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Unelte pentru grijă de sine a persoanelor trans & non 

binare 
 

Dacă e ceva ce a început să fie diferit în urma pandemiei este gradul de 

conștientizare cu privire la sănătatea mentală. De la video-uri pe TikTok, articole și 

cărți, dar și o vizibilitate mult mai mare a felurilor diverse în acre experimentăm lumea, 

și în care suntem afectați din punct de vedere al sănătății mentale- suntem parte dintr-

o conversație la nivel global despre cum să regândim felul de a trăi, munci, relaționa 

într-un sistem capitalist, în așa fel încât să putem avea o viață cât mai în concordanță 

cu ce avem nevoie. 

 E important de subliniat că a vorbi despre grijă de sine și comunitară nu este 

un subiect usor pentru toată lumea. Lumea în care trăim ne spune zi de zi că trebuie 

să muncim mai mult, să acceptăm încălcarea limitelor noastre, să fim productivi mai 

presus de orice, să ne focusăm doar pe obținerea a ceea ce ne dorim, fără a-i lua în 

calcul pe cex din jur. Capitalismul ne împinge spre hiper individualizare, deconectare 

de comunitățile noastre, suferință în singurătate, și a nu arăta semne de 

vulnerabilitate.  

Fiecare persoană este complexă, cu un trecut particular, cu o realitate de astăzi 

ce e unică. Ca persoane trans și non binare trăim din multe puncte de vedere o 

experiență diferită de cea a persoanelor cis, prin prisma identității noastre de gen. De 

multe ori luptele și călătoriile noastre personale ne fac să fim super focusați pe 

problemele ce ne apasă -în special cele legate de acceptarea celor din jur și procesul 

de tranziție- și ne lasă cu puține resurse pentru a ne imagina un alt fel de a aborda 

greutățile din viețile noastre și ale comunităților din care facem parte. Și da, este greu 

să luăm o pauză, să ne dăm voie să privim diferit realitatea, să cerem și să primim 

ajutor, să facem alegeri diferite. Nu există o rețetă pentru a avea o viață mai împlinită. 

În schimb, timpul și practica constantă ne vor ajuta să ne apropiem și să ajungem la 

ceea ce ne dorim. 
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În cele ce urmează vom introduce câteva practici de grijă de sine și colectivă 

pe care vă invităm să le testați. Unele vă vor părea nefolositoare, altele poate vă vor 

schimba relația cu voi și cex din jur. 

 

Cum putem avea grijă de noi? 

 

1. Ai grijă de lucrurile de bază 

 De multe ori ignorăm lucrurile cele mai de bază cum ar fi odihna și nutriția. Deși 

poate că nu par direct legate de sănătatea noastră mentală, însă există multiple 

cercetări ce arată legătura dintre ce mâncăm și cum ne simțim. Trăim într-o cultură ce 

promovează dietele, și a ne restricționa ce mâncăm pentru a ne încadra într-un tipar 

de frumusețe. Însă a mânca bine nu are nicio legătură cu cât de slab sau musculos 

”trebuie” să fim, ci mai degrabă cu felul în care ne simțim în corpul nostru. Ca persoane 

trans și non binare, avem de multe ori deja o relație complexa cu corpurile noastre: 

unx dintre noi ne dorim ca acestea să arate altfel, unx luăm tratament hormonal, facem 

operații de confirmare a genului, șamd. A mânca nutritiv, potrivit pentru corpul nostru, 

poate ajuta să ne simțim mai bine în corpul nostru, și poate chiar să ne ajute cu disforia 

de gen. În același fel, somnul este un element cheie în regenerarea organismului. 

Avem nevoie de somn pentru a oferi corpului spațiu de a se vindeca, de a fi prezent și 

alert, pentru a ne ajuta să ducem vieți cât mai bune și în concordanță cu ce ne dorim. 

 

 

2. Identifică ce îți dorești cu adevărat 

 Este ușor să ne asumăm dorințe care nu sunt ale noastre, doar pentru că așa 

au făcut și alte persoane trans, sau pentru că așa se așteaptă familiile sau prietenii 

noștri de la noi să facem și să fim. Pare că toată lumea are o opinie despre cum ar 

trebui să fim ca persoane trans și non binare, însă lâsănd tot acest zgomot la o parte, 

ce ne dorim noi cu adecărat? Suntem atât de condiționatx încât și acest ”cu adevărat” 

poate fi uneori extrem de străin. Procesul acesta poate să dureze mult timp, ne putem 

schimba părerea de multiple ori- oricum ar fi, este ok! Procesul de ”dezvățare” a 

genului este unul greu, așa că e nevoie să ne oferim cât mai multă blândețe și răbdare. 

 E important de subliniat că a fi trans și non binar nu înseamnă că trebuie să ne 

facem coming out-ul, să tranziționăm, sau să ne schimbăm numele și pronumele. E 

un fel în care suntem și asta este profund intim și personal. Poți fi un bărbat trans 

căruia nu îi place masculinitatea toxică, o persoană non binară care nu folosește 

probumele ”they/them”, sau o tipă trans care nu aderă la normele de feminitate clasice. 

Genul nostru e un fel de ”mix & match”, o combinație de elemente pentru care avem 

nevoie de timp să le testăm pentru a ajunge la o combinație care funcționează pentru 
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noi. 

 

3. Dă-ți spațiu să reflectezi 

Blochează timp în ziua sau săptămâna ta, lunar și anual, pentru a reflecta 

asupra ceea ce ți se întâmplă, și a felului cum trăiești schimbările sau rutinele, 

obstacolele și bucuriile, câștigurile și pierderile, disforia și euforia, etc. Genul are o 

componentă relațională foarte puternică: da, este vorba despre identitatea noastră, 

însă realitatea noastră va intra mereu în contact cu a celorlaltx: uneori vom fi tratați 

așa cum ne dorim, alte dăți vom fi respinți sau ”misgendered”. A dezvolta o practică 

de reflecție ne ajută să ne focusăm pe realitatea noastră internă și pe a învăța cum 

funcționăm și ce avem nevoie în fiecare din aceste momente. Dacă intrăm mereu în 

”freeze” atunci când cineva folosește pronumele greșite, putem să reflectăm după 

eveniment: ce limită aș putea să pun, ce aș fi dorit să spun persoanei, cum pot crește 

gradul de reziliență? În timp, focusându-ne pe noi, pute, sa dezvoltăm o bază internă 

mai solidă, astfel încât să putem răspunde diferit dățile viitoare. E tentand să ne 

focusăm doar pe persoana care ne face rău, însă de cele mai multe ori nu putem 

schimba oamenii din jur, ce putem face în schimb este să schimbăm felul în care noi 

reacționăm, trimițând astfel o invitație de a relaționa diferit persoanei. 

 

 

4. Dezvoltă o practică constantă de a relaționa cu tine 

Respirația poate fi un bun aliat. Ea ne ține în viață, și are grijă de noi fără ca 

noi să facem ceva. Ea este și un mecamism de auto-reglare a sistemului nervos- o 

putem folosi pentru a ne activa, sau pentru a ne calma. 

 Iată câteva tehnici de respirație cu care poți lucra. Practicile următoare pot fi 

folositoare, însă, în funcție de nivelul de discomfort pe care îl ai cu corpul tău, această 

exeperiență poate fi diferită pentru unx dintre noi. Dă-ți spațiu să explorezi, ajustează 

practica pentru a ți se potrivi, și nu 

• Pentru a te relaxa sau calma - Inspiră timp de 4 secunde. Ține-ți 

respirația pentru 4 secunde. Expiră pentru 4 secunde. Ține respirația 

pentru 4 secunde. Repetă de câte ori simți nevoia, cel puțin 10 ori ideal. 

Dacă îți este accesibil, poți mări numărul de secunde la fiecare etapă. În 

timp ce faci asta dă-ți voie să te conectezi cu tine, și să lași orice gânduri 

externe să meargă mai departe ca un nor ce e purtat de vânt. 

• Pentru a deveni mai prezentx cu corpul tău - Găsește o poziție 

comfortabilă, așezat, cu spatele drept sau întinsx. Focusează-te pe 

respirația ta așa cum este ea în acest moment, fără a o schimba. Apoi 

dă-ți voie să faci o călătorie de la vârful capului tău, până la degetul mic 

de la picioare, focusându-ți respirația pe  fiecarte parte din corp pe rând: 
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captul, fața, ochii, nasul, obrajii, buzele, cerul gurii, limba, gâtul, brațele, 

palmele, pieptul, stomacul, burta, pelvisul, coapsele, genunchii, 

gambele, tălpile, degetele de la picioare. Pe măsură ce faco această 

călătorie, invitația este de a fi atentx la senzații, temperaturi, mișcare, cu 

o privire internă de curiozitate. Dă-ți timp, nu te grăbi. Încheie practica 

prin a te focusa pe întregul tău corp, un tot unitar. Respiră și inspiră, și 

când ești gata îți poți mișca ușor corpul și ieși din starea de meditație. 

  

După practici, reflectă pentru a deveni din ce în ce mai fluentx în limbajul corpului tău: 

 Cum s-a simțit în corp? Ce părți din mine au fost mai prezente? Cu care nu m-

am putut conecta? 

 

 

  

 

Repetă frecvent aceste practici și vezi cum se schimbă experiența ta cu timpul. 

Te poți reconecta la acest spațiu de prezență sau calmitate în momentele dificile, 

pentru a lua resursele de care ai nevoie.  

 

 

5. Dezvoltă o rețea de suport 

 Grija de sine este profund legată de grija comunitară. De aceea, orice plan de 

a ne îngriji mai bine de lumea noastră interioară și exterioară, va include și persoanele 

din jurul nostru. O rețea de suport poate arăta în practica foarte diferit pentru fiecare 

dintre noi. Iată câteva idei pentru a începe acest proces: 

 

• reflectă asupra tipurilor de sprijin de care ai nevoie! Uneori, avem nevoie de 

sprijin emoțional în momentele dificile, alteori de sprijin financiar temporar, de 

a avea un timp bun, de a merge în călătorii, sau a avea un partenerx cu care 

să faci spor sau cu care să te motivezi pentru a mânca mai bine pentru corpul 

tău 
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• identifică ce persoane din jurul tău te fac să te simți în siguranță, și pe care te 

poți baza pentru nevoile identificate mai sus. Uneori poate părea tranzacțional 

să ne compartimentalizăm prieteniile, însă atâta timp cât o prietenie este mutual 

benefică, bazată pe comunicare, consimțământ și încredere, atunci poți să își 

creionezi prieteniile așa cum ai nevoie, să ceri și să oferi în același timp 

 

 

  

 

 

• discută cu prietenx identificați mai sus despre nevoile tale, întreabă-i dacă se 

simt comfortabilx să te sprijine în acele arii. Întreabă-i și pe ei care sunt nevoile 

lor, și gândește-te dacă poți oferi reciprocitate în această relație. Reciprocitatea 

nu trebuie să fie 50% eu, 50% tu, fiecare relație are o combinație unică- de 

aceea e important să verifici cu prietenx dacă se simt bine în relație, cât și ca 

tu să reflectezi dacă primești ce ai nevoie și îți sunt respectate limitele. 

 

 

 


