
 
 

English Romanian / Română 

Mind to Mind 
Positive mental wellbeing means feeling good about ourselves, the 

world around us and being able to get on with life in the way we want. 

Research evidence shows us there are 5 key things we can do to help 

improve our mental wellbeing. 

De la minte la minte 
O bună stare mintală înseamnă să ne simțim bine cu noi înșine, cu 

lumea din jurul nostru, și să fim capabili să ne trăim viața așa cum ne 

dorim. 

Dovezile cercetărilor ne arată că există 5 lucruri cheie pe care le putem 

face pentru a ne îmbunătăți starea mintală. 

1. Connect with other people  

Humans are social beings, so having good relationships with people 

around us is important for our mental wellbeing. Reaching out and 

building stronger relationships with others, whether that’s with friends, 

family, neighbours, colleagues or people in our communities, can help 

us to share our feelings and gain emotional support.  

1. Conexiunea cu alte persoane  
Oamenii sunt ființe sociale, așadar clădirea de relații bune cu cei din 

jurul nostru este importantă pentru buna noastră stare mintală. 

Comunicarea și clădirea de relații mai puternice cu ceilalți, fie că este 

vorba de prieteni, familie, vecini, colegi sau persoane din comunitățile 

noastre, ne pot ajuta să ne împărtășim sentimentele și să obținem 

sprijin emoțional.  
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2. Take notice  

Being more aware of what is happening in the present moment, of our 

thoughts, feelings and of the world around us, enhances our wellbeing. 

This is also known as ‘mindfulness’. Taking time to notice the moment, 

environment and nature around us can help us enjoy life more and 

understand ourselves better.  

2. Observația  
Să fim mai conștienți de ceea ce se întâmplă în momentul prezent, de 

gândurile, sentimentele noastre și de lumea din jurul nostru, ne 

sporește starea de bine. Acest lucru este cunoscut și drept 

„mindfulness” (prezență activă). Să ne facem timp pentru a observa 

momentul, mediul și natura din jurul nostru ne poate ajuta să ne 

bucurăm mai mult de viață și să ne înțelegem mai bine pe noi înșine.  

3. Be active  

Being active is good for our physical health but it can also help improve 

our mental wellbeing. It’s best to find enjoyable activities that you can 

build into a routine. This could be anything from slow, gentle activities 

such as stretching exercises, to faster, more intense activities such as 

jogging.  

3. Mișcarea  
Mișcarea este bună pentru sănătatea noastră fizică, dar ne poate ajuta 

și la îmbunătățirea stării noastre mintale. Cel mai bine este să găsiți 

activități plăcute, pe care să le puteți încorpora în rutina zilnică. 

Acestea pot fi orice, de la activități lente, blânde, cum ar fi exercițiile de 

întindere, până la activități mai rapide și mai intense, cum ar fi 

joggingul.  

4. Help others 4. Ajutorul oferit celorlalți 
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Doing nice things for others, whether small or large, can help you and 

them feel more positive. Small acts of kindness towards other people, 

such as saying “thank you”, making someone a cup of tea or paying 

someone a compliment, or larger ones like volunteering, can help us 

feel happier, give us a sense of purpose and connect with others.  

Gesturile frumoase pentru ceilalți, fie ele mici sau mari, vă ajută pe 

dumneavoastră și pe ei să vă simți mai bine. Micile acte de bunătate 

față de ceilalți, cum ar fi să spunem „mulțumesc”, să facem cuiva o 

ceașcă de ceai sau să-i adresăm un compliment, ori alte gesturi mai 

mari, cum ar fi voluntariatul, ne pot ajuta să ne simțim mai fericiți, ne 

dau sentimentul că avem un scop și ne ajută să ne conectăm cu 

ceilalți.  

5. Learn new skills 

Learning new skills that we enjoy can boost our self-esteem and 

confidence. These can be small things, such as cooking something 

new, trying a new hobby or, taking on a DIY project, or they can be 

bigger things, such as signing up to course, or taking on a new task at 

work.  

5. Deprinderea de noi abilități 
Deprinderea de noi abilități care ne plac ne poate crește stima și 

încrederea de sine. Acestea pot fi lucruri mici, cum ar fi să gătim un 

preparat nou, să încercăm un nou hobby sau să începem un proiect de 

bricolaj, sau pot fi lucruri mai ample, cum ar fi înscrierea la un curs sau 

preluarea unei noi sarcini la locul de muncă.  

For more information in Romanian go to 

www.nhsinform.scot/translations/languages/romanian 

Pentru mai multe informații în română, accesați 

www.nhsinform.scot/translations/languages/romanian 
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