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▪ fericirea a ajuns să fie considerată în prezent „variabila 
dependentă supremă a științelor sociale” (Vittersø, 2013, p. 15).

▪ la nivelul simțului comun, tematica fericirii a devenit centrală, 
fapt atestat de inflația (mai mult cantitativă, decât calitativă) a 
”manualelor” de self-help care populează rafturile librăriilor 
sau a rețelelor sociale. 



▪ studiile atestă cum ”abilitatea de a fi fericit” = factor esențial care contribuie la obținerea unei 
adaptabilități superioare și a unei bune sănătăți mentale (Diener, 1984; Jahoda, 1958; Taylor & Brown, 
1988; Lou & Gilmour, 2004), 

▪ rol important în dobândirea unor gratificații sociale mai consistente (precum rata mai ridicată a 
nupțialității și incidența mai scăzută a divorțurilor, construirea unei rețele sociale alcătuite din mai mulți 
prieteni, un suport social mai însemnat și interacțiuni sociale mai bogate (Harker & Keltner, 2001; Marks & 
Fleming, 1999; Okun, Stock, Haring, & Witter, 1984; Lyubomirsky & Fritz, 2018). 

▪ predictori ai ”stării de bine”, precum statusul demografic (Argyle, 1999; Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999; 
Myers, 2000), trăsăturile de personalitate și atitudinile (Diener & Lucas, 1999) sau caracteristicile scopului 
acțiunii în care este implicat subiectul (McGregor & Little, 1998) și-au dovedit pertinența încă din anii '90. 
De asemenea, persoanele mai fericite raportează și o performanță mai bună la locul de muncă, 
însoțită de o creativitate crescută în sarcinile asumate, o productivitate superioară, o muncă mai 
de calitate și un venit mai ridicat (Estrada, Isen, & Young, 1994; Staw, Sutton, & Pelled, 1995), dar și mai 
multă energie și dinamism intra și interpersonal (Csikszentmihalyi & Wong, 1991; Seligman, 2011).

▪ calificarea subiectivă a fericirii s-a arătat a fi în relație cu starea de sănătate fizică și psihică, 
potențând tendințele de auto-control, auto-reglare și abilitățile de coping (Aspinwall, 1998; 
Fredrickson & Joiner, 2002; Keltner & Bonanno, 1997), și consolidează, totodată, sistemul imunitar (Dillon, 
Minchoff, & Baker, 1985; Stone et al., 1994; Seligman, 2011). Persoanele ”fericite” ajung să trăiască în mod 
efectiv mai mulți ani decât cele ”nefericite”  (Danner, Snowdon, & Friesen, 2001; Ostir, Markides, Black, & 
Goodwin, 2000; Linley et al., 2007) și să se arată a fi – contrar stereotipului cultural individualist, care 
sugera caracterul mai degrabă centrat pe sine și egoist al subiecților din această arie culturală – mai 
deschise către ”cel aflat în nevoie”, mai pro-sociale şi mai caritabile (Isen, 1970; Kasser & Ryan, 
1996; Williams & Shiaw, 1999; Seligman, 2011).



▪ Eduard Diener,, Martin Seligman, Daniel Kahneman // ori politicieni de 
prim-plan, precum premierul britanic David Cameron // = au adus în 
centrul atenției și dezbaterii publice, dincolo de retorica PIB-ului ca 
”țintă a bunăstării”, idealul de ”fericire” și ”satisfacția în viață” ca 
măsuri mult mai pertinente pentru evaluarea globală a ”succesului” 
unei societăți. Mesajul din spatele acestor pledoarii este acela care 
susține că dacă oamenii se califică pe sine mai fericiți, țara respectivă o 
”duce mai bine” cu adevărat mai bine”.

▪ Dar, perspectiva critică (Diener & Seligman, 2004, 2006; Kahneman, 
Krueger, Schkade, Schwarz, & Stone, 2004; Diener & Tay, 2016) subliniază că
starea de bine nu cuprinde doar calificarea sa subiectivă (să li se pară
oamenilor că sunt fericiți), ci este privit ca un proces dinamic care 
conferă oamenilor un SENS pentru viețile lor și care se articulează în 
interacțiunea dintre circumstanțe, activități și resurse psihologice, 
privite ca și ”capital mental”. Acest proces încorporează nu doar 
dimensiuni personale, dar și sociale, aduce alături sentimente, precum și 
evaluarea capacității oamenilor de a-și realiza propriul potențial sau de a 
acționa rezilient și le furnizează acestora capacitatea funcțională de a 
experimenta împlinirea personală și comunitară. 



SONJA LYUBOMIRSKY

▪ trei surse majore ale stării ”cronice” de fericire: 

▪ tendințele genetice (cu o pondere a predictorului de aproximativ 50%) = set 
point = pondere foarte ridicată a moștenirii biologice în generarea calificării 
subiective a fericirii (uneori până la praguri de 80%, cele mai multe, însă, se 
evidențiază o pondere de aproximativ 50 % din totalul varianței SWB) (Braungart, 
Plomin, DeFriesşi Fulker, 1992; Tellegen et al., 1988; cf. Diener et al., 1999; 
Sheldon & Lyubomirsky, 2007; Lucas & Domellan, 2007; Lyubomirsky & Fritz, 
2018), ceea ce sugerează că fiecare persoană are un nivel ”cronic” propriu al 
fericirii. 

▪ trăsăturile de personalitate - R. McCrae și P. Costa (1990, 1994) atestă cum neuroticismul 
(-) și extraversiunea (+) corelează cu starea de bine subiectivă

▪ culoarul hedonic (hedonic treadmill) la care făceau referire P. Brickman și D. T. Campbell 
(1971) – fiecare subiect = avantaj/handicap originar // culoar // 

▪ conjuncturile (10%) - P. Brickman, D. Coates și R. Janoff-Bulman (”norocoșii”) –
loterie – după 12 luni – ”la fel de fericiți” // inclusiv în traume

▪ activitatea intențională (40%) = PRACTICAREA VIRTUȚILOR (Peterson & 
Seligman, 2004), precum gratitudinea (Emmons & McCullough, 2003), iertarea 
(McCullough, Pargament, & Thoresen, 2000), auto-reflecția profundă (thoughtful 
self-reflection) (King, 2001; Lyubomirsky, Sousa, & Dickerhoof, 2006; Lyubomirsky 
& Fritz, 2018). ==== intervenții bazate de operaționalizarea scopurilor personale ale participanților 

(Sheldon et al., 2002) sau tehnici de activare a iertării și gratitudinii (ca și demersuri cognitive), bazate 
pe o filosofie de viață care operează cu valori sociale generoase (onestitatea, respectul, refuzul judecării 
celuilalt, toleranța față de alteritate, speranța) (Schwartz, 2000; Lyubomirsky et al., 2011; Caunt, Franklin, 
Brodaty, & Brodaty, 2013; Lyubomirsky & Fritz, 2018)



▪ Să ”diagnosticăm” ”Sinele” / constructe // calități psihometrice / TEORII

▪ Să dobîndim o competență procedurală – de la diagnostic la intervenție

▪ ”Furnizarea de servicii” pentru ”clienți” (de la strategii de 
”empowerment”, ”reglare emoțională”, ”optimizare comportamentală”...)  

▪ Dar... SINELE nu este un DAT, ci o DEVENIRE = o construcție socială / 
culturală / istorică!

▪ - puternic contaminat de către determinările sociale (”contextuale” / 
”nișele sociale”...), culturale (”implicit”...), istorice (”moșteniri”...)

▪ MISIUNEA PSIHOLOGIEI = ASIGURAREA ”INTEGRITĂȚII” PSIHICE / a 
SINELUI (APA) 



▪ - mobilizăm resurse procedurale uriașe pentru a testa ipoteze 
secundare, marginale, de suprafață, prin așa numită ”Bubba
psychology” - Stanley Schachter (1982) – exigența de non-
trivialitate. 

▪ - biasul de confirmare - Peter Wason (1960) = care atesta cît de 
”natural” înclinăm să căutăm și să descoperim dovezi care 
confirmă credințele sau ”teoriile” noastre despre lume

▪ Integritatea psihică în raport cu... CE?

▪CARE SUNT LUCRURILE CU ADEVĂRAT 
IMPORTANTE?







▪Răspunsuri ”evidence-based”:

▪1 - de ”sus în jos” (dinspre 
perspectivă sociologică înspre cea 
psihologică)

▪2 - de ”jos în sus” (dinspre persoana 
individuală înspre tipul social)



Inglehart, R. (2015). The

silent revolution:

Changing values and

political styles among

Western publics.

Princeton University

Press.

World Values 

Survey = peste 

130 de culturi 

naționale

1981-2019... 



▪ - mutații înspre valorile post-materialiste = materialitatea vieții 
NU se află în relație cu ”fericirea”

▪ - explozia consumerismului experiențial = Gilovich, T., & Kumar, 
A. (2015). We’ll always have Paris: The hedonic payoff from 
experiential and material investments. In Advances in experimental 
social psychology (Vol. 51, pp. 147-187). Academic Press) –
posesivitate experiențială (un alt ”a avea”)

▪ - omul post-materialist confundă scopul cu mijloacele + își 
mobilizează resursele pentru a acumula mijloace care devin 
scopuri în sine, uitînd ținta.

▪ - Kenneth Gergen – Saturated Self (”selful saturat”) - Gergen, K. J. 
(2007). Saturated Self. The Blackwell Encyclopedia of Sociology.

▪ - Helliwell, J., Layard, R., & Sachs, J. (2018). World happiness report. 
New York: Sustainable Development Solutions Network = 
reconfirmarea paradoxului Easterlin



Helliwell, J., Layard, R., & 

Sachs, J. (2018). World 

happiness report. New York: 

Sustainable Development 

Solutions Network.



- Studiul Harvard 

”despre fericire”

(1938 – prezent...)

- Cel mai îndelungat / 

amplu / complex 

studiu longitudinal

- 724 de subiecți (19 

ani)

- 268 – studenți în 

anul 2 la Harvard

- 456 – tineri din cele 

mai sărace cartiere 

ale Bostonului

- monitorizați mai 

bine de 75 de ani



▪ Principalul obiectiv = identificarea – printr-o analiză științifică sistematică – factorilor care 
pot contribui la menținerea sănătății și a fericirii pe parcursul vieții

▪ - chestionare specifice / interviuri comprehensive / fișele medicale / analize de sînge / 
scanări ale creierului / interviuri structurate cu partenerele de viață și cu copiii șamd – din 2 în 
2 ani

▪ - în prezent, deși sunt nonagenari – mai există 60 de supraviețuitori...

▪ - starea de sănătate (fizică și mentală) precum și fericirea se află în relație 
nu cu ”banii” / ”succesul” / ”munca”...., ci cu bogăția și calitatea 
relațiilor cu ”ceilalți” semnificativi. 



- bursier al fundației Rockefeller la 

Universitățile Duke, Yale, Columbia și 
Chicago în perioada 1932-1943 (G. 

Allport & E. Thorndike & L. Thurstone)

- 1940 – Psihologia persoanei

- Nicolae Mărgineanu a fost închis în anul 

1948, pentru activitatea sa în Asociația 

Româno-Americană (A.R.A.), ce a constat 

în conferințe despre America și în 

informarea părții americane despre 

situația Transilvaniei = a ajuns în 

închisoare fiindcă și-a folosit talentul 

persuasiv pe lângă americani pentru ca 

Transilvania să revină României.

- 16 ani de temniță comunistă (Malmaison, 

Jilava, Pitești, Aiud și Gherla)

- Amfiteateatre și închisori, 1991 (postum).



- ”noi, psihologii, avem datoria să promovăm dezvoltarea culturală, 

să studiem natura umană în condiția sa socială și culturală, nu numai 

ca marcă a individualității”...

...mesajul pentru generațiile care vin = singurul lucru cu adevărat 

important în momentele limită = susținerea valorilor neperisabile 

într-o lume versatilă... CU ORICE PREȚ (chiar și al vieții 
pămîntești) / TRANSCENDENT

"...împotriva maltratării si nedreptății inumane, singura apărare a 

oamenilor este convingerea lor deplina și fermă în triumful final al 

Adevărului și Dreptății” / 

Cum poți rezista terorii? / "cu raiul în inimă, deoarece conștiința 

ne era curată”.

- ”Omenia e suprema condiție a omului, este calitatea ce închide 

cercul calităților umane, fie ele intelectuale, practice sau morale".



▪ - filosof al culturii / sociolog  - Școala sociologică
de la București – D. Gusti

▪ - Dimensiunea românească a existenței, 1942

▪ - Aiud, 1952 – s-a sacrificat ca să-i salveze viaţa 
unui tânăr bolnav de TBC, în temniţa comunistă
(”s-a culcat pe piatra rece şi şi-a făcut trupul saltea 
pentru el”...)

- ”să nu ne răzbunați”



▪ o paletă tot mai largă de alegeri posibile, = una din trăsăturile de 
bază ale omului ”post-materialist”, expresia cea mai fidelă a 
mutației înspre dominanța tipului identitar ordonat de free-
choice (Inglehart, 2015). 

▪ O retorică explicativă aproape rutinieră în caracterizarea 
funcționalității sociale mai ridicate a modelului democrației 
liberale se bizuie pe asumpția care afirmă că pentru a ridica 
nivelul de bunăstare al cetățenilor, se impune să
maximizăm libertatea lor individuală, căci libertatea este 
în sine bună, valoroasă și meritorie, iar calea privilegiată
prin care se poate maximiza libertatea este reprezentată
de maximizarea alegerilor.

▪ Studiile indică, însă, în chip neașteptat, că această multiplicare 
progresivă a alegerilor noastre nu este însoțită de satisfacție și 
”împlinire personală”, fiind, dimpotrivă, sursa numeroaselor 
tulburări identitare. 



BARRY SCHWARTZ 
(2004, 2009, 2015, 2016) - UNIVERSITATEA 
PENSSYLVANIA

▪ ceea ce ar trebui să constituie ingredientul ”fericirii” (multitudinea de opțiuni) generează mai 
degrabă nefericire

▪ costul unei alegeri devine din ce în ce mai ridicat, întrucît cel care produce alegerea trebuie să
o confrunte cu un ansamblu de alegeri potențiale refuzate prin însăși actul alegerii, toate însoțite, 
însă, de beneficii ”probabile”. Iar tensiunea astfel creată ne face să ne bucurăm tot mai puțin de 
”ceea ce avem” și să devenim ”paralizați” într-un soi de virtualitate impură de scenarii 
alternative ”care ar fi putut fi, poate, mai bune”

▪ prin multiplicarea alegerilor ne maximizăm așteptările, căutînd ”perfecțiunea”, iar rezultatul 
concret este că deseori ne ”blocăm” în a nu mai putea să alegem nimic și uităm să mai trăim 
”spontaneitatea proaspătă a lumii” și să experimentăm ”bucuria neașteptată a unei surprize 
plăcute”

▪ Costul de oportunitate - ”motivul pentru care totul era mai bun atunci când totul era mai rău e că
atunci cînd totul era mai rău era de fapt posibil ca oamenii să experimenteze surprize plăcute. În 
ziua de azi, în lumea în care trăim — noi, cetățenii post-industriali și care am depășit impasul 
sărăciei și insecurității și care așteptăm perfecțiunea — cel mai bun lucru pe care-l poți spera e 
că lucrurile vor fi atît de bune cît te aștepți să fie. Nu vei fi niciodată plăcut surprins, deoarece 
așteptările tale și ale mele se înalță pînă la cer. Secretul fericirii s-ar cuveni să devină să înveți să
ai așteptări moderate și echilibrate” (Schwartz, 2015) = v. fenomenul privării relative (Easterlin / 
Runciman)



▪ deși ”o ducem mai bine” în plan obiectiv, ajungem ”să ne 
simțim mai rău”, pentru că alegerea însăși, cît mai diversă, 
pentru experiențe cît mai intense, mai ”exotice”, mai 
fragmentare, mai ”perfecte”, devine un criteriu al ”calității 
vieții”, în care ajungem să confundăm mijloacele 
(oportunitățile multiple) cu scopul vieții, iar goana după
alegeri multiple ca predictor al ”fericirii” devine un scop în 
sine. 

▪ ceea ce contează în viață este în altă parte.



Luciditatea de a înțelege ”ceea ce contează cu adevărat” (perspectiva 
descendentă/ascendentă = convergente)

A FI PREZENȚI LA VIAȚA NOASTRĂ = refuzul identității căldicele

”Ştiu faptele tale; că nu eşti nici rece, nici fierbinte. O, de ai fi rece sau fierbinte! 
Astfel, fiindcă eşti căldicel - nici fierbinte, nici rece - am să te vărs din gura Mea”. 

▪ (Apocalipsa Sfîntului Ioan, 3, 15-16)

SENS
VALORI nenegociabile ancorate transcendent

SINGURUL LUCRU SIGUR CARE RĂMÎNE = faptele 
noastre + bogăția și calitatea relațiilor cu ”ceilalți” 
semnificativi / VALORI NETRANZACȚIONALE care 
sporesc umanitatea din noi, cu orice ”preț”...


