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Editura ALL Educational 2014 - 212 pagini -  fără 
bibliografie, traducere din limba germană : Brigitte 
Adelia Alteanu după publicația din anul 2013 – Deut-
cher Taschenbuch Verlag din Műnchen.

Autoarea a adunat multe informații și explicații, 
prin care încearcă să prezinte și să demonstreze această 
terminologie ca o „descoperire necesară medicinei, psi-
hologiei și psihiatriei”.

Christina Berndt este jurnalistă de știință, a studiat 
biochimia și are doctorat la Heidelberg.

Cartea „Reziliența, secretul puterii psihice. Cum 
devenim mai rezistenți la stres, depresii și epuizare psi-
hică” a doborât toate recordurile în topurile de vânzări 
din Germania, în mai puțin de 2 ani. Până în prezent 
această carte a fost tradusă în șase limbi. Jumătate din 
monografie este dedicată descrierilor și analizelor mul-
tiplelor situații negative, care evoluează spre suferințe 
cronice emoționale și stări psihopatologice ca: anxie-
tatea, depresia, deficiența de gândire și memorie, etc.

În continuare autoarea specifică: „există numeroase 
explicații care susțin că suferința psihică se răsfrânge 
nemijlocit biochimic asupra corpului, iar depresi-
ile influențează secreția transmițătorilor în creier, 
permițând proteinei C reactive(CRP), interleukinei 1 
și 6 să inducă tulburări circulatorii cu șanse de risc de 
atac vascular cerebral”. 

Autorea constată că toate suferințele și provocări-
le psihice umane sunt prelucrate de fiecare om dife-
rit” unii evoluează spre stări negative, alții sunt ciudat 
de rezistenți. Aceste însușiri ale unor copii, tineri sau 

adulți nu au putut fi explicate mult timp, dar iată că 
din exemple selectate de la persoane care au putut să 
depășească loviturile soartei s-a dedus că există această 
proprietate și dotare psihică de rezistență la psihotrau-
me și distress. Având importante calități umane pre-
cum autocunoașterea, abilitatea de comunicare, de a 
realiza legături sociale, conștienței de sine, inteligență, 
rezistență la frustrări și conștiința că pot crea ceva în 
viață – acestea au fost asamblate și a apărut conceptul 
de reziliența umană.

Bineînțeles, în această carte sunt multe exemple de 
copii, de adulți, de bolnavi multideficienți, care speră 
să trăiască, depășesc idei suicidare și trăiesc cu speranța 
că vor evolua pozitiv ca o strategie de a supraviețui și 
de a învinge situațiile de distress. Pot să apreciez că 
reziliența poate fi înteleasă ca imunitatea psihospiri-
tuală umană.

Autoarea ne oferă exemple de diverse forme de 
rezistență - reziliența – constatate din viața copiilor 
din zona Kanai (Oceania), care se adaptează ușor la 
„condiții „stresante” datorită părinților alcoolici ,agre-
sivi. Acești copii sunt rezilienți genetic, fiind plăcuți, 
veseli, prietenoși, acceptanți cu părinții, se integrează 
în jocuri și în viața socială, comunică ușor cu ceilalți 
copii și adulți. 

După multiple exemple de suferință psihică în copi-
lărie, autoarea explică și descrie calitatea de  rezistență 
la distres a celor care se afirmă de mici ca rezilienți, 
aceștia se vor dezvolta pozitiv în viată.

Găsim la pagina 63 o definiție a rezilienței, care 
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„este capacitatea de a intra în relații personale și de a 
obține sprijinul persoanelor sau instituțiilor în folosul 
propriului EU – aspecte pentru care”unii oameni  nu 
trebuie să facă nimic „special”. Copii care au un tem-
perament prietenos, ager și deschis sunt îndrăgiți- deci 
au relații bune de prietenie și susținere - sunt cei care 
își folosesc din plin aptitudinile.

În continuare autoarea apelează la explicații în 
care susține că trăirile negative din copilărie și din 
viață maturizează și formează rezistența psihică, adică 
reziliența.

În capitolul „Ce se întâmplă în creier?” autoarea 
apelează la explicații neurobiologice- în care rolul prin-
cipal îl are hormonul stresului (cortizolul), care creează 
o inițiere în controlul stimulilor negativi din fami-
lie și din mediu, conducând în timp spre rezistență-
reziliență.

Aspecte genetice
Este citat K. P. Lesch, care a constatat că la oameni 

există diferite variante ale genei transportatoare a se-
rotoninei. În varianta” descurajantă” a rezilienței se for-
mează personalități nevrotice, anxioase și triste.

Cei cu varianta „fericită” a genei au o dezvoltare po-
zitivă. Cele două variante ale genei ar avea în regiunile 
promotoare 14 secvențe,  iar în varianta pozitivă 16 
secvențe. Aceste diferențe ar avea o „influență enormă 
asupra vieții spirituale”.

Astfel, copiii cu varianta scurtă a genei pentru 
transportorul serotoninei, au mai frecvent simptome 
de depresie în situații negative.

Varianta lungă a serotonin-transportorului va rea-
liza deci, o mediere de rezistență împotriva condițiilor 
ostile. Emmy- Werner, pioniera sud-amercană în do-
meniul cercetării rezilienței a asimilat aceste aspecte 
ale medierii genelor scurte de serotonin-transportori 
cu posibilitatea de a fi descendenți cu gene ale descu-
rajării- în comparație cu moștenitorii genelor lungi a 
transportorilor serotoninei, care ar fi dotați cu „genele 
fericirii”. Această a doua variantă genetică, ar face po-
sibilă existența unor descendenți avantajați ca dotare 
rezidențială. Conform cunoștințelor actuale s-a sta-
bilit totuși că numai aspectele genetice nu manifestă 
neapărat un efect ferm asupra rezistenței psihice dacă 
subiecții au fost expuși unor suferințe de distres. După 
psihiatrul Dean Kilpatrick ”o bună rețea socială a fami-
liei, a prietenilor și cunoștințelor, poate să reducă sau să 
dea la o parte diferite trăiri negative.

În capitolul „interacțiunile genă-mediu” se rea-

duce în atenție controversa din anii anteriori asupra 
întâietății  formării caracterului: genele sau mediul so-
cio-familiar avea prioritate?

Această dezbatere ”Nature Versus Nurture” s-a 
lămurit cu încetul în sensul că „ambii factori se 
influențează reciproc, continuu și în mare măsură”. 
În aceiași măsură se consideră că cercetarea cauzelor 
rezilienței(reziliența psihică) ne pronunțăm în realitate 
„interacțiunii ereditare (gene)-mediu, existând această 
situație și în cazul „celor mai multe suferințe psihice”.

Studiile gemenilor mono și bivitelini au adus lă-
muriri asupra gradului de influență pe care o au genele 
sau mediul în diferite manifestări psihice: reziliența, 
agresivitatea, comportamente, inteligența, emotivitate. 
Frederich Losel afirma că „genele stabilesc  granițele 
manifestărilor psihice , inclusiv ale rezistențelor, dar 
rămâne un spațiu de joc considerabil”, putem spune 
că aceiași variantă de genă poate avea efecte extrem de 
diferite.

În funcție de consecințele mediului familial, social, 
cultural, aceleași gene pot face un copil, deci un om  
vulnerabil sau rezilient.

S-au mai stabilit prin urmărire epigenetică aspecte 
pozitive ale transformărilor genelor care sunt plasti-
ce: ce au moștenit de la părinți și ce transmit copiilor 
noștri poate fi diferit, adică poate fi modificat:  genele 
modificate în sens pozitiv prin metilarea sau în sens 
negativ, printr-o mutație, pot să schimbe dotarea ge-
netică a rezilienței la descendenți.

Știu deci că prin gene se transmite noului născut 
o stare de reziliență. După naștere apare o nouă forță 
majoră, aceea a formării rezilienței: relația afectivă 
educațională și relațională, deci forța de comunicare a 
părinților și întregului mediu social. Din prima zi după 
naștere contribuția părinților relațională și cuantică 
este majoră. Tot acum sunt favorabile relațiile în care 
sugarul și copilul mic este lăsat să-și rezolve progresiv 
micile probleme din jurul său. Condițiile de dezvoltare 
normale și de cultivare a rezilienței se cultivă de tim-
puriu și progresiv.

Părinții, îngrijitorii și personalul din instituțiile 
de copii trebuie să știe că supraprotecția și relațiile de 
ocrotire prin izolare au efecte de oscilații negative ale 
achizițiilor psihosomatice.

Reziliența este o capacitate dinamică „Ea ajuta la 
controlul și modelarea propriei existențe în funcție de 
provocări și încercări. Copii și oamenii rezilienți nu 
știu dinainte cum vor trece printr-o situație, dar dispun 
de multiple moduri de reacții cognitive, emoționale și 
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sociale pentru a se adapta ca să rezolve anumite ob-
stacole”. 

Socioloaga Brigid Daniel explică cele trei funda-
mente ale rezilienței prin „AM, SUNT și TOT”.

AM oameni care mă acceptă și mă ajută, SUNT 
o persoană simpatică și respectuasă, POT să mă des-
curc în general și să rezolv problemele mele. Deci orice 
reușită este favorizată și de reziliență.

Persoanele rezistente pot trece peste loviturile soar-
tei, după care pot să-și revină spre dezvoltare.

Aceasta nu înseamnă că persoanele reziliente 
sunt complet invulnerabile. Norman Garmezy si Fr. 
Walsh au introdus conceptul invulnerabilității care 
duce la etosul”super oamenilor” astfel, prin reziliență 
se înțelege facilitatea copiilor și adulților de a rezolva, 
de a mânui crize prin resurse personale genetice și de 
a le folosi pe cele câștigate psihosocial, folosite pentru 
dezvoltare și evoluție.

Acum putem să unim calitățile de reziliență cu cele 
de elasticitate și robustețe psihică. Aceste calități per-
mit revenirea și continuarea liniilor vieții. Putem afirma 
că cine este rezilient se reface mai bine după experiențe 
negative, după suferințe psihotraumatice acute și poate 
trece peste urmările(PTSD) trăirilor negative: dezas-
tre, accidente, agresiuni, diferite psihotraume.

Există scale de reziliență ca de exemplu: RS-13 sau 
RS -25 ale căror rezultate pot să stabilească gradele de 
rezistență ale celor testați. Cu aceste teste s-a stabilit 
că toți oamenii dispun de diferite grade de reziliență. 
Aceste constatări confirmă interacțiunile gene-mediu, 
acesta fiind un mod de a privi existența rezilienței, a 
coppingului și a rezistenței psihice. Acum înțelegem 
că urmărind copiii „sensibili”(copii”orhidee”) putem să 
accentuăm măsurile de încurajare și dirijare spre gân-
duri și comportamente pozitive. În prezent nu există o 
tabletă simplă pentru reziliență, dar în viitor putem să 
formăm un coktal de relații între gene și mediu. Există 
deci un puzzle nedespărțit între ereditate și societate, 
care funcționează continuu.

Aspectele educaționale au fost completate în ulti-
mii 15-20 ani. S-a stabilit nevoia de a lăsa copiii liberi 
să se întâlnească cu situațiile vieții, știind că educația 
cu toate aspectele sale cognitive, emoționale, și sociale 
trebuie să fie autoritară, iar copiii pot fi lăsați să aibă 

experiențe negative, fără a se supraestima influența 
educației familiare”.

Părinții, educatorii, psihosociologii și medicii vor 
ține cont că fiecare copil are abilități și trebuie să cre-
iem încredere în propria putere și în propriile abilități 
să știe că este valoros și să accepte schimbări. Autoa-
rea propune că principiile rezilienței să fie introduse în 
educația din instituțiile de copii- care sunt influențați 
pozitiv de frecventarea creșelor, față de copiii care au 
rămas în familie. Se opiniază pentru lărgirea contac-
telor sociale cu desprinderea de mamă, este combătută 
supraprotecția(„mămoșenia”).

Lucrarea se încheie cu interesantul capitol 
„Învățămintele pentru viața de zi cu zi” din unele pu-
tem să ne inspirăm și în prezent. Sunt expuse și cele 10 
căi spre reziliență care au fost stabilite din propuneri-
le psihologului Martin Selibman, cel care a fondat în 
1960 Psihologia Pozitivă: 

1. Construiți relații sociale diferite;
2. Nu considerați crizele neplăcute ca problemă ire-

zolvabilă; 
3. Acceptați că schimbările țin de viață;
4. Încercați să atingeți scopuri realiste;
5. Acționați hotărât în fața greutăților pentru a le 

depăși; 
6. Pregătiți-vă, acordându-vă calificative pozitive 

acum, și în viitor;
7. Învățați să priviți pozitiv viitorul;
8. Optați pentru dispoziții pshice pozitive, în loc să 

vă gândiți la stări de frică; 
9. Așteptați evenimente bune;
10. Cultivați nevoile și sentimentele pozitive pro-

prii, fiți spirituali și veseli, ramâneți flexibili;

Ziarista Cristina Bendt a adunat multe informații 
descrieri și documente despre reziliență și le-a oferit 
cititorilor săi ca o serie de noutăți în viața psiho-socială 
actuală. Textele acestei monografii conduc la explicația 
și documentarea suprapunerii noțiunii de rezistență 
psihică moștenită, sau/și învățată în cursul copilăriei și 
a întregii vieți- cu cea de reziliență.

Pentru profesioniști, materialele dânsei sunt utile, 
deoarece ne completează, în unele aspecte, chiar ne sis-
tematizează, relațiile cu noțiunile rezilienței.

*
*         *
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ALL Educational Publishing 2014 - 212 pages 
- no bibliography, translated from German: Brigitte 
Adelia Alteanu after the publication from 2013 - 
Deutscher Taschenbuch Verlag in Munich.

The author has gathered information and 
explanations through which tries to present and 
demonstrate this terminology as a „breakthrough 
needed to medicine, psychology and psychiatry”.

Christina Berndt is a science journalist, she has 
studied biochemistry and she completed her  PhD in 
Heidelberg.

The book „Resilience the secret of the psychic 
power. How do we become more resistant to stress, 
depression and mental exhaustion” broke all records 
in the sales charts in Germany in less than 2 years. So 
far this book has been translated into six languages. 
Half of the monography is devoted to descriptions 
and analyzes of multiple negative situations that 
evolve into chronic suffering emotional and 
psychopathological conditions as anxiety, depression, 
memory impairment and thinking, etc.

The author further states: „There are many 
explanations that claim that biochemical distress 
is reflected directly on the body, and the shedding 
of transmitters in the brain influences depression, 
permiting C-reactive protein (CRP), interleukin 1 
and 6 to induce circulatory disorders risk chances for 
stroke „.

The author notes that all human suffering and 
mental challenges are processed by each person 
differently „some evolving toward  negative states, 
others are strangely resistant”. These qualities of some 
children, youth and adults can’t be explained for long, 
but behold from selected examples, from people who 
were able to overcome the blows of fate has concluded 
that there is this resistance and mental endowment 
psychotrauma and distress.

With important human qualities such as self-
knowledge, communication ability, achieveing 
social connections, self-consciousness, intelligence, 
rezistence to frustrations and the awareness that can 
create something alive - they were assembled and the 
concept of human resilience appeared .

Of course, in this book are many examples of 
children, adults, multideficient patients who hope to 
live, exceed suicidal  ideation and live with the hope 
that will evolve positively as a strategy to survive and 
overcome the situations of distress. I can appreciate 
that resilience can be understood as psychospiritual 

human immunity.
The author gives examples of various forms of 

strength-toughness –constatate from children’s lives 
of children  Kanai (Oceania), who adapt easily to 
stresful „conditions „ because of their alcoholics, 
aggressive parents. These children are genetically 
resilient, being pleasant, cheerful, friendly, accepting 
parents integrate gaming and social life, communicate 
easily with other children and adults.

After multiple examples of distress in childhood, 
the author explains and describes the quality of 
resistance to distress those small states as resilient, 
they will develop positively in life.

We find on page 63  a definition of resilience, which 
„is the ability to enter into personal relationships 
and gaining support for the benefit of individuals or 
institutions own ego - issues for which” some people 
do not have to do anything „special”. Children who 
have a friendly temperament, agile and open - so they 
have good relations of friendship and support- are 
those who use their skills fully.

Further the author appeals to explanation that 
argues that negative childhood and life  experiences  
matures and forms mental strength, meaning 
resilience.

In the chapter „What happens in the brain?” 
the author appeals to explain neurobiological 
explainations - the main role it is held by the stress 
hormone (cortisol), which creates an initiation in 
the negative stimulus control of the family and the 
environment, while leading to resistance-resilience.

Genetic aspects
It is quoted KP Lesch, who found that in  people 

there are different variants of serotonin transporters 
genes . In „daunting” form of resilience  neurotic, 
anxios and sad personalities are formed.

Those with the „happy” gene have a positive 
development. The two variants of the gene 14 
promoter regions may have sequences and variant 
sequences positive 16. These differences would have 
a „huge influence on the spiritual life.”

Thus, children with the short version of the 
serotonin transporter gene, have more frequently 
symptoms of depression  in negative situations.

Long version of serotonin-transporter will carry 
thus mediating resistance against hostile conditions. 
Emmy Werner, South American pioneer in 
resilience research domain, assimilated these aspects 
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of serotonin-transporter mediation gene with the 
possibility of being descendants of discouragement- 
gene, compared with long eyelashes, heirs of the 
serotonin transporter which would be equipped 
with „happiness gene”. This second genetic variant 
would make the existence of an advantage possible,  
as standard residential descendants. According to 
current knowledge, however, that only established 
genetic aspects not necessarily show a strong effect on 
mental strength if subjects were exposed to suffering 
distress. After psychiatrist Dean Kilpatrick „a good 
social network of family, friends and acquaintances 
can reduce or do away with the various negative 
feelings”.

In the chapter „gene-environment interactions” 
the controversy from previous years is recalled on 
character formation primacy: genes or socio-familialar 
take precedence?

This debate „Nature Versus Nurture” slowly 
became clear, that ‚both factors influence each other 
continuously and largely „. In the same measure is 
considered that research into the resilience cause 
(mental toughness) is  „hereditary interaction (genes) 
-Environment,  also with the situation „ most distress„.

Studies of mono and bivitelin twins brought 
clarification on the degree of influence that different 
genes or the environment have on psychiatric 
manifestations: toughness, aggression, behavior, 
intelligence, emotion. Frederich Losel said that 
„genes determine mental  boundaries,  manifestations, 
including resistors, but remains an area of the 
considerably game,” we can say that the same gene 
variant can have very different effects.

Depending on the environmental consequences of 
family, social, cultural, to that genes may be a child, a 
man so vulnerable or resilient.

Positive aspects of epigenetic gene changes that 
are plastic , were established by tracking: what they 
inherit from their parents and that our children can 
transmit different, that can be modified: modified 
genes by methylation positively or negatively, by -a 
mutation, genetic endowment can change resilience 
in offspring.

So I know that trough gene is transmitted to the 
newborn a state of resilience. After birth there is a new 
majeure force, that of trained : educational affective 
and relational relationship, so the communication 
skills of parents and entire social environment. From 
the first day after birth contribution and Quantum 

major relational parents. Also now the relations are 
favorable infants and young children is allowed to 
gradually solve the little problems around him. The 
conditions for normal development and cultivation 
cultivate resilience early and progressive.

Parents, caregivers, and staff should be aware 
that children overprotection and isolation  relations 
have negative effects oscillation of psychosomatic 
purchases.

Resilience is a dynamic capacity „It helps to control 
and shape their own existence on the challenges and 
trials. Children and resilient people do not know in 
advance how they will go through a situation, but 
reactions have multiple cognitive ways, emotional and 
social to adapt to settle certain obstacles. „

The sociologist Brigid Daniel explains the 
three foundations of resilience by „I have, I am and 
Evrything”.

I have people who accept me and help me, I am 
a sympathetic and respectful pearson, generally I 
can handle and solve my problems. So any success is 
favored and resilience.

People can overcome resistant blows of fate, after 
that they can recover to development.

ow we can unite with the qualities of resilience 
and robustness mental elasticity. These qualities allow 
return and continue lifeline. We can say that whoever 
is resilient recover better after negative experiences 
after suffering acute psihotraumatice and can override 
consequences (PTSD) negative feelings disasters, 
accidents, assaults, various psychotrauma.

There are scales of resilience as: RS RS-13 or -25 
with results that can determine the strength of the 
tested grades. With these tests it was established that 
all people have different degrees of resilience. These 
findings confirm gene-environment interactions, as 
a way of looking at existence resilience of Copping 
and mental strength. Now we understand that 
watching children „sensitive” (Children „orchid”) 
we can emphasize the measures of encouragement 
and guidance for positive thoughts and behavior. 
Currently there is a simple tablet resilience, but in 
the future we can form a coktal relationships between 
genes and environment. There is thus an inseparable 
puzzle between heredity and society, which operates 
continuously.

Educational issues were completed in the last 
15-20 years. It was established the need to let the 
children free to meet life situations, knowing that 
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education with all its cognitive, emotional, and social 
needs to be authoritative and children can be allowed 
to have negative experiences without overestimate the 
influence of family education „.

Parents, educators, and physicians will consider 
psihosociologiei that every child has the skills and 
brains need to trust in their own strength and abilities 
to know that is valuable and accept the changes. 
The author suggests that resilience principles to be 
introduced in the education of children- institutions 
that are positively influenced by attending nurseries 
than children who remained in the family. It opiniază 
for widening social contacts with the separation 
from the mother, it is countered overprotection 
(„mămoşenia”).

The paper concludes with exciting chapter 
„Lessons for everyday life” in some we can be inspired 
today. The exhibits and the 10 paths resilience of the 
proposals that have been set Selibman psychologist 
Martin, who in 1960 founded the Positive Psychology:

1. Build different social relations;
2. Do not feel bad that problem intractable crises;

3. Accept the changes related to life;
4. Try to reach realistic goals;
5. act decisively in the face difficulties to overcome 

them;
6. Prepare giving you positive ratings now and in 

the future;
7. Learn to look at the future positively;
8. Choose positive provisions psychiatric disorders, 

instead think of states of fear;
9. Wait for good events;
10. Cultivate positive own needs and feelings, be 

spiritual and joyful stay flexible;
The Journalist Cristina Bendt descriptions 

gathered information and documents about resilience 
and offered its readers news that a number of current 
psycho-social life. The text of this monograph lead to 
overlapping explanation and documentation concept 
of inherited mental strength, and / or learned during 
childhood and resilience.

For professional  the materials are useful because 
we fill in some aspects, even systematize our relations 
with notions of resilience.


