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Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă” 
 
The article reflects a theoretical and applicational study regarding the optimization of the family culture through the 

knowledge of internal conflict, the mechanism for self-improvement and self-actualization of the personality. 
 
 
Cultura familiei este de neconceput fără cunoaşterea şi aplicarea strategiilor de autoperfecţionare, dirijare 

şi soluţionare a conflictelor interioare. În acest context, devine necesară pentru individ dezvoltarea capacităţii 
de autocunoaştere. Autocunoaşterea se consideră foarte importantă, fiindcă anume ea ne permite să realizăm 
introspecţia şi să înţelegem trăsăturile esenţiale şi de fond ale propriei personalităţi. 

Ca să conştientizăm rolul şi însemnătatea autocunoaşterii în abordarea conflictului interior şi să ne putem 
orienta în multitudinea calităţilor umane este necesar să apelăm la principalele teorii ale psihologiei persona-
lităţii. În contextul dat, ţinem să menţionăm că aceste teorii se pot delimita astfel: 

- psihodinamice, care descriu şi explică personalitatea, comportarea ei, pornind de la caracteristicile ei 
psihologice (interne, subiective); 

- sociodinamice, în care rolul principal în determinarea comportării i se atribuie situaţiei exterioare; 
- interacţioniste, bazate pe principiul acţiunilor reciproce ale factorilor exteriori şi interiori în dirijarea 

comportamentului uman; 
- experimentale, care au la bază analiza şi generalizarea faptelor acumulate pe cale empirică; 
- observaţionale/neexperimentale, se bazează pe impresiile, observaţiile şi experienţa acumulată pe par-

cursul vieţii (fără a recurge la experiment); 
- structurale, ce elucidează structura personalităţii şi sistemul de noţiuni prin intermediul cărora ea se descrie; 
- dinamice, reflectă transformarea, schimbarea şi dezvoltarea personalităţii, adică dinamica ei. 
Cunoaşterea acestei clasificări permite să înţelegem complexitatea personalităţii şi să sesizăm, estimându-ne, 

atât trăsăturile, cât şi dificultăţile, conflictele interioare, cele interpersonale, interrelaţia dintre acestea expri-
mată în comportament şi fapte. Literatura de specialitate, în cadrul teoriei trăsăturilor, elucidează circa 200 
de trăsături. 

Pentru a le putea cunoaşte mai bine, propunem spre examinare trăsăturile care, conform opiniei lui R.Mally, 
redau din plin personalitatea: 

- încredere în sine - ezitare; 
- caracter intelectual (analitic) - mediocritate;  
- inteligenţă matură - inconsecvenţă, predispunere la influenţe; 
- chibzuinţă, cumpătare, statornicie - vanitate, instabilitate; 
- blândeţe - insensibilitate, cinism; 
- bunătate, răbdare - egoism, pertinenţă; 
- calm (stăpânire de sine) - impulsivitate, nervozitate; 
- atitudine prietenoasă, fire îngăduitoare, tolerantă, caracter flexibil - rigiditate, spirit răzbunător; 
- cordialitate - răutate, insensibilitate; 
- realism - autism; 
- voinţă puternică - abulie; 
- conştiinciozitate - neconştiinciozitate; 
- consecvenţă, disciplina gândirii - inconsecvenţă, dezordonare; 
- fermitate - şovăire; 
- maturitate - infantilitate; 
- atitudine plină de tact - lipsă de tact; 
- fire deschisă - caracter închis; 
- jovial, hipertimic – hipotimic, ursuz; 
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- tip fascinant, carismatic - neinteresant, repulsiv; 
- sociabilitate - tendinţă spre izolare; 
- spirit activ - spirit pasiv; 
- independenţă, nonconformism - conformism; 
- tip expresiv – neexpresiv;  
- diversitatea intereselor - limitarea intereselor; 
- empatie, compasiune - răceală; 
- expresivitate - reţinere; 
- seriozitate - superficialitate (comportament uşuratic); 
- cinste - falsitate; 
- agresivitate - bunătate; 
- tărie de caracter, dârzenie – caracter maleabil;  
- optimism - pesimism; 
- îndrăzneală, curaj – timiditate, laşitate; 
- generozitate - zgârcenie; 
- corectitudine - incorectitudine; 
- onestitate – josnicie, ipocrizie. 
Teoria psihanalitică a personalităţii elaborată de S.Freud, fiind una de tipul celor psihodinamice, obser-

vaţionale, structural-dinamice, asigură analiza în detalii a vieţii omului, perceperea proprietăţilor psihologice 
interioare ale individului, mai cu seamă, contribuie la înţelegerea motivelor şi aşteptărilor acestuia, deci, per-
mite aprecierea orientării personalităţii. 

Conform viziunii lui Freud, structura personalităţii se constituie din trei componente: "Eu", "El" şi "Supra-Eu". 
"Eu"-l – reprezintă conştiinţa. "Supra-Eu" este reprezentat atât la nivelul conştiinţei, cât şi la cel al subcon-
ştiinţei."El"- ul reprezintă inconştientul propriu-zis care include pasiunile, motivele şi aspiraţiile profunde. 

Dacă componentul "El" acţionează în corespundere cu aşa-numitul principiu al satisfacţiei, "Eu" se orien-
tează după principiul realităţii, iar "Supra-Eu"-l se orientează după reprezentările ideale (normele morale şi 
valorile acceptate în societate), atunci, desigur, personalitatea este implicată într-un conflict interior. 

Sistemul aspiraţiilor ce au o însemnătate vitală pentru om dirijează activismul psihic al acestuia, reglând 
procesele şi stările lui psihice. 

Pasiunile inconştiente, provenite de la "El", de cele mai multe ori se află în stare de conflict cu ceea ce se 
conţine în "Supra-Eu", adică cu estimările sociale şi morale ale comportamentului uman. Din această cauză, 
între "El" şi "Supra-Eu" apar contradicţii permanente şi inevitabile, care se pot soluţiona numai cu ajutorul 
lui "Eu", adică a conştiinţei ce acţionează conform principiului realităţii şi caută să împace în mod raţional 
ambele părţi aflate în conflict în aşa mod, încât pasiunile lui "El" să fie satisfăcute la maximum şi, totodată, 
să nu fie încălcate normele morale. 

Starea de nelinişte a individului şi nemulţumirea de sine, după Freud şi concepţiile neofreudiştilor, este o 
reflectare subiectivă în conştiinţa omului a luptei dintre "El" şi "Supra-Eu", nişte contradicţii nerezolvabile 
sau nerezolvate între ceea ce serveşte ca imbold al comportării în realitate (El şi ceea ce trebuie să dirijeze 
aceasta comportare) "Supra-Eu". 

Căutând să se izbăvească de aceste stări emoţionale neplăcute, omul prin intermediul "Eu"-lui elaborează 
în sine nişte mecanisme de protecţie. Enumerăm mecanismele la care individul recurge mai frecvent: 

 1. Negarea. Dacă realitatea este neplăcută individului, el apelează la negarea acesteia sau se străduie să 
reducă seriozitatea pericolului apărut pentru "Supra-Eu". Cea mai frecventă modalitate de comportare utilizată 
de acest gen, este neluarea în seamă, negarea criticii din partea altor persoane. 

2. Reprimarea face parte din blocarea de către "Eu" a impulsurilor şi a ameninţărilor interioare prove-
nite de la "Supra-Eu". În acest caz gândurile neplăcute, frământările respective sunt parcă "eliminate" din 
sfera conştiinţei, nu au influenţă asupra comportării reale. De cele mai dese ori sunt reprimate acele gânduri 
şi dorinţe ce vin în contradicţie cu valorile şi normele morale acceptate de către individ. 

3. Raţionalizarea este o modalitate de justificare raţională a unor fapte sau acţiuni ce vin în contradicţie 
cu normele etice, care provoacă tensionări, nelinişte, frustraţii, conflicte interioare. Cele mai tipice modalităţi 
de raţionalizare sunt următoarele: 

a) justificarea propriei incapacităţi de a face ceva prin nedorinţa de a săvârşi acest act; 
b) justificarea săvârşirii unei acţiuni nedorite prin împrejurări neadecvate, nefavorabile. 
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4. Intelectualizarea reprezintă mecanismul de soluţionare a unei situaţii dificile, o modalitate de a ieşi 
dintr-o stare emoţională negativă pe calea examinării de la o parte, cu ochii altuia 

5. Proiecţia. Mecanismul proiecţiei îşi manifestă acţiunea sa prin faptul că omul atribuie în mod incon-
ştient propriile calităţi negative altei persoane, deseori, exagerându-le. 

6. Substituirea reacţiei. Uneori oamenii ascund de sine motivul propriei comportări, reprimându-l prin 
intermediul unui motiv de tip opus, foarte pronunţat şi susţinut în mod conştient. 

Dacă aceste şi alte mecanisme de protecţie nu acţionează, apoi impulsurile nesatisfăcute, generate de "El", 
se resimt de către individ într-o formă codificată, simbolică, de exemplu, în visuri, erori de exprimare, glume, 
comportament bizar, inclusiv patologic (Freud S., 1924; Horny C., 1945 etc.). 

În sensul susţinerii formării culturii familiale şi a necesităţii de autocunoaştere a individului putem apela 
şi la teoria lui K.Rogers, reprezentant al psihologiei umaniste, conform căreia fiecare om posedă aspiraţie de 
cizelare şi dispune de capacitatea de autoperfectionare. Conceptul central al teoriei lui Rogers a devenit unul 
dintre componentele structurale ale personalităţii, a "Eu"-lui, ce include reprezentările, ideile, scopurile şi 
valorile, prin intermediul cărora omul se autocaracterizează şi îşi planifică perspectivele propriei dezvoltări. 

Principalele probleme pe care le conştientizează şi trebuie să le rezolve fiecare om sunt următoarele: 
- Cine sunt eu? 
- Pentru ce trăiesc? 
- Ce sa fac ca să devin cel ce vreau să fiu? 
Prin urmare, chipul "Eu"-lui, ce se formează ca rezultat al propriei experienţe de viaţă, exercită o influenţă 

puternică asupra perceperii altor persoane, a lumii acestora şi, desigur, asupra estimărilor pe care le face indi-
vidul vizavi de propriul comportament. 

Conform teoriilor umaniste ale personalităţii, principala năzuinţă a omului o reprezintă autoactualizarea, 
care presupune scopul final al dezvoltării personalităţii, obţinerea integrităţii ei în baza conştientizării şi dife-
renţierii depline a calităţilor sale şi a corelării lor cu situaţia reală de viaţă. Autoactualizarea presupune spriji-
nul pe forţele proprii, activizarea lor, prezenţa opiniei proprii, independente privind soluţionarea principale-
lor probleme vitale. A.Maslow susţine că autoactualizarea reprezintă procesul dezvoltării continue a persona-
lităţii şi capacitatea individului de a realiza practic propriile posibilităţi.  

Dacă analizăm condiţiile autoactualizării şi mijloacele de comportare ce o asigură în cadrul familiei, apoi 
ne convingem că aceasta e imposibilă în lipsa cunoaşterii reciproce a partenerilor familiali, autocunoaşterea 
individului şi fără tendinţa spre autoperfecţionare continuă şi armonizarea interioară în corelaţie cu cea inter-
personală. 

Referindu-ne la necesitatea autocunoaşterii, nu putem trece cu vederea trăsăturile principale proprii per-
sonalităţii ce se autoactualizează, evidenţiate de A. Maslow: 

1. Perceperea adecvată şi conştientă a realităţii şi capacitatea de a se orienta în ea. Libertatea de prejude-
căţi, interesul faţă de ceea ce e necunoscut. 

2. Acceptarea propriei persoane şi a altora aşa cum sunt. 
3. Spontaneitatea manifestărilor, simplitatea şi naturaleţea acestora; respectarea ritualurilor, tradiţiilor şi 

ceremoniilor stabilite cu o doză de conformism conştient. 
4. Orientarea constructivă. Personalităţile ce se autoactualizează îşi concentrează atenţia atât la interesele 

şi aspiraţiile strict individuale, cât şi la scopuri sociale mai ample. Majoritatea persoanelor ce se autoactuali-
zează îşi consacră viaţa unei vocaţii. 

5. Capacitatea de a privi viaţa cu ochi deschişi, de a o estima în mod obiectiv, nepărtinitor. 
6. Autonomia şi independenţa, stabilitatea la factorii ce exercită diferite influenţe negative. 
7. Trăirea-limită ce se caracterizează prin senzaţia de catharsis. 
8. Prospeţimea percepţiei, priceperea de a găsi de fiecare dată ceva nou în ceea ce e deja cunoscut. 
9. Sentimentul interrelaţiei, comunicării cu omenirea, conştientizarea propriei persoane ca cetăţean al omenirii. 
10. Lipsa manifestărilor de duşmănie în relaţiile interpersonale. Prietenia cu alte personalităţi ce se auto-

actualizează. Spiritul democratic, de colaborare în interacţiuni, disponibilitatea de a învăţa de la alţii. 
11. Simţul filosofic al umorului. Privesc la viaţă în general şi la sine în particular cu o suficientă doză de umor. 
12. Principii, norme morale, etice interioare stabile. Personalităţile ce se autoactualizează manifestă un 

comportament moral, percep acut binele, răul, nedreptatea, sunt orientate spre un scop pozitiv, iar mijloacele 
le subordonează acestui scop. 
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13. Manifestă creativitate, indiferent de faptul cu ce fel de activitate se ocupă. 
14. Se poate manifesta nonconformist, dar echilibrat, se observă lipsa predispoziţiei pentru spiritul de re-

voltă nesăbuit. 
15. Individul nu acceptă necondiţionat acea cultură la care aparţine după origine, ci are o atitudine critică, 

fiind orientat să aleagă din ea tot ce e mai valoros. 
În această ordine de idei, menţionăm faptul că autoactualizarea nu se poate desfăşura eficient fără cunoaş-

terea de sine, care presupune capacitatea de a ţine un dialog interior, dialogul cu sine însuşi. 
Dialogul cu sine se desfăşoară în timpul când nu purtăm conversaţii directe cu alte persoane, medităm în 

singurătate, analizăm faptele noastre. Autoactualizarea este un proces de dezvoltare permanentă şi de realizare 
practică a aptitudinilor individuale. 

Ea reprezintă potenţialul actual al individului şi ajută acestuia să renunţe la iluzii, la unele viziuni greşite 
despre sine şi alte persoane, să se autocunoască mai profund, ceea ce asigură aplanarea şi soluţionarea multor 
conflicte interioare şi, desigur, interpersonale. 

Analizată din această perspectivă, o putem eficient corela cu teoria lui L.I. Bojovici cu privire la formarea 
capacităţilor de autocunoaştere, care se raportează la categoria celor psihodinamice, experimentale, 
structural-dinamice şi cuprinde perioada de dezvoltare a personalităţii, începând cu copilăria preşcolară tim-
purie şi finalizând cu vârsta adolescentină, vârsta când se formează la individ concepţia despre lume, numită 
poziţie interioară. Anume această poziţie constituie una dintre principalele caracteristici ale personalităţii, pre-
misa dezvoltării ei, care este interpretată ca o totalitate a principalelor motive ale activităţii umane (Bojovici 
L.I., 1968; Leontiev A.N., 1983; Platonov K.K.; Rubinstein S.L., 1926). 

Aşadar, formarea poziţiei individului presupune prezenţa structurilor conştiinţei de sine şi a structurilor 
opoziţional-evaluative/sovestea, care asigură procesul comparării, identificării, evaluării şi reevaluării trăsă-
turilor personalităţii, realizării aptitudinilor acesteia, ceea ce creează un şir de condiţii favorabile pentru apa-
riţia conflictelor interioare. Cercetând conflictele interioare, S.Kartasev (1996) stabileşte tipologia acestora. 
Cultura familiei va avea numai de câştigat dacă adulţii vor cunoaşte mecanismele apariţiei conflictelor inte-
rioare, a celor interpersonale, remediile de profilaxie şi soluţionare a acestora, se vor axa pe fenomenul auto-
actualizării. 

Conflictele interioare ce apar în perioada formării personalităţii, ca urmare a interacţiunii tuturor factori-
lor dezvoltării acesteia, a autodeterminării şi integrării sociale pot fi depăşite numai prin intermediul autocu-
noaşterii şi aspiraţiei spre autoperfecţionare. Conflictele se clasifică în funcţie de maturizarea structurilor 
interne ale personalităţii după cum urmează: 

a)  Perioada de la 1 până la 1 an şi 6 luni. Perioadă calmă, fără conflicte interioare, deoarece structurile 
interne ale personalităţii nu sunt formate; este considerată biologic securizată. 

b) Perioada de la 1 an şi 6 luni până la 3 ani şi 6 luni. Formarea primară a componentelor conştiinţei de 
sine nu sunt încă evident delimitate; se dezvoltă structurile psihoemoţionale. 

Apar primele semne ale conflictelor interioare, legate de interacţiunea structurilor conştiinţei şi sfera afec-
tivă. Structurile opoziţional-evaluative practic nu sunt dezvoltate şi conflictualitatea internă nu se conştienti-
zează şi nu se poate observa din exterior. 

c) Perioada de la 3 ani şi 6 luni până la 12 ani. Tempoul dezvoltării sinelui coincide cu dezvoltarea gân-
dirii logice şi a sferei cognitive. Conflictualitatea interioară este mică şi e provocată mai frecvent de particula-
rităţile dezvoltării somatice în corelaţie cu sfera afectivă şi cea volitivă a copilului. Conştientizarea conflictu-
alităţii interioare este slabă şi practic nu se proiectează în exterior, cu excepţia unor copii prea sensibili. 

d) Perioada de Ia 12 ani până Ia 14 ani. Pubertatea este vârstă unor mari tansformări anatomo-fîziologice, 
morfologice, psihice etc., care se resimt de întreaga personalitate a copilului. Către această vârstă survine o 
criză care, în opinia lui Bojovici, se deosebeşte de celelalte crize prin apariţia unui nou nivel al autocon-
ştiinţei, ce se caracterizează prin necesitatea şi capacitatea puberului de a se cunoaşte singur pe sine. Acest 
moment este important, deoarece creează premisele autoafirmării, autorealizării şi ale autoeducaţiei, ceea ce, 
de fapt, reprezintă fundamentul autoactualizării viitorului adult. 

În această perioadă de vârstă se formează poziţia interioară a puberului, adică atitudinea lui faţă de situaţia 
obiectivă, reală ocupată în viaţă şi situaţia spre care tinde el. Pubertatea este etapa formării active a sistemu-
lui de interese, de valori personale, orientări morale. Toate acestea, interacţionând cu influenţele venite din 
mediul exterior, creează dezarmonii, tensionări ce provoacă conflicte interioare care deseori au proiecţie ex-
ternă în comportamentul puberului. 
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e) Perioada de la 14 ani până la 21/24 de ani. Etapa de bază e determinată nu numai de procesele de matu-
rizare biologică, ci şi de noua situaţie socială a adolescenţilor, detaşarea de familie, autodeterminarea socială, 
morală şi profesională, creează condiţii ce dau naştere conflictelor interioare. Conflictele exterioare, la nivel 
interpersonal sunt provocate de contradicţiile interne. La această vârstă cercetătorii în domeniu delimitează 
următoarele subtipuri de conflicte interioare: 

- conflictele detaşării de familie; 
- conflictele necoincidenţei posibilităţilor cu exigenţele mediului social; 
- conflictele necoincidenţei reprezentărilor personale despre sine cu reprezentările altor persoane /conflicte 

de ambiţie; 
- conflictele necoincidenţei acţinuilor reale cu orientarea de principiu/ conflicte de inferioritate; 
- conflictele necoincidenţei reprezentărilor personale despre realitate cu realitatea concretă/ conflicte 

de dezamăgire. 
Conflictele interioare la această vârstă sunt foarte acute, iraţionale, slab conştientizate; nu se înţeleg cauzele 

şi mecanismele apariţiei şi derulării lor, nu pot fi dirijate de către individ. Sunt caracteristice tranzacţiile şi pro-
iectarea din interior spre exterior, se observă diverse conduite, reacţii, chiar şi devieri de comportament. Anume 
în aceste perioade complicate copiii au nevoie de înţelegere din partea părinţilor, de susţinere morală, comu-
nicare şi relaţii empatice, de orientare spre interiorizarea mecanismelor, de autoperfecţionare şi autoactualizare. 

f) Perioada de la 24 de ani până la 35 de ani. Are loc trecerea la procesul final de autonomizare a struc-
turilor psihice şi a structurilor personalităţii. Transferul intereselor şi motivaţiei din sfera interioară în cea 
exterioară, cristalizarea şi stabilizarea componentelor constitutive ale personalităţii. Conflictualitatea interi-
oară scade, iar la mulţi indivizi chiar dispare. 

g) Perioada de la 35 de ani până la 40/42 de ani. Perioadă puţin cercetată, dar empiric se poate observa o 
tendinţă de restructurare a personalităţii. Majoritatea conflictelor interioare se declanşează în legătură cu epui-
zarea posibilităţilor de dezvoltare şi lărgire a structurilor intelectuale şi trecerea la modelele stereotipice ale 
comportării. Principalele subtipuri de conflicte interioare la această vârstă sunt: 

- conflicte ce apar în urma nerealizării potenţialului intelectual; 
- conflicte ce apar în urma nesolicitării aptitudinilor şi posibilităţilor personalităţii; 
- conflicte ce apar în urma necoincidenţei scopurilor personale cu condiţiile sociale reale;  
- conflicte de soveste /de comparare a conduitei cu idealurile sale;  
- conflictele de neadecvanţă cu sensul vieţii. 
Pentru această perioadă, numită şi vârsta de răscruce a vieţii omului, sunt caracteristice formele acute ale 

conflictelor. Perioadele ulterioare sunt mai calme, are loc o scădere treptată şi ciclică a tuturor formelor de 
conflictualitate internă. 

O altă categorie de conflicte interioare apar în perioada restructurării personalităţii în legătură cu meta-
morfozele de vârstă. Aici pot să apară conflicte ce sunt provocate de decesul soţului sau din cauza incapaci-
tăţii de a interioriza rolurile sociale noi/de socri, bunici etc. Aceste conflicte se declanşează în procesul cău-
tării sferei şi spaţiului de autorealizare, în urma schimbării formelor de activitate, reevaluare a valorilor, auto-
cunoaşterii şi autoactualizării, schimbării anturajului, condiţiilor social-economice, politice etc. 

Deosebit de conflictuale sunt momentele cruciale, când individul ia decizii foarte importante pentru sine, 
pentru viaţă, carieră, care vin în contradicţie cu ambianţa precedentă a individului. 

Dacă conflictele restructurării personalităţii sunt legate de aprofundarea autocunoaşterii şi autoactualizării, 
apoi conflictele de incursiune sunt provocate de factori cum ar fi: 

- influenţe opuse posibilităţilor psihice, fizice, morale şi ale sistemului de valori adoptat şi urmat de per-
sonalitate; 

- influenţe orientate spre deformarea structurilor interne ale personalităţii; 
- influenţe ce forţează integrarea personalităţii în anumite sisteme sociale; 
- influenţe ce limitează sau împiedică integrarea socială; 
- influenţe critice, mobilizatoare sau supramobilizatoare etc. 
Situaţiile conflictuale de incursiune scot în evidenţă indivizii sensibili sau invers, pe cei rigizi, care se con-

formează cu greu exigenţelor sociale. Cultura individului şi grija de cultivare a semenilor, a întregii familii 
asigură autoactulizarea, învingerea dificultăţilor de incursiune şi a conflictelor interioare provocate de acestea, 
consolidează dezvoltarea personalităţii şi statutului ei, evidenţiază posibilităţile de autoperfecţionare sporind 
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eficienţa individului. După cum am observat, spectrul conflictelor interioare este foarte variat. În acest context, 
credem că este necesar să reliefăm un grup de conflicte intrapersonale frecvent întâlnite, care se declanşează 
din cauza acestora. Astfel, conflictele de esenţă/sens sunt provocate de trăirea absurdităţii, lipsei de sens a 
acţiunilor şi faptelor proprii sau ale altor persoane. Criza de esenţă provoacă indispoziţie, dezamăgire, uneori 
provoacă frustrare sau ameninţă starea sănătăţii psihice şi fizice a individului. Conflictele de soveste apar în 
baza necoincidenţei acţiunilor şi faptelor individului cu sistemul de valori interiorizat şi acceptat. Conflictele 
de imagine pot fi provocate de sine sau de alte persoane în baza necoincidenţei imaginii proprii cu diferite 
structuri ideale sau modele de autoperfecţionare adoptate. Conflictele de nostalgie apar deseori în condiţiile 
schimbării mediului de trai sau a amintirilor din trecut, ce se proiectează în prezent şi nu coincid cu realitatea. 

Conflictele interioare nominalizate pot avea un caracter stabil, funcţionează autonom în structura psihoemo-
ţională a personalităţii şi se manifestă deseori ca fragmente ale evenimentelor ce au avut loc anterior, imagini 
ale trecutului. În condiţiile favorabile de existenţă, ele pot să nu se manifeste deloc sau au o derulare calmă. 

Sperăm că lecturarea studiului vă va provoca o meditaţie profundă, o introspecţie eficientă, înţelegerea 
mai bună a semenilor, optimizarea culturii familiei, relaţiilor interpersonale şi va incita o autoperfecţionare 
continuă. 

 
Bibliografie: 

1. Allport G. Structura şi dezvoltarea personalităţii. - Bucureşti: EDP, 1991. 
2. Cuzneţov L.L. Etica educaţiei familiale. - Chişinău: CEP ASEM, 2000. 
3. Debesse M. Psihologia copilului. - Bucureşti: EDP, 1970. 
4. Grant Wendi. Rezolvarea conflictelor. - Bucureşti: Teora, 1997. 
5. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - Москва, 1968. 
6. Маслоv А. Мотивация и личность. 3-изд. - Санкт-Петербург: Питер, 2003. 
7. Фрейд З. О клиническом психанализе. - Москва, 1991. 
 

Prezentat la 12.04.2007 
 


