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Inteligenta emotionala EQ (Smart Emotions) 
 

Inteligenţa emoţională este un criteriu de succes profesional şi un factor determinant al vieţii 

personale împlinite şi fericite. Conform cercetărilor statistice, competenţa emoţională este de două ori mai 

importantă decât abilităţile tehnice sau intelectuale. Dezvoltarea inteligenţei emotionale reprezintă 

întelegerea şi gestionarea emoţiilor pentru a crea relaţii armonioase cu cei din jur. 

Sunt 3 zone care trebuie întelese şi administrate: propria persoană, persoanele din jur şi barierele 

care ar putea să ne împiedice să scoatem ce avem mai bun din noi. Toate cele 3 aspecte se leagă între ele, 

dar se diferentiază două zone particulare: Managementul Stresului şi Managementul Furiei. Dupa cum se 

va vedea aceste bariere nu numai că ne împiedică să ne utilizam emoţiile mai bine, dar au şi un efect 

negativ asupra funcţiilor intelectuale. Daca reuşim să ne controlam stresul şi mânia vom reuşi să ne 

îmbunătăţim semnificativ calitatea vieţii. 
 

Controlul Emoţiilor. Auto-controlul emoţional nu înseamnî că toate sentimentele ar trebui negate 

şi reprimate. Auto-controlul emoţional nu este un control totalitar. Există costuri mentale şi fizice negative 

pentru un astfel de control totalitar al emoţiilor care ar putea pune la risc gândirea şi performanţele 

intelectuale şi pot duce la tensiuni puternice. 
 

Inteligenţa Emoţională implică o politica în care persoanele au dreptul la alegere în funcţie de cum îşi 

exprimă propriile sentimente. Două din cele mai importante abilităţi sunt: 

1. Cum să faci faţă presiunii şi frustrarilor emoţionale 

2. Cum să manipulezi impulsurile agresive 

Aceste două abilităţi sunt nucleul Inteligenţei Emoţionale. 
 

Inteligenţa Emoţională este formată din 4 elemente: 

1. Inţelegerea mai bună a propriilor emoţii 

2. Gestionarea eficientă a propriilor emoţii şi creştere semnificativă a calităţii vieţii 

3. Înţelegerea mai bună a celor din jur şi o convieţuire cu un grad de confort ridicat 

4. Crearea de relaţii mai bune la toate nivelele cu cei din jur şi creşterea productivităţii şi a imaginii 

personale 
 

Componente ale Inteligenţei Emoţionale 

A). Auto–Conştientizarea: determinarea punctelor forte şi a limitărilor; conştientizarea emoţiilor şi a 

efectelor acestora asupra comportamentului, precum şi de impactul acestora asupra celorlalţi; analiza 

comportamentului dinr-o perspectivă introspectivă; managementul emoţiilor; obţinerea abilităţilor de a 

face faţă în mod eficient stresului şi frustrării; să fii flexibil şi să doreşti să te adaptezi la schimbare. 

 

B). Imaginea proprie şi Auto–motivarea: dezvoltarea unui simţ de autoevaluare şi încrederea în 

abilităţile de a face faăţ cererilor; motivarea prin factori interni precum nevoia de realizare şi nevoia de 

dezvoltare personală. 

 

C). Abilităţi sociale: ascultare activă; intrare în raport cu ceea ce simt ceilalţi; prevenirea unei influenţe 

negative a factorilor emoţionali asupra capacităţii de ascultare; asertivitate; gestionarea conflictelor. 

 

D). Beneficiile Inteligenţei Emoţionale: performanţe mărite; motivaţie îmbunătăţită; inovaţie sporită; 

încredere; leadership şi management eficient; muncă în echipa excelentă 

 

Originile conceptului de „Inteligenta Emotionala” 

 

Termenul „inteligenţa emoţională” a fost folosit pentru prima dată într-un articol din anul 1990 de 

către psihologii, Peter Salovey şi John Mayer. Cu toate că acest termen este relativ nou, componentele 

conceptului, inteligenţa emoţională pot fi datate pâna la arhicunoscuta afirmaţie a lui lui Socrate (470 – 

399 î.Hr) „Cunoaşte-te pe tine însuţi”. În Biblie, atât în Vechiul, cât şi in Noul Testament „Nu fă altuia ce 

ţie nu-ţi place” şi „Iubeste-ţi aproapele ca pe tine însuţi” pot fi văzute ca elemente de Inteligenţă 

Emotţonală. 



Tipuri de inteligenţe şi raporturile lor cu EQ 
 

În 1983 Howard Gardner a introdus conceptul de: ”Inteligenţe Multiple”. El argumenta că exista 

nu doar un singur tip de inteligenţă ca şi cea masurată prin teste şi dezvoltată în cadrul şcolar, ci multiple 

tipuri de inteligenţe. El a inventat sintagma: „Nu intrebaţi, cât de deştepţi sunteti, ci cum sunteţi 

inteligenţi”. Gardner a identificat 7 tipuri de inteligenţă diferite de abilităţile comunicative şi matematice 

uzuale. Printre aceastea, el a inclus şi doua abilităţi personale: auto-conştientizarea stărilor interioare şi 

interactivitatea socială eficientă. 

Cele 7 tipuri de inteligenţe ale lui Gardner sunt: 1. Inteligenţa Matematică–Logică; 

2. Inteligenţa Interpersonală; 3. Inteligenţa Spaţială; 4. Inteligenţa Ritmic–Muzicală; 5. Inteligenţa 

Intrapersonală; 6. Inteligenţa Kinestetică: 7. Inteligenţa Lingvistic–Verbală 

 

De la început poate fi observat că inter-personalul şi intra-personalul sunt vazute ca două 

inteligenţe separate şi corespund cu definiţia de Inteligenţă Emoţională. 

 

Legatura dintre EQ şi IQ? 

Mulţi ani au existat dispute între cei care susţin diverse teorii şi factori ca fiind în legatură cu 

coeficientul IQ. Principalele dileme le-au reprezentat întrebarile: „Este cineva înnascut cu un anumit IQ şi 

nimic nu poate modifica asta sau este IQ-ul o abilitate care poate fi învaţată şi antrenată?” şi „De ce 

anumite persoane inteligente au performanţe scăzute şi de ce anumite persoane slab pregătite au 

performanţe mărite?”. Nu sunt deocamdata raspunsuri clare, dar în general este acceptat faptul că există 

un număr mare de factori de interferenţă precum stresul şi aptitudinile şi imaginea de sine care pot 

influenţa performanţele şi care au o influenţă şi mai mare asupra succesului comparativ cu abilităţile 

înnăscute. În prezent, problema este legată nu de cât de mult ai sau de unde provine ceea ce ai, ci ce 

poţi face cu ce ai. Într-un mod asemănător se pune problema şi în cazul Inteligenţei Emoţionale. Decât să 

se măsoare anumiţi coeficienţi, este mai util să se identifice factorii care împiedică folosirea optimă a 

aptitudinilor care există şi de a învăţa cum să se folosească aceşti factori eficient. Inteligenţa Emoţională 

nu are limite; oricine e pregatit şi doreşte poate să-şi îmbunătăţească nivelul de Inteligenţă Emoţională. 

 

Importanţa EQ 

Înainte de a se defini termenul de Inteligenţă Emoţională caracteristicile sale erau definite prin 

termeni precum „caracter”, „personalitate”, „abilităţi fine” sau „maturitate”. În Statele Unite ale 

Americii companiile de vârf au introdus Inteligenţa Emoţională ca o componentă vitală a filosofiei de 

conducere a oricărei organizaţii de succes. În general este acceptat că Inteligenţa Emoţională este o 

condiţie esenţială pentru toate training-urile manageriale. Angajaţii realizează rapid că oamenii inteligenţi 

emoţional sunt o avere pentru orice companie deoarece emoţiile sunt o parte integrantă a naturii umane. 

Emoţiile ne conduc viaţa; uneori scapă de sub control şi nu avem dispoziţia necesara să le controlăm. 

Multe persoane îşi trăiesc viata, fiind infirmi emoţional; nefiind capabili să înţeleagă complet şi /sau să 

exprime ceea ce simt. Zona emoţională nu este un subiect taboo. Felul în care emoţiile noastre 

funcţionează reprezintă o ştiinţa în adevăratul sens al cuvântului. Inteligenţa Emoţională implică un 

proces îndelung de dezvoltare personală continuă. 

Se pune urmatoarea întrebare: Este inteligenţa emoţională o predicţie mai buna pentru succes 

decât abilităţile tehnice şi intelectuale? Rezultatul a indicat că 67% din abilităţile care duceau la 

performanţe au fost competenţe emoţionale. Se poate trage concluzia că aceste competenţe emoţionale 

sunt de doua ori mai importante ca abilitatile tehnice sau intelectuale. Inteligenta Intelectuala este 

esenţiala când vine vorba despre conducere. Cu cât urci pe scara ierarhică a unei organizaţii cu atât mai 

importantă devine inteligenţa emoţională. În acelaşi timp importanţa abilităţilor tehnice pare sa 

descrească. Totuşi, doar o singura abilitate tehnică a făcut diferenţa între cei cu gânduri înalte şi managerii 

obişnuiţi: gândirea de ansamblu.  

În partea pozitivă, managementul inteligent al emoţiilor dificile pare să ajute corpul în lupta 

împotriva bolilor. Medicii au fost învăţaţi că sistemul imunitar şi creierul sunt organe complet separate şi 

de aceea au desconsiderat impactul emoţiilor. Noua ştiinţă despre imunitate neuro-psihică ne arată că sunt 

legaturi bio-chimice între creier - în special centrii emoţionali - şi sistemul imunitar, deschizând astfel 

calea catre explicarea modului în care emoţiile afectează sănătatea. Emoţiile funcţionează că semnale, 

atrăgând atenţia asupra zonelor care necesită examinare şi dezvoltare. 
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Imaginea proprie 
 

Cheia succesului sau realizarea scopurilor pe care ţi le-ai propus reprezintă o imagine de sine 

pozitivă. Potrivit rezultatelor studiilor de cercetare, persoanele care nu îşi asumă responsabilitatea pentru 

ceea ce li se întâmplă rareori experimentează succesul. Când cineva nu deţine control, acesta devine 

victimă. Victimizarea implica controlul unor forţe exterioare. Imaginea proprie poate contribui la starea de 

persecutare în viaţă. Daca o persoană crede despre sine că este nefolositoare şi leneşă şi că nu are nici o 

contributie, va considera că şi cei din jurul sau îl percep în acest fel si de aceea comportamentul sau va fi 

în aceeaşi notă. 

El descoperă metode ingenioase pentru a sa autoproteja şi pentru a evita o schimbare în viaţă sa. 

Imaginea de sine determină limitele împlinirii personale şi determină ceea ce poţi deveni. Daca îţi creezi o 

imagine de sine pozitivă îţi măreşti orizonturile. Imaginea de sine determină în ultima instanţă succesul 

sau esecul personal. Imaginea de sine determină nu numai reuşita ci şi gradul de fericire. 

Imaginea de sine are multe implicaţii în dezvoltarea personală şi în punerea în valoare a 

potenţialului. Imaginea de sine reprezintă o însumare a sentimentelor. Eşecurile, succesele, talentele, 

dorinţele – trecute şi viitoare - sunt raportate la propria noastră imagine. Însumarea caracteristicilor ce 

descriu sunt cele care ne determină să reacţionăm cu sentimente de fericire şi mulţumire sau de tristete şi 

durere. 

Când părerea despre propria persoană este în una pozitivă, ne simţim în viaţă şi capabili de a ne 

asuma riscuri, ne simţim unici şi curajoşi. Când aceasta este negativă, persoana devine defensivă şi 

înspăimântată, se simte lipsită de siguranţă şi încordat, tinde sa devina pasivă, fără a avea încredere în alţii, 

se retrage şi evită conflictele. Când are o parere proastă despre sine evitarea schimbării devine unul dintre 

scopurile sale. 

Pentru unii această ia forma unei căutări de simpatie, milă de sine, comportament auto-distructiv şi 

speranţă ca alţii vor venii şi i-l vor salva. Alţii caută răspunsul în alcool, droguri, tranchilizătoare, obsesii 

sexuale sau în obsesie pentru munca. La extrem, sunt cei care aleg depresia sau chiar sinuciderea. 

 

Auto decepţia 
AUTO DECEPŢIA reprezintă o strategie de a ne proteja părerea despre propria persoană prin negarea 

slăbiciunilor şi evitarea realităţii. Asumarea responsabilităţilor în caz de succes şi negarea 

responsabilităţilor in caz de eşec. 

Exemplu: Într-o relaţie bună se fac următoarele afirmaţii precum: 

„Sunt foarte atent”; „Încerc să rezolv”; „Am să lucrez la ea” 

Într-o relaţie negativă: „El niciodată nu ascultă”; „Ea este atât de iritată”; „El totdeauna vrea numai 

cum ştie el”; „Ea este atât de neprevăzută” 

Deseori ne concentrăm numai asupra caracteristicilor şi trăsăturilor bune. Avem tendinţa de a ne 

supraestima propriile puteri şi importanţa. Când oamenii căsătoriţi sunt întrebaţi cine are cea mai mare 

contribuţie în familie, 70% afirmă, „Eu”. De multe ori adoptăm atitudinea eu sunt bine, tu nu, umflându-

ne imaginea şi diminuându-i pe ceilalţi. 

 

Concepţia ca ceilalţi ar trebui sa se schimbe, nu eu 

Exemplu: În cadrul familiei ne aşteptăm de multe ori că partenerul să se schimbe mai degraba 

decât noi. 

 

Inventarea scuze pentru eşecul nostru 

Exemplu: Liceenii de multe ori au ca scuză pentru slaba lor pregatire academică: petrecerile, 

socializările, băutura, drogurile etc. Aceste suze permit liceenilor sa-şi menţină imaginea despre ei că ar fi 

fost capabili de rezultate bune dacă ar fi fost încercat. 

 

Cu aceste prime trei strategii demonstrăm că avem dreptate sau că suntem superiori şi ceilalţi au 

greşit sau sunt slabi. Ultima strategie ne permite să ne acoperim slăbiciunile, aşa încât să ne simţim 

superiori. 

 



Auto motivarea 
 

Oamenii în general au o percepţie personală despre viaţă care le influenţează motivaţia. Ei pot să 

aibă o referinţă internă sau externă. Referinţa este definită că aşteptările generalizate ale unui individ cu 

privire la forţele care determină răsplata sau pedeapsa. Indivizii care au un referinţa internă vad 

evenimentele ca rezultat al acţiunilor proprii. Cele cu referinţă externă vad evenimentele ca desfăşurându-

se sub controlul unor factori externi, precum norocul. 

O persoană cu o referinţă exterioară atribuie eşecul unei anumite acţiuni unor factori pe care nu ii 

poate controla. Modul în care interpretează astfel de evenimente are o influenţă majora asupra stării 

psihice. Dacă persoanele simt că nu au control asupra a ceea ce urmează să se întâmple, scade 

probabilitatea ca ei să caute soluţii pentru problemele lor. Referinţa este un concept cu un efect 

semnificativ în viaţa de zi cu zi. 

O persoană cu referinţa internă consideră că propriile acţiuni nu influenţează evenimentele 

urmatoare. Persoanele cu referinţă externă sunt predispuse să sufere de pe urma depresiilor şi a altor 

indispoziţii. Cele cu referinţă internă sunt predispuşi să se confrunte cu diverse încercări şi sa le 

depăşească cu succes. Cu toate că acţiunile pot să nu influenţeze evenimentele ce urmează, convingerea că 

acest lucru este adevarat oferă acestor persoane o abordare mai pozitivă şi pro activă faţa de viaţă. 

În primul rând datorită faptului că accentul este pus pe ACŢIUNE, nu pe INFORMAŢIE. 

Explicaţiile sunt simple, fără jargon psihologic, limitate la ceea ce este absolut necesar să fie ştiut pentru a 

pune în aplicare eficient tehnicile predate. Majoritatea timpului este alocat exerciţiilor, pentru a asigura 

dezvoltarea celor 5 abilităţi ce susţin autocunoaşterea emoţională. 

În al doilea rând pentru ca nu trebuie să vorbeşti cu alţii despre tine şi problemele tale decât dacă 

aceasta te ajută să ti le clarifici mai bine. Tehnicile sunt astfel construite încât să respecte pe deplin 

intimitatea participanţilor, fără a sacrifica în vreun fel eficienţa lor. 

 

Suportul emoţional 
 

Suportul emoţional este un termen vag. El poate fi uneori mai degrabă ceea ce simţi decât ceea ce 

descrii în cuvinte. Suportul emoţional nu este acelaşi pentru toată lumea, unele persoane se simt susţinute 

când ceilalţi fac un anumit lucru, pentru alţii acesta poate să nu fie atât de important precum alte lucruri. 

Iată câteva aspecte ce caracterizează suportul emoţional:  

 Respectul;  

 Loialitatea;  

 Toleranţa;  

 Încurajarea;  

 Atitudinea pozitivă;  

 Empatia;  

 Flexibilitatea. 
Într-o anumită prelungire a suportului emoţional se afla „comportamentul non-verbal” al unei 

relaţii. Cum mesajul nu vine doar prin cuvinte, suportul emoţional este mai mult o atitudine decât ceea ce 

exprimă o persoană. Roegers a formulat expresia care o descrie probabil cel mai bine: ”atitudine pozitivă 

necondiţională ”. 

Reflecţii: 

 

 Cel mai important lucru este maniera în care putem forma aceste abilităţi şi comportamente 

emoţionale încă din copilarie; 

 Copiii noştri au mai mare nevoie ca oricând de o educaţie emoţională, care oferă şanse mai 

mari de evoluţie şi succes decât simpla acumulare de informaţii. 

 

Sursa: Inteligenţa emoţională în educaţia copiilor 
De Maurice J. Elias, Steven E. Tobias, Brian S. Friedlander, Editura Curtea Veche, 2009 


