
 Fobie- şi mai cum?  

( lecţie pentru adolescenţi) 

de Adriana Ardeu 

* Pentru ca lecţia să aibă un impact cât mai mare printaţi şi planşele alăturate lecţiei, chiar dacă sunt multe la număr; merită. 

Ai simţit vreodată că inima incepe să îţi bată tot mai tare, te trec transpiraţiile, te 

cuprind greaţa şi ameţeli, muşchii ţi se încordează , simţi furnicături şi ȋncepi să respiri 

din ce în ce mai greu? Ţi-e cunoscută starea?                                                                          

Mda, tocmai am  descris una din cele mai frecvente boli existente pe pământ. Ştie cineva 

cum se numeşte?  FRICAAAAAA! (arătaţi planşa 1) 

  Exact! Frica este una din cele mai întâlnite boli existente şi întâlnite în rândul 

oamenilor. Toată lumea suferă sau a suferit măcar o dată în viaţă de ea: de la împarat la 

cerşetor, de la genii la idioţi (scuze exprimarea), de la puternici şi curajoşi la cei mai slabi 

şi…fricoşi, nu există om care să nu fi simţit o formă sau alta de frică. Sau…există? 

(cereţi câteva păreri scurte şi apoi continuaţi fără să aprobaţi sau dezaprobaţi 

răspunsurile). 

  Pentru că (interesant?!)- cu cât avansează civilizaţia- obiectele fricii au devenit 

din ce în ce mai diverse şi mai ciudate, ele au primit şi nume pe măsură.  În primul rând 

ştiţi care este denumirea oficială a fricii? Fobie.  Cu siguranţă nu vă este un cuvânt 

tocmai străin.  

Cine ştie să îmi dea câteva exemple de fobii?  […] Doctorii care au încercat să 

facă o listă cu cele mai des întâlnite fobii au numărat peste 1000. Grav, nu-i aşa? Pe 

primul loc este frica de insecte , pe locul doi este cea de inălţimi , iar pe locul 

trei este frica de apă  . (arătaţi planşa 2) 

 Exemple: Aţi auzit de Agorafobie? Este teama de spaţii largi. (planşa 3) 

Claustrofobia = teama de spaţii mici; (planşa 4) 

Acrofobia = teama de înălţimi; (planşa 5) 

Noctifobia = teama de întuneric; (planşa 6) 

Aracnofobia = teama de paianjeni; (planşa 7) 

Trypanofobia = teama de ace / injecţii; (planşa 8) 

Sunt sigură că, deşi nu aţi ştiut cum se numesc, nu vă sunt deloc necunoscute nici 

urmatoarele: 



Atichifobie = Frica de eşec; (planşa 9) 

Autofobie =  Frica de a fi singur; (planşa 10)    

Bibliofobie =  Frica de cărţi, studiu, biblioteci; (planşa 11)   

Obesofobie   - Frica de luat în greutate (îngrăşare) ; (planşa 12)   

Nimeni dintre voi, însă nu a suferit vreodată de Ciberfobie -  Frica de computere  

sau Mobilofobia – din păcate  (planşa 13) !    Unii suferă chiar de Ekklesiofobie  -teama 

de biserici   (planşa 14)!? 

Există chiar şi Efebifobie - Frica de adolescenti (planşa15) şi până şi  

hippopotomonstrosesquippedaliophobia  - adică teama de cuvinte lungi    

(planşa 16)  ?! 

         Pentru a face faţă unui număr tot mai mare de fobii, s-au găsit diverse tratamente, 

dar toate constau în pastile antidepresive sau în psihoterapie. Toate aceste tratamente 

reuşesc însă să amelioreze senzaţia de frică dar nu să o elimine. E ca şi cum ai încerca să 

vindeci un copac bolnav curăţindu-l de crengile uscate şi protejându-l de frig, când de  

fapt problema lui este un vierme care roade pe dinlăuntru, sau lipsa de nutrienţi la 

rădăcină. 

 Ca şi creştini , noi ştim din Cuvântul lui Dumnezeu care este soluţia . Cine mi-o spune 

primeşte un cadou ! (ai face bine să fii pregătit cu un cadou, învăţătorule  ) 

Ei bine, tratamentul pentru frică este , paradoxal, tot o frică:                                                          

Frica de Dumnezeu! (planşa 17) 

Aceasta e singura frică ,,bună”, este o teamă sfântă, o stare de reverenţă şi respect 

izvorâtă din dragostea pentru  Domnul şi Dumnezeul tău.  

,,În dragoste, nu este frica; ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica;”                   
1 Ioan  4:18” 

Atunci când vei realiza că El este Atotputernic, că este în control şi că te iubeşte aşa 

cum eşti , îti vei da seama că ai de ales doar una din două: 

- frica de Dumnezeu; 

- sau frica de orice altceva ( care, apropos -  se numeşte pandemia)! 

                                                

*webografie: www.medikal.ro/articole-medicale-lista-fobiilor-si-definitiile-lor, stiri.acasa.ro/social-

125/anxietatea-boala-tuturor,www.sanatate.acasa.ro/boli-7/fobiile-oamenilor-de-la-a-la-z, 
http://www.godtube.com/watch/?v=KLL7GPNX 

http://www.medikal.ro/articole-medicale-lista-fobiilor-si-definitiile-lor
http://www.godtube.com/watch/?v=KLL7GPNX
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