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Tehnica colajului cu imagini din reviste
Conf. Univ. Dr. Elena Otilia Vladislav1
Universitatea din București

Lucrul terapeutic cu colajul din reviste ca suport expresivcreativ se bazează pe realizarea creaţiei cu ajutorul imaginilor
exterioare deja construite de alţii. În studiul de caz pe care vi-l
prezint mai jos am abordat cu ajutorul colajului polaritatea
„Percepţia personală de sine” şi „Percepţia celorlalţi despre sine”, cu
scopul de a pune în evidenţă eventuale incongruenţe şi de a-l ajuta pe
Bogdan, un adolescent de 14 ani, să apropie aceste aspecte ale
imaginii de sine.
Consemnul: „Te rog să te aşezi într-o poziţie comodă şi să
priveşti în interiorul tău câteva momente. Când te gândeşti la
lucrurile care te caracterizează acum pe tine, ce îţi vine în minte? Cu
ce imagini le asociezi? Nu e nevoie să spui cu voce tare. Acum te
invit să te gândeşti la cum eşti văzut de ceilalţi din jurul tău: colegi,
prieteni, de cei din familia ta. Ce caracteristici îţi atribuie ei?... Cu ce
imagini le asociezi?... Când consideri că ţi-ai format nişte idei clare
asupra acestor aspecte poţi să te îndrepţi spre masa de lucru. Ai aici
diferite reviste, suporturi de diferite mărimi, culori, foarfeci, lipici.
Cu ajutorul imaginilor din reviste vei construi un colaj care să se
numească «Cum mă văd eu acum» şi un altul «Cum mă văd ceilalţi».
Răsfoieşte în tăcere revistele şi când găseşti imagini care se potrivesc
celor care ţi-au venit mai devreme în minte poţi să le decupezi sau să
le rupi. Apoi poţi să le lipeşti pe un carton pe care îl vei alege. Vom
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lua, la sfârşitul întâlnirii, un timp în care vei putea prezenta colajul
tău. Lucrează în tăcere, pentru a putea fi atent la ce îţi transmit
imaginile, ce trezesc în tine! Dacă nu găseşti imaginile pe care le ai
în minte poţi face apel la desen sau la scris pentru a îţi completa
colajele... Când o să termini o să te invit să îmi vorbeşti despre
colajele tale.”
Bogdan arătându-şi primul colaj: „Eu mă văd ca pe un om
supărat, care se gândeşte tot timpul la necazurile lui, la supărările lui.”

Figura nr. 1. Colaj 1
Terapeut: „Se gândeşte numai la problemele lui, la cât este
de supărat şi de necăjit.”
Bogdan: „Aici mai e unul care stă supărat cu mâinile la cap
şi altul care se ascunde în întuneric.”
Terapeut: „Se ascunde?”
Bogdan: „Aşa, în el. Nu prea vorbeşte, că oricum nu-l bagă
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în seamă nimeni. E supărat şi din cauza asta. E supărat că la el nu e
ca la ceilalţi! În primul rând,
mi-e rău nu pentru că am supărări, pentru că înţeleg că aşa e
soarta mea, ci când îi văd pe alţii că le e bine. Mi-e ciudă că eu nu
sunt ca ei. Nu am omorât pe nimeni. Eu sunt un om cinstit.”
Terapeut: „Ai şi tu dreptul să fii fericit!”
Bogdan: „Da. Am şi eu dreptul să fiu la fel ca ceilalţi. Măcar
puţin sub ei, dar nu în halul în care sunt eu.”
Terapeut: „Te superi şi mai tare acum.”
Bogdan: „Mă enervez, da.” (Ridică tonul.)
Terapeut: „În ce hal eşti tu, Bogdan?”
Bogdan: „Nu mi-e bine. Sunt speriat.”
Terapeut: „De...?”
Bogdan: „Să nu se întâmple ceva rău.”
Bogdan (arătând celălalt colaj): „Ceilalţi mă văd ca şi cum nam nici o problemă, părinţii cel puţin.”

Figura nr. 2. Colaj 2
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Terapeut: „Cum te văd părinţii?”
Bogdan: „Că arăt bine, sunt fericit. N-am nici o problemă,
nici un motiv de supărare. Ei nu prea ştiu de problemele mele.”
Terapeut: „Bogdan, mă uit la fotografia omului supărat şi
văd că stă adunat în el, parcă devine una cu problema lui şi nu mai
vede nimic altceva în jur.”
Bogdan: „Da. Aşa este.”
Terapeut: „Mai poţi vedea şi alte lucruri care te fac fericit,
dacă te uiţi doar la problemă?”
Bogdan: „Nu prea.”
Terapeut (accentuând ideea de externalizare a problemei):
„Cum îţi vezi problema din afară? Uită-te la ea. Este expusă pe foaia
din faţa ta. Acum nu mai eşti tot una cu problema. Cum o vezi?”
Bogdan: „Aşa. Aiurea. Supărătoare. Mă deranjează.”
Terapeut: „Cum reuşeşte problema asta să te convingă să
devii una cu ea?”
Bogdan: „Îmi amintesc de ea tot timpul.”
Terapeut: „Nu te lasă în pace?”
Bogdan: „Da.”
Terapeut: „Ce-ţi spune?”
Bogdan: „Uită-te! Ăştia toţi se simt bine, numai tu nu te
simţi aşa!”
Terapeut: „Simţi că ai devenit una cu problema şi nu vezi
nici o soluţie de a ieşi din ea. Cum o vezi dacă încerci să te distanţezi
puţin de ea?”
Bogdan tace.
Terapeut: „Nu ai impresia că atunci când te gândeşti aşa de
mult la problema ta, ea devine şi mai mare?”
Bogdan: „Devin din ce în ce mai nervos.”
Terapeut: „Problema ta este expusă în colajul pe care-l ai în
faţă. Ce alegi acum: să te identifici iarăşi cu problema sau să o vezi
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mai de la distanţă?”
Bogdan: „Să o văd mai de la distanţă.”
Terapeut: „Cum o vezi acum?”
Bogdan: „O văd altfel. Nu mă mai chinuieşte. Nu mai are
putere. E închisă pe foaia aia.”
Terapeut: „Cine nu-i mai dă putere?”
Bogdan, responsabilizându-se: „Eu nu o mai las!”
Terapeut: „Ce-ţi spun cei apropiaţi despre lucrurile de care să
fii mulţumit?”
Bogdan: „Că sunt deştept, dar mi-e lene să gândesc. Dar nu e
adevărat. Nu mi-e lene să gândesc. Mă preocupă prea mult problema
mea. Mă gândesc prea mult şi nu am timp de altele.”
Terapeut: „Deci asta este. O laşi să te copleşească. Tu îi
permiţi. Ea e doar ca o idee care se infiltrează în mintea ta încet, încet.
Dar tu eşti cel ce-i dă prea multă importanţă. Erai conştient de asta?”
Bogdan: „Nu prea.”
Terapeut: „Ce ai putea să faci să n-o mai laşi să te
copleşească?”
Bogdan: „Să o rezolv.”
Terapeut: „Pe ce ai putea să-ţi îndrepţi atenţia?”
Bogdan: „Pe ceea ce mă face să mă simt bine. Pe
calculatoare.”
Terapeut: „Îţi propun un joc. Hai să ne imaginăm că eşti în
faţa unui calculator. Problema ta îţi apare sub forma unei imagini pe
ecran şi tu poţi să operezi pe tastatură pentru a o face din ce în ce mai
mică, mai ştearsă, mai neclară.”
Bogdan, zâmbind: „Am băgat-o la coşul de gunoi şi i-am dat
şi un virus. Un partener de celulă.”
Terapeut: „Cum te-ai simţit în faţa tastaturii?”
Bogdan: „Bine. Stăpân.”
Terapeut: „Deci n-a mai fost ea stăpânul tău?”
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Bogdan: „Nu!”
Terapeut: „Ei, cum ţi-e acum?”
Bogdan: „Mai bine.”
Terapeut: „În ce fel te mai reprezintă colajul? ”
Bogdan: „E departe.”
Terapeut: „Ai vrea să găseşti imagini cu care să faci un colaj
şi cu alte lucruri care te reprezintă acum?”
Bogdan, hotărât: „Da!”
Comentarii interpretative
Externalizarea problemei l-a ajutat pe Bogdan să se
descentreze de pe supărarea sa şi să iasă din rolul de victimă pe
care-l joacă adesea. A devenit mai responsabil, asumându-şi găsirea
de soluţii, mai întâi în plan imaginar (principala sa resursă), pe care
să le comute apoi şi în realitate. Detaşându-se, a putut să vadă şi
alte aspecte care-i creează satisfacţii.
Bogdan a realizat un nou colaj care-l reprezintă pe el, aşa
cum se simte acum.
Bogdan: „Aici e colecţia mea de viruşi. Îi ţin ascunşi.”
Terapeut: „Nu-i mai foloseşti?”
Bogdan: „Momentan nu mai am nevoie de ei.”
E important să precizez că la începutul întâlnirilor de grup
Bogdan vorbea în mod obsesiv despre viruşii pe care-i creează pe
calculator şi pe care-i va trimite colegilor care-l supără, pentru a le
distruge calculatoarele. Era obsedat de ideea de a se răzbuna pe cei
care-l jigniseră, îl respinseseră.
Bogdan: „Aici este INTEL, cea mai mare firmă de
calculatoare din lume. Mi-ar plăcea să fiu aici angajat. Aici e un
program. Mi-ar plăcea să fiu programator. Mă pricep la calculatoare.
Aici sunt oameni de ştiinţă. Sunt interesat de ştiinţă, de medicină. Îmi
place să cunosc tot ce se descoperă .”
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Figura nr. 3. Colaj 3
Terapeut: „Observ că vorbeşti mai tare acum faţă de prima
prezentare.”
Bogdan: „Aşa este.”
Terapeut: „Şi corpul tău stătea înainte mai gârbovit, mai
aplecat.”
Bogdan: „După ce am micşorat supărarea m-am îndreptat,
m-am simţit mai bine.”
Terapeut: „Ai văzut câte pasiuni ai? Şi tonul tău e altul. Tu ai
realizat asta. Te-ai concentrat pe pasiunile tale.”
Bogdan: „Vreau să fac aceste lucruri.”
Terapeut: „Ce reprezintă celelalte imagini din colaj?”
Bogdan: „Mi-ar plăcea să fiu un om celebru, cum ar fi Bush
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– să cunosc secrete, să conduc sau să fiu afacerist.”
Terapeut: „Să ai putere.”
Bogdan: „Da. Şi mi-ar plăcea să am o prietenă cu care să
vorbesc, să mă înţeleg bine şi mi-ar plăcea să lucrez în domeniul
calculatoarelor.”
Terapeut: „Simţi că poţi realiza aceste lucruri?”
Bogdan: „Da.”
Terapeut: „Când vrei să le realizezi?”
Bogdan: „În timp.”
Terapeut: „Ce depinde de tine pentru a le realiza?”
Bogdan: „Să vreau mult şi să fac tot posibilul, tot ce-mi stă
în putere.”
Terapeut: „Îţi urez succes!”
Comentarii interpretative
Bogdan nu s-a mai identificat în final cu supărarea lui şi şi-a
activat şi alte aspecte ale conceptului de Sine: aspiraţiile, rolurile
dorințele, interesele. Aceasta i-a întărit Eul, lucru observat mai ales
prin schimbările la nivel non-verbal.

*

*
*
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Portretul persoanei din fața mea
tehnică artterapeutică în lucrul cu copiii dignosticați cu TSA
(tulburare de spectru autist)
Lect. Univ. Dr., Artterapeut Naiana Vătavu2
Universitatea Națională de Arte, București

Programul artterapeutic de intervenție pe care vi-l propun în
acest material a pornit de la nevoia de dezvoltare a capacităților
motrice ale copiilor diagnosticați cu TSA (tulburare de spectru
autist). Scopul său este să crească încrederea în sine prin dobândirea
sentimentului de măiestrie. Alte obiective urmărite în construirea
tehnicilor specifice sunt: integrarea schemei corporale, scăderea
pragului de frustrare la murdărie, formarea abilităților de manipulare
corectă a obiectelor de scris/desen/pictură, creșterea flexibilității față
de reguli, exersarea abilităților perceptive, creșterea abilităților de
socializare și comunicare. Programul artterapeutic de intervenție are
la bază împărțirea activităților în secvențe de lucru mai puțin
solicitante și creșterea treptată a dificultății, concomitent cu afișarea
unei atitudini pozitive, deschise și suportive.
Activitatea artistică într-un mediu organizat, cu reguli
prestabilite le oferă copiilor cu TSA un climat de siguranță și
hipersistematizare, de care ei au nevoie. Organizarea se impune nu
doar mediului fizic, ci și activității grupului, de exemplu stabilirea
unui set de reguli esențiale este importantă pe de o parte pentru că
ajută la responsabilizarea copilului și la exersarea abilităților de
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autoservire, iar pe de altă parte este un pretext pentru socializare.
Activitățile sunt împărțite în proiecte globale și proiecte
punctuale. Am ales să folosim termenul de proiect care să fie
subordonat celui de ,,temă” pentru că termenul ,,proiect” presupune și
procesul de realizare a temei. Un alt considerent a fost cel de oferire a
unui cadru structurat care să fie perceput chiar de la început de copil.
Proiectele globale se întind pe mai multe ședințe, iar proiectele
punctuale sunt cele care necesită o singură întâlnire. O ședință este
compusă dintr-un proiect punctual și începerea sau finalizarea unui
proiect global. Proiectele punctuale se folosesc de obișnuința copiilor
cu sistemul bazat pe recompense din terapia ABA, transformând-o
într-o ancoră motivațională extrinsecă cu mai puține riscuri (mult mai
non-invazivă comparativ cu recompensele alimentare) și cu avantajul
de a crea o punte de legătură mai echilibrată între terapeut și copil.
Condiționarea nu mai este strâns legată de o recompensă din partea
terapeutului, ci ține de o acțiune ce stă în puterea copilului – el este cel
care creează și oferă recompensa, terapeutul creează doar cadrul.
Terapeutul nu îi mai oferă o recompensă materială, ci finalizarea
proiectului este recompensa în sine. Copiii cu autism sunt centrați pe a
finaliza un demers, iar faptul că pot face acest lucru în cadrul unei
întâlniri este gratificant.
Temele propuse în cadrul modelului artterapeutic de
intervenție în TSA sunt centrate pe dezvoltarea disponibilităților
compensatorii, pe corectarea patternurilor comportamentale sau
senzoriale deficitare și pe învățarea de noi concepte sau abilități.
Temele - Corpul uman, Repere de timp și spațiu, Mijloace de
transport, Supereroi, Obiecte și Peisaj 3D - au nivele diferite de
dificultate sau complexitate în funcție de numărul de secvențe necesare
pentru finalizare sau de constructele psiho-comportamentale care
necesitau corecție. Astfel am avut teme care au fost finalizate într-o
întâlnire (proiect punctual) – ex.: Tema ,,Peisaj 3D” și teme foarte
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ample compuse dintr-o serie de alte ,,subteme” parcurse în cadrul mai
multor întâlniri (proiecte globale) – ex.: Tema ,,Corpul uman”.
Vom descrie o ședință de terapie în cadrul căreia s-a
desfășurat proiectul ,,Portretul persoanei din fața mea”, proiect inclus
în tema ,,Corpul uman”. Proiectul a urmărit integrarea mai multor
segmente corporale prin redarea torsului. Astfel este pregătită
gradual reprezentarea întregului corp.

Tema ,,Corpul uman” – Proiectul global ,,Portretul persoanei din fața
mea”
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Acest proiect s-a finalizat în cadrul unei ședințe (proiect
punctual) și a fost împărțit în 3 secvențe: realizarea desenului,
pictarea portretului și pictarea fundalului. La începutul ședinței,
participanților le-au fost prezentate tema și materialele de lucru.
Temei i s-au atașat valențe pozitive (,,Astăzi vom fi mari pictori și
vom realiza un portret. Toți marii artiști au făcut portrete ...”) pentru
a-l motiva pe copil, subiectul ,,portret” va fi perceput ca fiind mai
interesant și pentru a oferi totodată importanță temei – făcând
accesibilă prin secvențe bine controlate o temă care pare dificilă, ne
asigurăm de reușita în sarcină a copilului și de experimentarea
sentimentului de măiestrie prin alăturarea rezultatului obținut cu cel
al unei performanțe realizate și de marii artiști. După finalizarea
instructajului, participanții au realizat desenul. Desenul independent
pornind de la o coală albă neavând forme predefinite de către
terapeut este o activitate destul de dificilă, și a fost pregătită în
prealabil de traversarea unor proiecte punctuale bazate pe
parcurgerea sarcinilor de desen prin unirea de puncte, inițial cu
ajutor, pentru ca ulterior ajutorul să scadă până la obținerea abilității
de desen independent (vezi proiecte punctuale). Secvența de desen în
primul rând îi captează atenția copilului, un prim obiectiv fiind cel de
creștere a nivelului de receptivitate și prezență în sarcină. Specificul
temei reclamă focalizarea progresivă pe diferite elemente pentru a le
putea reda prin desen. Focalizarea într-un punct presupune observare,
iar observarea figurii celuilalt este esențială pentru o temă viitoare
numită ,,Autoportretul-colaj” și pregătește de asemenea integrarea
propriei imagini corporale prin raportare la celălalt.
Un alt aspect pe care l-am urmărit a fost abilitatea de
restructurare a pattern-urilor rigide de comportament, în special cele
legate de creșterea flexibilității față de reguli sau de alte tipare
obsesive (pentru unul dintre copii de exemplu părea imposibil ca
cineva să aibă altă culoare a ochilor decât căprui, ca el, din această
14
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cauză, toate personajele pictate de el aveau ochii căprui), prin
respectarea reperelor de organizare (tema era să realizeze portretul
copilului aflat în fața sa, nu pe a celui din stânga) și prin raportare la
realitate – copiii erau direcționați să respecte cât mai mult posibil
elementele definitorii ale celuilalt. În această primă secvență,
terapeutul a direcționat observarea persoanei, începând cu formele
mari și terminând cu detaliile. După desenarea formei mari, atenția a
fost îndreptată către elementele anatomice care intră în componența
capului: urechi – ochi – nas – gură – sprâncene – păr. Copilul a fost
ajutat în observarea fiecărui segment în parte (ex.: ,,X” zâmbește sau
este trist? cum sunt sprâncenele lui ,,X”? Groase sau subțiri? Dar
părul? Lung sau scurt, etc... După desenarea segmentelor anatomice
ale capului, participanții au redat detaliile vestimentare, fiind dirijați
din nou de către terapeut, de această dată mult mai puțin, detaliile
vestimentare fiind observate cu o mare ușurință și acuratețe
comparativ cu cele anatomice. Toți copiii au desenat cu mare
precizie detalii precum nasturi (respectând și numărul acestora),
eventualele modele sau litere existente pe îmbrăcăminte).
Prin dirijarea procesului de observare și desenare, terapeutul a
urmărit creșterea abilităților perceptive globale – redând părțile
componente (elemente anatomice și vestimentare) copilul creează
întregul – portretul persoanei observate. Creșterea abilităților din sfera
manualității fine este implicită, pe tot parcursul secvenței copilul
manipulând creionul pentru a desena diverse semne grafice (cap=oval,
gât=dreptunghi, umeri=2 linii curbe), forme mai speciale (diferite
elemente decorative observate pe haine) și pentru a scrie (atunci când
pe tricoul unei persoane există un însemn). A doua secvență a fost
pictarea portretului unde s-a urmărit centrarea în aici și acum prin
sprijinirea manifestării unui spirit de fin observator. Copiii erau
încurajați să observe culorile și să le descrie cât mai în detaliu –
folosind culori secundare (violet, oranj, verde) și tonuri (roz, mov
15
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deschis/închis, bleu/albastru deschis), nu doar culorile primare (roșu,
albastru, galben). Observarea celuilalt a fost valorizată, copiii fiind
acum ,,pictori care se uitau foarte atent la ceea ce urmau să picteze...”.
În această secvență, copiii au experimentat combinarea culorilor, fiind
dirijați către respectarea cât mai fidelă a realității: privind cu atenție un
element, de exemplu pielea, copiii numeau culoarea elementului
observat (roz), după care o creau combinând roșu cu alb. Acest
exercițiu a fost benefic pentru învățarea culorilor secundare, pentru
experimentarea elementului de noutate (unii copii au fost foarte
surprinși atunci când amestecând verde cu roșu și cu galben au obținut
maro), și pentru flexibilizarea tiparelor rigide – participantul
experimentează culoarea albastru în sine dar și variantele culorii: cum
arată albastru atunci când îl amestecăm cu alb? - bleu sau atunci când
îl amestecăm cu galben - verde.
Exercițiul de a combina culorile în paletă presupune o
procesualitate aparte - culorile trebuie să fie luate pe rând și
amestecate într-un al treilea spațiul liber de pe paletă, se folosește
culoarea obținută, se spală pensula (pentru a nu schimba culoarea
următorului amestec), se elimină surplusul de apă prin apăsare
(pentru a nu lăsa prea multă apă). Etapele au rolul de a prezerva
calitățile cromatice (astfel culorile vor fi în acord cu ceea ce
urmărim), în acest fel noi respectăm nevoia copilului cu TSA atât
pentru ordine și pentru lipsa murdăriei, cât și pentru predictibilitate.
Folosirea pensulei pentru a picta desenul reclamă utilizarea unor
abilități de mai mare precizie comparativ cu secvența precedentă,
pensula fiind mai amplă și mai moale decât creionul. Respectarea
conturului feței sau a ochilor a fost o provocare, însă majoritatea
copiilor au reușit să păstreze în linii mari aceste repere. În secvența
de pictură au fost urmărite aceleași obiective din secvența de desen:
copilul a pictat elementele în aceeași ordine în care au fost desenate
(cap-detalii vestimentare). Pictarea fundalului a fost ultima secvență
16
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a proiectului – fundalul ajută la integrarea gestaltului restructurând
perceperea întregului: în primele două etape forma mare era întregul
(corpul), iar părțile anatomice și vestimentare erau elementele
componente. Acum fundalul devine un nou element care
restructurează modul de percepere: odată pictat, spațiul din spatele
portretului ne face să percepem întreaga lucrare ca fiind
întregul/gestaltul, iar părțile componente sunt însăși fundalul, fața și
detaliile vestimentare. Principalul beneficiu al realizării de portrete
de către copilul cu TSA este cel de conectare la celălalt (fie doar
pentru a-l observa). Portretul are însă și marele merit de a structura
modul în care percepem întregul – în fond portretul este o formă mai
mare care include/este compusă din forme mai mici și este plasată pe
o altă formă mai mare – împreună toate aceste elemente creează
întregul. Luând în calcul teoria hipersistematizării și a
hipoempatizării din autism și teoria slabei coerențe centrale,
considerăm că astfel de teme răspund deficitelor explicate de ambele
abordări: folosind hipersistematizarea copilului și ,,iubirea sa pentru
sisteme/detalii” urmărim să restructurăm modul de percepere,
antrenând pattern-ul perceptiv de la forma mare către detalii. În acest
fel realizarea detaliilor (înscrisurile de pe haine, modelele, nasturii)
va fi ultima, funcționând în dublu sens: ca recompensă și ca oferire
de sens (detaliile conferă consistență și sens formei). Astfel reușim să
creăm un modus operandi inversat (opus modului de percepere tipic
în TSA) prin repetarea ordinii de redare a formelor (de la mare la
mic) prin desen și a doua oară prin pictură.
Adoptând o atitudine pozitivă, constructivă și suportivă,
terapeutul îl îndrumă pe copil în demersul de experimentare multimodală a părților – copilul intră în contact direct cu materialele care
vor compune ulterior întregul, decupează conturul, astfel separând
pentru prima dată partea de întreg – participantul decupează
elementele componente simțind și observând modul în care acestea
17
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se desprind. Aflat în fața elementelor componente, el face apel la
propriile experiențe, cunoștințe, informații senzoriale pentru a
compune/construi întregul. Odată obținută imaginea/obiectul, copilul
poate experimenta sentimentul măiestriei, iar terapeutul accentuează
importanța actului de creație.
Există foarte multe tehnici artterapeutice care permit
realizarea unor 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 opinia noastră, 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.

*

*
*
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Psihologia artistului
Psih. Petrescu Emilia3, consilier psihologic autonom,
Cabinet Individual de Psihologie - Petrescu Emilia,
Ploiești, Jud. Prahova

Lucrarea de față constituie o analiză a personalității artistului
din perspectivă psihologică. Psihologia artistului are ca dominantă
capacitatea acestuia de a fi înalt creativ. A fi creativ în sens
psihologic înseamnă a crea ceva nou, original și adecvat realității.
Actul creativ trebuie să aibă o anumită valoare economică, culturală,
socială, valoare care trebuie să fie recunoscută social.
Toți oamenii au capacitatea de a fi creativi, dar ea există întro stare latentă și depinde de fiecare dacă o descoperă și o dezvoltă.
Creativitatea este și o nevoie, ea este inclusă în nevoia de
autoactualizare a omului care se află în vârful piramidei nevoilor
omului, după nevoia de valorizare, nevoia de socializare, nevoile de
siguranță și confort și nevoile biologice (foame, sete, sex). (Aniței
M., 2010)
În actul creației se utilizează atât inteligența, cât și
imaginația. În cadrul creației științifice accentul cade pe utilizarea
inteligenței, în cadrul creației artistice accentul cade pe utilizarea
imaginației. De aceea putem afirma că artiștii au o imaginație mai
dezvoltată decât ceilalți oameni. Inteligența presupune capacitatea de
adaptare a omului la situații noi în sensul rezolvării de probleme,
imaginația presupune combinarea și asocierea informațiilor diverse
într-o formă cu totul nouă. (Roco Mihaela, 2008)

3

E-mail: ema_petrescu@yahoo.com
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Un alt aspect prin care se remarcă personalitatea artiștilor, fie
că sunt pictori, poeți, prozatori, cântăreți, actori sau compozitori este
acela că au trăiri emoționale puternice care sunt și materialul de
construcție al imaginației creatoare. Sunt firi sensibile, emotive, la
care emoțiile: frica, furia, bucuria, tristețea, vinovăția, rușinea sunt
resimțite cu intensitate mai mare decât de ceilalți oameni. De
asemenea au capacitatea de a transmite aceste emoții celor care vin în
contact cu opera lor.
Ion Minulescu transmite și trăiește cu intensitate emoția
îndrăgostirii în poezia sa ,,Celei care minte”:
,,Deci nu-ți cer vorbe-mperecheate de sărutări,
Nu-ți cer să-mi spui ce-ai spus la alții,
Ci tot ce n-ai spus nimănui.
Și nu-ți cer patima nebună și fără de sfârșit,
Nu-ți cer
Nimic din ce poetul palid
Cerșește-n veci de veci, stingher,
Voi doar să-mi schimbi de vrei o clipă
Din șirul clipelor la fel.”
O altă caracteristică a artiștilor este aceea că sunt empatici,
se pot transpune cu ușurință în situațiile altor persoane și pot înțelege
cu ușurință emoțiile lor. Pentru actori această calitate este esențială
pentru a putea intra în rolul personajului pe care îl interpretează.
Artiștii sunt persoane independente, spirite libere, care nu
suportă constrângerile și care vor ca tot ceea ce fac să fie cu
consimțământul lor. De asemenea sunt persoane care au curiozitatea
trează și sunt interesate de diverse domenii de activitate.
Lucian Blaga, personalitate marcantă a culturii românești
interbelice a fost filozof, scriitor, poet, iar în opera lui poezia și
filozofia se întrepătrund, ea fiind dominată de marile întrebări ale
existenței și cunoașterii.
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Ion Barbu (pseudonim pentru Dan Barbilian) a fost
matematician și scriitor. El afirmă că : ,,Pentru mine poezia este o
prelungire a geometriei, așa că, rămânând poet, n-am părăsit
niciodată domeniul divin al geometriei”. (C.Barboi, S.Boatca,
M.Popescu, 1994)
Sunt persoane care au curajul să-și exprime propriile trăiri
afective. La cei cu nevoile de bază biologice nesatisfăcute sau cele de
siguranță și confort sau de socializare, această descărcare emoțională
devine o formă de terapie prin artă și este chiar o resursă pentru
aceștia,pentru a merge mai departe pe cărarea vieții, în ciuda
dificultăților pe care le presupune aceasta.

George Bacovia, poetul florilor de plumb, al toamnelor reci
și ploioase, al verilor cu călduri toride, al primăverilor iritante,
nevrotice își satisface nevoia sa de evadare din această lume unde nuși găsește locul, refugiindu-se în creația poetică. Lumea ostilă în care
poetul se simte izolat este evocată de exemplu în poezia ,,Plumb”:
,,Stau singur în cavou… și era vânt…” sau în poezia ,,Lacustră”:
,,De-atâtea nopți aud plouând
Tot tremurând, tot așteptând…
Sunt singur și mă duce-un gând
Spre locuințele lacustre”.
Întreaga operă a lui Bacovia exprimă o atmosferă apăsătoare,
ca de plumb, o tristețe profundă care provine din sentimentul de
însingurare exprimat în lirica sa prin evocarea naturii în dezagregare.
Trăirile sale sunt puternice și creează de asemenea emoții puternice
și cititorilor.
Mihai Eminescu, dezamăgit în relațiile lui pasionale, își
găsește refugiul în lumea poeziei, fapt ilustrat în ultima strofă a
poeziei ,,Luceafărul”:
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,,Ce-ți pasă ție chip de lut,
Dac-oi fi eu sau altul?
Trăind în cercul vostru strâmt,
Norocul vă petrece;
Ci eu în lumea mea mă simt
Nemuritor și rece.”
Ceea ce îi motivează pe artiști în actul lor de creație este
plăcerea și bucuria de a crea ceva nou și valoros, ei nu creează din
obligație. De asemenea îi motivează și nevoia de a fi importanți
pentru alții prin lucrurile pe care le realizează, nevoia de a avea
prestigiu și recunoaștere.
Sunt persoane care au încredere în propriile lor forțe, pentru
că este nevoie de multă încredere în sine pentru a exprima idei noi
care pot fi apreciate sau nu de către grup.
Copilul interior la artiști este treaz, aceștia au capacitatea de
a fi uluiți și de a se mira în fața lucrurilor banale, de asemenea au
inocența și entuziasmul copilului care se joacă. Sunt cunoscute
bătăile cu perne de la întâlnirile dintre Ion Luca Caragiale, în casa
acestuia și Titu Maiorescu, Alexandru Vlahuță și George Coșbuc
(Alexandrina I.L.Caragiale, Ecaterina Logadi-Caragiale, 2012).
Au abilitatea de a utiliza metafore și analogii și au o atitudine
ludică, de joc, combină și recombină, asociază și manipulează în cele
mai diferite și inedite moduri, cuvinte, idei, culori și sunete. Un
exemplu de astfel de asociere inedită de cuvinte și de idei apare în
poezia ,,Simt” a lui Nichita Stănescu:
,,De ce nu sunteți voi care sunteți
Hai să ne facem casă, vă strig
Sau măcar loc pentru a dormi
De ce nu sunteți voi care sunteți
De ce dormiți în gangul unei stele
De ce împrumutați raza
22
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De ce nu sunteți și care sunteți?”
Au o atitudine rezervată și selectivă în relațiile
interpersonale. Din motive de timp și pentru că sunt absorbiți de
ideile lor nu sunt foarte sociabili.
La artiști există și un risc pentru sănătatea lor în condițiile
consumului de alcool și de narcotice. Uneori sunt tentați să utilizeze
aceste substanțe pe de o parte pentru a evada din nefericirea lor, iar
pe de altă parte pentru a-și intensifica trăirile prin spargerea
barierelor conștientului și accesarea conținuturilor inconștiente.
Deși în psihologia românească se găsesc referiri la
psihologia creativității, psihologia artistului este un domeniu foarte
puțin studiat și necesită o analiză mai amănunțită și un grad de
deschidere mai mare din partea cercetătorilor și specialiștilor.
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Exprimarea emoţiilor prin metode de artterapie
Georgescu Andreea-Daniela4, psiholog clinician,
profesor consilier şcolar, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Dâmboviţa

Rezumat: În articolul de faţă mi-am propus să înfăţişez
scurte modalităţi de exprimare a emoţiilor prin artterapie, dar şi mici
relatări provenite din experienţa mea ca profesor consilier şcolar.
Consider că este importantă exprimarea emoţiilor, iar copiii şi
adolescenții evită să le exprime fie pentru a nu se dezvălui, fie pentru
ca ceilalţi să nu profite de anumite slăbiciuni ale lor, fie pentru că nu
ştiu cum anume să le exprime. De aceea, cred că artterapia vine în
întâmpinarea nevoilor de exprimare oferind modalităţi concrete, dar
şi modalităţi libere.
Cuvinte-cheie: emoţii, artterapie
Atunci când îi întreb pe elevii ce sunt emoţiile şi îi rog să-mi
ofere exemple de emoţii, toţi îmi spun că au emoţii când trebuie să facă
un lucru important, când se află pe o scenă, la o serbare, la un concurs.
Chiar şi la liceu, nu primesc răspunsuri clare de emoţii precum: bucurie,
teamă, tristeţe, furie. Bineînţeles că nu este greşit faptul că ei identifică
totuşi momentele când simt ceva, dar această situaţie mă face să
aprofundez în lucrul cu elevii exprimarea şi dezvoltarea emoţională, dar
şi să mă întreb: „Oare copiii vorbesc cu părinții lor despre propriile
emoţii, despre ceea ce simt în diverse situaţii? Părinţii le accentuează
importanţa emoţiilor şi a exprimării acestora în viaţă? La şcoală se ţine
4

E-mail: andreead_georgescu@yahoo.com
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cont de exprimarea emoţiilor, de dezvoltarea emoţională? Ştiu copiii, în
diferitele perioade de dezvoltare, să facă faţă emoţiilor care deseori îi
copleşesc?”
Emoţia înseamnă să trăieşti, să simţi că trăieşti. De
asemenea, esenţial este să ne gestionăm eficient emoţiile pentru ca
acestea să nu ne zdrobească relaţiile, viaţa în totalitate. Atât emoţiile
pozitive, cât şi emoţiile negative trebuie cunoscute şi acceptate.
Emoţiile negative necesită un management mai accentuat pentru ca
persoana să reuşească să treacă mai bine şi mai uşor peste
evenimentele neplăcute din viaţă.
Consider că exprimarea emoţiilor prin artă şi totodată
dezvoltarea emoţională prin metode artistice este atractivă, interactivă,
stârneşte interesul şi implică orice tip de persoană, oricât de rezervată
ar fi. În momentul în care propun desenul ca modalitate de lucru cu
copiii, în special cu adolescenţii, aceştia spun adesea: „nu știu să
desenez, nu desenez frumos, nu mă pricep la desen”, răspuns ce poate
indica uneori o nesiguranţă în forţele proprii, dar şi faptul că nu au fost
încurajaţi să se exprime şi prin această modalitate, nu au fost încurajaţi
să-şi dea frâu liber imaginaţiei şi să nu ia în considerare atât de mult
aptitudinile artistice mai mult sau mai puțin dezvoltate. Informarea
elevilor privind schimbările din toate punctele de vedere din perioada
pubertăţii şi a adolescenţei, schimbări în special din punct de vedere
emoţional, nu este opţională, este o necesitate deoarece ei trebuie să
înţeleagă normalitatea suişurilor şi coborâşurilor stărilor emoţionale; ei
trebuie să înţeleagă că nu sunt anormali sau bolnavi, ci că este o
perioadă care va trece!
Chiar dacă artterapia are o largă utilizare a formelor artistice,
desenul și pictura îmi sunt mai la îndemână în activitatea pe care o
desfăşor. Copiii şi adolescenţii se exprimă mult mai uşor prin desen,
iar în desenele lor poţi vedea lucruri pe care ei poate nu vor să le
spună direct, din diferite motive. Prin desen, copilul se dezvăluie, se
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lasă descoperit şi doreşte să fie înţeles.
Cum ne putem exprima emoţiile prin artterapie? Se ştie
faptul că emoţiilor le sunt atribuite diferite culori: unii asociază roşul
cu furia, alţii cu pasiunea, iubirea, verdele este pentru unii speranţă,
iar pentru alţii nelinişte. Dar ceea ce contează este că fiecare dintre
noi putem asocia fiecare culoare cu orice emoţie pe care o simţim
potrivită. Astfel, un joc numit „Culorile emoţiilor” poate ajuta foarte
mult în exprimarea emoţiilor la copii, utilizând cartonaşe colorate sau
chiar coli şi creioane colorate. Copiii pot desena emoţia aşa cum o
simt ei, cum o văd şi cum cred de cuviinţă.
Prin crearea de poezii ne putem aşterne pe foaie emoţiile
referitoare la anumite situaţii, ne putem dezvălui trăiri pe care nu
avem curajul să le exprimăm în mod direct.
Teatrul şi jocul de rol au o mare încărcătură afectivă şi
reprezintă o provocare în ceea ce priveşte emoţiile, exprimarea
acestora, dar şi gestionarea lor. Pentru a intra real într-un anumit rol
este nevoie de cunoaştere de sine, implicare și un bun management al
emoţiilor, pentru a putea juca eficient rolul.
Sculptura presupune kinestezie, atingere, simţire. Emoţia, aşadar,
este simţită la propriu, iar exprimarea ei se poate realiza prin realizarea de
modele sau de obiecte care să aibă o semnificaţie pentru subiect.
Consider că artterapia ajută în momentele în care simţim
anumite blocaje în exprimare, atunci când simţim că nu ştim ce să
spunem, cum să ne expunem emoţiile, cum să reacţionam în faţa
anumitor situaţii sau evenimente. Prin desen, prin dans sau prin creare
de poezii ne putem divulga cele mai ascunse dorinţe, necesităţi, trăiri și
idei.
Artterapia este o modalitate de detensionare psihică atât în
cazul adulţilor, cât şi în cazul copiilor și adolescenţilor. Artterapia nu
este destinată unei vârste sau perioade anume, ea este pentru toată
lumea şi în orice moment al vieţii.
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Creație artistică grafică și dezvoltare personală
unificatoare
psih. Irina Chiriță5, anul 2 master “Psihologie Clinică - Evaluare și
Intervenție Terapeutică”, Universitatea din București

Gândindu-mă la inconștient îmi vine în minte imaginea unui
iceberg, pe care este posibil să o fi întâlnit pentru prima dată într-o carte
de psihologie de clasa a X-a. Atunci am înţeles mai bine funcţionarea
psihicului uman. Conștiința poate fi doar vârful, de zeci de ori mai mică
decât ceea ce se află în profunzime. Este o metaforă - imagine care ne
apropie mai mult de ideea de simbol. Sunt lucruri „care scapă”
obiectivului, materialului și poate chiar limbajului verbal… În aceste
momente, ne „salvează” metafora, reprezentarea vizuală spontană, care
deschide modalități de comunicare alternative. Deseori aceasta este
modalitatea preferată de inconștient pentru a se dezvălui.
Pentru mine arta este puntea care unește conștiința cu
manifestările pur simbolice ale inconștientului, „chemând”
creativitatea la o comunicare intimă între părțile psihicului nostru și
provocând implicit, în mod spontan, unificarea interioară. Arta mi-a
fost întotdeauna de ajutor în momentele de impas. Fie că aveam
nevoie să confer o înfățișare umană unui anumit amalgam de
sentimente, să mă debarasez de energia distructivă a unor emoții
negative intense sau pur și simplu să las inconștientul să vorbească
pentru a reuși să ne „împrietenim”, creația grafică a fost modalitatea
potrivită pentru a realiza acest dialog, precum și o formă eficientă de
auto-terapie și un instrument al cunoașterii de sine.
5
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Desenul este o modalitate ce mi-a permis să cunosc mai bine
arhetipurile inconștientului colectiv, alături de propriile vise și trăiri
interioare. Uneori, atunci când sunt copleșită de stări confuze, îmi
canalizez energia în această direcție și aflu astfel, aproape „miraculos”,
pe unde m-am blocat, unde s-a „așezat” tensiunea psihologică. Mai
mult, toate acestea vin, tot aproape miraculos, cu un mesaj despre cine
sunt, ce am de făcut și care este sensul experienței pe care o trăiesc…
Astfel, am ajuns să am o cunoaștere mai profundă a Umbrei, a părții de
Animus și chiar a Sinelui. Pot să observ cum se modifică aceste
elemente în timp, cum trec unele în altele și cum îmi caracterizează ele
stările. Uitându-mă la desenele pe care le-am realizat de-a lungul anilor
este ca și cum mă uit într-un jurnal al proceselor inconștiente care s-au
răsfrânt în diferite moduri în viața mea de zi cu zi. Ele îmi amintesc de
unde am pornit pe acest drum al transformării, ce obstacole am întâlnit
și spre ce mă îndrept. Eforturile conștiente pe care le-am făcut după
descifrarea acestor mesaje se observă la rândul lor – descătușarea de
teamă, purificarea conținuturilor negative, ba chiar transformarea lor în
resurse prin conectarea cu nevoile psihologice, oferind „dreptul la
opinie” și exprimare a fiecărei părți din mine.
Voi parcurge împreună cu tine „conturul” simbolic al
„călătoriei” pe care am realizat-o în timp prin tehnicile creativexpresive de tip grafic. Îți voi oferi și un scurt ghidaj bazat pe
propriile insight-uri, conștientizări, mecanisme psihologice decriptate
de mine și clarificatoare de sens psihologic al experiențelor trăite. Aș
vrea să îți precizez că, în anumite cazuri, simbolistica desenelor mi s-a
revelat mai târziu. Procesele implicate în creație au fost în mare
măsură inconștiente, urmând să observ apoi anumite detalii
revelatoare. Mi-ar plăcea și îmi doresc să trezesc și în tine astfel
inspirația și curiozitatea în legătură cu puterea artei, a creației
artistice de reconfigurare profundă a experiențelor blocante și de
promovare a evoluției personale.
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2008
1. Scindări interioare
reprezentate prin pasărea
phoenix. Desenul pune
accent pe simultaneitatea
distrugerii și a renașterii
sub o altă formă.

2. Vrăjitor demonic ce
aduce sacrificii unui totem
păgân. În acea perioadă,
resursele mele creative aveau
ca
punct
de
pornire
întunericul,
domeniul
umbrelor, de care simțeam că
aparțin.
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3. Pan cântând la flaut.
Exemplu
al
puterii
vieții
instinctuale
„întunecate”,
integrarea acesteia, pasiune şi
răzvrătire.

4.
Imaginaţia
scăpată de sub control,
sub
forma
unei
halucinaţii terifiante.
Iubeam
tărâmul
creativităţii în care mă
aflam, însă mă şi
temeam să nu fiu
copleşită de acesta, dat
fiind că îi acordam mai
multă atenţie decât
realităţii.
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5. Catedrală a
inconştientului. Desen
spontan, liber, în care
am lăsat figurile să
curgă, admirându-le
fluiditatea. Procese în
derulare, contact intim
cu interioritatea.

6.
Perioadă
de
izolare şi tristeţe. Preţul
pe care îl plăteam
uneori pentru a-mi
menţine atât de vie
lumea interioară.
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2009
1. Natura ca
poartă mistică spre
alte
dimensiuni.
Respect
profund
pentru
viaţă,
solitudine dătătoare
de sensuri, contact
cu sine.

2. Animus sub
formă de vrăjitor
renascentist.
Ghid
interior, deschizător de
drumuri, personaj al
corespondenţelor, ce
ajută la descoperirea
simbolurilor şi la
interpretarea lor.
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3. „Copilul şi păsările” – o nouă
viaţă ce aşteaptă să se nască din
mijlocul sentimentelor de tristeţe.
Purificare şi evoluţie.

4. Refugiu mental. Imagini
vizualizate prin meditaţie,
sanctuare – pădurea şi castelul.
Un loc în care mă retrăgeam
atunci când eram copleşită de
negativitate.
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5. Melancolie şi renunţare
calmă,
meditaţie.
Desen
reprezentând stările pe care mi
le oferea muzica în acea
perioadă, tot un fel de refugiu
cu valenţe creatoare.

2010
1. Negocierea dintre Eu,
întuneric şi lumină. Acceptarea
tuturor
elementelor
psihice,
conştientizare senină, obiectivitate.
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2. „Culcuşul vârcolacului”
– Umbra, monstrul ce
ameninţa să atace în orice
moment, mai ales dacă mă
rătăceam prin pădurea lui.
Atunci când dormea, îl
puteam privi cu înţelegere,
ajungeam să îl cunosc mai
bine şi chiar să îl mângâi.

3. Revelarea unui sens
profund al existenţei. Drumul
lung ce va fi parcurs spre
lumină trebuie să treacă
inevitabil şi prin întuneric.
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4.
Ajutor
misterios,
necunoscut, ce aduce la
iveală o resursă nebănuită. O
întrezărire a esenţialului.

5. Animus sub forma unui
demon. Fiinţă difuză, eterică,
companion invizibil şi ajutor
de nădejde în perioadele de
conflict.

36

VOL. 1, NR. 2, 2015

REVISTA DE TERAPII CREATIV-EXPRESIVE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ UNIFICATOARE

6. „Patimile lui Lucifer” –
răsturnare
de
situaţie.
Acceptarea paradoxului, a
contrariilor,
reprezentată
printr-un Lucifer cu valenţe de
mântuitor,
ca
înger
al
sacrificiului de sine.

2011
1. „Băiatul care vedea
pisici înaripate” – reprezentare
grafică a interesului crescând
pentru boala psihică, ce va
domina întreaga sferă a creaţiei
mele din această perioadă.
Empatie/simpatie, construirea
unui personaj pe care să pot
proiecta ideile mele despre
psihoză, dorinţa de a cunoaşte
universul acestor oameni,
curiozitate
şi
fascinaţie,
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încercarea de a descifra
sensurile alienării.
2. Călătorie imaginară în
psihoză. Monstrul din adânc,
Neinteligibilul, care zace în
întuneric. Distorsiune a
sensurilor, capcană, cădere,
tentacule.

3. Reprezentare a schizofreniei.
Scindare, sentimentul de a fi încorsetat
de un Celălalt, de un Altceva, părţi care
s-au rupt din tine şi de care nu poţi
scăpa, Umbra ce pare a sta mereu la
pândă.
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4. Reprezentare a delirului. Haos, conţinuturi ce alterează
realitatea, capcană a întunericului interior, conştientizare dureroasă a
Terorii.

2012
1. Anxietate copleşitoare,
teamă.
Povara
tuturor
conţinuturilor vii din interior,
aflate în continuă mişcare.
Iniţiere
a
unor
noi
transformări.
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2. „Eden” – intervenţia
unor puternice simboluri
transformatoare. Şarpele ca
agent al schimbării, modificări
imperceptibile, ascunse, întrun univers nocturn, dominat
de principiul lunar.

3. Delimitarea a două planuri ce pot exista în armonie. Nevoia de
a avea ca bază şi punct de susţinere ceva viu şi puternic. Coexistenţă
paşnică a contrariilor, complementaritate.
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4. Diferenţieri. Conştientizarea creşterii cu ajutorul Întunericului
şi al Nevăzutului.
Orice copac îşi
trage seva din
lumea de dedesubt
pentru a se putea
înălţa.
De
asemenea, crengile
pot fi privite şi ca
un alt fel de
rădăcini,
perspectivele sunt
întretăiate.

5. Dante şi Beatrice
într-un fel de inversare.
Femeia ca demon, materie şi
întuneric, bărbatul ca spirit
şi lumină. Drumul în spirală,
secretul începuturilor din
inconştient. Cu cât vrem să
ajungem mai sus, cu atât
trebuie să pornim din
adâncuri mai întunecate.
Beatrice ca păstrătoare a
cheii infernului, dar şi a
scânteii ce va face posibilă
urcarea lui Dante (fiinţa în
căutarea
Sinelui)
spre
Paradis.
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2013
1.
Conflicte
într-o
relaţie
apropiată.
Tendinţe opuse.
Pe fundal, energii
vindecătoare sub
formă de păsări ce
încearcă să îşi
recapete
conţinuturile şi să
se restructureze.
2. Universul privit prin metafora copacului, axa centrală a lumii.
Drumuri, destin, noi hotărâri, conştientizarea repercusiunilor. Fiecare
alegere este o ramificaţie ce ne duce pe o altă creangă/dimensiune a
existenţei. Într-un fel sau altul, putem decide dacă să mergem spre
ramuri tinere sau spre cioturi/blocaje.
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3. Grifonul, simbol
al
completitudinii.
Unificare
a
unor
conţinuturi
aparent
contradictorii. Credinţa
într-o armonie sacră.

4. Hieros gamos, coniunctio oppositorum, împletirea femininului
cu masculinul sub egida unui yin-yang spiritual, cu înţelesuri ce se
pierd în profunzimi. Formarea unui al treilea element, unificat.
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2014
1. Desen inspirat de
vis cu valenţe
transformatoare:
„Vedeam lumea prin
prisma unui personaj
necunoscut,
priveam
peisajul din depărtare de
la o fereastră imensă. Nu
îmi dădeam seama dacă
locul în care mă aflam
era o catedrală gotică,
turnul unui castel sau o
fortăreaţă, dar îl simţeam
ca fiind sacru. Din
depărtare, venea spre
mine o pasăre. Pe măsură
ce s-a apropiat, am
realizat că este un corb de dimensiuni extraordinare – aripile sale
deschise măsurau aproximativ 3 metri. Nu era orice fel de corb, ci
unul cu cap alb. A venit lângă mine ca şi când m-ar fi cunoscut,
simţeam că îmi trimite afecţiune şi ajutor.” Corbul ca mesager şi ca
agent al transformării, primul stadiu al alchimiei interioare. Moartea
vechiului Eu şi renaşterea prin purificare.
un

2. Continuare a iniţierii. Un bărbat ce devine corb sau poate
invers. Începutul şi sfârşitul transmutaţiei se pierde undeva în ceaţă.
Descoperirea unor adevăruri fundamentale despre viaţă, conectarea
cu sine şi cu ceilalţi, puteri de auto-transformare.
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3.
Îmbrăţişare
a
Sinelui, în echilibru,
între lumea solară şi cea
lunară. Dragonul ca
simbol
al
Sinelui,
întrucât
cuprinde
modalităţi de integrare a
tuturor
celor
patru
elemente.
Acceptarea
paradoxurilor cuprinse
în el. Îmblânzirea sa.
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Meditaţie creativă dinamică – suport pentru lucrul cu harta
corporală în cadrul unui grup de persoane supraponderale
Jeanina Cristoiu6, psihoterapeut experiențialist

Articolul pe care vi-l supun aici atenției a fost realizat în
urma unei meditaţii ce a fost realizată la o întâlnire a unui grup de
persoane ,,cu greutate”. Am simțit nevoia să fac asta pentru că multe
dintre persoanele supraponderale au dificultăţi în a-şi reprezenta
dimensiunile reale ale corpului. Eu consider că o experienţă în care
supraponderalii îşi observă conturul corpului desenat, îl redesenează
şi apoi acţionează asupra lui în mod simbolic poate fi folositoare în
obţinerea unei imagini de sine cât mai corecte şi ulterior a uneia din
ce în ce mai bune.
Experienţa de a acţiona simbolic asupra propriei imagini e
folosită ca punct de sprijin în remodelarea propriului corp care poate
deveni realitate.
(Participantele, un grup de câteva femei supraponderale;
fiecare în faţa unei coli de hârtie suficient de mari pentru a-şi trasa
conturul corpului. După primul moment ele se vor împărţi în
perechi, iar fiecare va trasa pe o coala de hârtie conturul corporal
al partenerei de exerciţiu)
Acum te invit însă să observi că marea coală de hârtie din
faţa ta, pe care urmează să apară conturul corpului tău, al corpurilor
tale! Da, corpurilor, pentru că vom desena aici şi corpul actual şi pe
cel dorit, unul peste celălalt... aşa cum se suprapun şi se suţin ele în
realitate şi în mintea ta, în clipa aceasta!...
6

E-mail: ajnanina@yahoo.com
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Te invit să o priveşti şi să îţi imaginezi cum va arăta desenul.
Poate că îl vezi clar sau nu, poate că te temi că nu o să îţi placă... Cât
de mic sau de mare crezi că va fi spaţiul conturat? O să încapă pe
toată foaia? Va fi bine conturat sau linia va fi tremurată?
Foaia albă va deveni un spaţiu care să susţină şi să conţină
propria umbră, proiectată pe hârtie... umbră pe care o vei privi, o
vom privi într-o lumină nouă... umbră pe care o vei lăsa acolo pentru
a te ridica mai uşoară şi mai luminoasă...
Pe moment te invit să alegi dacă în acest moment vei desena
conturul corpului unei colege sau vei fi ajutată de o colegă care îţi va
desena conturul corpului... după acest moment veţi schimba rolurile
între voi astfel încât peste câteva minute fiecare va reveni în faţa
propriei foi de hârtie pe care se va afla desenul conturului corpului
său...
Mă adresez acum celor care vor fi desenate...
Te invit să te întinzi pe coala albă, culcat pe spate şi cu faţa
în sus. Cât de uşor sau de greu îţi e să te întinzi? Care sunt mişcările
pe care le foloseşti? Poate că te aşezi întâi în genunchi şi apoi te
răsuceşti... sau poate că te aşezi în şezut şi apoi te întinzi... oricum ai
face e bine... care sunt senzaţiile pe care corpul tău le trăieşte? În ce
punct, în ce zonă a corpului senzaţiile sunt mai intense? Ce situaţii de
viaţă îţi amintesc aceste senzaţii?
(În timpul acesta le ofer persoanelor care au rămas în
picioare markere şi le îndemn, non-verbal, să înceapă să traseze o
linie în jurul corpului colegei care s-a întins pe hârtie.)
Acum eşti întinsă, cu faţa în sus, cu ochii închişi iar cineva îţi
trasează conturul corpului pe hârtie. Ce simţi când cineva plimbă
markerul în jurul tău? Cum îţi imaginezi că se întâmplă asta? Simţi
creionul lipit de corpul tău sau la distanţă? Îţi dai seama de momentul
în care a început, în care a terminat? Ai simţit tot timpul markerul în
dreptul corpului tău?
47
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Te invit acum să te ridici, fiind atentă la semnalele corpului
tău: ce spun muşchii tăi, ce spun articulaţiile tale în momenul acesta?
Cât de mult seamănă senzaţiile tale cu cele din momentul în care teai aşezat? Ce ţi-a fost mai greu: să te aşezi sau să te ridici?
Stai acum în faţa desenului şi priveşte-l. Cum arată? Cât de
mult sau de puţin seamănă cu ceea ce ţi-ai imaginat? Ce simţi în faţa
lui? Îl recunoşti, poţi spune că e al tău sau nu? Îţi place, simţi că te
reprezintă?
(Rolurile se schimbă, iar cele care au conturat desenul îşi
vor lua locul pe propria coală de hârtie,în timp ce partenerele de
exerciţiu acum iau markerul şi le conturează corpul; se repetă
instructajul anterior.)
Aşa, acum fiecare are în faţă desenul corpului său, trasat de
către altcineva... ce a fost mai uşor, ce a fost mai greu, să desenezi
sau să te laşi desenată? Acum e rândul tău să-ţi desenezi propriul
corp, aşa cum doreşti...
Aşează-te acum pe jos în faţa corpului desenat deja, ia o altă
culoare şi trasează peste el conturul corpului tău aşa cum îl doreşti,
aşa cum ţi-ar plăcea să fie, cu toate detaliile. Foloseşte câte culori
doreşti, desenează amănuntele, până simţi că acesta e corpul tău
adevărat, pe care te bucuri să îl arăţi celorlalţi... chiar dacă nu e încă
vizibil decât pe hârtie...
Cum e să îl desenezi? Poate că eşti absorbită de propriul
desen, pe care vrei să îl faci cât mai expresiv, poate te uiţi mai direct
sau mai pe furiş la desenele celorlalte colege, comparând desenele cu
voie sau fără voie... aşa cum, în mod obişnuit, privim la alte femei,
comparându-ne corpurile...
[...]
Aşa, acum ai corpul conturat de altcineva şi corpul dorit,
desenat de tine... care se suprapun parţial... mai mult sau mai puţin...
Observă în ce zone între corpul tău conturat de către
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altcineva şi corpul desenat de tine apar spaţii şi caută să vezi ce se
află în acele spaţii. Ce se află acolo? Din ce sunt făcute acele goluri?
Caută cuvinte care să exprime tot ceea ce se află acolo... fie ele
senzaţii, emoţii, amintiri, comportamente, sentimente şi
resentimente, dorinţe, persoane, relaţii, regrete, diete, încercări
nereuşite, începuturi entuziaste şi provocări mai mult sau mai puţin
depăşite... dă un nume pentru fiecare...

Fig. 1 Desenele suprapuse – corpul actual şi corpul dorit.
Rosteşte-le în minte... cum sună?... şi apoi scrie aceste
cuvinte aşa cum îţi vin... ia primul cuvânt şi scrie-l în spaţiul cel mai
mare... şi vezi, e doar el acolo, sau mai încap şi altele? Scrie-l şi pe
următorul şi tot aşa până când spaţiul se umple... dacă printre
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cuvintele scrise unele ţi se par mai importante decât altele, le poţi
scrie de mai multe ori, sau în mai multe locuri... dacă apar emoţii
puternice în timp ce scrii, dă-le un nume şi trece-le pe hârtie... dacă
unele dintre cuvinte sunt mai greu de scris, de spus sau chiar de
gândit, poţi desena ceva, poţi face un semn în locul lor... un semn pe
care să îl înţelegi doar tu şi a cărui semnificaţie vei alege să o
dezvălui sau nu şi altora în momentul cel mai potrivit...

Fig. 2 Explorarea spaţiului dintre cele două contururi corporale
desenate.
[...]
Şi poate că unele dintre cuvintele scrise în spaţiul dintre
corpuri îşi au locul, cu sau fără voia ta şi în interiorul conturului
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corpului dorit... unde anume în adâncul corpului tău rezonează ele?
Şi ce au creat acolo? Dacă e cazul, desenează sau scrie cuvintele
potrivite şi în interior, pentru a face legătura cu exteriorul... a face
legătura între ce se ascunde şi ce se arată... Unde le este locul cel mai
potrivit sau unde nu le mai este locul?
[...]
Ai acum o hartă detaliată a corpurilor tale şi a spaţiilor pline
sau goale din viaţa ta... o hartă cu forme de relief şi de indicaţii, cu
drumuri şi poduri care fac legătura dintre situaţia actuală şi cea
dorită... o hartă a drumului pe care porneşti în clipa asta, a drumului
pe care vei merge uneori singură, alteori însoţită de noi, toate
celelalte, pentru a descoperi teritoriul atât de dorit... cum oare o vei
folosi?
Şi acum, pentru a–ţi pune pecetea pe harta pe care tocmai ai
creat-o, alege să faci un gest de acceptare şi asumare a ei... poate că
doreşti să o semnezi... sau poate să îţi îmbrăţişezi umbrele scoase
acum la lumină... poate vrei să scrii pe ea o scurtă planificare a
călătoriei... orice ai face e bine...
Şi după ce ai încheiat astfel această etapă a lucrului cu
imaginea propriului corp, ia-ţi un răgaz pentru a-ţi nota câte ceva din
ceea ce ai simţit, ai gândit şi ai experimentat în timpul lucrului...

*

*
*
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Suflet la minut
Psih. Drd. Flavia Dorelia Cardaș7
Şcoala „Emil Racoviţă”, Grădiniţa „Strop de rouă”, Bucureşti

Îți propun un exercițiu scurt pentru că știu că nu ai timp! Ești
ocupat să faci cât mai mulți kilometrii pe oră, să câștigi cât mai mulți
bani, să faci cât mai multe economii, să muncești cât mai mult, să îți
faci cât mai multe cunoștințe, să îți cumperi cât mai multe obiecte, să
ajungi cât mai repede oriunde, să aduni cât mai multe informații, să
gândești cât mai mult... Te înțeleg că ești prea ocupat să mai simți, să
mai crezi, să mai schimbi ceva din tot ce te-ai obișnuit să faci zi de
zi. De asta îți și propun acest mic exercițiu. E foarte simplu, ca o o
pauză de cafea; așa că așează-te confortabil și savurează!
Închide ochii, te rog! Te invit într-o călătorie la minut, așa
cum îți place ție. Apasă pe clanță și deschide-ți sufletul! Știu că nu lai mai văzut demult. Îl recunoști? A trecut ceva vreme de când nu lai mai vizitat. Știu, ai fost ocupat. Privește-l! Pare că i-a fost dor de
tine. E încă viu, deși e cam palid căci nu l-ai mai hrănit demult. Are
totuși energia să-ți zâmbească. Însă tu nu ai timp acum. Îi strângi în
fugă mâna și parcă vrei să-l întrebi cât e ceasul. Nu te poți uita în
ochii lui pentru că te simți cumva vinovat, exact ca atunci când ai
prea multe sarcini de îndeplinit și nu reușești. El totuși te privește cu
blândețe; te face să te simți inconfortabil pentru că nu ai mai fost
demult blând cu tine sau cu altcineva. Pentru că nu ai timp, te înțeleg.
Față în față cu sufletul tău te simți invadat, ca în metrou, când e
aglomerat și nu ai unde să privești decât la persoana din fața ta.
7
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Aștepți să vină stația ca să te arunci din nou în vâltoarea vieții pe
care tu însuți o construiești clipă de clipă. Dar aici, față în față cu
sufletul tău, nu există nicio stație la care să cobori! Aici nu poți alege
starea de amorțire la care apelezi de fiecare dată când crezi că nu ești
capabil să înfrunți vreo provocare a vieții – care să îți cheltuiască
atâta timp! Ești confuz. E ceva parcă nou pentru tine – să fii treaz.
Credeai că e mult mai dureros să te întâlnești cu sufletul, fără să
apelezi la vreun sedativ emoțional.
Așa că, ce ar fi dacă pentru o clipă, exact ca atunci când sorbi
o gură de cafea, ai fi doar aici, tu, așa cum ești în acest moment, fără
să îți dorești să fii în altă parte sau să faci altceva? Ce ar fi dacă,
acum, când ai în față propriul suflet, ți-ai da voie să te eliberezi din
costumul acesta de scafandru, în care te-ai obișnuit să te ții închis ca
să te pedepsești pentru „stările inadecvate”, așa cum le numești tu?
Nu e nevoie decât de iubire – și nu orice fel, ci iubirea pentru tine.
Aceea care te face să te ierți atunci când greșești, să te sprijini atunci
când întâmpini dificultăți, să fii bun cu tine atunci când suferi, să te
încurajezi atunci când îți vine să renunți, să te apreciezi. E acea
iubire care te face să te uiți în oglindă și să îți mulțumești ție că
exiști, fără să te uiți la ceas. Apropo, știai că măsurarea timpului e
doar o iluzie a controlului vieții?
Privește-ți sufletul din nou. Parcă s-a mai îmbujorat, nu? Mai
prinde-l odată de mână sau chiar îmbrățișează-l. E posibil să fie
emoționat, așa că dă-ți voie să împărtășești cu el acest sentiment. Fii
unul cu sufletul tău, purtându-l înăuntru ca pe busolă și urmează-l.
Nu te lăsa păcălit de faptul că e tăcut. Încă nu poți auzi ce spune, dar
cu cât îl privești mai des, cu atât cuvintele vor fi de prisos.
Acum, mulțumește-i. Nu trebuie să mai apeși pe clanță
pentru că nu există nicio poartă către sufletul tău. Sufletul însuți e cu
tine pretutindeni și nu trebuie să-ți pierzi timpul să-l mai cauți.
Deschide ochii!
53

VOL. 1, NR. 2, 2015

REVISTA DE TERAPII CREATIV-EXPRESIVE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ UNIFICATOARE

Copacul
(meditaţie centrată pe accesarea resurselor şi integrarea
simbolurilor primordiale: apă, aer, foc, pământ)
Psih. Drd. Vasile Constantin8
Universitatea din București
Într-o dimineaţă, când nu era încă nici primăvară dar nici
iarnă, căci razele calde de soare şi firişoarele de iarbă convieţuiau cu
zăpada ce se încăpăţâna să mai rămână o vreme, COPACUL a decis
că este vremea să iasă la iveală, să descopere şi el minunăţiile acestei
lumi, să le exploreze, să le venereze... Îi era puţin teamă căci în
momentul în care gândul de călătorie i-a venit în minte, era doar o
sămânţă subţire, firavă. Era incapabilă să se protejeze, poate de frigul
de afară sau de vreo cioară înfometată care stă la pândă, doar i-o ieşi
ceva de mâncare în cale. Unde mai pui că ACOLO, adică sub
pământ, copacului îi era bine, îi era cald, era protejat exact ca în
pântecul unei MAME, care îşi protejează fătul şi el incapabil să îşi
poarte singur de grijă până ce toate funcţiile vitale i se dezvoltă în
totalitate!
Până una alta, copacul îşi dă seama de pericole, dar asta nu îl
împiedică. Ba mai mult, chiar în acest moment, el trăieşte o serie de
emoţii, pe cât de contradictorii, pe atât de complementare: îi e teamă
de ce va descoperi în exterior, dar, în acelaşi timp, e entuziasmat căci
îşi dă seama de călătoria fascinantă pe care o are în cale. Este trist
căci se prea poate să nu mai vadă niciodată la fel pântecul ce l-a
susţinut, dar fericit căci ştie că de acum încolo el însuşi poate fi un
pântec, pentru păsările ce îşi fac cuib între ramurile sale sau pentru
8
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veveriţele care îşi construiesc scorbură în trunchiul său. E îndurerat,
căci se va rupe de un lucru drag...dar fericit... căci ştie că acel lucru îi
va fi întotdeauna aproape, la nevoie!
Şi, înconjurat de toate aceste trăiri, copacul îşi începe
călătoria. Închide ochii, dându-şi voie să fie conştient de el, de ceea
ce trăieşte în acest moment, de starea sa interioară şi, ca prin miracol,
din vârful seminţei care este el însuşi două frunzuliţe, şi ele mici şi
firave, dar verzi şi strălucitoare, încep să iasă la iveală. Îşi fac loc
printre grăunţele de pământ cald, ieşind în aerul rece al sezonului de
primăvară – iarnă.
„Brrr, dar ce frig e aici, afară!”, gândi copacul. „Mă întreb
oare cum reuşesc să supravieţuiască ceilalţi copaci? Ei, nu-mi
rămâne decât să descopăr singur.” Continuă el, după care îşi aruncă
o privire în sus. COPACUL se uită la cerul albastru, străbătut de
nori, uneori de un alb imaculat, alteori de un gri mohorât. Privi
păsările zgribulite care stau pe ramurile goale şi negre ale celorlalţi
copaci, se uită la stratul rece de zăpadă ce acoperă solul... priveşte
peste tot în jur, şi o urmă de dezamăgire îi trece prin corp, ca un
fior...
„Nu e aşa cum mi-am imaginat. Totul e rece şi pustiu. E
gri şi trist. Iar eu... eu sunt singur...”
Cele două frunzuliţe ale copacului bat dintr-o parte în alta, în
faldurile reci ale unor rafale de vânt. Îi este frig şi somn. Ar vrea să
se întoarcă înapoi, dar ştie că nu mai e posibil. Ar vrea să îi fie cald,
să se mai poată înveli măcar o clipă cu pântecele cald al pământului...
Când colo, COPACUL are parte numai de vânt, un vânt rece, care
parcă, în loc să îl facă mai puternic, îl străpunge mai tare... parcă îl
omoară...
Odată cu lăsarea nopţii, sentimentul celor două frunzuliţe se
accentuează. Nici nu s-a născut bine şi urmează să moară. E
întuneric, e frig, iar el e singur. Totuşi, fiind un COPAC conştient de
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trăirile sale interioare, chiar acum, în întuneric, ceva cu totul
neaşteptat se întâmplă, el simţind uşor, uşor, cum începe să crească.
Cele două frunzuliţe se despart, tulpina se înalţă şi devine mai
puternică, mai rigidă, mai călduroasă.
„Ce interesant!”, îşi spune din nou copacul. „Parcă aerul
ăsta rece de care sunt înconjurat, mă face mai puternic, mă ajută
să cresc, să lupt. Deşi îmi e un inamic, el îmi este totuşi un aliat,
căci datorită AERULUI, devin mai solid. Cred că şi aerul rece are
rolul său.” adăugă copacul, în timp ce un zâmbet îi traversă
frunzuliţele şi tulpina. Simte acum că prinde rădăcini, că încep să fie
puternice, că are mai multă stabilitate... COPACUL a descoperit că
adevărată forţă e în interiorul său, iar asta nu poate decât să-l bucure.
Iar în timp ce se bucura de această descoperire, odată cu
lăsarea dimineţii, observă şi razele de soare, astăzi mai puternice
decât ieri. Se simţi dezmierdat de ele şi de căldura emanată, se juca
parcă, cu SOARELE de dimineaţă, iar acesta părea că vrea să îl apere
un pic, să îl alinte, să îl ajute să crească. Copacul primea acum de sus
căldura necesară, iar de jos, de la pământ, substratul necesar să îşi
mărească rădăcinile, care îi deveneau tot mai puternice... Mai târziu,
după ce se decise să topească toată zăpada rămasă, soarele intră în
nori și dădu voie ploii să danseze prin atmosferă.
Un sentiment cu totul nou, dar foarte plăcut... Copacul simte
picăturile reci de ploaie cum îi ating frunzuliţele (acum mai mult de
două), şi cum îi pătrund în tulpină şi îi ajung până la rădăcini.
Culmea e că şi senzaţia asta îi e de mare ajutor. Parcă în felul acestaa
creşte şi mai mult, simte cum toată energia, dansul, echilibrul
picăturilor de APA (ce seamănă parcă, cu nişte fecioare care se
bucură de puritatea lor) îi pătrund în corp... COPACUL le acceptă şi
îi este bine.
„E minunat aici, afară! Câte lucruri interesante şi câte am
de învăţat, chiar dacă la început mi s-a părut o corvoadă. Credeam
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că voi muri şi totuşi, ele m-au învăţat să supravieţuiesc, iar mai
apoi, să trăiesc.”
COPACUL, exaltat de experienţele şi descoperirile sale,
începu să trăiască şi să se bucure tot mai mult de ce îl înconjura, de
natură, de aer, de apă, de soare, de pământ... se bucura tot mai mult
de SINE...
Iar timpul începu să treacă. Trecură zile, săptămâni, luni,
ani....
Pe parcursul acestei treceri inevitabile a timpului, COPACUL
devine din ce în ce mai frumos: tulpiniţa subţire pe care o avea când sa născut, s-a transformat, fiind acum mare, groasă, puternică, gata să
înfrunte orice cataclism. Frunzuliţele de la început, s-au tot înmulţit,
dăruindu-i copacului o coroană maiestuoasă, bogată, verde şi deasă,
care vede până în depărtare, datorită înălţimii sale.
Încet, pe ramuri încep să-i apară nişte flori albe, frumos
mirositoare, ce atrag în vizită albine, dar şi alte insecte. Sunt flori
bogate în petale, ce strălucesc parcă şi mai tare în lumina soarelui, în
vreme ce stropii de rouă le transformă în adevărate cristale.
Din flori, se formează şi fructele, iar asta îl împlineşte pe
copac peste măsură: este o fiinţă roditoare, iar toate eforturile sale nu
au dat greş! Știe că în interiorul acestor fructe se află seminţe şi îşi
aduce aminte cum el însuşi, o sămânţă fiind, a decis într-o zi (destul
de rece, după cum bine ştie) să iasă la iveală, să DEVINĂ ceea ce
este azi. Ştie şi că aceste seminţe vor face la fel, fie că vor dori să
rămână lângă el, pe acel pământ, fie că vor prefera să caute alt teren
unde să crească, să se dezvolte... să descopere...
La lăsarea toamnei, un lucru mai puţin frumos începe să se
întâmple: soarele e tot mai slab, aerul tot mai rece, frunzele încep să
îngălbenească... Frigul le omoară, scorojind şi chelind copacul, care
nu mai are acum altceva decât nişte cioturi, nişte ramuri goale...
exact aşa cum a văzut la ceilalţi copaci, atunci când s-a născut. Fulgii
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de nea încep să cadă din nou, iar COPACUL se întristează. Parcă nici
puterea să lupte, pe care o avea deunăzi nu o mai are. Se simte, din
nou, pierdut.... iar sufletul său, sămânţa care l-a însoţit tot timpul,
începe să se stingă...
„Sufletul meu simt că a coborât chiar acum în pământ...
da, acolo e cald şi merită să se protejeze. Îl voi proteja până şi eu,
aşa cum pot. Dar cu mine ce o să se întâmple? Stai puţin, parcă-s
nemuritor... să nu fie oare aşa? Să fie ăsta... finalul drumului?”
Aşa e: copacul e nemuritor! În perioadele în care simte însă
că nu poate lupta alege să îşi protejeze sufletul, el rămânând doar un
ciot uscat şi rămuros, aşteptând să treacă iarna. Pentru că odată cu
venirea primăverii copacul reînvie, frunzele-i răsar din nou, sufletul
reîncepe să îi strălucească.
Copacul e însă şi vigilent şi mai ales, înţelept. Îşi pune
întrebări, se observă, caută în interiorul său resursele care să-l ajute
să răzbată, îşi acceptă vulnerabilităţile, pentru a şti care sunt punctele
slabe şi cum le poate folosi atunci când are nevoie să crească.
Copacul acesta nemuritor e într-un contact permanent cu
sufletul tău (cu sămânţa primordială său - Sinele), gata oricând să îşi
vină sieşi în ajutor, dar şi în ajutorul celorlalţi, atunci când i se
solicită...
Copacul iubeşte şi se iubeşte...
Copacul este...
*

*
*
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RECENZII

„Către tine… 13 exerciţii de
autocunoaştere, dezvoltare
personală şi well-being”,
Autor Sorina Daniela Dumitrache

Cartea care se citeşte cu
ochii închişi
Psiholog Radu Filip9,
colaborator Institutul SPER

Ei, dar cum aş putea să citesc o carte cu ochii închişi?Ai
putea întreba, şi pe bună dreptate, după ce vei fi citit subtitlul la care
m-am gândit eu că i s-ar potrivi acestei cărţi. Exact asta îţi voi
explica eu în rândurile care urmează.
Către tine… este o carte de meditaţii. Meditaţii creatoare.
Creatoare de tine. De un tine mai împlinit, mai complet, mai
actualizat… mai înaripat, aş cuteza eu să mă avânt. Fiecare fragment
al cărţii te îndeamnă la o călătorie diferită. Şi chiar dacă la început s-ar
putea să ţi se pară că este o călătorie către spaţii îndepărtate, vei
9
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constata că, în toate, vei sfârşi prin a te întoarce la tine însuţi,
cunoscându-te un pic mai profund. Înţelegându-te ceva mai bine.
Îndrăgindu-te cu o idee mai mult.
Aceasta pentru că autoarea te provoacă, cu fiecare nouă
invitaţie, să mai faci un pas către cunoaşterea unei părţi din tine, fie a
uneia pe care nu o ştiai deloc, fie a uneia pe care poate că o uitaseşi.
Dar fiecare capitol este, după cum spuneam, o meditaţie. Iar aceasta
înseamnă că nu poţi trece la următoarea fără să meditezi. Şi acesta
este momentul când ar trebui să închizi ochii şi să (re)creezi, încă o
dată, itinerariul pe care tocmai l-ai citit. Mai „lecturează” o dată
călătoria, de data aceasta cu ochii închişi şi fii atent la trăirile pe care
le experimentezi pe parcursul lecturii. Închide ochii şi imaginează-ţi
că autoarea te ghidează în călătoria către tine pe care urmează să o
faci. Îi auzi vocea deja, nu-i aşa?
Iar aceasta ar putea fi şi o posibilă sugestie pentru viitor:
cartea să fie însoţită şi de un suport audio, pentru a putea fi citită „deadevăratelea” cu ochii închişi…
Şi, în loc de încheiere, o să parafrazez un fragment din carte,
fragment ce mi se pare că descrie foarte bine ceea ce poate descoperi
o persoană care a pornit pe drumul (deloc uşor, dar cu atât de multe
beneficii reale la capătul lui) al căutării de sine şi, mai ales, al
dezvoltării personale:
„Pe măsură ce înaintezi […] începi să iei contact cu sunete,
culori… pânze cu fragmente de vieţuire, fotografii atent înrămate
sau lustruite cu grijă de colecţionar, relicve din amintiri memorabile
sau întâmplări proaspete, felii de drame sau fluturi în stomac atent
conservaţi, acţiuni brave sau stres autoîntreţinut, decoraţii inutile ori
false onoruri, diplome menite a întreţine varii mituri locale sau
familiale, supra-adaptări la ferecate, bucăţi de sine ponosite,
încriptate sau fantomizate, fâşii lăuntrice scotomizate, interdicţia de
a creşte ori poate parentalizare pe pânza în ulei, separări şi regăsiri,
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dolii şi naşteri, scenarii şi contrascenarii, identificări şi proiecţii,
investiri şi contrainvestiri, umbre şi lumini… vise împăiate şi
aşteptări volatile, grandilocvenţă sau sobrietate, dependenţe şi
desprinderi, metaforizări şi de-metaforizări, trăiri inefabile sau lipsă
de sens, iluzii şi realităţi, negocieri şi renegocieri, încercări şi
renunţări, ilaritate şi hohote de plâns, frica de moarte sau himera
nemuririi prin descendenţi, adevăruri peremptorii sau prezbitism
intelectual, dreptul la a creşte, plăcerea de a oferi, provocarea de a
cere, încântarea de a împărţi, răsfăţul de a afla, maturizarea lui a
crea, cutezanţa de a cuceri, bucuria de a fi…”

*

*
*

61

VOL. 1, NR. 2, 2015

REVISTA DE TERAPII CREATIV-EXPRESIVE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ UNIFICATOARE

„Experienţa sinuciderii –
de la cel care pleacă
la cei care rămân”
Autor Iuliana E. Molnar

„De ce?”
Psiholog Radu Filip10,
colaborator Institutul SPER

„Draga mea, scumpa mea, iubita mea,
Îmi pare foarte rău că îţi fac asta. Nici nu ştiu ce să îţi spun
şi am ochii plini de lacrimi. Îmi pare atât de rău că te las, că trebuie
să te las. Îmi pare enorm de rău că trebuie să fac asta. Viaţa mea
parcă nu mai are niciun rost. M-am gândit mult la mine, la tine, la
noi şi nu mai am puterea să fac nimic. Ştiu că m-ai tot întrebat ce am
păţit, ai văzut că parcă nu mai sunt eu cel care eram înainte. Şi ai
dreptate, viaţa mea nu mai e la fel. Sunt multe probleme peste care
nu pot să trec. Multe regrete cu care nu mai pot să trăiesc. Ieri, când
10
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te-am văzut aşa fericită şi zâmbitoare, mi-am zis că a venit
momentul, că aşa vreau să te păstrez în sufletul meu: zâmbitoare, cu
râsul tău cristalin. Mult prea multe probleme cu care nu mă mai
descurc. M-am tot gândit cum să fac, dar nu am găsit absolut nicio
soluţie. […]
Scumpa mea, iubita mea, te iubesc foarte, foarte mult! Te
rog să nu te îndoieşti niciodată de asta. Te rog să mă ierţi. Te rog să
ai grijă de tine. Eu o să fiu mereu alături de tine. Sper să mă poţi
ierta la un moment dat. Te iubesc…”
Acesta este un exemplu dintr-un bilet de adio al unui
sinucigaş. La fel de sfâşietor ca şi durerea psihologică profundă, de
nedepăşit şi insuportabilă pe care o încearcă cei care ajung, în cele din
urmă, să se întoarcă împotriva propriului instinct de supravieţuire şi să
treacă la punerea în fapt a actului sinuciderii. Pentru că despre acest
lucru este vorba: cel care pleacă o face nu pentru că vrea să moară, ci
pentru că nu mai poate să trăiască, pentru că viaţa nu mai are nimic de
oferit pentru el, aceasta fiind, dimpotrivă, o tortură continuă.
Cartea de faţă abordează actul sinuciderii dintr-o dublă
perspectivă, încercând să clarifice atât mecanismele psihologice care
duc la finalizarea actului sinucigaş, cât şi pe cele care-i privesc pe
apropiaţii care rămân în urmă cu un gol care nu mai poate fi umplut
de nimic altceva.
În prima parte a cărţii sunt descrise modul în care evoluează
impulsul sinucigaş de la ideaţiile suicidare la punerea în fapt, factorii
predispozanţi, factorii de risc, dar şi semnalele de avertizare şi
caracteristicile psihologice ale persoanei sinucigaşe. Aşa după cum
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subliniază autoarea, sinuciderea este un act multidimensional şi
complex, iar abordarea simplistă a acestei probleme este nu doar
injustă, ci şi greşită. Tocmai de aceea, în carte sunt discutate şi
clarificate şi unele dintre miturile şi credinţele false referitoare la
sinucidere.
Cea de-a doua parte se ocupă de cei care rămân în urmă,
întrebându-se „De ce?”. Şocul şi negarea, vinovăţia, ruşinea,
ambivalenţa, depresia, precum şi, în cele din urmă, acceptarea şi
vindecarea, sunt mecanisme şi etape pe care aceştia trebuie să le
parcurgă pentru a ajunge să integreze şi să accepte pierderea, atunci
când ajung să îşi exprime adecvat trăirile, iar nu să le ignore sau să
(şi) le ascundă.
Experienţa sinuciderii este un impas existenţial căruia nu-i
este uşor nimănui să îi facă faţă. Drept urmare, cred că nu mă înşel
când afirm că această carte a fost scrisă pentru ca cei ce o vor fi citit
să poată recunoaşte mai uşor simptomele şi mecanismele, putând
astfel să îi ajute, poate, pe cei care trec prin situaţii de viaţă atât de
grave şi serioase încât să nu le mai poată face faţă. Şi, desigur, şi
pentru cei care rămân, atât cei care pot ajuta, cât şi cei care pot şi vor
să fie ajutaţi.
Şi nu în ultimul rând, consider că este o carte al cărei
conţinut ar trebui să fie cunoscut de fiecare psiholog.
*

*
*
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POEZIE TERAPEUTICĂ
Aproape oranj
Camelia Iuliana Radu11,
psihoterapeut experiențialist

Nu ai înţeles, sub streaşina mandarinei
ţurţurii se topesc încet,
picură pe obrazul asfaltului stropi
dintr-un vis portocaliu, alunecat mai departe
prin crăpăturile lumii.
Ieri,
mi-ai spus că în zăpezile din Bucegi
au răsărit brânduşe cu fruntea fierbinte,
străinul important din viaţa ta le-a adus în oraş
ispitind cerul cu o culoare nouă.
Azi eşti aici
la uşa mea, cu ele în braţe.
Porţi pe tine un convoi de atingeri necunoscute
stau ca polenul prinse de gânduri
plecând şi venind la fiecare pas
- în fiecare zi îmi aduci o atingere nouă.

11

E-mail: ed.singur@gmail.com
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Călătorim împreună, unii în gândurile altora
pe aceeaşi autostradă.
Când valul dragonului a săgetat inima Japoniei,
când soarele roşu s-a frânt pe flamura albă,
te-a lovit şi pe tine, zdrobind un simbol.
Pune mărţişorul în piept, să îţi aducă aminte
de partea cui eşti!
Vei auzi clopotele Tibetului şi te va atinge
mireasma Indiei
Vei dansa tango pe bordura clipei
cu vecinul de bloc sau poate
îţi vei aduce aminte că poeziile sunt cutii de carton
în care se ascund toate sângerările lumii.
Aşa că, vezi,
culoarea anului este o vindecare subită
pentru o iarnă comună
din care fiecare a sorbit pe cât a iubit.
(Tangerine Tango - EdituraGrinta)

*

*
*
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Rețeta cardiologului de ocazie
Indara – Iolanda Mitrofan12
”…Este bine să faci o călătorie
prin arterele tale seara
prea multă autonomie strică uneori
e bine să te familiarizezi cu aspirațiile lor
între două concerte în deplasare
să vezi cu ce păsări se mai țin
ce tablete mai folosesc
în ce lumi mai cred
dacă te-ntorci
fericită ca o globulă roșie
antrenează-te intensiv pentru zbor”
m-a sfătuit făcând-mi cu ochiul amar
terapeutul inimii
apoi mi-a scris
câteva indicații pe-o bucată de coajă de copac
în loc de rețetă
”Să fii de trei ori pe zi frunză
sfărâmată între degetele unui copil
să-ți curgă seva pe brațele lui
să-ți înverzească irișii privindu-l
și în mirosul tău să îl adăpostești
ca într-o temniță
dimineața
la prânz
și seara”
semnătura indescifrabilă
(Glonțul Fratricid – Cronica unei lumi confuze)
12

E-mail: indara.mitrofan@gmail.com
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INTERVIURI

Interviu cu Prof. Univ. Dr. Amara
Renate Eckert

„Abordarea «Mindful» este cea
mai profundă şi mai eficientă cale
de a înţelege oamenii.”

Prof. univ. dr. Amara Renate Eckert este cadru didactic
la Universitatea de Ştiinţe Aplicate din Darmstadt, Germania,
preşedinte al Senatului Universităţii din Darmstadt.
Competențele sale în Gestalt terapie, psihoterapii corporale,
psihologie pre- și perinatală și programare neurolingvistică o
recomandă drept un specialist de anvergură.

De-a lungul timpului, aţi intrat în contact cu diferite metode
terapeutice. Cum s-a născut pasiunea dumneavoastră pentru
psihoterapie şi mai ales pentru tehnicile corporale bazate pe
mindfulness?
Această pasiune s-a născut în anii ’70, în timpul primului
meu job, când eram profesor la un liceu. Îmi dădusem seama că
reluam la nivel inconştient tiparele învăţate în propria familie în
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situaţiile conflictuale cu copiii de acolo. Cum acel tip de
comportament nu era adecvat, am simţit nevoia să mă desprind din
aceste tipare şi să învăţ noi căi de a rezolva conflictele. Astfel, am
început cu cea mai populară abordare de atunci, şi anume
psihoterapia centrată pe persoană a lui Carl Rogers, o metodă ce
acordă un respect foarte mare clientului în cadrul procesului
terapeutic. Devenind din ce în ce mai curioasă în legătură cu
psihoterapia, am studiat şi Terapia Gestalt, o abordare care era
predată într-un mod perceput ca fiind foarte provocator în anii ’70 şi
la începutul anilor ’80, unele persoane considerând-o chiar
traumatizantă. Formatorul meu era artterapeut şi am deprins foarte
multe intervenţii creative de la el despre efectele magice ale
empatiei. Cred că cel mai important lucru pe care l-am învăţat de la
el a fost importanţa empatiei în procesul psihoterapeutic. Lucrând ca
terapeut psihomotric şi ca asistent universitar la acea vreme, atenţia
mea era centrată asupra corpului şi asupra limbajului corporal al
oamenilor. Astfel, am urmat un curs de psihoterapie corporală şi am
descoperit exact ceea ce căutam, aceasta incluzând psihologia
transpersonală şi meditaţia centrată pe corp practicată zilnic. Mi-am
dat seama că, pentru a înţelege oamenii în profunzime, trebuie să mă
înţeleg şi eu pe mine în profunzime, aşa că am urmat un curs de tip
„Mindful” cu aplicaţii în terapia traumei pre-şi post- natale. În cele
mai multe situaţii, abordarea „Mindful” este cea mai profundă şi mai
eficientă cale de a înţelege oamenii.
Ne puteţi spune care este specificul terapiei corporale, în ce
constă mai exact lucrul cu corpul în cadrul unui context terapeutic?
În ultimele decenii au fost fondate multe şcoli de formare,
atât în terapie corporală, cât şi în psihoterapie corporală, ambele
abordări având că baza rezonanţa şi prezenţa empatică a terapeutului.
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Totuşi, există o diferenţă între cele două: terapia corporală se
concentrează asupra corpului, relaxării şi către procesul de
restructurare a acestuia. Anumite abordări folosesc mişcarea (metoda
Feldenkrais etc.), iar altele folosesc mâinile. Emoţiile de eliberare ce
ies la suprafaţă în acest proces sunt binevenite, deoarece elimină
tensiunile din corp. În psihoterapia corporală, atenţia este axată pe
respiraţie, emoţii şi mişcare. Emoţiile emergente sunt explorate
pentru a conduce la conştientizarea tiparelor individuale ale
clientului în cel mai profund mod. Vindecarea, care înseamnă trăirea
şi conştientizarea propriului adevăr, se produce în acest moment. De
obicei, clientul vine cu o problemă specifică pe care doreşte să o
abordeze. Eu lucrez cu psihoterapia corporală prin încurajarea
clientului de a respira, de a simţi şi de a se mişca, fie că stă în
picioare, în şezut sau întins. Când energia corporală începe să circule,
sesiunea poate deveni foarte expresivă sau mai degrabă silenţioasă,
clientul trăind procesul în interiorul sau. Aceste două cai de
exprimare personală se pot schimba de mai multe ori în cadrul unei
sesiuni, până când clientul se simte mai aproape de propriul adevăr
interior legat de problema lui.
Va rugăm să ne vorbiţi despre legătura dintre minte şi trup.
În ce fel corpurile noastre sunt afectate de gândurile, emoţiile şi
experienţele noastre de viaţă?
Această întrebare ar putea fi şi titlul unei cărţi, în sensul că
această legătură este foarte complexă. Nu există nicio legătură între
corp şi minte, deoarece, fiind vorba de un singur organism, acestea
funcţionează întotdeauna împreună. Este doar constructul nostru,
influenţat de filosofia lui René Descartes, cum că mintea şi corpul ar
trebui să existe în mod separat. Neurobiologia şi abordările holistice
au dovedit că nu este deloc aşa, memoria celulară funcţionând din
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prima zi a conceperii noastre. Avem la dispoziţie studii despre acest
lucru în psihologia pre-şi post- natală.
În ediţia trecută a Conferinţei de Psihoterapie Experienţială,
aţi ţinut o prelegere în care ne-aţi vorbit despre memoria corporală
şi despre felul în care corpurile noastre încearcă să comunice cu noi.
Puteţi detalia pentru cititorii noştri conceptul de memorie corporală
şi totodată ne puteţi sugera cum am putea proceda pentru a „auzi”
mesajul pe care corpul nostru încearcă să ni-l transmită?
Există mai multe abordări ştiinţifice în ceea ce priveşte
memoria corporală. Abordarea memoriei celulare (Lipton, 2006) se
concentrează asupra epigeneticii. Conceptul de memorie musculară
(teoria lui Wilhelm Reich) se axează pe energia electrică, păstrată în
muşchi sub formă de tensiune. Acesta este procesul prin care ne
reţinem propria energie, nu ne dăm voie să trăim, să iubim şi să ne
exprimăm propria viaţă într-un mod social adecvat şi creativ. Memoria
oaselor, a organelor, a fasciei şi a lichidelor corporale (Boyesen) ne
redirecţionează către situaţii timpurii ale vieţii şi, de asemenea, asupra
unor probleme de profunzime blocate care, din perspectiva clientului,
ar putea fi periculoase dacă sunt aduse în zona lui conştientă.
Abordarea holistică a memoriei corporale (Fuchs, 2008) cuprinde atât
emoţiile, simţurile, imaginile interioare, cât şi aura. Mie îmi place să
practic o metodă simplă de 10 minute şi să ascult corpul pentru a primi
mesaje conştiente din partea acestuia. Astfel:
1. Începeţi prin a închide ochii şi a vă relaxa - eventual
puneţi o muzică de relaxare pe fundal.
2. Luaţi contact cu o parte a corpului vostru care vă place şi
în legătură cu care va simţiţi confortabil.
3. După ce realizaţi contactul prin atingerea acestei părţi a
corpului, imaginaţi-vă că ea are o voce a ei.
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4. Rămâneţi deschişi în a ascultă această voce. În
aproximativ un minut, această voce vă va spune de ce anume aveţi
nevoie cel mai mult în acel moment. (Una sau două propoziţii.)
5. Ascultaţi şi daţi-vă voie să simţiţi mesajul. (Nu discutaţi
cu propriul corp.)
6. Mulţumiţi-i corpului vostru pentru mesajul primit de la el.
Întoarceţi-va şi deschideţi ochii.
Cei care vor dori să aprofundeze psihoterapia corporală, un
domeniu explorat mai puţin în România, vor putea participa la
workshop-ul de o zi pe care îl veţi susţine la Bucureşti pe 27 martie.
Care sunt beneficiile pe care le pot avea cei care se înscriu la acest
workshop şi cine poate participa?
Este binevenit oricine îşi doreşte să exploreze noi teritorii.
Beneficiile ar putea fi: experimentarea psihoterapiei corporale,
explorarea propriilor probleme, care sunt conservate în corp,
aprofundarea vindecării unor probleme deja conştientizate, resimţirea
senzaţiilor de vioiciune, de prospeţime şi de conştientizare,
experienţa contactului intim cu propria persoană, dar şi cu grupul,
dobândirea de noi instrumente pentru propria profesie.
În prezent, se vorbeşte tot mai des despre un stil de viaţă
sănătos, oamenii fiind încurajaţi să facă mişcare şi să evite anumite
alimente şi obiceiuri nesănătoase. Dumneavoastră ce sfaturi ne-aţi
da pentru a avea „o minte sănătoasă într-un corp sănătos”?
Personal, cred că încă aveţi mâncare bună cultivată în
România. Unul dintre cele mai nesănătoase obiceiuri este să ai unui
mod de viaţă agitat şi ne-conştient. Tot ceea ce puteţi face în acest
caz este să puneţi un „stop” pentru a avea câteva momente de
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mişcare şi de linişte. Voi oferi câteva exemple în acest sens, în cadrul
workshop-ului pe care îl voi susţine.
Cum credeţi că am putea aplica noţiunea de „mindfulness”
în viaţa de zi cu zi? De ce anume credeţi că avem nevoie pentru a
putea trăi „mindfull”?
Puteţi face exerciţii speciale de respiraţie şi de observare în
viaţa voastră zilnică. Încetinirea mişcărilor, a acţiunilor şi a vorbirii
este esenţială. De asemenea, puteţi folosi diferite forme de meditaţie
dimineaţa şi seara. Desigur, aveţi libertatea de a decide dacă va doriţi
să faceţi acest lucru sau nu.
Anul acesta, avem din nou onoarea să vă avem ca invitată la
cea de-a şasea ediţie a Conferinţei de Psihoterapie Experienţială „Terapii creativ-expresive unificatoare şi dezvoltare personală
continuă”. Ce le-aţi pregătit participanţilor?
De această dată, ne vom concentra asupra lucrului cu copiii, dar
şi cu copilul interior. Am pregătit o prelegere despre „Psihoterapia
Corporală în lucrul cu Copiii”. De asemenea, împreună cu Gerhard
Fichtner, voi coordona două workshop-uri cu temele „Lucrul cu Copilul
Interior” şi „Expresivitate şi Oglindire în jocul de rol cu Copiii”.
Călătoriţi foarte mult şi aţi susţinut prelegeri şi workshopuri în diferite ţări. Cum aţi descrie interacţiunea cu publicul român
şi ce anume v-a făcut să acceptaţi să reveniţi pentru a patra oară în
România?
Îmi place această ţară şi îmi place să colaborez cu oamenii de
aici. Prima conferinţă a fost o experienţă foarte plăcută, îmi aduc
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aminte cu plăcere de micile cadouri pe care le-am primit cu căldură
din partea participanţilor. Apreciez şi mă bucur de standardul de
nivel profesionist al Conferinţei SPER şi al oamenilor implicaţi în
desfăşurarea şi organizarea ei. De asemenea, îi mulţumesc lui Alin
Cotigă, cel care m-a pus în legătură cu organizatorii acestui
eveniment.
Vă rugăm să adresaţi un gând pentru participanţii la
conferinţă şi la workshop-urile pe care le veţi susţine!
Abia aştept să cunosc noi persoane şi să vă văd pe voi toţi,
din nou!
Vă mulţumesc foarte mult pentru invitaţie!

(Interviu realizat de Psih. Dr. Sorina Daniela Dumitrache şi de Psih.
Drd. Iuliana Molnar. Traducere - Psih. Alexandru Ioan Manea)

*

*
*
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Interviu cu Prof. Gerhard
Fichtner

„Dacă primesc mesajul că eşecul
face parte din procesul de
învăţare, copiii vor fi încurajaţi să
continue. Aceasta este o poveste
fără sfârşit, până la finalul vieţilor
noastre.“

Gerhard Fichtner este psihopedagog special şi cadru
didactic universitar. A urmat studii şi a acumulat experienţă, pe
parcursul multor ani, în psihoterapie corporală, Shiatsu și
presopunctură. Este docent în echipa de cadre didactice a
Academiei Germane pentru psihomotrică, începând din 1989.

Aveţi o experienţă bogată atât că profesor universitar, ca
cercetător, cât şi că practician cu multiple formări (presopunctură,
Shiatsu, psihoterapie corporală). În ce manieră a influenţat evoluţia
dvs. personală şi profesională studiul unor domenii atât de variate?
De la începutul activităţii mele ca profesor şi terapeut, am
fost interesat de „ceilalţi” şi în mod natural, dar, mai târziu, şi de
propria persoană. Conceptul de „dialog” a fost un motiv puternic să
învăţ şi să experimentez. Astfel, mi-am dat seama că celelalte
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persoane mă oglindeau atât pe mine, cât şi propriile mele probleme,
umbre şi comportamente uzuale. Apoi, totul a devenit dintr-o dată
foarte clar: dacă îmi doresc să înţeleg şi să lucrez cu persoanele din
faţa mea (elevi, studenţi, clienţi etc.), trebuie să mă descopăr şi să
lucrez mai întâi cu mine. Asta înseamnă găsirea de noi căi de
dezvoltare a unui respect în ceea ce priveşte toate aşa-zisele mele
neajunsuri, eşecuri, răni, traume şi dureri, sentimente de vină şi de
ruşine şi aşa mai departe. Acest lucru însemna, până la urmă,
descoperirea propriului meu adevăr. După ce am luat această decizie,
lucrurile au început să se aşeze - am început să descopăr oamenii
„potriviţi” şi abordările terapeutice „potrivite”. Am urmat cursul
vieţii şi am descoperit calea către mine, „cheia de aur” către
„pasagerul” de alături: descoperă-te şi respectă-te pe ţine, găseşte-ţi
propriile resurse pentru viaţă ta! Pe scurt, călătoria profesiei de
terapeut în lumea de afară a început odată cu descoperirea lumii
interioare, cu compasiunea pentru mine şi pentru cel de lângă mine.
Aţi susţinut foarte multe workshop-uri de psihoterapie
corporală în Germania împreună cu prof. Amara Eckert,
colaboratoarea dvs. Care sunt cele mai des întâlnite problematici cu
care lucraţi în astfel de grupuri?
Cele mai frecvente tematici asupra cărora se lucrează în
grupuri sunt următoarele: armonizarea cu propriul corp; vindecarea de
traume şi dureri; conflictul dintre apropiere şi distanţare (una dintre
cele mai des întâlnite probleme); frică de a fi singur şi de a te simţi
pierdut; nevoia imediată da fi iubiţi şi respectaţi aşa cum suntem.
Tot mai mulţi specialişti înţeleg importanţa unei abordări
corporale în terapia traumei. Cum anume susţine lucrul cu corpul
procesul de vindecare în terapie?
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Având în vedere faptul că nici cercetătorii nu ştiu exact cum
se derulează acest proces, nici eu nu vă pot răspunde cu precizie. Tot
ce pot să vă spun este că, dacă ne dăm voie să fim în contact cu
propriul corp într-o manieră „Mindful” şi să-i activăm amintirile,
toate problemele vor ieşi la suprafaţă în ritmul lor. Încet, încet, vom
intra în contact cu propriile resurse şi cu potenţialul de autoreglare,
care au o valoare interioară foarte mare. Acesta este începutul,
momentul în care începem să acordăm corpului permisiunea de a se
vindeca şi de a învăţa din nou preţuitul „dar” al autoreglării în
propriul ritm. Aceasta este propria iniţiere, venită din interiorul
nostru. Poate că celulele se pot organiza într-o ordine nouă şi
hrănitoare şi probabil că ele învaţă că lucrurile sunt bune aşa cum
sunt. Repet, poate… Ca terapeut, vezi reacţia corpului clientului, fie
că se deschide, se extinde, fie că se micşorează, se contractă. Aceasta
este calea, şi putem merge mai departe sau putem alege să mai
aşteptăm puţin.
Cum aţi intrat în contact cu terapiile de regresie? În ce
constă mecanismul regresiei în terapie şi când se foloseşte această
tehnică?
În primul rând, eu nu sunt de acord cu termenul de „regresie”
în munca mea. În sensul clasic, regresia desemnează o retragere
temporară către stadiile anterioare de dezvoltare. În accepţiunea mea,
ne îndreptăm mai degrabă spre conceptul de „Copil Interior”, care
auto-conectează persoana la un nivel mult mai profund. Aceasta
înseamnă că intră din nou în contact cu „comorile” şi suferinţele din
copilăria timpurie, care ne-au ajutat să supravieţuim şi să ne
dezvoltăm. Aceste „comori” sunt creativitatea, curiozitatea, puterea,
senzualitatea, dorinţa de a te simţi bine, de a te simţi ca un întreg,
fiinţa în ansamblul ei, inclusiv toate restricţiile, durerile şi traumele
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pe care le-am trăit în acea perioadă. Toate acestea au contribuit la
formarea personalităţii noastre. Începem prin restabilirea contactului
clienţilor cu acest limbaj uitat şi continuăm cu aprecierea şi
acceptarea amândurora. Abia apoi putem trăi că adulţi, cu copilul din
noi alături. Astfel, nu vorbim de regresie, ci de o progresie către o
viaţă mai abundentă.
Un concept care generează uneori polemici este cel de
”touch in therapy” (atingere în terapie). Puteţi să ne explicaţi ce
presupune acesta şi care sunt limitele acestui tip de contact?
Este foarte greu de dat un răspuns, cu toate că subiectul este
destul de simplu. Atingerea face parte din viaţă noastră şi este chiar
sursa vieţii noastre, de la bun început. Ea ne hrăneşte şi ne ajută să ne
deschidem pentru ceilalţi - uneori, din păcate, nu se întâmplă acest
lucru. În contextul terapeutic, ai nevoie de o abordare „Mindful”
pentru a te apropia la acest nivel. Atingerea îi aduce în contact pe
clienţi cu tiparele vechi, care pot fi atât plăcute, cât şi dureroase. Aşa
că trebuie să generăm o atmosferă respectuoasă şi unificatoare cu
clientul nostru în fiecare moment şi în fiecare situaţie a procesului
terapeutic.
Atât dvs., cât şi colaboratoarea dvs., prof. univ. dr. Amara
Eckert, lucraţi în manieră experienţială. Ce anume v-a determinat să
optaţi pentru acest stil de lucru şi care credeţi că sunt atuurile
acestei abordări în terapie?
În primul rând, învăţăm prin experienţă şi experimentare,
practic, nu există altă cale. Priviţi copiii mici cum învaţă acţionând,
făcând. Ei încep o acţiune şi uneori reuşesc, alteori eşuează, şi, cu
toate acestea, ei merg mereu înainte. Dacă primesc din exterior
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mesajul că eşecul face parte din procesul de învăţare, ei vor fi
încurajaţi să continue. Aceasta este o poveste fără sfârşit, până la
finalul vieţilor noastre.
Vă rugăm să adresaţi un mesaj participanţilor la Conferinţa
de Psihoterapie Experienţială şi Dezvoltare Personală Unificatoare
şi pentru cititorii noştri!
O călătorie de o mie de mile începe cu un singur pas LaoTzu, 6 B.C. Vă mulţumesc pentru întrebări şi pentru invitaţia la
Conferinţa SPER 2015.

(Interviu realizat de Psih. Dr. Sorina Daniela Dumitrache şi de Psih.
Drd. Iuliana Molnar. Traducere - Psih. Alexandru Ioan Manea)

*

*
*
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Interviu cu Trainer NLP Daniel
Bichiș

„Marea provocare a anilor 2000 a
fost confuzia dintre psihologie,
psihoterapie și psihiatrie. De aceea,
abordarea
experiențială
a
reprezentat un mare câștig.”

Daniel Bichiș este psiholog, Master-Trainer şi Master
Coach NLP, fiind certificat şi în calitate de EQ Trainer şi Coach.
Are peste 15 ani de experienţă de facilitare a schimbărilor în
viaţa indivizilor, cuplurilor, familiilor şi organizaţiilor. Empatia,
intuiţia, provocarea, acceptarea şi umorul sunt principalele sale
instrumente, ancorate într-o înţelegere profundă a structurii din
conţinutul corp-minte-spirit. Este extrem de apreciat pentru
abilitatea de a susţine şi a facilita explorarea şi accesarea
potenţialului prezent dincolo de barierele lor perceptuale şi
emoţionale, precum şi redefinirea propriei vieţi.

Sunteţi psiholog, psihoterapeut, coach şi master-trainer
NLP. Puteţi să ne spuneţi ce v-a stimulat interesul pentru latura
dezvoltării personale şi pentru psihologie în general?
Este vorba despre o pasiune pe care mi-am descoperit-o încă
din liceu. De la auto-observare și optimizare personală, am trecut la a
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aplica teste colegilor mei, într-un prim studiu, pe 103 subiecți,
realizat când aveam 16 ani. Iar pe baza rezultatelor, am lucrat cu cei
care erau mai apropiați de a-și dezvolta trăsăturile de personalitate
dorite.
Faptul că am obținut rezultate mi-a indicat că este o misiune
pe care mi-o pot asuma cu succes, astfel că am continuat, chiar dacă
inițial nu am putut urma Facultatea de Psihologie, din cauza
închiderii ei, în 1978.
Cum va simţiţi mai confortabil? În postura de psihoterapeut,
de coach sau de trainer?
Nu mai practic psihoterapia de mai bine de 10 ani, astfel că
răspunsul este evident: rolul de coach și cel de trainer îmi permit să
fiu alături de cei interesați de dezvoltarea și optimizarea personală,
îndeplinindu-mi misiunea menționată anterior.
Aţi făcut parte din a două generaţie de formare a Institutului
SPER. Aveţi vreo experienţă anume legată de Şcoala SPER de care
vă aduceţi mereu aminte cu plăcere?
Institutul SPER a reprezentat pentru mine o adevărată oază
de experiențe, învățăminte și progres. N-am mai întâlnit nicăieri atâta
dedicare, prezență și creativitate din partea formatorilor ca în cazul d-nei
prof. Mitrofan. Iar mentoratul pe care l-au realizat cu noi, cei din
prima serie de formare, ne-a permis să evoluăm într-un ritm
accelerat, atât pe calea dezvoltării personale, cât și pecea a
profesionalizării. Îmi amintesc cu multă plăcere discuțiile legate de
articolele din fiecare număr al revistei, precum și generozitatea cu
care împărțeam materiale, traduse sau xeroxate, ce ne lansau noi
provocări sau ne ofereau noi căi de explorare.
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Sunteţi unul dintre puţinii Master-Traineri NLP certificaţi de
către Society of NLP, condusăde Richard Bandler, co-fondatorul
NLP şi fost discipol şi colaborator al Virginiei Satir, al lui Milton
Erickson şi al lui Gregory Bateson. Cum aţi ajuns într-un stadiu de
colaborare atât de apropiat cu el?
Având o bază de cunoștințe și de experiențe foarte solide
obținute de-a lungul formării ca psihoterapeut experiențial, am pornit
din pole position și am fost rapid remarcat ca un potențial
colaborator. Rezultatul a fost că John La Valle, președintele Society
of NLP, mi-a propus rolul de asistent la training-urile lui Richard
Bandler încă de la finalizarea formării ca trainer NLP. Investisem
însă prea mult în acea formare, astfel încât nu mi-am permis să
onorez această invitație decât începând cu anul 2007.
Sunt apreciat în cadrul SNLP pentru o serie de contribuții la
dezvoltarea NLP (cum ar fi modelul experiențial al NLP sau tehnica
DGD2), dar și pentru cele două curricule de formare pe care le-am
conceput și care au fost ulterior preluate și de alți traineri din lume:
cea de Business NLP și cea de Life Coaching NLP.
În 2009, l-aţi invitat pe Robert Dilts pentru un workshop de
trei zile, o autoritate mondială în materie de NLP, dezvoltare
personală şi Leadership. Ne putem aştepta într-un viitor apropiat să
organizaţi un eveniment cu un invitat de aceeaşi anvergură?
Din 2008, co-organizăm evenimentele anuale susținute de
Richard Bandler la Amsterdam, ducând muntele la Mahomed, sub
forma grupurilor de români interesați de tehnicile și conceptele
prezentate acolo. Sperăm ca și Mahomed (adică Richard) să vină la
munte (= în România), dar nu avem încă un angajament ferm al său
în acest sens.
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Cum vedeţi în momentul de faţă evoluţia cercetărilor în
domeniul psihologiei şi în zona neuro-ştiinţelor? Credeţi că noile
descoperiri neuroştiinţifice vor reduce tot ceea ce ştim despre psihic
la un nivel pur bio-chimic?
Periodic, în psihologie apar tendințe reducționiste, ce
fascinează o vreme, dar apoi își dovedesc incapacitatea de a da
seamă de elemente esențiale ale psihicului uman. Cunoașterea mai
bună a bazelor biochimice sau neurofiziologice ale proceselor psihice
permite rafinarea explicațiilor și intervențiilor, dar nu cred că este
suficientă încât să ducă la schimbări majore de paradigmă.
În fond, deşi comunicăm cu o persoană dragă prin
intermediul celui mai performant smartphone sau fără nici un
intermediar tehnic, esența relației și a experiențe lor pe care le avem
este aceeași. La fel, dacă înțeleg că la baza unei trăiri este o
descărcare de serotonină sau o activare a girului cingular, experiența
este aceeași. Cel mult pot înțelege mai multe despre persistența ei sau
despre direcția acțiunilor pe care mi le sugerează.
Conștiința are o natură diferită față de procesele moleculare
și celulare ce o susțin. Este motivul pentru care unii neurofiziologi o
consideră un simplu epifenomen, lipsit de consistență reală. Dar
tocmai pentru a ajunge la această concluzie, ei își folosesc conștiința,
fără de care nu ar putea nici percepe, nici comunica!
Știința sistemelor ne ajută să depășim această limitare,
afirmând că legile unui nivel de organizare nu pot fi deduse din legile
nivelului inferior de organizare. Individul integrat într-un grup mare
se comportă diferit față de situația în care este izolat, iar trăirile și
acțiunile sale nu pot fi reduse la simple manifestări ale glicemiei sau
ale nivelului de adrenalină din sânge.
Sunteţi de părere că aceste descoperiri pot afecta într-un
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sens negativ meseria de psiholog?
Nu, în nici un caz. Cu totul altele sunt provocările, iar ele vin
din interiorul propriu lui domeniu științific. Experimentele de
psihologie socială scot la iveală influențe inconștiente venite de la
grup spre individ ce sunt mult mai relevante decât descrierea
efectelor diferiților neurotransmițători asupra comportamentului
uman. Iar clarificarea rolului emoțiilor în procesele cognitive și
decizionale deschide calea spre o abordare rațional-emoționalcomportamentală ce mi se pare mult mai relevantă decât identificarea
fiecărui neurotransmițător asociat cu acestea.
Care au fost cele mai mari obstacole pe care le-aţi
întâmpinat atunci când aţi intrat în piaţa de dezvoltare personală? Şi
care au fost cele mai mari calităţi şi avantaje de care aţi beneficiat şi
de care aţi putut profita?
Marea provocare a anilor 2000 a fost reprezentată de
confuzia dintre psihologie, psihoterapie și psihiatrie. De aceea,
abordarea experiențială, centrată pe accesarea și exprimarea
potențialului individual, a reprezentat un mare câștig comparativ cu
celelalte școli psihoterapeutice, fiindcă oferea un cadru foarte
asemănător cu cel din cărțile de dezvoltare personală ce erau la mare
modă în acea perioadă.
O altă provocare era prețul mic al unei sesiuni, care se
explică prin necunoașterea beneficiilor ce pot fi obținute. Pentru a
depăși situația, am creat un website cu structură de portal de
dezvoltare personală, pe care am postat studii de caz, tehnici simple,
articole informative. În circa doi ani, am reușit o bună informare a
publicului asupra faptului că poate obține și în România ceea ce citea
că oferă autorii cărților traduse din engleză sau franceză. Aici, m-a
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ajutat foarte mult faptul că știam să creez pagini web, cu mult înainte
de apariția WordPress.
În anul 2015, ce consideraţi că ar trebui să facă un psiholog
pentru a avea succes pe piaţa dezvoltării personale?
În prezent, publicul este educat și informat, astfel încât
simultan este mai simplu și mai provocator pentru un nou-venit să
pătrundă pe piață. A trecut epoca generaliștilor, a tautologilor, ce pot
fi ușor supliniți de mediile de informare de pe Internet sau de cărți.
De aceea, cred că cel mai important este să-și definească
foarte clar o nișă de piață, un tip de programe sau de intervenții
oferite și o strategie complexă de contactare a publicului-țintă.
De asemenea, este foarte util să aibă soluții proprii, nu doar
să preia programele altora. Publicul interesat de dezvoltare personală
a avut deja o mulțime de experiențe și poate fi asemuit cu un gurmet
care caută mai degrabă ineditul și neprevăzutul, fiind sătul de
produse reproduse la scară prea largă.

(Interviu realizat de Psih. Alexandru Ioan Manea)
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