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Artterapia, creatorul uman și sentimentul de măiestrie
Artterapeut drd., artist plastic Naiana Vatavu1
Universitatea din București

Ce este terapia prin artă ?
Artterapia presupune utilizarea artei plastice (desen, pictură,
modelaj, sculptură) în scop terapeutic sau reeducativ. În sens larg, artterapia
presupune reunirea mai multor activități creative sub același obiectiv.
Expresia generică „art-terapie” include toate formele de artă: dansterapie,
meloterapie, dramaterapie, arte plastice, unele forme de ergo-terapie. În
ambele accepțiuni, artterapia se desfășoară într-un cadru terapeutic
derulându-se fie între două persoane, fie în cadrul unui grup. În prezent,
există multe grupuri sau cluburi ce au la bază tehnici artterapeutice, în
special datorită caracterului lor extrem de ofertant.
În sens restrâns, luând în calcul doar artele plastice, artterapia a luat
naștere ca urmare a dezvoltării unui set de tehnici folosite la început în
spitalele de psihiatrie, unii medici acordând o atenție deosebită produselor
creativității pacienților. Acest interes pentru arta patologiilor a crescut
culminând cu elaborarea diagnosticelor pentru pacienți pe baza produselor
expresive ale acestora. În ceea ce privește copiii, datorită vârstei și
posibilităților de exprimare prin artă, se recomandă folosirea tehnicilor
expresiv-creative. Aceste activități sunt privilegiate în lucrul cu adolescenții
sau copiii datorită barierelor în comunicarea verbală existente de multe ori
fie datorită posibilităților limitate de exprimare, fie datorită vârstei foarte
mici, limbajul verbal nefiind accesibil deocamdată. Ceea ce separă
artterapia de terapia tradițională este scopul său ultim terapeutic, de
reeducare: produsul artistic nu constituie un scop în sine, ci este considerat
un mijloc (cale, pretext terapeutic) de schimbare și progres. Analiza
ulterioară a lucrării de artă, fie că vorbim despre analiza de conținut, fie
despre analiza formală, depinde în mare măsură de formarea terapeutică a
psihologului. Practicile artterapeutice urmăresc decriptarea relațiilor sau
comunicarea: raportarea la un altul, raportarea la grup, la expoziție, relația
dintre vizibil și invizibil, ceea ce este revelat, observabil sau explicit și ceea
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ce este ascuns, implicit, relația cu materialitățile diverse ale obiectelor
(consistență, urmă, maleabilitate). Datorită acestor multiple modalități de
expresie, conceptul de artterapie sfârșește prin a acoperi o gamă vastă de
aplicații încă neelucidate științific/temeinic. Prin urmare, mulți preferă să
folosească sintagme precum „artă și terapie” sau „artă în terapie” sau, mai
general, „pretexte/mijloace terapeutice”. Cu toate acestea, există puncte de
vedere tributare beneficiilor multiple derivate din valențele multifațetate ale
artterapiei: procesul creator, lucrul cu relația interior/exterior sau cu corpul
și sensibilitatea, dimensiunea culturală (spațiul tranzițional). Două procese
majore determină accesarea și experimentarea deplină a procesului de
creație: prima este sentimentul ,,nașterii” sau al creației propriu-zise.
Instanța de „creator” a ființei umane are puternice valențe curative având
totodată puterea de a (re)transforma conținuturi și resurse pentru obținerea
unui obiect/conținut finit cu sens. Al doilea proces este experimentarea
sentimentului de măiestrie. Acest sentiment, în special atunci când îl
secondează pe primul, are o importanță majoră în reechilibrarea problemelor
din sfera imaginii de sine distorsionate. Sentimentul măiestriei îi redă
persoanei „puterea”, restructurează și ne oferă o oglindă către noi înșine.
Instanța de creator a ființei umane a fost magistral descrisă de
Proust: „(...) Pentru a te plimba prin văzduh, nu este nevoie să ai
automobilul cel mai puternic, ci un automobil care, nemaialergând pe
pământ și tăind printr-o verticală linia pe care o urma, să fie capabil să-și
convertească în forță ascensională viteza orizontală. Tot astfel, cei care
produc opere geniale nu sunt cei care trăiesc în mediul lor cel mai delicat,
cei care au conversația cea mai strălucită, cultura cea mai întinsa, ci aceia
care au avut puterea, încetând dintr-o dată să trăiască pentru ei înșiși, să facă
din personalitatea lor un fel de oglindă, astfel încât viața lor, oricât de
mediocră, de altfel, ar fi fost din punct de vedere monden, și chiar, într-un
anume sens, intelectual, să se reflecteze aici, geniul constând în puterea de a
reflecta și nu în calitatea intrinsecă a spectacolului reflectat” (Proust, 2012).
Autorul surprinde chintesența travaliului creator, capacitatea de a te
arăta lumii prin ceva autentic, ceva neatins de influențe exterioare,
mondene, sociale, ceva ce este doar al tău, un dar personalizat, pe care îl
traduci în simboluri și îl transformi cu modestie într-o mărturie a acelei părți
din tine căreia îi oferi libertatea absolută de a fi peste tot și nicăieri în
același timp.
Ce anume face ca o persoană înzestrată sau creativă să înceapă să
scrie, să picteze, să cânte? Ce anume o determină să își ia zborul când toți
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ceilalți rămân lipiți de pământ? Poate că aceasta este o cale de a lupta
împotriva morții sau o modalitate prin care artistul se transformă pe sine
creând ceva nou, lăsând astfel o moștenire. Însă lupta împotriva dispariției
nu poate să explice în totalitate travaliul creator. A crea nu presupune doar a
munci, a „ expulza”, ci și a te lăsa muncit. Perspectiva psihanalistului Didier
Anzieu mi se pare revelatoare: „A crea înseamnă a te lăsa muncit, lucrat în
gândirea ta conștientă, preconștientă și inconștientă, dar și în corp sau cel
puţin în Eul tău corporal, ca și la îmbinarea, disocierea și reunificarea lor
întotdeauna problematice. Corpurile artistului: corpul lui real, corpul lui
fantasmatic sunt prezente pe parcursul întregului său travaliu țesând urme,
locuri, figuri în trama operei sale” (Anzieu, 2004, pg. 53). Legătura
inconștientului cu procesele creatoare i-a preocupat în egală măsură atât pe
psihanaliști, cât și pe artiști. Astfel, o dată cu popularizarea psihanalizei,
numeroși artiști au admis nu doar intuitiv, ci și în cunoștință de cauză,
importanța rolului straturilor profunde ale psihicului în procesul creator.
Influența psihanalizei în operele suprarealiștilor care foloseau ca sursă de
inspirație visul (Dali, Chagall, Miro, Klimt) reprezintă, în viziunea autoarei
Janine Chasseguet-Smirgel, o cale de a opune rezistență în fața invaziei
spontane a proceselor primare. Însă în afară de suprarealiști, un număr
destul de mare de artiști ne lasă informații cu privire la opere în jurnalele lor
de creație. Kandinsky - „Spiritualul în artă”, Paul Klee sau Bazaine - „Note
asupra picturii actuale”. Ultimul nu ezita să spună: „Avem sentimentul că
recunoaștem încetul cu încetul o pânză care se face, fără a ști vreodată care
va fi exact adevăratul ei chip (...) câți pictori, și dintre cei mari, nu se lasă
duși astfel, în mod obscur, de la un capăt la altul, de o senzație violentă, dar
neformulată și de câteva pete dezordonate, până la împlinirea operei, fără
niciun dubiu prefigurată exact în inconștient, pe care inteligența lucidă o
controlează, dar în prevederea, cu atât mai mult în suscitarea, căreia a
întâmpinat multe dificultăți?” (Bazaine apud Chasseguet-Smirgel, 2002, pg.
30). Concomitent cu traversarea procesului de creație, persoana
experimentează și sentimentul măiestriei. Sentimentul măiestriei nu este
însă singurul efect benefic al artterapiei. Conform lui Fabini (2006),
principalele efecte ale artterapiei sunt:
1. stimularea creativităţii şi a unui mod de viaţă creativ
2. le redă clienţilor încrederea că sunt capabili să creeze ceva
3. orientează procesele inconştiente prin acţiunea creativă pentru a
obţine ameliorarea stării emoţionale.
Există foarte multe tehnici artterapeutice care permit realizarea unor
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obiecte frumoase, care îi pot face pe creatorii acestora să se simtă mândri şi
să trezească sentimentul măiestriei, sentiment extrem de gratificant care
poate avea un impact major în sfera imaginii de sine atât la persoanele fără
deficienţe, cât şi la persoanele cu dizabilităţi. În special persoanele cu
dizabilități sunt cele pentru care sentimentul măiestriei are puternice
valențe (re)transformative, mai ales în contextul în care acestea
experimentează frecvent sentimente opuse, cum sunt cel de neputință
sau cel al lipsei valorii personale. Cel mai mare beneficiu pe care îl aduce
terapia prin artă acestor persoane este experimentarea stării de bine în
timpul activităţii şi trăirea sentimentului de mândrie sau satisfacţie atunci
când lucrările lor sunt apreciate de semeni. Compensarea prin artă este o
resursă importantă în terapia persoanelor cu dizabilităţi (Kranowitz,
2012). Copiii cu TSA (Sindrom Asperger și Autism înalt funcțional) de
exemplu răspund pozitiv activităților creative, atitudinii încurajatoare și
flexibile a terapeutului fiind capabili să ofere răspunsuri adaptate cerințelor
ce vin dinspre mediu. Adaptarea acestor cerințe la nevoile lor bazale
(organizare, eliminarea distractorilor, oferirea gradului potrivit de stimulare
senzorială) și gestionarea activităților în mod creativ sunt principalele
repere metodologice potrivite în asistarea unor astfel de cazuri. Alături de
respectarea unicității și a preferințelor fiecărui copil, strategiile mai sus
enumerate pot fi implementate cu succes în orice tip de intervenție din
domeniul Tulburărilor de Spectru Autist. Prin intermediul terapiilor
creative, copiii pot să îşi acceseze resursele într-o manieră non-formală; pot
să îşi maximizeze creativitatea, spontaneitatea şi abilităţile de a dezvolta
jocul simbolic (Mitrofan, Vasile, 2007).
Terapia prin artă se bazează pe proprietatea artei de a opera ca
mediator şi are ca fundament o interacţiune tripartită: creator - lucrare receptor îndeplinind trei funcţii majore:

oferă posibilitatea diagnosticării şi comunicării prin artă, terapeutul
putând să identifice şi să interpreteze datele psihologice

experienţele şi trăirile pot fi remodelate în spaţiul estetic, cu
amplificarea perspectivelor asupra istoriei personale de viaţă

activarea resurselor creative în şi prin artă şi ale structurilor
compensatorii care pot oferi şanse mai mari de integrare socială
În cadrul unui articol despre centralizarea studiilor de artterapie
publicate între anii 1987 și 2004 în cadrul revistei „Art therapy: Journal of
AATA”, Metzl (2008) face câteva observații interesante: în primul rând,
atestă trendul ascendent în ceea ce privește numărul articolelor apărute în
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ultimii ani. Dezvoltarea cercetărilor din câmpul artterapiei este totuși
dominată de tendințe opuse care „mișcă” studiile dintr-o direcție în alta,
făcând imposibilă trasarea unui numitor comun: pe de o parte, există studii
tributare științelor sociale care se dezvoltă conform paradigmei moderne
centrate pe generalizare și standardizare; însă și studiile clinice care
presupun folosirea tehnicilor artterapeutice cu pacienții clinici sunt într-o
continuă creștere. Încercările cercetătorilor din domeniu au fost orientate
către găsirea metodologiilor care să fie atât flexibile cât și structurate pentru
„a reprezenta conceptul de artterapie care este atât profund cât și amplu”
(Vick apud Metzl, 2008). Tensiunile create în lumea științifică între
paradigma modernă (al cărei corespondent în cercetarea socio-umană este
cercetarea cantitativă) și cea post-modernă (cercetarea calitativă) au avut
ecou și în domeniul atât de nou încă al artterapiei. Artterapeuții au răspuns
în moduri foarte diferite acestor tensiuni: pentru unii dintre ei, găsirea unei
metodologii de cercetare proprie artterapiei este o necesitate (Wadeson apud
Metzl, 2008), iar pentru alții, ralierea la investigarea de tip socio-uman prin
adaptarea metodologiei este calea cea mai simplă; pentru o ultimă categorie,
specificul artterapiei, prin extenso și al cercetării din acest domeniu, este
însăși centrarea pe client, pe proces și pe sine, un astfel de demers fiind prin
excelență individual, ca atare putând fi sondat doar cu ajutorul metodologiei
calitative: studii de caz, eseuri. Metzl constată faptul că reacția majorității
artterapeuților nu este nici una dintre cele descrise mai sus, ci este evitarea cu toate că foarte mulți specialiști profesează în acest domeniu, foarte puțini
sunt dispuși să se angajeze în cercetare poate datorită incertitudinii
epistemice care planează asupra cercetării artterapeutice.

Bibliografie
Alavinezhad, R., Mousavi, M., Sohrabi, N. (2014). Effects of Art Therapy
on Anger and Self-Esteem in Aggressive Children, Social and
Behavioral Sciences 113, 111-117.
Anzieu, D. (2004). Psihanaliza travaliului creator. Bucureşti: Editura Trei.
Donohue, K.T. (2011). Expressive Arts Therapy, http://www.ieata.org/ International Arts Therapy Association.
Dubois A.M., Samuel-Lajeunesse, B. (1998). L’art en Therapie en 1997.
Synapse, 149, 27-30.

5

REVISTA DE TERAPII CREATIV-EXPRESIVE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ UNIFICATOARE

Vol. 1, Nr. 1, 2014

Koplewicz, S., Goodman, R.F. (ed.). (1999). Childhood revealed: art
expressing pain, discovery and hope/foreword by Katie Couric. New
York, USA: Abrahams Inc.
Kranowitz, C. (2012). Copilul desincronizat senzorial. București: Editura
Frontiera.
Lu L., Petersen, F., Lacroix, L., Rousseau, C. (2010). Stimulating Creative
Play in Children with Autism through Sandplay. The Arts in
Psychotherapy, 37(1), 56-64. Doi: 10.1016/j.aip.2009.09.003
Metzl, E.S. (2008). Systematic Analysis of Art Therapy Research Published
in Art Therapy. Journal of AATA between 1987 and 2004. The Arts
in Psychotherapy, 35, 60-73.
Mitrofan, I., Vasile, D. (2007). Terapii de familie. București: Ed. SPER.
Proust, M. (2012). În căutarea timpului pierdut - La umbra fetelor în floare.
București: Editura ART.

6

REVISTA DE TERAPII CREATIV-EXPRESIVE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ UNIFICATOARE

Vol. 1, Nr. 1, 2014

Cinematerapia. Filmul ca ecran de proiecție și stimul pentru
„re-construcția” umană
Asist. univ. drd. Sorina Daniela Dumitrache2
Universitatea din București, Institutul SPER

Asemenea interpretării viselor,
analiza reacțiilor emoționale
provocate de filme deschide o fereastră către
propriul suflet. (Birgit Wolz)

Filmul a devenit, în prezent, cea mai populară formă de artă și este
utilizat ca formă de relaxare și divertisment de către oameni de toate
categoriile de vârstă. Însă filmele îndeplinesc mult mai multe funcții, printre
care cea educațională, funcția cathartică, estetică ș.a. Folosit adecvat, filmul
este mai mult decât un simplu instrument de divertisment, el poate fi o
bogată sursă de informații, dar și un bun catalizator pentru propria
dezvoltare. Tuturor ni s-a întâmplat să părăsim o sală de cinema încărcați de
emoții pozitive sau reflectând la anumite aspecte importante ale propriei
vieți ori poate dornici să explorăm anumite subiecte sensibile. Acest
puternic liant între personaje, lumea imaginară și lumea noastră reală, poate
constitui o bază, un fundament în procesul autocunoașterii, intercunoașterii
umane și dezvoltării personale. Afirmăm astfel că filmul are un puternic
efect educativ, dar și unul transformativ, de schimbare lăuntrică pozitivă,
care generează în lanț transformări pozitive pe mai multe planuri și nivele.
Despre cinematerapie s-a vorbit încă de la începutul anilor 1990 și sau scris o mulțime de materiale despre efectele utilizării filmului în diferite
scopuri. Există numeroase cărți motivaționale ce recomandă filme pentru
diferite probleme unor palete foarte largi de consumatori. Totodată, anumiți
autori recomandă filme unor profesioniști din domenii variate în scopul
sprijinirii acestora în procesul de perfecționare la nivel profesional.
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Este cunoscut faptul că arta a avut întotdeauna o putere magică,
curativă asupra stării de spirit a individului. Folosind efectul puternic
evocator, simbolic și imagini alegorice de film, cinematerapia lucrează
cu emoțiile care emerg din vizionarea filmului. Iar această imersie întrun ocean de emoții autentice, dincolo de logica aparentă a căilor
convenționale, ce o presupune lucrul cu filmul, stimulează procesele de
schimbare și de dezvoltare personală.
Cinematerapia constituie astfel o incursiune inedită în lumea
filmului ca spaţiu al interconexiunilor între arta cinematografică,
lumea ficțională și viața noastră cotidiană, reală. Acest spațiu este unul
al reflexiei propriilor noastre credințe, gânduri, trăiri, emoții, experiențe,
nevoi, și sprijină procesele de căutare, cunoaştere, întâlnire cu noi înșine (în
faţa ecranului şi dincolo de el), de descoperire a unor resurse nebănuite, de
creștere și evoluție personală.
Terapia cu ajutorul filmului a fost privită, înțeleasă, abordată și
definită în mod variat de către practicieni și cercetători, fiecare subliniind-i
modalitățile de utilizare, beneficiile și limitele. De pildă, Angela Zhe Wu,
psihoterapeut la Mental Research Institute de la Palo Alto, descrie
cinematerapia ca fiind „o metodă creativă de intervenție terapeutică, în
care terapeutul folosește filmul ca instrument-metaforă pentru a susține și
încuraja procesul de auto-explorare, vindecare și transformare personală”
a clientului (Zhe Wu, A., 2008, p. 6).
În accepțiunea noastră, cinematerapia este o tehnică modernă ce
implică utilizarea filmului ca suport în procesul dezvoltării, maturizării
personale și interpersonale a individului, consilierii și psihoterapiei
individuale, familiale și de grup, într-un cadru terapeutic bine definit,
cu o atmosferă relaxantă și destinsă, în care participantul sau
participanții, după caz, sunt invitați și ghidați să urmărească filmul
într-o stare de conștiență sporită, fiind ancorați și conectați continuu la
trăirile și stările lor, generate de vizionarea filmului, sub ghidajul unui
specialist, respectiv un consilier psihologic sau psihoterapeut cu
competențe în această tehnică.
Filmele, alese întotdeauna în funcție de specificul grupului de
participanți, sau, în funcție de problematica cu care se confruntă
clientul, și folosite într-un cadru terapeutic adecvat, au o incontestabilă
putere „(re)creatoare” de noi înșine. În cadru cinematerapeutic, experiența
cineatică este una specială, filmul funcționează ca un ecran de proiecție și
stimul pentru participanți și contribuie la „reconstrucția” umană.
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Efectul puternic al filmului este datorat influenței mai multor factori:
imaginile, decorul, coloana sonoră, dialogul personajelor sau monologurile
lor (interioare), luminile, diferitele unghiuri ale camerei de filmat,
complexitatea personajelor și șarmul actorilor. Toate acestea constituie un
melanj regizoral care face ca barierele pe care ni le impunem și care ne
împiedică să accesăm diferite conținuturi intrapsihice sau intrapersonale,
intrafamiliale să dispară. În lucrul cu filmul, cenzura și mecanismele de
defensă se disipează, beneficiarii acestei metode înregistrând câștiguri
semnificative în tot ceea ce înseamnă un mai bun contact cu ceea ce sunt ei
în realitate, cu nevoile și așteptările lor reale, cu grijile, preocupările,
aspirațiile și visele lor, cu resursele și posibilitățile lor reale.
Beneficiarul are astfel șansa să descopere secvențe și cadre din
propriul „film interior”, să le imortalizeze, să le îmbogățească și să le
„editeze” sau transforme în vederea unei creșteri pozitive și durabile a lui și
a celorlalți. Astfel, participantul este nu doar spectator , ci el devine, pe
lângă actor, regizor și scenarist al filmului său interior. Practic, clientul
va fi ghidat de către terapeut să se descopere pe el însuși în film sau să
găsească similarități cu viața lui personală, în vederea unei mai bune
înțelegeri a experiențelor pe care le traversează, a problemelor cu care se
confruntă, descoperirii unor noi perspective și posibile căi de depășire a
obstacolelor care îi îngrădesc puterea de schimbare, regenerare și fericire.
În absența ghidajului trainerului, efectele vizionării filmului, cele
care aduc în mod real foloase individului, sunt cu mult minimizate și mai
ales există riscul ca beneficiarul să se cufunde perpetuu în lumea
fantasmatică a filmului, să fugă de problemele curente, să refuze contactul
direct și autentic cu realitatea sa cotidiană. Chiar în condițiile în care se va
afirma că sunt persoane care pot viziona filmul într-o stare de conștiință
sporită, ne simțim obligați să reafirmăm faptul că, fără suportul
trainerului și în absența cadrului terapeutic, nu putem vorbi de
cinematerapie, ci, mai degrabă, de o formă de pseudo-terapie autoadministrată. Deși pot exista efecte pozitive ca urmare a vizionării unui
anumit film și chiar pot apărea insight-uri, totuși nu trebuie să confundăm
acest lucru cu un demers cinematerapeutic care presupune un proces mult
mai laborios, un travaliu restructurativ și regenerator mult mai amplu.
Diferența esențială între cinematerapia utilizată în manieră
experiențial-unificatoare (CT.E.U) și cea utilizată în alte paradigme (de
ex. cea cognitiv-comportamentală), este aceea că, în CT.E.U., filmul este un
pretext de analiză, acesta nu se utilizează ca prescripție, ci terapeutul face
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uz de dimensiunea provocativă a materialului cinematic (vezi și figura de
mai jos).
Figura 1. Funcția terapeutică a filmului (utilizat în cadrul CT.E.U.3)

Cinematerapia utilizată în manieră experiențial-unificatoare se
centrează pe analiza personajelor din film, a relațiilor dintre acestea și alte
personaje din film și maniera în care toate acestea sunt percepute de client.
Esențială în cinematerapie este analiza reacției celui care a vizionat
filmul, prezența și ghidajul trainerului fiind fundamentale pentru reușita
acestui proces.
Astfel, într-un demers cinematerapeutic, trainerul va exercita
simultan mai multe roluri, și anume de participant-spectator, de
observator, de scenarist al ședinței și al ghidajului meditativ
(instrument definitoriu pentru cinematerapia în manieră experiențialunificatoare) și de terapeut.
Într-un alt plan, tot în cadrul aceluiași proces, participanții au
rol de spectatori activi, de actori, ulterior putând exersa cu mai mare
abilitate și rolurile de scenariști și regizori ai propriei vieți.

3

Cinematerapia În Manieră Experienţial-Unificatoare
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Avantajul cel mai important al integrării filmelor în procesul de
consiliere și dezvoltare personală este acela că produsele cinematografice
servesc ca metafore și alegorii, în același fel ca miturile, poveștile, fabulele,
care au fost și sunt utilizate în mod curent în scopuri terapeutice.
Figurile 2, 3. Imagini de la un workshop de cinematerapie cu un
grup de studenți.

11

REVISTA DE TERAPII CREATIV-EXPRESIVE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ UNIFICATOARE

Vol. 1, Nr. 1, 2014

Grupurile și indivizii sunt extrem de receptivi la această modalitate
de lucru cu ajutorul filmului, participanții explorându-și universul interior
prin identificarea cu unele personaje sau pornind de la temele centrale
oferite de film, resemnificându-și astfel universul personal, restructurânduși și transformându-și propriul scenariu de viață.
Figurile 4, 5. Imagini de la un workshop de cinematerapie cu un
grup mixt, studenți și specialiști.
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Foarte multe filme conțin mesaje legate de sensul vieții, arta unei
deveniri armonioase ca individ și membru în societate, ceea ce ne face să ne
gândim la propriile noastre valori și limite, la ceea ce suntem, dorim și
putem deveni, la integrarea noastră cu sens în marele puzzle existențial.
Prin identificarea cu anumite personaje de film, participantul poate
să-și acceseze acele resurse interioare blocate și să devină mai conștient de
forța sa interioară și de ceea ce este cu adevărat, să se descopere pe sine, să
dea un alt sens experiențelor sale de viață și să învețe noi modalități de a-și
utiliza resursele în cotidian.
Figura 6. Experiență cinematerapeutică în grup de studenți.

Prin analizarea reacțiilor la diferite personaje sau scene displăcute
din film, participanții pot lua contact cu părțile de umbră, iar prin ghidaj și
travaliu terapeutic, își pot integra şi unifica polaritățile. Prin intermediul
cinematerapiei, tinerii intră în contact cu straturile profunde ale psihicului
lor și, ulterior, prin procesele de analiză și resemnificare, pot dobândi noi
perspective asupra lucrurilor, noi comportamente și căi de abordare a vieții,
în general. Utilizat în cadru specializat și în condiții optime, sursă de
inspirație și insight, filmul este un catalizator pentru autocunoaștere,
acceptare, vindecare, creștere și dezvoltare personală.
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Astfel, putem conchide faptul că în ciuda interpretărilor superficiale
la care a fost supusă de-a lungul timpului și în ciuda aparentei simplități,
cinematerapia este o metodă aplicativă complexă, validată științific.
Aceasta nu este o tehnică facilă, accesibilă oricui, ci un instrument
valid în modelarea aspectelor de tip emoțional, valoric și
comportamental ale personalității umane, o tehnică valoroasă și
atractivă care poate fi utilizată cu succes în procesul dezvoltării
personale, în consiliere și în psihoterapie.
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Improvizaţia creatoare prin literatură
(sau despre Poveşti Terapeutice Experienţial-Unificatoare)
Psihoterapeut drd. Vasile Constantin4
Universitatea din București

Ce se întâmplă cu tine atunci când citeşti o poveste? Ce trăiri ai, ce
gânduri, ce emoţii? Care sunt imaginile care îţi vin în minte, corelate cu
ceea ce autorul relatează în acea poveste? Cu siguranţă te regăseşti în ceea
ce un scriitor relatează într-un basm, nuvelă sau roman. Sau poate afli şi
ceva despre tine. Cert e că a asculta, a citi sau a relata o poveste uneori
poate funcţiona ca o sclipire care ne deschide spre anumite căi, uneori
neaccesate. Altfel spus, şi poveştile au valoare terapeutică, favorizându-ne,
într-o anumită măsură, procesul de autocunoaştere şi depăşire a unor bariere
emoţionale care, de multe ori, nu ne dau pace.
Dar ce-ar fi dacă tu însuţi ai fi un scriitor? Ţi-ai aşterne pe hârtie
ceea te frământă, ceea ce te bucură, ceea ce iubeşti la tine sau la alţii. Sau
urăşti. Experienţa personală mi-a demonstrat ca scrisul funcţionează uneori
ca un catharsis destul de puternic. A crea, a scrie şi re-scrie, a imagina, a
povesti, a re-povesti... toate acestea pot funcţiona ca mecanisme de
descărcare, de cunoaştere şi depăşire a blocajelor (pe care, vrem nu vrem, le
avem fiecare dintre noi).
Pornind de la această idee, de la experienţele personale, de la
experienţele celorlalţi, am ales să studiez modul în care scrisul poate deţine
valenţe terapeutice şi de dezvoltare personală.
Dintotdeauna am fost pasionat de literatură, transformându-mă, pe
parcursul anilor, nu doar într-un mare cititor, ci şi într-un mic scriitor, care,
cu fiecare ocazie, îşi aşterne gândurile şi emoţiile pe hârtie, sub forma unor
mici eseuri sau povestioare. În anumite momente ale vieţii mele, pot spune
că activitatea de a scrie astfel de poveşti m-a ajutat enorm în a trece peste
anumite blocaje sau a-mi clarifica anumite lucruri, având astfel şi rol
terapeutic. Au fost momente în care scrisul – crearea de poveşti m-a
determinat să mă eliberez de poveri, poate prea grele şi care nu-mi
aparţineau întru totul. Este unul din motivele pentru care îmi doresc să
4

E-mail: valush_constantin@yahoo.com
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studiez şi să dezvolt un program terapeutic bazat pe improvizaţie literară.
Prin rolul pe care eu l-am oferit aşternerii cuvintelor, m-am auto-ajutat în a
depăşi momente poate ceva mai dificile din viaţa mea. Iar în calitatea mea
de psiholog, îmi doresc să transmit această idee şi altora şi să le ofer
participanţilor la grupurile de dezvoltare personală bazate pe improvizaţie
literară ocazia de a depăşi obstacolele din viaţa lor, aşa cum şi eu am reuşit.
Programul de dezvoltare personală prin improvizaţie creativ-literară
pe care îl desfăşor în momentul de faţă alături de colegele mele, Flavia
Cardaş şi Irina Petreanu, are drept scop valorificarea tehnicii improvizaţiei
literare în Dezvoltarea Personală Unificatoare. Cu fiecare întâlnire,
participanţii la grupurile de dezvoltare personală se transformă în scriitori
care, pornind de la diverse teme sau situaţii provocative, îşi aştern pe hârtie
poveştile, descrierile, gândurile.
Ceea ce este interesant este aspectul înalt proiectiv, astfel că
rândurile aşternute spun ceva despre ei, despre modul lor de a fi, despre
relaţiile lor, despre greutăţile pe care le întâmpină. Însă lucrurile nu se
opresc aici: întrucât lucrul cu tehnica improvizaţiei creatoare prin literatură
este una de tip unificator, acest lucru conduce la o abordare holistă şi
profundă a modului de lucru. Astfel, participanţii la grup nu sunt doar
autorii poveştilor lor. Ei se transformă pe rând în scriitori, personaje
principale, personaje secundare, meta-analişti ai poveştilor, iar mai apoi, pot
reveni la rolul de personaje sau de autori. În acest fel, dezlegarea ghemului
experienţial se realizează fluid, în aşa manieră încât integrarea experienţelor
produse să fie benefice pentru participanţi în cadrul grupului, dar şi pe
termen lung.
În cele ce urmează, în loc de concluzii, vom aşterne frânturi din
poveştile câtorva dintre participanţii la grup. Pe măsura trecerii timpului,
acestea vor deveni tot mai multe, motiv pentru care nu spunem „Sfârşit”,
aşa cum se întâmplă la finalul unei poveşti, ci „Va urma”, căci finalul… este
încă departe:
„«Anonimul» a apărut brusc. La prima vedere, era un om ca toţi
ceilalţi. Dar privind ceva mai în profunzime, ne şi aducem aminte că fiecare
dintre noi e unic în felul lui. Uneori, este nevoie de o privire în urma căreia
să realizezi că fiecare persoană are ceva special. Cât durează să descoperi
acel «ceva»?
O privire caldă, o privire care inspiră răbdare şi înţelegere; este
posibil ca o simplă privire să inspire? Se întâmpla demult această poveste,
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atunci când oamenii nu ascundeau în ei atâta răutate… atunci când timpul
avea altă valoare; atunci când nu eram bombardaţi de informaţii… din care
multe inutile. Anonimul îmi era alături în aceste momente. Cu toate că nu
vorbea, aducea un lucru magic din urmă. Apoi, într-o călătorie sper un peisaj
frumos de munte, a dispărut. Acum privesc peisajul şi îmi amintesc toate acele
moment frumoase. Momente care m-au inspirat. Şi caut să îmi întâlnesc
privirea cu ceea ce este frumos… cu ce se află în spatele aparenţelor.”
„Este vorba despre căutare. O explorare a corpului, a minţii, a
celuilalt. O căutare a sufletelor. Ca într-un balans natural, fiecare mişcare
are rol de descoperire. A Sinelui, a unui întreg Univers. Sunt paşi timizi,
realizaţi cu grija de a nu pierde niciun centimetru neexplorat. Mâinile se
caută, paşii se îndreaptă către cineva. Distanţa se vrea a fi apropiere, dar
călătoria e lungă iar drumul e incert. Ca într-o încăpere întunecată, unde
fiecare mişcare realizată aduce nelinişte, curiozitate...
Balans continuu, mişcare continuă. Un dans ce nu se termină. Un
dans al aşteptării în neştire, un ritm al căutării neîncetate, al prezenţei
neîmplinite: al celuilalt în noi. O căutare a inimilor rătăcite una de alta.
Pierdute în timp, uitate departe. În acest fel, fiecare pas a devenit nesigur
iar strigătul tot mai mare, tot mai intens. Dar totul este departe, iar direcţia
celor doi, una greşită. Ei nu se vor mai întâlni... în timp ce unul reuşeşte
apropierea, celălalt o striveşte.”
„Părea o zi normală, ca şi cele care trecuseră şi, probabil, ca şi
cele ce vor urma. Încerca să îşi dea seama în ce moment se împrăştiase şi
pierduse părţi din ea. Îşi dădea seama ca ajunsese să fie mai multe
persoane. Folosea măşti pentru fiecare moment şi acum realizase ca se
rupsese, ca şi cum fiecare bucată era o parte distinctă şi nu un întreg.
Ar fi dorit să unească aceste persoane şi să fie ea, completă. Dar
încă nu găsise elementul potrivit pentru a le uni. Probabil avea nevoie de
timp să înţeleagă, să accepte şi să creeze din acele figurine pe care le
folosea zilnic, pe ea, cea completă. E greu să lipeşti ceva ce s-a spart dar,
cum nimic nu e imposibil, va veni o zi când toate acele bucăţi lipsă se vor
uni şi va deveni o singură persoană... Un întreg. Se va regăsi.”
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Înşir'te mărgărite
Confecţionarea de podoabe, între artizanat şi art-terapie
Psihoterapeut experienţialist Jeanina Cîrstoiu

Tot ceea ce purtăm, conştient sau nu, are semnificaţie. Cu
semnificaţie universală sau personală, cu ancorare în arhetipuri sau în
amintiri, obiectele cu ,,valoare sentimentală”, statice sau mişcătoare, hainele
şi podoabele noastre povestesc. Ele povestesc celorlalţi despre cum ne
simţim (sau cum am vrea să ne simţim) în clipa aceea. Despre viaţa noastră,
pe care o împodobim mai discret sau mai evident şi pe care ne-o dorim
văzută şi acceptată. Podoabele pe care le purtăm ne ajută în acest sens,
trimiţând ochilor celor din jur semnale, simboluri si metafore.
Astfel, putem purta coliere care ne fac surori cu Cleopatra sau mici
ineluşe din piatră sau scoică, discrete, ce păstrează în ele o clipă anume
dintr-o vară anume; inele care proclamă regalitatea şi impun sărutul mâinii
sau simple cerculeţe care înconjoară inelarul şi sugerează parteneriatul sau
sclavajul conjugal; amulete şi talismane despre care sperăm să ne poarte
noroc, să ne apere de rău şi să ne protejeze gândirea magică. Şi să atragă.
Da, să atragă privirile, să cheme un anumit gest al mâinii care să atingă
podoaba, să întrebe, să dorească să ştie mai mult şi mai de aproape.
Dacă purtarea unei podoabe are o încărcătură emoţională atât de
puternică, confecţionarea conştientă a unei podoabe poate deveni un act
terapeutic. E transpunerea unei întregi poveşti într-un obiect care să
condenseze experienţe, invitaţi, intenţii, declaraţii... şi frumuseţe.
Atunci când o persoană (de obicei o femeie) îşi făureşte propriile
podoabe, este ca şi cum îşi ţine în mâini aspecte din propria viaţă. În ceea ce
mă priveşte, am început lucrul cu mărgelele după primul an de dezvoltare
personală. Mai lucrasem şi până atunci, ocazional, fără să atribui în mod
conştient semnificaţii podoabelor create. Doar că experienţa anului de lucru
cu mine însămi a început să-şi pună amprenta pe toate acţiunile mele, iar
metaforele au început să caute puncte materiale de sprijin şi concretizare.
Am experimentat diverse tehnici de lucru, am luat legătura cu persoane şi
grupuri de lucru ,,handmade”, am participat la ateliere şi târguri, apoi am
organizat şi eu ,,şezători”, întâlniri de lucru în care experimentam tehnici şi

19

REVISTA DE TERAPII CREATIV-EXPRESIVE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ UNIFICATOARE

Vol. 1, Nr. 1, 2014

căutam să găsesc posibilităţi prin care acestea ar putea fi folosite în scop
terapeutic. Şi, pornind din ambele părţi, din lucrul cu mine însămi şi lucrul
cu mărgelele, firele s-au răsucit strâns, redând în forme vizibile mai întâi
propriile mele eforturi de conştientizare, apoi pe ale altor persoane pe care
le-am însoţit în realizarea propriilor lor podoabe.
Spre deosebire de alte producţii cu caracter mai mult sau mai puţin
artistic, desene, picturi, figurine din plastilină, colaje, care, realizate în
spaţiul şi cadrul terapeutic, rămân la terapeut, podoabele lucrate ca suport al
procesului de conştientizare sunt purtate de persoana care le-a lucrat şi pot
reprezenta pentru o vreme mai îndelungată fie o ancoră pentru rezultatele
obţinute prin lucrul terapeutic, fie o provocare pentru un nou val de
conştientizări. De asemenea, unele sunt proiectate astfel încât să poată fi
modificate în timp, sprijinind în acest mod procesele de resemnificare şi
restructurare. Iată câteva exemple:
O recapitulare a istoriei personale, cu trecut, prezent şi viitor aşezate
la un loc. Elementele prinse pe lanţ în puncte precis alese sunt reprezentări
simbolice pentru evenimentele, situaţiile, persoanele, relaţiile, dorinţele şi
speranţele persoanei care a realizat podoaba. O hartă spaţio-temporală a
vieţii, pentru construcţia căreia se leagă şi se dezleagă în mod conştient
amintiri, vise, obiective.
Figurile 1, 2. Recapitularea istoriei personale

Lucrul începe cu momentul prezent, include trecutul şi viitorul, iar
după realizarea produsului, acesta poate fi modificat, completat, refăcut
oricând şi poate fi folosit ulterior în lucrul terapeutic. Procesul este ghidat
cu ajutorul unei meditaţii creative.
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În acest tip de intervenţie terapeutică, sunt prinse în ,,colierul”
construit din accesorii cu rol proiectiv trecutul, prezentul şi viitorul şi se
aduc în prezent. Se adună la un loc momente semnificative, frânturi de timp
- clipe, zile, ani - şi se revăd în mod clarificator într-un climat securizant. Se
,,îmblânzeşte” trecutul îmbogăţind prezentul cu resurse psihologice blocate
şi uitate, recuperate acum şi aici. Astfel, Eul se întăreşte căpătând forţa de a
ancora viitorul conform nevoilor noastre reale, autentice. Purtând podoaba
rezultată, persoana care a realizat-o îşi arată simbolic povestea vieţii cu
satisfacţia de a o fi trecut încă o dată prin propriile mini.
Imaginile de mai jos sunt dintr-o ,,şezătoare” în care câteva femei au
lucrat alături de mine pentru realizarea unor coliere în care şi-au reprezentat
evenimente şi situaţii din vieţile lor. După şezătoare, o parte din ele au
continuat acasă lucrul la coliere.
Figurile 3, 4. Imagini dintr-o ,,şezătoare”
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În imaginea de mai jos, din nou o reprezentare a percepţiei timpului,
de data aceasta corelată cu un singur aspect al istoriei personale, cu o temă
de lucru terapeutic. Colierul ilustrează evoluţia în timp a aspectului fizic al
unei persoane, mărimea mărgelelor fiind corelată cu dimensiunile corporale,
iar diferenţele de culoare indicând perioadele în care la răspunsul la
provocările vieţii a fost tradus în oscilaţii de greutate. Momentul prezent e
marcat prin mandala centrală, în care se reprezintă simbolic, tot cu
ajutorul mărgelelor, experienţa lucrului într-un grup de sprijin pentru
persoane supraponderale.
Figura 5. Reprezentare a percepţiei timpului corelată cu un singur aspect al
istoriei personale

În imaginile de mai jos se poate observa o podoabă - suport al unei
genograme, în care membrii familiei au chipuri modelate din pastă
polimerică şi au fost înşiraţi pe un suport de sârmă răsucită formând un
colier. Adunată la un loc şi atârnată de gât, familia poate fi percepută într-un
mod mult mai acut decât într-o reprezentare desenată. Relaţiile au o
reprezentare palpabilă, pot si aşezate, potrivite, răsucite, le putem simţi
rezistenţa, greutatea.
Pornind de la aceste experienţe, consider că se poate face o apropiere
între lucrul handmade (individual sau în grup) facilitat de un psihoterapeut
şi artterapia: gândurile şi emoţiile sunt aduse în conştient cu ajutorul
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mijloacelor simbolice de exprimare iar apoi, treptat, verbalizate; creaţia
artistică contribuie la îmbunătăţirea stării emoţionale, a stimulării şi
exprimării creativităţii, la insight-uri şi deblocări cu efecte ce se vor
transpune în diferite aspecte ale vieţii.
Figurile 6, 7. Podoaba - suport al unei genograme
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Călătorie către fericirea interioară
Psih. drd. Iuliana E. Molnar5
Universitatea din București, Institutul SPER

Aşază-te într-o poziţie cât mai confortabilă şi încearcă să te relaxezi,
să îşi detensionezi corpul. Orice gânduri ţi-ar trece acum prin minte, nu te
opri asupra lor şi nu te agăţa de ele. Lasă-le să curgă precum un râu. Respiră
uşor şi profund, trage cu putere aer în piept, lasă aerul în interior pentru
două secunde şi apoi eliberează-l treptat.
Rămâi conştient de propria respiraţie şi încearcă să îţi imaginezi
viaţa ta ca pe o călătorie. Gândeşte-te că viaţa ar putea fi o călătorie a cărei
destinaţie sau scop ultim este fericirea, starea de bine interior. Tot ceea ce
facem în viaţă, fie că suntem sau nu conştienţi de asta, facem pentru a atinge
această stare de fericire şi, în mod eronat, căutăm de cele mai multe ori
fericirea în exterior, în case, maşini, haine sau parfumuri, mâncăruri, portofele,
în lucrurile pe care le putem cumpăra… Uităm că fericirea nu are preţ, pentru
că ea vine din interior spre exterior, şi nu din exterior spre interior.
De multe ori, suntem ca nişte călători care merg prin viaţă fără a fi
conştienţi de adevărata lor destinaţie. Atunci când ni se întâmplă să
călătorim haotic prin vieţile noastre, fără să ştim unde mergem de fapt, ne
„trezim” în mijlocul unor pattern-uri disfuncţionale, ameţitoare, şi ni se pare
că această călătorie a vieţii noastre este o povară. Care este destinaţia vieţii
tale? Fii conştient chiar acum de scopul călătoriei tale şi vizualizează
destinaţia ta. Momentan, doar priveşte-o ca şi cum ar fi o fotografie sau un
tablou. Dacă nu o poţi vizualiza clar, e în regulă, observă doar ce fel de
destinaţie este, din ce e compusă, atât cât poţi vedea în acest moment…
Ne vom pregăti să călătorim conştient şi ne vom ocupa chiar acum
de planificarea călătoriei tale şi de selectarea „proviziilor” de care vei avea
nevoie. Ai mare grijă aici! Nu te împovăra cu lucruri de care nu ai nevoie!
Ia doar ceea ce-ţi foloseşte şi te ajută cu adevărat în călătoria vieţii tale!
Asigură-te că din trusa ta de călător nu lipsesc iubirea, speranţa, încrederea,
5

E-mail: iulya.molnar@gmail.com
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şi vizualizează-le una câte una... Cum arată pentru tine iubirea? Cum o vezi,
chiar acum, cu ochii minţii tale? Ce formă are? Ce culoare? Ce textură?
Apropie-te de ea şi simte-i aroma... Cum miroase iubirea? Aşaz-o cu grijă în
„trusa” de călătorie şi ia acum în mână speranţa... simte-o... priveşte-o...
Cum e ea, speranţa din mâna ta? Dar încrederea? Rămâi puţin aici şi
contemplă conştient la resursele de care ai nevoie în călătoria ta.
Pentru a fi un bun călător, e important să ştii să citeşti o hartă, nu-i
aşa? Harta este reperul oricărui călător. Poate ai observat şi tu că, în calea
destinaţiei tale, sunt, pe alocuri, atâtea lucruri neimportante care îţi distrag
atenţia şi te „deraiază” din călătoria ta, te fac să uiţi pur şi simplu unde
trebuie să ajungi cu adevărat. Priveşte-ti chiar acum harta interioară! E o
hartă complicată sau simplă? E uşor de citit sau trebuie să fii un expert
pentru a înţelege unde duce această hartă? Sunt capcane pe traseele din harta
ta? Daca da, ce fel de capcane vezi? Şi cu ce scop există oare ele pe hartă?
Dacă ar fi să te gândeşti că destinaţia finală este fericirea interioară, unde
anume te situezi chiar acum pe hartă? Fii conştient de punctul în care te afli
în acest moment pe harta vieţii tale. Cât mai ai până să ajungi la destinaţie?
Te-ai prins în vreo capcană pe parcurs? Sau poate, uneori, ai uitat să
înaintezi şi te-ai oprit într-un punct static de pe hartă? Sau cumva „bagajele”
din trecut, pe care le cari după tine, te-au împiedicat să înaintezi? Ai obosit?
Ai renunţat, poate, pe parcurs?
Vizualizează plenar harta care îţi arată destinaţia călătoriei tale fericirea interioară. Observă de unde ai plecat, pe unde ai trecut, la ce ai
renunţat, ce ai pierdut, ce ai câştigat şi ce ai învăţat până acum în drumul tău
prin viaţă pana acum. Priveşte-ţi conştient harta! E diferit drumul pe care lai parcurs până acum de cel pe care îl mai ai de parcurs? Dacă te simţi
pregătit, împachetează harta şi ai grijă de ea, pentru că este o hartă
„preţioasă”. Pune-o undeva la îndemână şi să nu îţi fie teamă sau ruşine să o
deschizi atunci când simţi că te-ai rătăcit sau ai deviat de la traseul tău.
Ia-ţi trusa de călătorie şi imaginează-ţi că ieşi acum pe uşă şi că
ajungi direct pe un drum. Nu te întreba cum ai ajuns acolo, doar observă
acest drum pe care înaintezi… Eşti doar tu, călătorule, cu harta şi trusa ta de
călătorie, în care ai pus atât cât îţi trebuie? E un drum pietruit? Sau poate o
cărare? E un drum îngust sau larg? E anevoios sau poate fi străbătut la pas
uşor, fără efort? În stânga şi în dreapta acestui drum mai e ceva? Priveşte cu
atenţie şi în jurul tău… Continuă să mergi, nu te opri din drumul tău… Tu
cum eşti? Eşti grăbit? Poate chiar alergi către destinaţia fericirii? Sau, din
contră, mergi liniştit către ceea ce te face cu adevărat fericit? Cum te simţi
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chiar acum, când mergi pe drumul vieţii tale, către fericirea ta interioară?
Observă cum, în depărtare, drumul acesta pare că se termină… cu o
portiţă, dincolo de care se află fericirea, aceea pe care doar foarte puţini au
ocazia să o cunoască… Continuă să mergi către portiţă, nu te opri… Încă
puţin… Eşti foarte aproape… Ai ajuns acum în faţa acestei portiţe, întinde
mâna, apasă pe clanţă şi intră... Intră cu încredere pe poarta care îţi
„deschide” fericirea interioară. Acest loc în care ai ajuns acum este un loc
sacru, în care te simţi împăcat cu tine însuţi şi cu lumea, un loc în care
fericirea din interiorul tău este aproape palpabilă. Ce vezi aici? Unde eşti,
mai exact? Nu te opri în uşa fericirii, mergi, explorează, vezi tot ce e aici,
atinge fericirea dintr-un copac sau dintr-un fir de iarbă, fericirea din sunetul
vântului sau din cântecul păsărilor. Aleargă prin fericire, dacă simţi nevoia
să faci asta! Sau opreşte-te şi conectează-te la tot ce ai găsit aici! Ce vezi
aici? Care e aroma fericirii tale? Ce senzaţii trăieşte corpul tău în acest loc?
Ce e important aici? Rămâi pentru câteva clipe în locul sacru al fericirii
interioare şi fi tu, cel autentic, cel care nu mai are nevoie de măşti, cel care
trăieşte pentru bucuria de a fi!
Călătoria interioară se apropie de final, dar ea nu se termină...
pentru că fericirea ta interioară te însoţeşte pretutindeni, zi de zi. Ea a fost
tot timpul acolo şi va continua să fie. Important e să o recunoşti, să fii
conştient de ea şi să verifici din când în când cu „preţioasa” ta hartă
eventualele devieri de la traseu sau capcane... Orice călător se desparte cu
greu de o destinaţie de suflet, însă tu nu pleci nicăieri, pentru că ceea ce se
află în interior te însoţeşte pretutindeni. Ia-ţi acum un rămas-bun temporar
de la acest loc şi imaginează-ţi cum ieşi pe portiţă, dar fii atent, de data asta
nu o mai închide, las-o întredeschisă şi revino pe drumul care te-a adus aici.
Mergi din nou pe acest drum şi observă ce stare trăieşti acum, la întoarcere.
Continuă să mergi pe drum, de data asta înaintând către „aici”. Eşti pe
drumul care te aduce în prezent, chiar aici, în spaţiul în care te afli acum. Fii
conştient de respiraţia ta, observă senzaţiile din corpul tău şi, pentru câteva
clipe, rămâi aici, cu tine, atât cât ai nevoie.
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Toţi PENTRU unul sau toţi CA unul?
Consilier psihopedagogic Flavia Cardaş6
Şcoala „Emil Racoviţă”, Grădiniţa „Strop de rouă”, Bucureşti

A fi diferit. A trăi diferit. A muri diferit. Un om, doi oameni, un
grup, o comunitate. O minoritate, o majoritate. În care dintre categorii te
regăseşti? E vreuna care te caracterizează? Hai să ne oprim într-o
minoritate. Să ne imaginăm că tu şi cu mine facem parte dintr-o minoritate
mai puţin agreată. Sau e pleonasm? Poate totuşi există şi minorităţi agreate.
Dar să urmăm exerciţiul. Trăind în comunitate, obiceiurile pe care le
respectăm cu mai multă uşurinţă sunt cele urmate de oamenii apropiaţi
nouă, adică oameni care, la rândul lor, fac parte din minoritate. Comparativ
cu majoritatea, suntem diferiţi, nu? Căci altfel nu am mai fi în minoritate.
Însă pentru a ne integra cât de cât în societate, e necesar să ne „dedublam” şi
să învăţăm să trăim şi ca un „majoritar”. Deci efortul creşte, la fel, poate, şi
tensiunea. Astfel că e posibil ca, la un moment dat, să facem cumva, ceva,
să ne eliberăm de această tensiune.
Acum să ne imaginăm un copil. Ce face un copil tare nervos sau tare
plictisit să se tot supună unor standarde pe care poate nici nu le înţelege sau
care sunt total diferite de ceea ce îl atrage pe el? Probabil începe să devină
agitat, poate furios, poate chiar agresiv. Sau se închide în el, îşi reprimă
sentimentele pentru un timp, urmând ca, devenind adult, să găsească,
probabil, o modalitate de a-şi exprima tensiunile în diferite variante: poate
devenind agresiv, violent, irascibil, dur, etc. sau, în cel mai bun caz,
sublimând tensiunea prin activităţi de artă, activităţi sociale sau altele.
Realişti fiind, să luăm ca exemplu prima variantă. Îşi va creşte copiii în
acest mod, se va comporta în societate în acest mod, va milita pentru ideile
lui şi va fi reticent în a aborda alte perspective. Cam aşa stă treaba şi cu
unele minorităţi. Majoritatea deja le-a pus eticheta şi le-a îngrădit libertatea
de gândire, exprimare, schimbare. „Balaurul majorităţii” aruncă asupra lor
flăcările supunerii. Şi, bineînţeles, minorităţile se „topesc”, transformânduse, la rândul lor, în „pui de balaur” care se întorc împotriva părintelui
autoritar, căruia nu i-a păsat de fericirea pruncilor, ci de transformarea lor în
clone sociale. Rezultatul? Îl vedem cu toţii, zi de zi, în metrou, în tramvai,
6
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în autobuz, la semafor, la gară, în şcoală, în parc, în spital, peste tot. Sau
poate nici nu observăm „tentaculele” indiferenţei şi, în acelaşi timp, ale
pretenţiei pentru uniformizarea societăţii. Trecem mai departe, teleghidaţi
de griji, planuri, calcule, în timp ce pulsul minorităţii se intensifică sau se
diminuează, în funcţie de destinul fiecăreia.
Îţi propun un exerciţiu: azi, mâine, încearcă să observi care ar putea
fi aceste minorităţi despre care tot vorbesc eu aici. Dacă deja ai în minte
vreuna, imaginează-ţi, din nou, că faci parte dintr-una dintre ele. Ce ai face?
Care ar fi atitudinea ta faţă de ceilalţi? Fii sincer cu tine! Oare ai adopta
acelaşi comportament ca al celor care deja trăiesc această realitate? Sau...?
Răspunsul tău contribuie la potenţiala schimbare a modului de raportare a
majorităţii faţă de minorităţi, adică la valorificarea diversităţii, şi nu a
uniformizării sociale.
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Fulgul de nea
(Exerciţiu de meditaţie creativă centrat pe contactul cu
sinele, conştiinţa faţă de sine şi de ceilalţi)
Psihoterapeut drd. Vasile Constantin7
Universitatea din București

Atunci când frigul nu-ţi dă pace, când soarele se stinge iar luminile
se aprind una câte una, când nu mai e loc pe stradă, datorită copiilor care se
bucură de iarnă, dar când în tine e un gol imens, e, poate, momentul să
priveşti un pic în sufletul tău.
Te invit să te aşezi confortabil, înăuntru, la căldură, şi să te relaxezi
puţin. Îţi poţi lua şi o cană cu ceai sau cafea şi da drumul la o melodie care
să te relaxeze şi mai mult. Iar în momentul în care simţi că eşti în contact că
trăirile tale, cu căldura, cu aromă ceaiului, cu sunetele melodiei… când începi
să fii în contact cu tine… te invit ca, în acel moment, să priveşti pe fereastră!
Priveşte fulgii de nea, cum cad, uşor, uşor, pe pământul rece (ştiu,
poate nu ninge, dar asta nu te împiedică să faci un exerciţiu de imaginaţie şi
să vezi cu ochii minţii fulgii de zăpadă care zburdă liberi prin aer). Te invit
să îi priveşti de sus, atât de sus cât poţi ajunge cu privirea. O mulţime de
fulgi de nea… milioane sau poate chiar miliarde de particule care coboară
încet, într-o călătorie perfectă… desăvârşită. Intră în contact cu ei acum.
Cum arată fulgii pe care îi vezi? Sunt ei mari sau mici? Se grăbesc să ajungă
pe pământ sau se bucură aşa de mult de călătoria lor, încât mai stau puţin
suspendaţi în aer şi îşi invită fraţii la un dans cosmic?
Sunt veseli? Sunt convins că unii dintre ei da, lăsând astfel liber
copilul lor interior. Iar alţii, mai serioşi, mai sobri, încercând să nu îi lase pe
ceilalţi să se apropie prea mult de ei…te invit să îi reperezi… care dintre
fulgii de zăpadă pe care îi vezi sunt mai jucăuşi şi care sunt mai serioşi?
Sunt ei diferiţi unii faţă de ceilalţi? Şi dacă da, prin ce?
Prinşi în libertatea acestui joc, fulgii de nea pe care tocmai îi priveşti
aleg să se bucure de această călătorie fantastică, care a început undeva, în
văzduh, unde au fost eliberaţi de norul-mamă, dar care se va sfârşi când vor
7
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ajunge pe pământ… poate unii, mai puternici, vor rezista câteva zile, însă
alţii, mai slabi, se vor topi imediat, rămânând doar cu amintirea călătoriei,
care va urca din nou, în văzduh. Priveşte tot acest spectacol fascinant al
naturii, care întotdeauna încearcă să ne înveţe ceva, pe noi, oamenii. Acum,
dintre fulgii de nea pe care îi vezi pe geam, pe care l-ai alege? Care dintre
aceşti fulgi ai fi tu? Unul mai mare sau unul mai mic? Unul serios sau unul
jucăuş? Unul grăbit sau unul mai lent? Eşti un fulg de nea prins într-o
călătorie cu totul specială şi ai oportunitatea de a te „modela” exact aşa cum
simţi nevoia. Aşa că dă-ţi o formă, priveşte în interiorul tău, Fulgule de nea,
şi dă-ţi voie să te percepi exact aşa cum eşti şi, mai ales, să faci exact ce îţi
vine chiar în acest moment.
Eşti un fulg de nea printre miliarde de alţi fulgi. Eşti un OM printre
miliarde de oameni. Ce alegi să faci cu viaţa ta? Să alergi de sus până jos,
pe pământ, unde, mai mult ca sigur, te vei topi în scurt timp? Sau alegi să te
bucuri de călătorie, de dans, de ceilalţi fulgi, de tot ceea ce viaţa ta de fulg
de zăpadă îţi oferă?
Uită-te în jur… te simţi oare pierdut? E atât de mare debandada din
acest spaţiu, încât te simţi bulversat, disperat… şi nu mai ştii ce să faci.
Ei bine, nu trebuie să faci absolut nimic! Ci doar să simţi! Să simţi
frigul, aerul, căldura, dansul, iubirea… nu trebuie să faci nimic, ci doar SĂ
FII!... Pentru ca, atunci când ajungi pe pământ şi vine vremea să te topeşti şi
să reintri astfel în circuitul întortocheat al naturii, să poţi spune: am fost un
fulg care s-a bucurat de călătorie, care a trăit fiecare clipă a ei, care şi-a dat
voie să simtă. Care a oferit, dar a ştiut şi să primească. Care a fost copil, dar
şi adult, care a plâns, dar a şi râs.
Am fost un adevărat fulg de nea, iar asta mă face, acum, la contactul
cu pământul, foarte, foarte fericit!
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Grădina – reprezentarea grafică a amintirii Paradisului
Artterapeut Johanna Schacht8
Societatea Internațională pentru Medicină și Psihologie Pre- și
perinatală, Germania
(Trad. Psih. Bianca Barbu)

Acest articol furnizează analiza şi interpretarea simbolului clasic al
grădinii prin prisma psihologiei prenatale cu privire la aspecte psihologice
culturale. Grădina apare ca simbol colectiv profund şi fenomen cultural
concret încă din vremea Neoliticului – în contextele în care condiţiile de
climă ale aşezământului au permis grădinăritul. În plus, crescătorii nomazi
de vite nu au o relaţie strânsă cu grădina – cu excepţia nomazilor din
deşertul arab care călătoreau de la oază la oază. Aceste insule verzi, fertile,
cultivate în mijlocul unei naturi sălbatice, aride şi deseori ostile reprezintă
arhetipul grădinii.
Figura 1. Covor persan, decorat cu cele patru râuri ale Paradisului,
un pavilion central şi o graniţă din chiparos şi pomi fructiferi. Bazin
1990, p. 40.

8
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Pe covoarele persane, se poate vedea clar reprezentarea grafică a
grădinii. Formă pătrată sau dreptunghiulară este împărţită în patru părţi de
către o axă în formă de cruce.
Această structură tradiţională a arhitecturii grădinii se regăseşte în
toate epocile. În centru, se afla un loc sacru, cu o fântână sau un bazin cu
apă. La fel de des se întâlneşte şi arborele.
În Biblia ebraică, Paradisul se supune acestui principiu de modelare
conform unui simbol remarcabil: „Un fluviu izvorăşte din Eden pentru a uda
grădina şi de acolo se desparte în patru râuri principale” (Gen 2:10-14). În
centrul Grădinii Edenului se află – aşa cum ştim toţi foarte bine – pomul
vieţii şi pomul cunoaşterii binelui şi răului.
Aş vrea să prezint şi să analizez următoarele elemente simbolice ale
grădinii:

„Grădina-Cruce” / Mandala

Graniţa

Arborele
Voi discuta despre celelalte elemente arhetipale principale cu altă
ocazie.

Fântâna/Apa

Grota

Labirintul
Grădina-Cruce
„Grădina-Cruce” este puternic încărcată din punct de vedere
simbolic, pentru că aceasta reprezintă lumea ca întreg; împarte lumea în cele
patru direcţii cardinale. Astfel, o orientare fundamentală se creează în spaţiu.
Mircea Eliade a identificat următorul complex mitic-ritualic în multe
societăţi tribale tradiţionale din toate timpurile şi toate regiunile lumii:
lumea a fost fondată în haos prin stabilirea unui principiu de ordine şi
orientare – o cruce într-un cerc sau un pătrat. Centrul este marcat printr-un
stâlp sau un arbore pe care Eliade îl numea „axa cosmis” sau „axis mundi”
(lat. pentru „axa lumii”). În multe tradiţii şamanice din Asia, Australia şi
America, oamenii cred că „[…] şamanul se urcă în ceruri cu ajutorul unui
copac sau unui stâlp, ce reprezintă axa cosmică” (Eliade 1991 p. 17, citând
o ediţie în limba germană). Acesta reprezintă locul care uneşte spaţiul
ordonat orizontal cu dimensiunea verticală a cosmosului, având cerul
deasupra şi lumea subterană dedesubt. Centrul simbolizează locul de
origine al lumii.
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Acţiunea de transformare a teritoriului necunoscut în cosmos
(Greacă: cosmos=ordine), prin repetiţia simbolică a mitului creaţiei, este un
fenomen universal uman.
În Biblia ebraică, Paradisul se supune acestui principiu de modelare
conform unui simbol remarcabil. Citez din Geneză: „Un fluviu izvorăşte din
Eden pentru a uda grădina şi de acolo se desparte în patru râuri
principale” (Gen 2:10-14).

Figura 2. Pictură uscată Navajo, Willis (Hg.): Bertelsmannn Handbuch
Mythologie, p. 228
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Figura 3. Construind mandala tibetană din nisip
www.tibet.ee/lhodakgaden2009/mandalae.html

Sistemele de credinţă animiste timpurii s-au cristalizat în jurul
acestei forme de bază. Simbolurile sacre, precum mandalele indiene şi
tibetane, au acelaşi principiu de reprezentare grafică, care se regăseşte şi în
roţile medicinei de la amerindieni.
Şamanii Navajo construiesc picturi din nisip folosite la ceremoniile
de vindecare. Printre altele, pudra colorată din cărbune şi polen se aplică pe
nisip curat, din care se face mai apoi pictura. Nisipul colorat se aplică şi pe
pacient, persoana asupra căreia se cântă în timpul ceremoniei. La sfârşitul
ritualului, imaginea se şterge. Regăsim o ceremonie similară cu mandala din
nisip şi la Budismul Tibetan.
C.G. Jung a numit mandala „arhetipul arhetipurilor”, un simbol al
„sinelui”. În notiţele pe care le-a scris în timpul unei crize existenţiale, el
descrie un vis care a marcat sfârşitul acelei crize: „Era în Liverpool
(însemnând literalmente «eleşteul vieţii») ale cărui sectoare sunt aranjate
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radial în jurul unui loc. În centrul său se afla un eleşteu circular cu o mică
insulă în mijloc. Insula strălucea în lumina soarelui, în timp ce totul din jur
era învăluit în ploaie, ceaţă, fum şi întuneric slab luminat. Pe insulă era un
singur arbore, o magnolie crescuse acolo într-o ploaie de flori roşiatice. Deşi
arborele stătea în lumina soarelui, lui Jung i s-a părut că, de fapt, chiar
acesta era sursa luminii” (citând din Stevens, pp. 34, ediţie în limba
germană). Aici întâlnim mai multe elemente adunate legate de simbolul
grădinii. Acestea emerg ca un ansamblu ce are sens. Intuitiv, reproducerea
fantastică a lui Jung pare ciudat de familiară.
Graniţa
Conceptul grădinii este definit prin diferenţierea sa de teritoriul
obişnuit. Etimologic, face trimitere la cuvântul indoeuropean „ghordo”, care
înseamnă gard de nuiele, împrejmuire, barieră sau gard viu protector.
În grădină, omul se plasează în afara sălbăticiei înfricoşătoare, care e
haotică şi fără limită. Astfel, creează un refugiu plăcut de securitate, care îi
permite existenţa şi dezvoltarea. Este uimitor faptul că gardul, zidul sau
împrejmuirea sunt esenţiale pentru o grădină.
O grădină care nu este capabilă să ne ofere sentimentul de securitate
nu este o grădină bună. Noi apreciem aura unui loc magic, sacru, misterios,
protejat, la care să avem acces numai noi.
Termenul nostru de „Paradis” provine de la anticele grădini persane
împrejmuite ale conducătorului. Grădina califului era numită „Pairidaeze”
(pairi: de jur împrejur; daeza: zid).
Figura 4. Hortus conclusus, Château de la Motte, France, www.chateau-dela-motte.net/nous-vous-offrons/les-exterieurs.html

35

REVISTA DE TERAPII CREATIV-EXPRESIVE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ UNIFICATOARE

Vol. 1, Nr. 1, 2014

Mărimea imensă a unor grădini conducea la dificultatea obţinerii
intimităţii şi izolării. În astfel de cazuri – în grădinile culturilor din toată
lumea – au fost create refugii separate: pavilioane şi pagode, bolte din
plante, case de vară, case în copaci, peşteri, caverne, un labirint din gard viu
sau o „hortus conclusus” (grădina închisă) separată în interiorul parcului.
În tradiţia medievală creştină, „hortus conclusus” este simbolul sacru
al Fecioarei Maria (vezi Hobhouse 2002, p. 104). Grădina închisă
simbolizează adăpostirea virginităţii Maicii Domnului. În concluzie, grădina
reprezintă corpul mamei.
Arborele
Arborele are un rol special printre celelalte plante în Grădina
simbolică a universului. Acesta avea un rol central şi în viziunile arhaice
asupra lumii. Arborele poate fi identificat cu „axa cosmică” a lui Eliade.
Motivul arborelui lumii se regăseşte în miturile multor triburi amerindiene.
„În mitologia nordică, Yggdrasil este un arbore imens central în cosmologia
nordică, iar cele nouă lumi există în conexiune cu acest arbore”
(http://en.wikipedia.org.wiki.Yggdrasil).
Figura 5. Viziunea siberiană, Knaurs Lexikon der Mythologie, p. 439
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Figura 6. Zeiţa egipteană a arborelui, Schmeer 1990, p. 28

În şamanismul siberian, există o perspectivă conform căreia lumea
are formă de ou cosmic, ce conţine un arbore al lumii. Şi în civilizaţia
egipteană antică, arborele era venerat ca simbol sacru. Sicomorul sfânt care
elimină un lichid lăptos, ca cei mai mulţi smochini, era legat de toate marile
zeiţe-mamă (vezi Dowling, în revista German Midwives 12/2001, p. 17). În
multe piramide egiptene, există reprezentări pe mormânturi ale zeiţelor
arborelui, care le furnizează celor morţi mâncare şi băutură (vezi Schmeer,
1990, p. 27 f.)
În centrul Grădinii Edenului din Biblie, se afla pomul vieţii, pomul
cunoaşterii binelui şi răului. Pomul are o semnificaţie ambivalentă – pe de-o
parte, este hrănitor, dar, în acelaşi timp, este cauza expulziei din paradis,
după ce i-au fost savurate fructele.
În Islam există un arbore întors, cu rădăcini care cresc către cer şi
crengi care cresc spre pământ. Acest arbore Tuba creşte în grădina lui Allah
şi se aprinde singur (vezi Strassmann 1994, p. 13).
Copacii sunt prezenţi şi în motivul popular Cockaigne. Această
legendă vorbeşte despre un ţinut al laptelui şi al mierii, cu delicatese
atârnând în copaci; în principal, pâine şi produse de patiserie stau în copaci
gata pentru a fi culese. Locuitorii din Cockaigne stau întinşi relaxaţi sub un
copac şi nu trebuie decât să deschidă gura pentru ca porumbeii fripţi să
zboare singuri înăuntru.
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Arborele care împlineşte dorinţe este un alt motiv care apare în mai
multe basme. De exemplu, în Cenuşăreasa, exista un alun pe mormântul
mamei eroine. Haine preţioase cad din acest copac magic şi datorită lor
Cenuşăreasa poate merge la bal şi se poate mărita cu prinţul, pentru a deveni
prinţesă. Gisela Schmeer, un artterapeut german, întreabă: „Cum am putea
interpreta acest lucru?” Copacul hrăneşte în locul mamei? Mama oferă? În
formă de copac?” (Schmeer 1990, p. 26).
În cultura europeană s-a păstrat până în zilele noastre tradiţia legată
de arminden. La origini, erau obiceiuri păgâne de primăvară, care, mai apoi,
au fost reinterpretate în tradiţia creştină. Populaţia din sat dansa în jurul
armindenului, care era venerat drept „Pomul Vieţii” şi „alter-ego-ul
comunităţii”. Tinerii ar fi trebuit să se dovedească demni de o mireasă, fixând
armindenul pentru ea şi urcându-se până în vârf (cf. Strassmann 1994, p. 18).
Figura 7. Detalii pe un covor persan cu chiparos şi migdal,
Hobhouse 2002, p. 61
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C.G. Jung i-a dedicat mai mult de 130 de pagini din cartea sa
„Despre Rădăcinile Conştiinţei. Studii despre Arhetip”, până la „Arborele
filozofic”. El a rezumat aspectele esenţiale ale copacului arhetipal după
cum urmează: „[…] creştere, viaţă, desfăşurându-se în formă fizică şi sens
spiritual, dezvoltare, […] aspectul matern (protecţie, adăpost, acoperiş,
roade de mâncat, sursa vieţii, putere, durată, înrădăcinare [de asemenea,
incapacitatea de a evada], vârstă, personalitate şi în final moarte şi
renaştere” (Jung GW, Vol. IX, p. 379, citat dintr-o ediţie în limba germană).
Arborele reprezintă viaţă, dar şi moarte. „Chiparosul, simbolul morţii, şi
înfloritorul migdal, simbolul vieţii, sunt foarte des ilustraţi în ţesătură
împreună pe covoarele persane cu grădini” (Bazin 1990, p. 40). Arborele
este un simbol antic şi încorporează sentimentul de securitate şi înrădăcinare
(vezi Strassmann 1994, p. 15). Cu toate acestea, tradiţiile mitologice şi
religioase, precum Bhagavad-Gita în Epopeea lui Ghilgameş, vorbesc
despre necesitatea de a tăia arborele şi de a te îndepărta de el.
Figura 8. Placenta, Nilsson 1990, p. 89
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În acest moment, nu voi mai amâna perspectiva psihologiei
prenatale. Aş vrea să îmi dezvălui ipoteza: Toposul Grădinii arhetipale este
o expresie simbolică a experienţei noastre prenatale! Asta este ceea ce face
ca arhetipurile lui Jung să fie colective. Noi toţi împărtăşim aceleaşi amintiri
timpurii despre o altă lume dincolo de existenţa noastră în această lume –
este viaţa simbiotică în pântecul mamei!
Figura 9. Pomul din Paradis, cu trunchiul răsucit, detaliu dintr-o pictură cu
grădina paradisului, Kluckert 2000, p. 21.

Dacă privim imaginea copacului prin prisma semnificaţiilor sale ca
simbol al experienţei prenatale a placentei, toate aspectele individuale
conflictuale se vor combina pentru a forma o unitate plină de sens. Viaţa
noastră prenatală este în totalitate dependentă de placentă – acest copac al
vieţii este hrănitor şi oferă plăcere, dar poate să ne şi otrăvească, iar la
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naştere, trebuie tăiat şi omorât.
Trunchiul copacului este echivalentul cordonului ombilical, precum
stâlpii sacri sau „axa lumii” a lui Eliade din diferite complexe miticritualice. Asta explică şi culoarea roşie des menţionată a axei cosmice şi
reprezentarea grafică a dublei spirale încolăcite pe tulpina copacului vieţii în
picturi sau în tradiţia de a decora armindenul cu panglici. Acest lucru are,
în mod evident, un corespondent în structura cordonului ombilical cu
artera şi vena.
Vreau să fac referire încă o dată la tradiţia creştină: în povestea
biblică a creaţiei, şarpele joacă un rol important. Şarpele trăieşte în pomul
cunoaşterii binelui şi răului. El reprezintă aspectul malefic al cordonului
ombilical, cel otrăvitor. Aspectul vindecător al şarpelui apare în Biblie când
Moise ridică şarpele în deşert şi apare un izvor salvator al vieţii. În miturile
antice prepatriarhale, şarpele era venerat ca un animal sfânt care a aparţinut
Marii Zeiţe. În aproape orice tradiţie şamanică, şarpele cosmic joacă un rol
cheie în mitologie, pentru că, în calitate de animal de putere al şamanului, îi
furnizează acestuia cunoaştere pentru vindecare. Chiar şi în zilele noastre,
toiagul lui Esculap simbolizează Medicină. În traca veche „as” înseamnă
„şarpe”, iar „klepi” = „a se încolăci în jurul
unui lucru”. Atunci,
„Asklepios” (=Esculap) este şarpele care se încolăceşte în jurul unui lucru –
un băţ sau un copac (vezi https://www.thieme.de/viamedici/vor-dem-studiuminfos-zum-medizinstudium-1493/a/was-symbolisiert-aeskulapstab-3690.htm).
În Biblie, şarpele cosmic se transformă în răul absolut care a prins-o
în capcană pe Eva, învinovăţita pentru expulzarea oamenilor din paradis.
Dar în multe mituri arhaice ale creaţiei, şarpele este venerat ca şi cum ar fi
sacru şi divin, deşi are şi un aspect malefic, ameninţător.
Care este esenţa noii ere – aşa numita „Eră a Vărsătorului”? Cine
altcineva este Vărsătorul, dacă nu copilul nenăscut care trăieşte în pântecul
mamei sale? Ce altceva reprezintă ezotericul, dacă nu drumul către interior,
descoperirea ştiinţifică prin insight?
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Cum au ajutat desenul şi jocul la înţelegerea Corinei, fetiţa cu
„fobie şcolară”. Studiu de caz.
Conf. univ. dr. Elena Otilia Vladislav
Universitatea din Bucureşti, Institutul SPER

Corina, o fetiţă de 10 ani, a venit la cabinet cu eticheta de „fobie
şcolară”, diagnostic care avea o influenţă mare asupra modului negativ în
care starea ei era percepută atât de copilă, cât şi de părinţii ei. La prima
întâlnire, am aflat că fetiţa este mezina familiei şi că a fost destul de
răsfăţată şi de hiperprotejată de către ambii părinţi. Evoluţia ei neuropsihică
a fost normală. A fost, de mică, în colectivitate, la grădiniţă, iar la şcoală,
adaptarea a fost bună. În paralel, lua lecţii de pian şi de canto.
Problemele au început spre sfârşitul clasei a doua, când Corina
început să simtă frica de a merge la şcoală. A motivat că profesoara de
engleză se purta urât cu ea, ceea ce părea plauzibil, deoarece şi alţi colegi
de-ai ei se plângeau de acelaşi lucru. Iniţial, mergea câteva ore la şcoală,
după care o suna pe mama ei să vină să o ia, până când a refuzat să mai
plece de acasă spre şcoală.
Pentru înţelegerea contextului actual, e important de ştiut ce se
întâmplase înainte ca această frică să survină. În vacanţa de primăvară,
părinţii au plecat într-o excursie în Egipt, luându-l şi pe fratele ei, mai mare
cu 7 ani. Corina aparent acceptase că este o excursie dificilă pentru ea, dar
nu a ştiut că fratele ei va merge împreună cu părinţii. Când s-au întors şi a
realizat că el a fost în excursie, le-a reproşat părinţilor că au lăsat-o singură
timp de două săptămâni. Era prima dată când stătea departe de părinţi o
perioadă atât de mare de timp, iar urmarea a fost dramatizarea puternică a
experienţei avute. În lipsa părinţilor, Corina a trăit un sentiment de
respingere: s-a plâns atât de profesoara de canto pentru că s-ar fi purtat
urât, cât şi de mătuşa la care a stat, care ar fi certat-o, luându-i apărarea
verişoarei mai mici. După acest episod, treptat, a început să nu mai vrea
să meargă la şcoală.
În clasa a III-a, a fost mutată la o altă şcoală, pentru a scăpa de frica
resimţită faţă de profesoara de engleză. Iniţial, totul părea să fie bine. Dar la
o săptămână de la întoarcerea din excursia făcută cu părinţii în vacanţa de
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iarnă, sub pretextul temerii că ar fi rămas cu materia în urmă, a reînceput să
susţină că îi este frică să mai meargă la şcoală. Neştiind cum să o ajute,
părinţii s-au adresat unui spital de psihiatrie. Corina a fost internată şi a
primit diagnosticul de „fobie şcolară”. Nici medicamentele şi nici tratamentele
alternative - acupunctură şi reflexoterapie nu au ajutat-o prea mult.
După ce a lipsit şase luni de la şcoală, spre sfârşitul anului şcolar, a
revenit în vechea ei clasă, unde a avut, în ultimele două săptămâni, rezultate
bune. Deşi le-a promis părinţilor că în clasa a IV-a nu vor fi probleme, spre
sfârşitul vacanţei de vară, i-a anunţat foarte hotărâtă că nu va mai merge la
şcoală. În acest moment, simţindu-se neputincioşi şi vrând să înţeleagă ce se
întâmplă cu copilul lor, părinţii au apelat la psihoterapeut.
Corina a început să dezvolte manifestări de nervozitate, negativism
şi un comportament provocator în relaţia cu părinţii. Le-a spus chiar că va
fugi de acasă dacă o aceştia o obligă să mai meargă la şcoală. A ajuns să îi
acuze că sunt răi, că nu o iubesc, atunci când nu-i făceau pe plac. Părea a fi
angajată într-un fel de luptă de putere cu părinţii, adoptând un
comportament manipulativ.
Când vorbeau despre problemele lor, părinţii erau disperaţi. Păreau
obosiţi de jocurile copilului şi începuseră să recurgă la ameninţări de tipul
„Nu-ţi mai cumpăr... Nu te mai duc la... dacă nu mergi la şcoală!”. Corina
nu părea impresionată, nu-i lua în serios.
Vrând să descopăr ce se ascunde în spatele „fobiei şcolare”, am
folosit psihodiagnosticul experienţial. Am început prin a o ruga pe Corina
să-şi deseneze frica, pentru a mă ajuta să o cunosc mai bine.
Figura 1.
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A desenat un personaj urât, diform, şi o fetiţă pe care a numit-o
Corcoduşa. (Am aflat mai târziu că acesta este numele ei de alint în familie.)
Am întrebat-o cum se manifestă Frica faţă de Corcoduşa. Mi-a spus că o
jigneşte adresându-i cuvinte precum: „proasto, fraiero, urâto.” A început să
povestească cum Frica a pus stăpânire pe Corcoduşa, a legat-o cu lanţuri
şi aceasta nu putea să facă nimic din cauza ei. A reprezentat şi în desen
acest lucru.
Pentru a provoca o activare a trăirilor şi a opiniilor legate de Frică, iam propus Corinei un exerciţiu de dramatizare, acest mijloc expresiv
presupunând o experimentare de sine mai completă decât desenul şi
povestirea. Dincolo de planul simbolic imaginar, copilul este ajutat să intre
în contact cu emoţiile şi posibilităţile lui acţionale.
Am transpus împreună în scenă povestea pe care mi-a spus-o. Eu
jucam rolul Fricii şi ea pe cel al Corcoduşei. M-am aşezat în spatele ei,
imobilizând-o cu mâinile şi repetând replicile spuse de Frică în povestire.
Am provocat-o să-şi exprime trăirile şi să aibă o reacţie. Vizibil deranjată de
ceea ce auzea, Corina s-a luptat şi a reuşit să scape din strânsoare. Iniţial, a
părut că se bucură, pentru ca apoi să spună că a fost doar un joc. „Am fobie
şcolară şi nimeni nu a mai avut înaintea mea. Nu există tratament pentru
asta”, a adăugat ea, aparent resemnată.
Sesizând că opune rezistenţă în a continua jocul, i-am propus un alt
subiect de discuţie: cum îşi vede ea viitorul. Am aflat că ar vrea să se facă
actriţă, astfel că i-am spus nu poate reuşi acest lucru fără şcoală.
Comportamentul nonverbal al Corinei exprima nemulţumire când vorbea de
perspectiva nerealizării visului ei, lucru care m-a determinat să-i comunic că
identific două tendinţe în interiorul ei: pe de o parte, vrea să scape de Frică
şi să meargă la şcoală, şi, pe de altă parte, nu vrea, deşi este nefericită în
această poziţie. M-a privit cumva mirată, spunându-mi că este adevărat,
chiar aşa se simţea. Pentru a clarifica mai bine fiecare dintre aceste tendinţe
aflate în conflict, i-am propus o nouă dramatizare, cu ajutorul tehnicii
scaunului gol. Am aşezat două scaune unul în faţa celuilalt şi am provocat-o
să-şi imagineze că pe unul stă „Corina care vrea să meargă la şcoală” şi pe
altul, „Corina care nu vrea să meargă la şcoală.” Apoi a avut ca sarcină să se
aşeze când pe un scaun, când pe celălalt, pentru a le prezenta şi a iniţia un
dialog între ele, fiecare personaj încercând să-şi argumenteze poziţia.
După mai multe schimburi de replici între cele două personaje
Corina, a reieşit că nu voia să meargă la şcoală pentru că acolo trebuia să se
supună unor reguli şi ea dorea să facă doar ce-i place. A apărut şi teama că
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nu va fi în stare să aibă succes la şcoală, aşa cum nu a avut nici în ceea ce
priveşte activităţile extraşcolare, pian şi canto. Îi este şi cam lene să înveţe.
Motivaţia legată de visele ei de viitor e copleşită de aceste argumente,
pentru care refuză să mai meargă la şcoală.
Un alt aspect important conştientizat a fost faptul că nu se plăcea pe
sine. Nu era sigură că va putea să realizeze ceea ce-şi propunea. A apărut
chiar şi ideea că ar fi „handicapată”, lucru spus de colegii ei, din cauză că a
lipsit şase luni de la şcoală şi a fost internată în spital.
Pentru a o ajuta să-şi integreze experienţa dialogului între cele două
personaje Corina, am rugat-o să se aşeze în rolul de Martor. A lut o poziţie
echidistantă faţă de cele două scaune şi şi-a imaginat că a asistat la dialogul
ce a avut loc. Am invitat-o să spună ce părere are. Am observat-o intrând
iarăşi într-o poziţie de opoziţie. Tot ce a vrut să spună a fost: „Dar eu nu
mai vreau să mai merg la şcoală. Nimeni nu o să-mi schimbe părerea.”
Părea că diagnosticul primit şi ineficienţa tratamentelor îi dădeau
Corinei pe de o parte senzaţia că este mai specială ca ceilalţi, obţinând mai
multă atenţie şi poate şi afecţiune din partea anturajului. Pe de altă parte, o
neliniştea faptul că ar fi putut fi bolnavă, deci neputincioasă. Desenul şi
jocurile din această primă întâlnire m-au condus la ipoteza că nu este vorba
doar de teama legată de un profesor mai exigent sau de eşec. Mai
importantă decât nesiguranţa mi s-a părut îndârjirea cu care Corina se agăţa
de refuzul ei de a mai merge la şcoală. Mă întrebam ce vrea să transmită
părinţilor cu acest refuz.
Mai multe am aflat în întâlnirea următoare, la care Corina a venit
însoţită de ambii părinţi. Aceştia păreau descurajaţi de starea ei de
negativism în privinţa mersului la şcoală. I-am invitat ca, în prezenţa
Corinei, să-şi spună opinia despre cum le-a influenţat Frica Corinei viaţa de
familie. Au vorbit despre stresul pe care-l trăiesc şi despre faptul că,
negăsind explicaţii pentru ceea ce se întâmplă, se simt blocaţi în acţiune.
Tot ce au făcut a fost să răspundă tuturor dorinţelor copilului, de teamă de a
nu-i agrava suferinţa.
După ce au terminat să-şi spună opiniile, i-am rugat să meargă în
sala de aşteptare. Apoi, i-am propus Corinei un nou tip de joc. Să joace pe
rând rolul mamei, apoi cel al tatălui, şi să spună ce crede că gândesc şi simt
ei despre starea fetei lor. S-a transpus cu uşurinţă în rolurile lor şi, din
postura mamei, mi-a comunicat că se simte descurajată, neputincioasă, şi că
nu poate controla ceea ce se întâmplă. De asemenea, mama se simte
respinsă de Corina. Din rolul tatălui, a spus că şi acesta se simte respins.
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Totuşi, tata are speranţa că situaţia se va rezolva, pentru că el este
încrezător în medici.
La sfârşitul jocului, am întrebat-o cum s-a simţit în locul părinţilor.
Mi-a răspuns că nu i-a fost bine. Şi-a dat seama că ei o iubesc foarte mult şi
au „inima neagră”. Ipoteza pe care mi-am conturat-o acum a fost aceea că
fetiţa ar fi dorit ca părinţii ei să se simtă respinşi de ea, aşa cum şi ea a trăit
sentimentul de respingere şi de abandon când au plecat cu fratele ei în
excursie. Deşi îi părea rău că părinţii suferă din cauză problemei ei, a
declarat, încă o dată, că nu vrea să meargă la şcoală.
Pentru a merge mai departe cu înţelegerea motivelor ce stăteau în
spatele acestei decizii, am provocat-o tot printr-un exerciţiu de externalizare
prin desen. I-am spus să deseneze Personajul care-i sugerează să nu meargă
la şcoală şi să-i dea un nume. A reprezentat doi copaci din care cade o
corcoduşă. Ea poartă numele de D-na Corc Nu şi se adresează unei fetiţe cu
replica „Tu nu mai eşti Corina.”

Figura 2.
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Am întrebat-o ce vrea să spună cu asta. Mi-a răspuns: „Am fost
curajoasă, frumoasă, isteaţă. Acum, Corco-Nu este mai puternică.”
Transpare o anume nemulţumire legată de propria persoană şi un sentiment
de anulare la nivel identitar. Corcoduşa, fruct şi nume de alint, cade din
copaci, care pot fi părinţii, în plan simbolic. Ca să o cunoaştem mai bine pe
D-na Corc Nu, am rugat-o să-i facă un portret. A rezultat desen în care Corina
a ilustrat sufletul lui Corc Nu, care este mare şi rău şi a supărat multă lume.
Figura 3.

Apare sentimentul de vinovăţie legat de faptul că-i supără pe părinţi.
Am provocat-o să se gândească la ce s-ar întâmpla peste un an,
pentru a identifica aşteptările ei şi modul în care se proiectează în viitor.
Într-un alt desen, a explicat foarte sugestiv cum D-na Corc-Nu intră în capul
Corinei, se înmulţeşte acolo şi ajunge să o anuleze ca persoană. Personajul
Corina ajunge să spună cu lacrimi în ochi: „Eu sunt Corc Nu. Sunt rea,
foarte rea.”
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Figura 4.

Am întrebat-o cine ar putea veni în ajutorul Corinei pentru a nu se
ajunge aici, pentru a pune în evidenţă resursele ei. Corina, repetând o replică
auzită de la tatăl ei, a răspuns: „Nu există ajutor. Doart voinţa o poate
salva.” În imaginea de mai jos, a reprezentat acest lucru. A desenat cu
albastru un personaj ce părea că pluteşte şi care spunea: „Eu sunt D-na
Voinţă şi Îngerul tău păzitor.”

50

REVISTA DE TERAPII CREATIV-EXPRESIVE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ UNIFICATOARE

Vol. 1, Nr. 1, 2014

Figura 5.

Ultimul desen din serie ilustrează finalul poveştii căreia în mod
spontan, i-a dat titlul „Povestea Corcoduşei Nu şi a Voinţei.” Desenul este
dominat de imaginea ei. Culoarea galben apare din abundenţă, ceea ce
sugerează veselie şi speranţă. Am observat că pe bluză şi pe pantaloni era
inscripţionat Egipt, iar în laterale a scris „Sunt bine”, „Am fost în Egipt.”
Din cer o veghează D-na Voinţă, care-i spune „Foarte bine.”
În acest moment, a devenit limpede care este dorinţa ei: aceea de a
merge în Egipt, adică să vindece rana lăsată de experienţa excursiei
părinţilor, resimţită de ea ca un abandon şi o respingere.
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Figura 6.

Pe parcursul derulării seriei de desene şi povestiri, am putut observa
la Corina o anumită labilitate: când părea că vrea să renunţe la negativism,
când se opunea schimbării.
Ipotezele pe care le-am trasat în urma psihodiagnosticului
experienţial, în care mijloacele provocative au fost desenul şi jocul, au fost
următoarele:
1. Corina s-a simţit abandonată, respinsă, atunci când părinţii au
minţit-o că nu iau niciun copil cu ei în excursie, luându-l totuşi pe fratele ei.
Fricile legate de şcoală i-au permis să regreseze şi să primească mai multă
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grijă şi atenţie de la părinţi. Este posibil să fi crezut că părinţii o iubesc mai
puţin ca pe fratele ei ş i,simţindu-se respinsă de ei, s-a gândit că este rea.
2. Corina trăia un conflict interior dureros între tendinţa de a refuza
mersul la şcoală, din care are o serie de avantaje emoţionale, şi tendinţa de a
merge la şcoală, conştientă fiind că doar aşa îşi va realiza visele. Neputinţa
de a rezolva singură acest conflict îi dădea un sentiment de nesiguranţă şi de
neputinţă. Se devaloriza şi trăia un sentiment dureros de pierdere a identităţii.
3. Din cauza temerilor lor, părinţii îi întreţineau Corinei sentimentul
de neputinţă. Deşi ei credeau că o ajută adoptând o atitudine
hiperprotectoare faţă de ea, nu făceau decât să-i întărească blocajul în
care se afla.
Pe aceste ipoteze mi-am construit apoi demersul terapeutic, care a
urmărit:
1. Clarificarea momentului excursiei în Egipt. A fost important ca
fetiţa să le vorbească părinţilor despre temerile ei legate de respingere, iar
aceştia să o asculte, să-i dea explicaţii, să-i spună că le pare rău că au minţito şi să o asigure de iubirea lor pentru ea. Corina privea în acea perioadă
înregistrările şi fotografiile realizate de părinţi în Egipt şi le povestea şi altor
persoane ce vedea, ca şi cum ar fi fost şi ea acolo. Astfel, la nivel imaginar,
refăcea ruptura resimţită în trecut.
2. Sprijinirea părinţilor în a fi mai fermi în legătură cu prezentarea
principiilor realităţii Corinei: şcoala este obligatorie şi sunt consecinţe
neplăcute dacă refuză să accepte acest lucru. Ei păreau că îi menţin iluzia că
totul este posibil şi, printr-o atitudine hiperprotectoare, evitau să o lase pe
fetiţă să se confrunte cu efectele deciziilor sale. Era un mod de devalorizare
a copilului, care mi-a dat impresia că avea capacitatea să aibă o viziune
matură asupra experienţei prin care a trecut. Într-una dintre întâlniri, chiar
mi-a spus: „Eu nu vreau să merg la şcoală să mă treacă doamna
învăţătoare de milă. Nu ar fi trebuit să trec clasa după ce am lipsit şase luni
de la şcoală.”
3. Abordarea psihoterapeutică a angoasei de nereuşită. A fost nevoie
ca fetiţa să fie ajutată în sensul creşterii stimei de sine şi a înarmării cu
strategii de a face faţă situaţiilor de care se temea.
În concluzie, psihodiagnosticul experienţial m-a ajutat să fac lumină
în acest caz şi să construiesc o strategie de intervenţie terapeutică care a
avut succes. Corina a început la timp clasa a IV-a şi a fost susţinută să-şi
depăşească temerile, să nu mai aibă absenţe şi mai ales să se bucure de
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experienţele plăcute de la şcoală. Atitudinea afectuoasă, suportivă, dar
fermă, a părinţilor a fost foarte importantă.
Într-una dintre ultimele întâlniri, mi-a spus că i-a plăcut faptul că
„părinţii nu m-au lăsat să iau decizia de a nu merge la şcoală, că le-a păsat
de mine, s-au gândit la viitorul meu.”

*

*
*
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RECENZIE

„Spectacolul minţii:
Muzică, voce, terapie”,
autor Ligiana M. Petre

Psihicul: simfonia sublimă
Psiholog Radu Filip9,
colaborator Institutul SPER

Există poveşti de demult care spun că, odinioară, cu foarte mult timp
în urmă, oamenii locuiau în peşteri. Şi mai există o istorie, nu chiar atât de
veche, care povesteşte cum a evoluat omul în relaţie cu focul (cunoaşterii)
de la vederea umbrelor de pe pereţii peşterii şi până la înţelegerea rolului
central al soarelui pentru existenţa lui (deşi, la un moment dat, ceva mai
târziu, a aflat că nici măcar soarele nu era, de fapt, centrul universului).
Omul poate închide ochii şi îi poate ţine închişi oricât de mult vrea
să se menţină în ne(con)ştiinţă. Dar, chiar şi atunci când era înlănţuit cu
spatele către cunoaştere şi cu faţa către misterul întunericului rupestru, nu
putea să îşi acopere şi urechile, aşa că sunetele puteau ajunge la el. Acesta
este lucrul care mă face să afirm că evoluţia omului către revelaţia de sine
nu a început la vederea umbrelor de pe peretele peşterii, ci la auzirea
zgomotelor din noaptea peşterii, zgomote care, unindu-se şi amestecânduse, au dus la crearea primelor simfonii, splendide şi desăvârşite, la crearea
muzicii. Pentru că, nu-i aşa, muzica nu este altceva decât o „formă specială
de sunet. Ea […] cuprinde, la nivelul matricei sale vibratorii, un sistem de
9

E-mail: radufilip@yahoo.com
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ritmuri, relaţii, proporţii şi armonii care există pretutindeni în lumea
naturală şi în cea creată de om – de la mişcarea planetelor în jurul soarelui,
până la creşterea celulelor şi a plantelor, la numerele şi proporţiile sacre ale
miturilor şi religiilor străvechi, la artă, arhitectură şi matematică”.
Şi, datorită faptului că vine din vremuri atât de demult uitate, muzica
este cea care ne atinge în cele mai adânci profunzimi ale sufletului şi ne
poate face să ajungem la cele mai înalte niveluri de încântare, ne permite să
ne exprimăm şi ne ajută să ne alinăm, induce şi aduce în prim-plan emoţia,
sentimentul, pasiunea.
Suntem, fiecare dintre noi, o metaforă amplă şi complexă. Suntem
inclusiv o capodoperă muzicală, o minunăţie fizico-chimico-bio-psihosocială, o surpriză a firii şi o fărâmă a divinităţii. Nu ar trebui deci să ne
mire abordarea eterogenă din cartea Ligianei Petre, în care găsim nu numai
referinţe din psihologie şi muzică, ci şi din literatură, filozofie, anatomie,
mitologie, fizică, chimie etc. etc. Peste toate aceste lucruri domneşte însă
muzica, ea fiind firul director al întregii cărţi, carte ce porneşte de la o
incitantă metaforă care oferă o descriere alternativă a sistemului psihic
uman din perspectiva lui Dumas şi a celor trei, pardon, patru muschetari
(d’Artagnan – impuls şi reactivitate, Athos – raţiune şi înţelepciune, Porthos
– putere şi protecţie – şi Aramis – vindecător şi alin(t)ător) şi se încheie cu
un Repertoriu de piese muzicale cu efect terapeutic „sedativ/stimulativ”. Iar
între aceste două, vei descoperi, atât din punct de vedere teoretic (succint),
cât şi din punct de vedere practic (şi experienţial), aspecte foarte importante
referitoare la rolul pe care-l joacă muzica în viaţa omului, precum şi la
modalităţi terapeutice de folosire a puterii muzicii.
Iar dacă eu nu am reuşit să te fac să realizezi fascinaţia, forţa şi
însemnătatea muzicii, îl las pe Arghezi să o facă în locul meu (vei găsi
această descriere magistrală şi în carte şi o reproduc în întregime, deşi
este ceva mai lungă tocmai pentru că sper să te convingă, aşa cum m-a
convins şi pe mine):
„l-am ascultat vioara două ore...
Vioara vine să ne spuie şi nouă că, dacă munceşte cu două sute de
milioane de braţe, patria lui Oistrah ştie să şi cânte.
Uriaşul e gingaş. Îşi reazimă, seara, de munte ciocanul şi, pe când
crepusculul scade în forja lui din Caucaz, el se odihneşte, ia scripca pe
genunchi, a melodiilor suave. Altădată, din piscurile aceluiaşi ţinut, pe
piatră s-a înălţat, smucindu-se în sus, până la stele, şi le-a furat o mână de
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jar. Pedepsit pentru o îndrăzneală nemaiauzită, a zăcut o vreme răstignit pe
stâncă, dar şi-a smuls lanţurile grele şi acum cântă şi ele, rupte, odată cu
strunele de aur şi cristal.
Cântă vioara lui Oistrah pe Beethoven şi Brahms, pe Prokofiev şi
Tartini...
Lăuta lui fermecată cheamă spaţiile şi le deschide în peisaje sonore.
Se petrece cu tine o hipnoză, o stare de extaz. Apele se logodesc cu azurul,
constelaţiile se apropie, inima vibrează, vântul se face subţire, supus
arcuşului care-l adoarme... Se poate chema numai muzică ceea ce auzi,
ceea ce te viscoleşte şi te cerne? Încrucişate, două fire mute stârnesc din
întâlnirea lor un fior de eternitate.
Ţi-a cântat Oistrah şi ţie?
Vioara-i cântă, dar vioara-i vorbeşte, povestind într-un grai de peste
graiuri sumedenie de înţelesuri.
Vioara lui gândeşte...
Emoţia de care tresari cuprinde ce s-a crezut, ce s-a presupus, ce sa visat. Idealurile, zborurile, vocile vieţii, frumuseţile dorite, iluziile uitate
şi trezite cad în torente de mărgăritare din vioara marelui lăutar. Se aud
şoaptele melancoliei, se zăreşte în unde umbra turlelor diafană. Parcă se
citeşte şi glasul vestalelor în murmurul lin.
Te simţi când în horă cu omenirea, când singuratic şi pribeag pe un
drum albastru fără sfârşit. În vioara lui Oistrah zvâcnesc cerurile, zările,
lanurile, pământul; se desface nufărul, se iveşte mireasma rozei şi a
iasomiei. Mitologii apar o secundă...
Ţi-a cântat, fericite, şi ţie vioara lui? Ai plutit şi tu, imaculată şi
imaterială, cu fluturii, în mii de nuanţe a ecourilor ei? Ai suspinat? Citesc
în ochii tăi o lacrimă închisă. A bucurie? A vrajă? Nu ştii...” (Tudor
Arghezi, „Lăuta lui Oistrah”, Contemporanul, 12 octombrie 1956.)

*

*
*
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POEZIE TERAPEUTICĂ
Îngerul
Asist. univ. dr. Lucian Alecu10
Universitatea din București, Institutul SPER

Te-am rugat astăzi
să îţi îndoi degetul
înspre înăuntru.
Să îţi apleci capul
să pot vedea lumea din tine.
În spatele tău, îndrăzneţ,
răsare un soare.
E un val mare de timp între noi doi
iar merii din grădina în care mergeam altădată
au început să cadă.
- Da, vino, vino, a strigat mărul la mine.
Şi m-am dus, mânat de tine,
ca o aprigă sete de beduin.
Ia-mă acum, ia-mi gândul rupt
între mâinile tale şi zboară.
Zboară cum n-ai mai zburat până acum
şi adu-mă înapoi la Mine,
adică la Tine.
Te voi petrece pe drum
şi, cumva dansând, lumina
unui felinar în derivă
îţi va stropi ochii
cu viaţă.
Sper să vezi mai departe.

10

E-mail: lucian.alecu@yahoo.com
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Apă
Conf. univ. dr. asoc. Carmen Maria Mecu11
Universitatea din București, Institutul SPER

acum
las uitarea
să-mi inunde celulele
una câte una
îngheț universul
în cristale vindecătoare
plutesc apoi lent foarte lent
printre ele
e vremea să-mi aleg
o altă formă și culoare

*

*
*

11

E-mail: carmenmecu@gmail.com
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Minijurnalul unei veri
Atelier de art-terapie cu copiii internați la secția de
oncopediatrie a Institutului Oncologic București
Artist plastic, Conf. dr. arh. Mihaela Schiopu12
Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu
Art-terapeut al Asociatei PAVEL,
secția oncopediatrie Institutul Oncologic București

„Andra: - Azi ma tunde.
Corina: - Nu trebuie sa-ți fie frică. Uită-te la mine, că nu-i așa rău. Și
nu stau cu căciula pe cap. Și Miha te pictează, dacă vrei.
Eu: - Te pictez, da. E o ocazie unică să ai capul strălucitor. Întoarcete din profil. Ai un cap perfect.
Andra: - Perfect e cu păr.
Eu: - Dacă ai vedea ce văd eu, te-ai minuna. Are o formă
senzațională, care o să se vadă grozav așa, fără păr.
Corina: - Uită-te la mine. Să vezi cum e.
Eu: - Da chiar. Azi cum vrei să fii?
Corina: - Azi vreau să fiu regina apelor.
Eu: - Și ce vrei să porți pe cap?
12

E-mail: mihaela.schiopu.mail@gmail.com;
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Corina: - Ce vrei tu, dar cu sclipici și pești, și steluțe.
Eu: - Vrei cu margine de val spumos?
Corina: - Chiar așa.
Eu: - Și cu stele de mare?
Corina: Și.
Eu: - Și cu mai ce?
Corina: - Să fie așa, ca un ocean.
Eu: - Cum miroase un ocean?
Corina: - A vacanță.
Eu: - Și vacanța?
Corina: - Miroase cum mirosea când era tati cu noi.
Eu: - Acum ce face tati?
Corina: - Mă iubește din altă parte.
Eu: - De unde?
Corina: - De unde-mi dă telefon, că muncește departe.
Eu: - Ți-e dor?
Corina: - Da, că el a stat cu mine la toate operațiile și a plâns.
Eu: - Vrei și un delfin?
Corina: - Mulți.
Eu: - E bine cu capu-n ocean?
Corina: - E bine că afara-i cald și pe cap rece..
Eu: - Și cum e să fii regina apelor?
Corina: - Să mă uit în oglindă întâi. Zi tu, Andra ? Ei?...
Andra: Ah... Frumoasă tare. Vreau și eu, da mâine.
Că încă nu sunt goală în cap.” 13

Imaginile sunt realizate în cadrul ședințelor de art-terapie coordonate de art-terapeut
Mihaela Șchipou.
13
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Așa ne-am veselit o lună, în vara care a trecut. Cu cereri zilnice.
Azi Corina voia păsări, mâine cai, un leu, multe pisici. Făcea
radioterapie, așa că a stat aproape două luni neîntrerupte în spital. Așa
curgea timpul, între un chip și altul, între un sclipici albastru și unul roz.
După ce terminam de pictat, copiii o luau la goană pe holul spitalului. Întâi
și întâi în salon la mame, dacă nu fuseseră prin preajmă în momentul
comiterii. Apoi la asistente. Voiau confirmări cum că sunt frumoți,
extraordinari, nemaivăzuți. Își purtau capetele cu glorie, ca pe niște bijuterii
unicat. Sclipiciul se cerea obligatoriu. Era pudră de stele, mărgea de
adâncuri, suflet de prințesă.
Trebuia pus din belșug, chiar dacă mama scrâșnea din dinți pentru că
iar și iar trebuie copilul spălat pe cap. Însă tot ea adăuga:
„Dacă asta-nseamnă că e fericită, o spăl și de zece ori pe zi.... Nu
contează.”

Altfel, suferința tunsului era cumplită. Lala nu voise nicicum să
accepte așa ceva, ca atare în fiecare zi mai trebuia adăugat un trandafir la
bentiță sau încă un fluturaș care să acopere porțiunile de scalp din ce în ce
mai golașe. Oglinda trebuia ocolită. Lala avea doar șase ani, așa că nu era
suficient de înaltă pentru a se zări în ea cu ușurință, ca urmare mama ei
inventa tot felul de tertipuri pentru a sta în baie cât mai puțin timp cu
putință.
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Corina i-a molipsit pe toți cei din jur care o priveau în fiecare zi
deghizată altfel. Era întrebată: „azi ce mai vrei să fii?”. Un adolescent uimit
și sobru a adăugat într-o zi: dar tu nu te saturi să te speli într-una?” Ea a
răspuns urgent:
„...Niciodată”.
Într-o seară s-au ivit la sala de joacă șase băieți care urmau să plece
în tabără. Cinci dintre ei au vrut șerpi pictați pe mână sau pe picior și unul
singur un vultur zburând.
„- De ce vrei un șarpe?
- Pentru că-mi dă putere.
- Putere?
- Da, că eu sunt băiat și-mi trebuie. Așa tre’ să fie bărbații. Tari.
- Și dacă ai șarpe e mai ușor să fii tare?
- Da, că ma uit la el nu-mi e frică nici de branulă dacă trebuie sămi pună. Și să mi-l faci pe toată mâna. Și un scorpion pe gât. Știi
ce-am făcut data trecută cu șarpele de pe picior? M-am spălat cu
pungă pe el, să nu se ia, ca să mă țin tare. A mers trei zile, dar
până la urmă mama n-a mai vrut și s-a dus vultuoiul meu.”
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Fetele și-au dorit floricele și fluturași. Pe umeri, pe picioare și pe
mânuțe. Ele erau cu gândul la povești și voiau să fie strălucitoare și
frumoase.
Într-o zi Lala a vrut pe obrăjor un fluture, dar să fie mic. Am
întrebat-o a doua zi care a fost cel mai frumos vis al ei. „Că mă pictai...”
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*
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Eu cred că toți avem, mai mult sau mai puțin activ, un
fel de „terapeut” în noi.
El ne ajută să spunem într-o zi un NU miraculos
băutului sau fumatului excesiv.
Să-l domolim tandru pe imperiosul „trebuie”.
Să facem față politicos vocilor părintești ori
profesorale care ne critică mereu și pentru te miri ce. Să
ascultăm cu detașare neinspiratele voci de „guru” care ne
bântuie viața reală sau - pe bloguri - SPAM-urile.
Să ne temperăm calin aspirația de a-i salva pe toți, cu
orice efort și chiar împotriva voinței lor.
Poate intervine cumva și el când producem bloguri,
poeme, alte scrieri, imagini frumoase, în care ne plantăm bucăți
de suflețel.
Uneori, când scurtează distanța dintre noi și
Dumnezeu, poate i-ar plăcea să-l numim „vindecător”.
Alteori, când ne acceptă și ne iubește, poate „prieten
interior” se numește.
Concluzie: oricum i-am zice, e o parte bună, poate cea
mai bună (deși necompetitivă, neaspirantă la Nobel) din noi.

(„Terapeutul” din noi. Neaspirant la Nobel,
Carmen Maria Mecu)
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