


„Psihologia este ştiinţa care se ocupă cu fenomenele şi capacităţile psihice, 

urmărind descrierea şi explicarea acestora în baza descoperirii unui 

ansamblu de legi, regularităţi sau modalităţi determinative”.

Paul Popescu – Neveanu
http://subiecte.citatepedia.ro/despre.php?s=psihologie

http://subiecte.citatepedia.ro/despre.php?s=psihologie


„Cu cît ştim mai puţine despre trecut şi prezent, cu atît mai nesigură va 

fi judecata noastră despre viitor”.

Sigmund Freud
http://subiecte.citatepedia.ro/despre.php?s=psihologie

http://subiecte.citatepedia.ro/despre.php?s=psihologie






http://imgkid.com/sigmund-freud-psychoanalysis.shtml

Freud este considerat părintele

psihanalizei. Lucrările sale introduc noţiuni

precum inconştient, mecanisme de apărare,

acte ratate şi simbolistica viselor.

Contribuţia esenţială a lui Sigmund

Freud constă în punerea în evidenţă a

existenţei şi acţiunii inconştientului în viaţa

psihică şi în explicarea pe această bază a

personalităţii umane. În plus, a dezvoltat o

nouă teorie (teoria psihanalitică), precum şi o

metodologie terapeutică aferentă, care - în

forma iniţială sau modificată - urmăreşte

ameliorarea funcţionării psihice, uneori cu

aplicaţii în patologiile mentale.

http://imgkid.com/sigmund-freud-psychoanalysis.shtml




„Viaţa mea nu este separată de psihanaliză”.

Sigmund Freud
http://www.citatepedia.ro/index.php?q=psihanaliza

http://www.citatepedia.ro/index.php?q=psihanaliza


„Fiecare om pe care îl întîlnesc în drumul meu îmi este superior prin 

ceva. De aceea încerc să învăţ cîte ceva pe lîngă fiecare”.

Sigmund Freud





„Nu există tendinţe care să fi fost mai bine refulate şi combătute în noi de 

către morală şi civilizaţie precum tendinţele sexuale. Mai mult, la majoritatea 

oamenilor, aceste tendinţe ştiu perfect să se sustragă tiraniei funcţiilor 

psihice de un ordin mai elevat”.

Sigmund Freud

http://webcultura.ro/sigmund-freud-despre-sexualitate-morala-si-iubire/

http://webcultura.ro/sigmund-freud-despre-sexualitate-morala-si-iubire/


„Prin noutatea ideilor pe care ni le sugerează şi prin 

fecunditatea de care dă dovadă, opera lui Freud constituie unul 

din evenimentele cele mai  importante pe care le-a înregistrat 

istoria ştiinţei spiritului”.

Edouard Claparede
http://www.intelepciune.ro/Sigmund_Freud_111_citate_celebre_maxime_cugetari.html

http://www.intelepciune.ro/Sigmund_Freud_111_citate_celebre_maxime_cugetari.html




„Parafrazând pe Freud care sugerează că „omul fericit nu are fantasme”, 

putem spune şi noi că „omul desăvârşit, împlinit nu poate crea”.

Traian Palade

PALADE, Traian. Abordări estetice în psihanaliza freudiană şi jungiană. In: Analele Universităţii Dunărea de Jos

Galaţi. Fasc.XVIII : Filosofie. 2007, an. IV, nr 7, pp.146-160. ISSN 1583-512X



„Deşi Freud n-a fost un criminolog, ideile sale au avut un impact profund în 

domeniul cercetărilor criminologice, încât se consideră că psihanaliza a 

constituit punctul de trecere de la psihologia criminală la criminologia 

psihologică”.

Ecaterina Rezuş

REZUŞ, Ecaterina. Contribuţia lui Freud la cercetările etiologice ale fenomenului criminal. In: Analele Ştiinţifice ale

Universităţii de Stat din Moldova. Seria „Ştiinţe socioumanistice”. Ch. : CE USM, 2002, Vol. 1, pp. 237-240. ISBN 9975-

70-144-2





„Cunoaşterea este manipularea intelectuală a observaţiilor verificate 

atent.” 

Sigmund Freud
http://www.intelepciune.ro/Sigmund_Freud_111_citate_celebre_maxime_cugetari.html

http://www.intelepciune.ro/Sigmund_Freud_111_citate_celebre_maxime_cugetari.html










http://www.memo.fr/en/dossier.aspx?ID=343

A fost interesat de psihoterapia clinică

şi, concomitent, de cercetarea experimentală şi

teoretică. Între 1907 şi 1912 colaborează intens

cu Freud, acesta avînd o influenţă decisivă

asupra lui Jung. Este atras în special de

cercetările acestuia legate de isterie şi de vise.

Ruptura cu Freud este marcată de apariţia

lucrării Wandlungen und Symbole der Libido

(1912), în care Jung încearcă o lărgire a

orizontului de interpretare freudian şi o implicită

critică a acestuia. Această ruptură îl va duce la

elaborarea unui sistem propriu de interpretare

psihanalitică, axat pe reintroducerea culturii ca

dimensiune fundamentală a omului şi pe un

ansamblu de concepte noi, deduse din

experienţa clinică.

http://ro.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustav_Jung

http://www.memo.fr/en/dossier.aspx?ID=343
http://ro.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustav_Jung


„Deosebirea dintre majoritatea oamenilor şi mine constă în aceea că la mine 

„pereţii despărţitori" sunt transparenţi. Este particularitatea mea. La alţii sunt 

adesea atât de groşi încât nu văd nimic îndărătul lor — şi asta-i face să 

creadă că acolo nici nu se află absolut nimic”. 

Carl Gustav Jung
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Carl+Gustav+Jung

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Carl+Gustav+Jung




„





„Ceea ce suntem capabili să vedem, vedem cel mai bine prin noi înşine”.

Carl Gustav Jung
http://autori.citatepedia.ro/de.php?p=2&a=Carl+Gustav+Jung

http://autori.citatepedia.ro/de.php?p=2&a=Carl+Gustav+Jung




„Arta este un tip de imbold înnăscut care pune stăpânire pe fiinţa umană şi 

o transformă în instrumentul său. Pentru a practica această lucrare dificilă 

este uneori necesar ca omul să-şi sacrifice fericirea şi tot ce face viaţa să 

merite să fie trăită pentru cineva obişnuit”.

Carl Gustav Jung
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Carl+Gustav+Jung

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Carl+Gustav+Jung


http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Adler

Alfred Adler a fost întemeietorul şcolii de

psihologie individuală. Este considerat, alături de

Freud şi Jung, unul dintre cei trei fondatori ai

psihologiei abisale, care pune accentul pe

inconştient şi pe dinamica psihică.

Adler a subliniat importanţa egalităţii în

prevenirea diferitelor forme de psihopatologie şi a

susţinut dezvoltarea interesului social, existent de

la naştere, şi a unor structuri familiale

democratice ca etos ideal pentru creşterea

copiilor. Cea mai faimoasă descoperire a lui este

complexul de inferioritate, care ţine de felul cum

se percepe pe sine omul şi are efecte negative

asupra sănătăţii psihice, sau poate duce uneori,

în chip paradoxal, la reversul său, la năzuinţa de

a fi superior, cu consecinţe la fel de nocive.

http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Adler


„Viaţa înseamnă să fii interesat de oameni, fiind parte a întregului, 

contribuind la bunăstarea omenirii”.

Alfred Adler
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Alfred+Adler

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Alfred+Adler


http://ro.wikipedia.org/wiki/Lev_Vigotski

Este autorul teoriei ZPP (zona proximei

dezvoltări) pe care o defineşte astfel: „distanţa

dintre nivelul de dezvoltare acţională, aşa cum

este determinat prin rezolvarea independentă de

probleme şi nivelul dezvoltării potenţiale, aşa cum

este determinat prin rezolvarea de probleme sub

îndrumarea adultului sau în colaborare cu colegi

mai capabili”.

Învăţarea se realizează prin modele şi în

contextul social. Ea acoperă „distanţa” dintre

ceea ce este cineva şi ceea ce vrea să devină

sub medierea socialului.

Gîndirea – consecinţă a învăţării – este

legată de limbaj, căci cu sprijinul cunoştinţelor,

indivizii construiesc din punct de vedere social

înţelegerea lor.

http://ro.wikipedia.org/wiki/Lev_Vigotski




„Cu cât ne concentrăm atenţia asupra unei senzaţii, cu atât aceasta devine 

mai clară şi o înţelegem mai bine şi mai precis”.

Lev Semionovici Vîgotski
http://www.intelepciune.ro/Lev_Semenovich_Vigotski__783_citate_celebre_maxime_cugetari.html

http://www.intelepciune.ro/Lev_Semenovich_Vigotski__783_citate_celebre_maxime_cugetari.html








http://www.psychologos.ru/articles/view/karl_rodzhers

Scrie de-a lungul vieţii peste 200 articole

de specialitate, face cercetare in psihoterapie, fiind

primul terapeut care supune cercetării şi face

publice interviuri cu clienţi pentru a-şi testa

ipotezele de lucru (psihoterapiei centrate pe client).

Carl Rogers este autorul unor idei care

dau conţinut abordării umaniste în psihoterapia şi

psihologia contemporane: fiinţa umană are o

dimensiune pozitivă care este actualizată prin

atitudinea de acceptare necondiţionată din partea

psihoterapeutului; operaţioanalizarea psihoterapiei

(cele şase condiţii pentru schimbare); necesitatea

interdisciplinarităţii (cu psihologia socială, etologie,

existenţialism); importanţa cercetării empirice în

psihoterapie.

http://www.psihoterapierogersiana.com/Lucrari/Biografie-Carl-Rogers/2

http://www.psychologos.ru/articles/view/karl_rodzhers
http://www.psihoterapierogersiana.com/Lucrari/Biografie-Carl-Rogers/2


„ Dacă mă întreb cum pot vindeca, trata, schimba un client, simt că e 

necesar să reformulez şi atunci mă întreb cum pot dezvolta o relaţie 

terapeutică pe care acest client să o poată folosi în autocunoaşterea şi 

creşterea sa personală”.

Carl Ransom Roger
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Carl+R.+Rogers

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Carl+R.+Rogers




„Când privesc lumea sunt pesimist, dar când privesc oamenii 

sunt optimist”.

Carl Ransom Roger
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Carl+R.+Rogers

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Carl+R.+Rogers








http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewe

r?vid=3&sid=3e5700d3-48e9-46b4-b702-

42d7157bc048%40sessionmgr115&hid=106

http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=6&sid=6394eac3-9501-492a-

8d5b-b2db4368befb%40sessionmgr198&hid=106

http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfv

iewer?vid=4&sid=400397be-1187-4a96-9922-

0bcf46dc9492%40sessionmgr198&hid=106

http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=3e5700d3-48e9-46b4-b702-42d7157bc048@sessionmgr115&hid=106
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=6&sid=6394eac3-9501-492a-8d5b-b2db4368befb@sessionmgr198&hid=106
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=400397be-1187-4a96-9922-0bcf46dc9492@sessionmgr198&hid=106


http://web.b.ebscohost.com/ehost/results?sid=639

4eac3-9501-492a-8d5b-

b2db4368befb%40sessionmgr1

http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdf

viewer?vid=6&sid=400397be-1187-4a96-9922-

0bcf46dc9492%40sessionmgr198&hid=106

http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=

12&sid=400397be-1187-4a96-9922-

0bcf46dc9492%40sessionmgr198&hid=106&bdata

=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=aph

&AN=51827564

http://web.b.ebscohost.com/ehost/results?sid=6394eac3-9501-492a-8d5b-b2db4368befb@sessionmgr1
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=6&sid=400397be-1187-4a96-9922-0bcf46dc9492@sessionmgr198&hid=106
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=12&sid=400397be-1187-4a96-9922-0bcf46dc9492@sessionmgr198&hid=106&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl


http://link.springer.com/bookseries

/6049

http://link.springer.com/chapter/

10.1007/978-94-009-2641-7_8

http://link.springer.com/referenceworkentr

y/10.1007/978-1-4419-0463-8_322

http://link.springer.com/article/10.1

007/BF00159490

http://link.springer.com/bookseries/6049
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-009-2641-7_8
http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-1-4419-0463-8_322
http://link.springer.com/article/10.1007/BF00159490


http://www.emeraldinsight.co

m/action/doSearch?AllField=s

igmund+freud&content=article

sChapters

http://www.emeraldin

sight.com/action/doS

earch?AllField=Carl+

Gustav++Jung&cont

ent=articlesChapters

https://doaj.org/article/

00c99e8fa1ba4360a1e3
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https://doaj.org/article/03782

fde9596412ca035206028772
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https://doaj.org/article/b4b8a769b94e

4ca4884addfc48869503

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?AllField=sigmund+freud&content=articlesChapters
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?AllField=Carl+Gustav++Jung&content=articlesChapters
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https://doaj.org/article/b4b8a769b94e4ca4884addfc48869503


https://jurnalulsportivului.files.wordpress.com/20

12/02/sp-curs-istoria-psihologiei-pentru-

tipc483rit-word-971.pdf

http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CD4

QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.bp-

soroca.md%2Fpsihologie%2Fistoria_psiholog_suport_PP.doc&ei=pYhZVYaoD8

L3UunbgBg&usg=AFQjCNHyK4OkHNIeYCJnsB1Ia63blEuzqA&cad=rja

http://socioumane.ro/blog/mariusdrugas/ciclul-de-

licenta/istoria-psihologiei/cursuri-istoria-psihologiei/http://www.psihanaliza.org/istoric.html

https://jurnalulsportivului.files.wordpress.com/2012/02/sp-curs-istoria-psihologiei-pentru-tipc483rit-word-971.pdf
http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CD4QFjAD&url=http://www.bp-soroca.md/psihologie/istoria_psiholog_suport_PP.doc&ei=pYhZVYaoD8L3UunbgBg&usg=AFQjCNHyK4OkHNIeYCJnsB1Ia63blEuzqA&cad=rja
http://socioumane.ro/blog/mariusdrugas/ciclul-de-licenta/istoria-psihologiei/cursuri-istoria-psihologiei/
http://www.psihanaliza.org/istoric.html
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