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Cele trei instanţe ale imaginii de sine 

 

Dacă în articolele trecute aţi făcut o incursiune în lumea brandingului personal, 

acum ne vom opri puţin asupra unui aspect central pe care se clădeşte această lume, şi 

anume, imaginea de sine.  

 

Dar ce este imaginea de sine? 

 

 Imaginea de sine reprezintă modul în care ne percepem  pe noi înşine – propriile 

caracteristici fizice, emoţionale, cognitive, sociale şi spirituale. Imaginea de sine ne 

influenţează comportamentele, modul în care acţionăm şi reacţionăm. De aceea este 

important să ne percem cât mai corect, să dezvoltăm convingeri realiste despre noi înşine.  

  Exista persoane care, deşi au o înfăţişare fizică plăcută, se percep ca fiind fie prea 

slabe sau prea grase, prea înalte sau prea scunde sau insuficient de inteligente. Percepţia 

de sine nu reprezintă adevărul despre noi, ci este doar o „hartă” pentru propriul 

„teritoriu”.   

  Dacă tu crezi cu adevărat că nu eşti o persoană atrăgătoare, îţi vei sabota singur 

(ă) orice încercare de a schimba această situaţie. Mai mult, ceea ce simţi tu cu privire la 

tine, influenţează ceea ce simt ceilalţi cu privire la tine. Le arăţi oamenilor cum să se 

comporte cu tine prin felul în care te comporţi tu cu tine însuţi (însăţi).  

 Relaţiile armonioase cu membrii familiei şi cu cei din jur (prieteni, colegi, 

profesori), performanţele obţinute la facultate, asumarea unor responsabilităţi în acord cu 

resursele proprii indică o imagine de sine pozitivă, în timp ce absenţa motivaţiei sau o 

motivaţie scazută, comportamentele defensive sau de evitare, rezistenţa la schimbare sunt 

principalii indici pentru o imagine de sine negativă.  

Tu în care categorie te situezi? 
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Succesul şi imaginea de sine 

 

În timp ce fiecare eşec întăreşte profeţia autorealizatoare cu privire la imaginea 

negativă pe care o ai despre tine, micile succese de care te bucuri nu te ajută prea mult. 

Acest lucru se întâmplă deoarece, indiferent câte lucruri acumulezi (recunoaştere din 

partea profesorilor, diplome, cursuri sau chir job-uri), nu vei fi niciodată mulţumit(ă)  

dacă nu te simţi bine şi în interior. 

 

Cum se formează imaginea de sine? 

 

Chiar dacă primele mesaje pe care le-am primit din partea familiei au fost 

pozitive, multe dintre cele care au urmat au fost negative. Indiferent dacă ni s-a zis „eşti 

un copil prost”, „nerecunoscător”, „stângaci”, „leneş”, am absorbit toate sugestiile 

negative alături de cele pozitive, având, însă, un ecou mai puternic cele negative. Chiar  

un studiu recent a arătat că un părinte obişnuit îşi critică copiii de opt ori mai mult decât îi 

laudă. Şi atunci, tendinţa de a ne percepe eronat are o pondere mai mare. 

 

Cele trei instanţe 

 

Nucleul fiinţei noastre este reprezentat de sinele nostru autentic, cine şi ceea ce 

suntem noi cu adevărat (1). Deasupra acestuia însă, se află un strat alcătuit din ruşine, 

teamă sau vinovăţie, cu alte cuvinte, omul de care ne e teamă că suntem (2) sau 

(imaginea negativă de sine). Ca să fim siguri că oamenii încă ne plac, ne aprobă, ne oferă 

dragoste, bani, sprijin, adăugăm încă un strat desupra sinelui de care ne temem: cel care 

pretind că sunt(3). 

Dacă suntem foarte buni actori, acest înveliş superior este tot ceea ce văd ceilalţi. 

De fapt, ne luptăm atât de tare ca ceilalţi să nu vadă acel înveliş de slăbiciune de care ne e 

teamă că ne caracterizează, încât uităm complet că există un altul, adevăratul sine, sub 

toate aceste slăbiciuni.  
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Oare tu eşti conştient(ă) de cine eşti cu adevărat? 

 

Simona Neagu, 

Psiholog si consilier în carieră CCOC 

 


