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I 

    SCURTĂ DESCRIERE A COMPONENTELOR PSIHICULUI                                              

          Psihicul are o structură actuală și o structură de-a 

lungul existenței. Prima este structura conștiinței, sau 

organizarea psihicului în prezent. A doua este structura 

personalității, adică organizarea longitudinală a psihicului.  

                                                Conștiința 

          Este organizarea psihicului în momentul de față, acum. 

Conștiința are un obiect, este întotdeauna „conștiința a ceva”. 

Obiectul poate fi real, imaginat sau evocat. Un subiect aflat în 

stare trează se află într-o permanentă legătură cu un obiect. 

El poate fi atent, de pildă, la ce există în jurul său, la obiectele 

care se află în exterior, sau poate fi atent asupra sa, devenind 

astfel chiar el obiectul observației. De aici rezultă două 

formațiuni psihologice: conștiința realității și conștiința de 

sine. Omul este conștient de el însuși așa cum este conștient 

de lumea care-l înconjoară, el este singura făptură capabilă 

să-și pună întrebări despre ea însăși, să se observe și să se 

judece pe sine la fel cum face cu oricare obiect. 

Conștiința are trei funcții principale: 

          - cunoașterea;  

          - afectivitatea; 

          - activitatea (comportamentul, conduita). 
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Între ele există un echilibru, o legătură indisolubilă, în sensul 

că modificarea uneia, oricare dintre ele, va genera modificări 

în celelalte două. Dacă un individ, de pildă, își va spori nivelul 

de cunoaștere, se vor schimba în mod automat atât 

comportamentele pe care le realizează, cât și modul în care 

este afectat, trăirile sale se vor complexifica, iar conduitele 

vor fi mai ingenioase.  

                                              Cunoașterea 

          La om, cunoașterea realității se realizează în două 

trepte (etape). În prima treaptă, intrăm în contact cu 

obiectele realității prin cele cinci simțuri (văz, auz, pipăit, 

gust, miros) și obținem percepții și reprezentări. Este treapta 

empirică, a experienței directe, nemijlocite. În treapta a doua, 

obiectele sunt gândite, adică sunt cunoscute prin concepte. 

Într-o formă simplificată, succesiunea proceselor psihice este 

următoarea: dacă atenția este activă, obiectele ne „afectează” 

organele de simț; obținem astfel senzații care vor fi 

organizate de psihicul nostru în percepții; percepțiile vor fi 

depozitate în memorie, vor deveni reprezentări empirice și 

vor primi diverse denumiri; mulțimea de reprezentări 

empirice va fi clasificată după criterii variate spre a o desluși, 

spre a-i diminua complexitatea; se vor obține clase 

(categorii) de obiecte care vor fi reprezentate prin concepte 

(noțiuni); din noțiuni vor fi alcătuite judecați, iar judecățile 

vor fi înlănțuite în raționamente. 

Organizarea senzațiilor în percepții, formarea conceptelor, 

legarea laolaltă a noțiunilor in judecăți și raționamente, toate 

acestea se înfăptuiesc grație capacității noastre înnăscute de 

a aduce unitate în cunoaștere, se săvârșesc prin “forța 
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internă” a psihicului nostru. Este o îmbinare între ceea ce 

primim prin simțuri și ceea ce izvorăște din noi  înșine. 

          După I. Kant, cunoașterea realității se poate realiza doar 

dacă cele două etape (empirică si ratională) sunt reunite. 

          “intuiția și conceptele constituie deci elementele întregii 
noastre cunoașteri, astfel că nici conceptele fără o intuiție care 
să le corespundă într-un mod oarecare, nici intuiția fără 
concepte nu pot da o cunoaștere” (I. Kant, Critica rațiunii 
pure). 

 În prima etapă, realitatea este receptată cu ajutorul 

simțurilor și este ordonată în spațiu și în timp; în a doua 

etapă, diversul obținut empiric este clarificat prin 

intermediul gândirii. Fără prima etapă, nu am avea acces la 

obiecte, la concretul realității; în consecință, raportul dintre 

subiect și obiect ar fi inexistent. Fără a doua treaptă, am 

rămâne doar la nivelul reprezentărilor empirice, n-am mai 

putea să înțelegem realitatea înconjurătoare. 

La capătul unor laborioase cercetări, Kant a conchis că, pe 

cale pur rațională, cunoașterea unei realități aflate dincolo de 

granița lumii sensibile este imposibilă. Contribuția lui în 

privința întinderii cunoașterii omenești este de cea mai mare 

importantă. 

          Prima treaptă a cunoașterii cuprinde următoarele 

funcții psihice elementare: atenția, percepția, memoria. A 

doua treaptă este cea a gândirii, a rațiunii. 

Psihicul, în funcționarea lui, este unitar, descompunerea în 

bucăți, trepte de funcționare, este făcută aici doar în scop 

explicativ.                                  
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                                                    Atenția 

          Înseamnă orientarea psihicului către obiecte. Pe fondul 

stării de veghe (treziei), atenția se manifestă în trei forme:  

         - atenția involuntară;  

         - atenția voluntară;  

         - atenția postvoluntară. 

          Atenția involuntară înseamnă comutarea spontană, 

îndreptarea automată a psihicului asupra unui obiect, fără 

participarea rațiunii sau voinței. Comutarea se realizează pe 

baza reflexului de orientare, la acțiunea unui stimul.  

Trezia și comutarea spontană sunt condiționate de 

activitatea formației reticulate. 

          Atenția voluntară cuprinde orientarea selectivă și 

concentrarea intenționată. Comutarea atenției de la un obiect 

la altul și fixarea ei asupra aceluia din urmă sunt determinate 

de intenția de a realiza ceva, sunt voite. Putem, de pildă, să ne 

îndreptăm atenția asupra unei sarcini și să menținem 

concentrarea în intervalul temporal considerat suficient 

pentru finalizarea ei. 

          Atenția postvoluntară este atenția ce însoțește 

activitățile desfășurate în mod automat. Dacă ne angajăm 

într-o activitate nouă, nivelul concentrării este ridicat. Dacă 

însă activitatea respectivă este îndeplinită de mai multe ori, 

efortul voluntar diminuează. El se păstrează totuși de fiecare 

dată la un nivel care asigură o maximă eficiență.                                     

          Însușirile atenției: 

         * Volumul – reprezintă numărul de elemente (unități 

informaționale) pe care le putem cuprinde simultan; G.Miller 

a stabilit că el variază între 5 și 9. 
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          * Concentrarea – este capacitatea de a ne fixa asupra 

unui obiect, de a ne adănci într-o activitate, fără a fi distrași 

de factori perturbatori. 

          * Stabilitatea - reprezintă intervalul de timp în care 

poate fi păstrat același nivel de concentrare. 

          * Mobilitatea – este însușirea cu ajutorul careia atenția 

se poate comuta de la un stimul la altul, de la o sarcină la alta. 

          * Distributivitatea – este capacitatea de a urmări 

concomitent mai multe activități.1    

          Calitatea atenției condiționează derularea optimă a 

celorlalte funcții psihice. Dacă atenția este în limite normale, 

percepem clar, memorăm ușor, gândim limpede, simțirea 

este echilibrată, comportamentul este adecvat. În lipsa 

atenției, relația subiectului cu obiectele realității este 

întreruptă.                                 

                                                 Percepția 

           Ca să putem percepe obiectele, este nevoie ca ele să 

intre în contact cu simțurile noastre. Dacă prin senzații 

căpătăm numai fragmente, laturi ale obiectului, percepția ne 

dă întregul, senzațiile pe care simțurile ni le furnizează sunt 

structurate la nivelul psihicului, iar noi obținem o figură, un 

întreg cu sens. În urma percepției, putem să spunem ce este 

obiectul, îl putem identifica (este nevoie însă ca obiectul să 

mai fi fost vreodată perceput, iar reprezentarea lui să fi 

rămas păstrată în memorie). Așadar, senzațiile nu se 

 
1În privința distributivității atenției, concluziile sunt împarțite. 
Există voci care afirmă că distributivitatea este, de fapt, o trecere 
foarte rapidă a atenției de la o sarcină la alta.  
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transformă de la sine în percepții, ci datorită unui act al 

psihicului, act fără de care percepția n-ar fi posibilă.  

          Percepția nu se petrece izolat, nu este decuplată de 

atenție, memorie, gândire, afectivitate. De pildă, procesul 

prin care recunoaștem un obiect pe cale vizuală este compus 

din următoarele etape:  

          * Orientarea - la un stimul (un sunet, un miros, o lumină, 

o atingere etc.), atenția individului este îndreptată într-o 

anumită direcție. În mod automat, senzația produsă este 

legată de o cauză. 

           “în realitate, singurul argument autentic în favoarea 

faptului că suntem conștienți de legea cauzalității înaintea 

oricărei experiențe rezidă tocmai în necesitatea de a face o 

trecere de la senzația dată doar empiric la cauza acesteia, ca 

să ajungem la intuiția lumii exterioare” (A. Schopenhauer, 

Lumea ca voință și reprezentare). 

          * Străbaterea vizuală a zonei unde se află stimulul; 

materialul furnizat senzorial este configurat, și lumea 

obiectelor ni se înfățișează dintr-odată. 

          * Localizarea obiectului, sesizarea existenței lui. 

          * Separarea obiectului de obiectele care se află în jurul 

său; observarea diferențelor de formă, de mărime, de culoare 

care există între el și obiectele învecinate. 

          * Identificarea - imaginea obiectului găsit este 

comparată cu imaginile obiectelor percepute în experiențele 

anterioare, care se află stocate în memoria de lungă durată; 

de aici rezultă fie recunoașterea lui, fie nerecunoașterea 

(dacă obiectul nu a mai fost vreodată perceput; sau dacă a 

fost odată perceput, însă reprezentarea s-a pierdut). 
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          * Interpretarea - stabilirea importanței pe care obiectul 

o are pentru noi, dacă el vine în întâmpinarea nevoilor sau 

scopurilor noastre; apropierea sau îndepărtarea de obiect, 

plăcerea sau neplăcerea pe care obiectul o provoacă, atârnă 

de semnificația pe care i-o atribuim. 

          Percepția nu este egală la toți oamenii, ea este 

influențată de starea atenției, de vârstă, de motivație, de 

starea memoriei, de așteptările individului etc. Fără a 

contesta existența deosebirilor individuale, reprezentanții 

psihologiei gestaltiste au afirmat, în urma cercetărilor făcute 

asupra relației parte-întreg, că în percepție întregul are 

întâietate, este preeminent în raport cu părțile componente. 

Oricât de diferiți am fi, psihicul nostru este înclinat, în mod 

natural, să organizeze stimulii disparați într-o formă, într-un 

întreg cu sens. 

                                          Memoria 

          Cu ajutorul memoriei, reținem, conservăm, reproducem 

și recunoaștem informații. 

Prin intermediul memoriei, transformăm prezentul în trecut. 

Evenimentele care se desfășoară în prezența noastră, de care 

suntem conștienți, vor fi înscrise pe segmentul temporal al 

trecutului în ordinea în care s-au produs. Vor fi înregistrate, 

de asemenea, durata lor și intervalul dintre ele. Informațiile 

pot fi păstrate uneori vreme îndelungată și, la nevoie, pot fi 

evocate, aduse în mod selectiv în actualitate (deși se întâmplă 

câteodată să mai și eșuăm). 

          Memorarea este mecanică atunci când materialul 

memorat nu este înțeles. Memorarea logică înseamnă 

înțelegerea materialului păstrat, gruparea lui, stabilirea de 
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                                Aplicații ale hipnoterapiei 

          Din lista lungă a dificultăților ce pot fi depășite cu 

ajutorul hipnoterapiei, vom enumera câteva dintre cele mai 

importante: 

          - fobii; 

          - anxietate; 

          - tulburări obsesiv-compulsive; 

          - tulburare de stres posttraumatic; 

          - depresie; 

          - durere fizică; 

          - insomnie; 

          - ticuri; 

          - bâlbâială; 

          - onicofagie; 

          - alergii; 

          - disfuncții sexuale; 

          - consum de droguri; 

          - consum de alcool; 

          - fumat; 

          - alimentație excesivă; 

          - încredere și stimă de sine scăzute. 
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