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Calvin Harris (2016) - How Deep Is Your Love 

I want you to breathe me in/ Let me be your air/ Let me roam your body freely/ No inhibition, no fear 

How deep is your love?/ Is it like the ocean? / What devotion? Are you? / How deep is your love?/ Is it 

like nirvana? / Hit me harder, again / How deep is your love? / Is it like the ocean? / Pull me closer, 

again/How deep is your love?  

Open up my eyes and / Tell me who I am  / Let me in on all your secrets / No inhibition, no sin 

How deep is your love? / Is it like the ocean? / What devotion? Are you? / How deep is your love?/ Is it 

like nirvana?/ Hit me harder, again/ How deep is your love?  

Is it like the ocean?/ Pull me closer, again / How deep is your love?  

So tell me how deep is your love? Can it go deeper? / So tell me how deep is your love? Can it go 

deep? 

 

Lykke Li I (2011) -  Follow Rivers Lyrics 

Oh, I beg you, can I follow? / Oh, I ask you, Why not always? / Be the ocean, where I unravel / Be my 
only, be the water where I'm wading / You're my river running high, run deep, run wild 

I, I follow, I follow you/ Deep sea baby, I follow you / I, I follow, I follow you / Dark doom honey, I 
follow you 

He's a message, I'm the runner / He's the rebel, I'm the daughter waiting for you / You're my river 
running high, run deep, run wild/ You're my river running high, run deep, run wild 

 

Deftones (2005) - "Be Quiet And Drive (Far Away)" 

This town dont feel mine / I'm fast to get away-FAR  

I dressed you in her clothes / Now drive me far - away, away, away  

It feels good to know your mine / Now drive me far - away, away, away 

FAR away / I dont care where just FAR - away / And I dont care  

FAR – away / And I dont care where just FAR - away [x3] 

 

 

  



Tipuri de atașament (John Bowlby, O bază de siguranță, București: Trei) 

 Atașament sigur: „individul are încredere că părintele (sau figura parentală) va fi disponibil, responsiv 

și îi va oferi ajutor dacă se va confrunta cu situații potrivnice sau înfricoșătoare. Având această 

garanție el explorează cu curaj mediul înconjurător. Acest tipar de atașament este susținut de un 

părinte care este disponibil imediat, percepe semnalele copilului său și răspunde cu afecțiune atunci” 

(p.200) 

 Atașament anxios cu rezistență: „individul nu are certitudinea că părintele va fi disponibil sau 

responsiv, sau că îl va ajuta în cazul în care îl solicită. Datorită acestei incertitudini, individul este în 

permanență predispus la anxietate de separare, tinde să se agațe și manifestă anxietate în legătură cu 

explorarea mediului. Acest tipar, în cadrul căruia conflictul este evident, este susținut de un părinte 

care uneori este disponibil îl ajută, dar alteori, nu; de asemenea acest tipar este susținut, așa cum 

arată rezultatele studiilor clinice, de separări repetate și de amenințări cu abandonul folosite ca mijloc 

de control”. (p.201). 

 Atașament anxios cu evitare: „individul nu are încredere că, dacă va căuta protecție, i se va răspunde 

și va fi ajutat; din contră el se așteaptă să fie refuzat categoric. În cazul în care un individ prezintă într-

un grad ridicat acest tipar de atașament, el încearcă să-și trăiască viața fără iubire și sprijinul celorlalți, 

încearcă să devină independent din punct de vedere emoțional, iar mai târziu ar putea fi diagnostica 

ca având o personalitate narcisică sau un Sine Fals.” (p.201) 

 

Mutualitate și asincronie [Jessica Benjamin] 

Jessica Benjamin, 1988. Bonds of Love. Psychoanalysis, Feminism, and the Problem of Domination, pp. 27-29. 
New York: Pantheon Books. 
 

„Studiu interacțiunilor din timpul jocului relevă ca principala modalitate prin care sugarul își 

regularizează propriile sentimente, propriile stări emoționale, este prin a acțiunea asupra partenerului 

extern. A fi capabil de a se simți mai bine este direct dependent de capacitatea de a-și face partenerul, 

de a-l face pe celălalt să acționeze în rezonanța cu propriile trăiri. „Miza aici este mare. Copilul are 

nevoie de o experiență integrativă prin care acțiunile sale restructurează lumea externă” (Stern, 1977. 

Prima relație) – ceea ce face sugarul este să își schimbe pe celălalt. Pentru că aceste acte sunt încărcate 

cu emoții, cu plăcere și cu durere, a acționa asupra lumii înseamnă de asemenea să fie capabil să îți 

schimbe propriile sentimente „în direcția dorită”. În aceste interacțiuni, când stimularea devine mult 

prea intensă, copilul își regularizează propriul nivel de entuziasm prin întoarcerea capului în altă direcție. 

Dacă partenerul citește aceasta corect, ca un mesaj de retragere, sugarul va avea experiența unei 

detensionări fără a pierde legătura și fără să iasă cu totul din acest schimb. Sugarul poat să își controleze 

propriul nivel de entuziasm prin direcționarea celuilalt. Acum poate să simtă că atât lumea răspunde 

cât și că este o prezență. Dacă sugarul nu are succes, va simții simultan o pierdere a controlului intern 

și extern.” 

 

„De asemenea observăm cum regularizarea mutuală și acordajul poate să dispară: când copilul este 

obosit și neclar, când mama este plictisită și în depresie, sau când copilul nu răspunde și acest lucru o 

face pe mamă anxioasă. Atunci vom vedea nu doar absența jocului, dar și un fel de anti-joacă în care 

frustrarea și căutarea recunoașterii este dureros de clară. Interacțiunea fără succes este uneori la fel de 

fin reglată precum cea plăcută. Fiecare efort al copilului de a se retrage din stimularea mamei, prin 

evitarea privirii sale, prin întoarcerea capului, prin retragerea corpului, este urmat de răspunsul mamei 

de a „fugi” după copil. E ca și cum mama anticipează retragerea copilului cu o acuratețe de o fracțiune 

de secundă și citește acest mesaj de nevoie de spațiu ca o sursă de frustrare legată de propriului efort 

de a fi recunoscută. Așa cum răspunsul pozitiv al copilului poate să fie pentru mamă o afirmație a 

propriei sale existențe, lipsa de răspuns a copilului poate să aducă a o distrugere teribilă a încrederii în 



sine ca mamă. Mama, care gâdilă, împunge, împinge, mângâie și strigă „uite-te la mine” la copilul său 

neresponsiv, creează un ciclu negativ de recunoaștere, pornind de la disperarea de a nu fi recunoscută. 

Aici, în primele interacțiuni sociale vedem cum căutarea recunoașterii poate deveni o luptă de putere: 

cum aserțiunea poate deveni agresiune.” 

 

„Dacă luăm aceste interacțiuni fără succes ca model , putem vedea cum această balanță foarte fină 

dintre recunoaștere mutuală o ia pe căi greșite. Copilul pierde capacitatea de a se simți unit și în acordaj 

precum și oportunitatea să fie apreciat (cunoscut) de către mamă. Nu poate niciodată să se angajeze 

sau să se retragă complet din această interacțiune lipicioasă, frustrantă. Nici separarea, nici uniunea nu 

este posibilă. Chiar și atunci când se retrage trebuie să își monitorizeze acțiunile mamei pentru a scăpa 

de ele: chiar și retragerea nu este simplă. De aceea copilul nu o pierdere niciodată din vedere, dar 

niciodată nu o vede clar; niciodată nu se desprinde complet de ea și niciodată nu o lasă pe de-a întregul 

înăuntru. În balanța ideală, o persoană poate să fie complet auto-absorbită în sine sau să fie pe de-a 

întregul receptiv la altcineva, este capabil să fie singur și să fie împreună. În ciclurile negative de 

recunoaștere singurătatea este posibilă doar prin distrugerea celuilalt intrusiv, că rezonanța este 

posibilă prin renunțarea de sine în altcineva.” 

 

„Dacă eșecul mutualității timpurii pare să aducă formarea unor granițe defensive între înăuntru și afară, 

experiența pozitivă a acordajului permite individului să mențină granițe permeabile și să intre mult mai 

ușor în stări în care există o suspendare momentană a granițelor simțite dintre afară și înăuntru. 

Capacitatea de a intra în stări în care distinctivitatea și uniunea să fie reconciliate stă la baza celor mai 

intense experiențe ale vieții erotice adulte. În uniunea erotică putem să simțim acel fel de recunoaștere 

mutuală în care amândoi partenerii se pierd unul în altul fără pierdere de sine; ei pierd conștiința de 

sine fără pierderea conștientei de sine. Așadar experiența timpurie a recunoașterii mutuale deja 

prefigurează dinamismul vieții erotice.” 


