Seminar 04: Personalitatea
- sumar Discuție despre componentele personalității.
Precizare/clarificare aspecte:
1. Temperament - latura dinamico - energetică a personalității - aceasta influențează modul în
care facem ceea ce facem; influențează CUM facem. Temperamentul nu influențează CE
facem. Această componentă a personalității este înnăscută.
2. Caracter - latura atitudinal valorică a personalității - aceasta va determina ce anume vom
face/cum anume ne vom comporta într-o anumită situație; aceasta determină CE facem (ce
comportament vom manifesta). Această componentă a personalității este dobândită.
3. Aptitudini - abilitățile organismului - deprinderile sale. Această componentă a personalității
este înnăscută și dobândită.
Discuție despre trăsături: etichete verbale pentru un set de comportamente sau entități propriu-zise
la nivelul sistemului nervos?
Nu există trăsături de personalitate ca entități propriu-zise care să determine comportamentul;
acestea sunt doar etichete verbale pentru un set de comportamente.
Trăsătura descrie ceea ce faci mai frecvent -->> Personalitatea = sumă de comportamente
manifestate mai frecvent = sumă de obiceiuri -->> ești ceea ce faci mai frecvent.
-> Dacă schimbi ceea ce faci mai frecvent schimbi ceea ce ești.
- Pentru a te schimba trebuie doar să îți schimbi obiceiurile.
Discuție despre localizarea personalității la nivelul sistemului nervos:
Personalitatea se găsește la nivelul rețelelor neuronale - la nivelul legăturilor dintre neuroni.
--> Obiceiurile se găsesc la nivelul rețelelor neuronale (la nivelul legăturilor dintre neuroni).
- Legăturile neuronale ce alcătuiesc personalitatea se formează datorită experiențelor de viață: omul
reacționează la evenimentele din viața lui -> dacă evenimentele se repetă reacțiile se repetă ->
comportamentele manifestate în mod repetat devin obiceiuri
--> Comportamentele manifestate în mod repetat duc la formarea și întărirea rețelelor neuronale. ->
Aceste rețele neuronale stau la baza obiceiurilor.
Obiceiuri = automatisme = comportamente manifestate automat - fără intervenție conștientă.
Automatismele implică și reacțiile emoționale și cognitive (pe lângă cele comportamentale).
Obiceiul de a gândi într-un anumit fel = obiceiul de a percepe/vedea situațiile de viață într-o
anumită manieră.
--> Să te schimbi este posibil -> trebuie doar să îți schimbi obiceiurile, mai ales cele cognitive.
Schimbarea obiceiurilor implică formarea de noi rețele neuronale și slăbirea celor vechi.

Concluzii: Ești ceea ce faci mai frecvent. Personalitatea = o sumă de obiceiuri; personalitatea se
găsește la nivelul sistemului nervos sub formă de rețele neuronale (acestea sunt baza biologică a
obiceiurilor). Dacă omul dorește să fie altfel trebuie să își formeze obiceiuri no - noi rețele
neuronalei. Obiceiurile se referă și la modul de a gândi (automatisme la nivel cognitiv).

