mai ușor toate laturile ființei noastre (și implicit, ale celorlalți!). 

În relația cu ceilalți, practica mindfulness ne face să devenim mai detașați, 

empatici, mai buni observatori, să nu mai judecăm, să acceptăm mai ușor oamenii 

așa cum sunt. Putem înțelege mai ușor perspectiva celorlalți și să renunțăm la 

practici de evitare sau negare; astfel devenim mai compasivi, în loc să manifestăm 

furie sau dezacord. Compasiunea ne ajută să clădim o relație de intimitate cu 

partenerul, în care ne exprimăm liber iubirea. 

Exemplificare finală: Iubire și compasiune pentru planeta noastră : - centrare 

in sine, găsirea unei zone de liniște, siguranță și simț al unei puteri de nestrămutat 

(muntele din noi). Apoi : ne gândim la tot ce se petrece acum pe planetă : copii 

care mor de foame, pandemie, guverne criminale, frica, oameni nepăsători față de 

animale, păduri, plante, poluare… Ce simțim față de toate acestea ? Ne observăm 

sentimentele, le acceptăm, și ne focusăm atenția pe toate lucrurile frumoase de care 

am auzit sau la care am participat în ultima vreme: împărtășirea cunoașterii noastre 

cu cât mai mulți semeni, ajutorarea oamenilor aflați în carantină, salvarea unui 

animal, îngrijirea unor flori etc. Observăm că Mama Terra ne suportă pe toți, ne ia 

exact așa cum suntem, ne așteaptă să devenim conștienți și să evoluăm... 

îmbrățișăm perspectiva Ei atotcuprinzătoare... și, în tăcere, îi trimitem toată iubirea 

și recunoștința noastră. Alegem conștient să ne focusăm atenția pe Pământul care 

se vindecă, pe Pământul eliberat de frică, de boli și alte probleme. Observăm unde 

anume în corpul nostru rezonează cel mai profund aceste gânduri, imagini, 

sentimente... poate fi inima? Să așezăm o palmă pe centrul pieptului, și să rostim 

interior: Mamă Pământ, te iubesc! Urmărim cu atenția noastră acest val de iubire al 

nostru, al tuturor, care cuprinde blând Pământul. Fără alte scenarii, fără alte 

închipuiri. Suntem copiii care afirmă și care trimit iubire Mamei. Integrăm această 

stare emoțională, gândurile care o însoțesc, starea corpului nostru acum... și 

revenim blând cu atenția la lumea exterioară.  

Mulțumesc! 
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Resurse: 

1. Cărțile lui David Michie (De ce mindfulness este mai bun decât ciocolata) 

2. Mindfulness zi de zi –  Jon Kabat-Zinn 

3. Pe locuri, Fiți gata… Respirați! – Mindfulness – Carla Naumburg 

4. Mindfulness: 8 pași către fericire – Bhante Gunaratana 

5. Mindfulness pentru începători – Jon Kabat-Zinn 

6. Căutarea cerului albastru: Mindfulness pentru fericire aici și acum – Joseph 

Emet 

7. Wherever You Go, There You Are – Jon Kabat-Zinn 

8. Mindfulness for Life – Stephen McKenzie 

9.  Be Mindful & Stress Less – Gina M. Biegel 

10.  Miracolul conștientizării – Thich Nhat Hanh 

11.  „Ghidul Headspace pentru mâncatul conştient. Mindfulness la masă” de Andy 

Puddicombe.  (Puddicombe „a făcut pentru meditație ceea ce Jamie Oliver a 

făcut pentru mâncare”. New York Times) 

https://www.libris.ro/mindfulness-zi-de-zi-ed-2-jon-kabat-zinn-HER978-973-111-617-4--p1062426.html
https://www.libris.ro/pe-locuri-fiti-gata-respirati-mindfuness-HER978-973-111-700-3--p1259879.html
https://www.libris.ro/mindfulness-8-pasi-catre-fericire-bhante-HER978-973-111-615-0--p1161496.html
http://www.edituratrei.ro/carte/jon-kabat-zinn-mindfulness-pentru-incepatori/2886/
https://www.amazon.com/Wherever-You-There-Are-Mindfulness/dp/1401307787
https://www.amazon.com/Be-Mindful-Stress-Less-Crazy/dp/1611804949/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1545157952&sr=1-1&keywords=Be+Mindful+%26+Stress+Less
https://www.emag.ro/ghidul-headspace-pentru-mancatul-constient-mindfulness-la-masa-978-973-87898-1-4/pd/DWCPRKBBM/?utm_source=cartea_de_la_ora_5&utm_medium=cpe_emag&utm_campaign=2019_06_07_carteadelaora5_mancatul_constient_rewq&utm_content=articol&cmpid=85684

