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Despre modele şi recunoştinţă 

 

Conf. univ. dr. Roxana MAIER
1
 

Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea 

„Hyperion”, Bucureşti, colaborator Institutul SPER 

  

A exprima recunoştinţa este un bun exerciţiu de smerenie şi 

face parte din normalitatea noastră ca oameni. Aşa că nu poate fi 

nimic mai frumos decât a ne recunoaşte nouă înşine şi celorlalţi cine 

au fost modelele noastre. 

Cândva, în liceu, mi-a căzut în mână o carte, „Cuplul 

conjugal, armonie şi dizarmonie”, a doamnei Iolanda Mitrofan, şi de 

atunci am ştiut că aceasta va fi menirea mea, să ajung terapeut. Sigur 

că părea un vis utopic la acea vreme – nici nu aveam facultate de 

psihologie în ţară, deci cum să fie posibil? Citind cartea, am înţeles 

ce vreau să devin şi mi-am dorit să o cunosc pe autoarea cărţii. Cum 

să fi ştiut eu la acea vreme că am să o cunosc şi că îmi va deveni 

model? Nu aveam de unde să ştiu, însă exact aşa s-a întâmplat. 

De-a lungul formării mele, am avut câteva modele, însă cred 

cu tărie că cel mai mult dumneaei mi-a influenţat viitorul. O dată 

prin terapeutul care este, apoi prin şcoala de formare în care m-am 

regăsit cu adevărat, dar şi prin calitatea de om, un om care mereu mi-

a fost alături în diferite momente ale vieţii mele. Îi sunt, astfel, 

recunoscătoare pentru prezenţă, dar mai ales pentru că mi-a fost sursă 

de inspiraţie de atâtea ori în viaţă. 

Cred şi acum că nu suntem nimic dacă nu ştim să dăm mai 

departe din darurile primite şi cred că e bine să fim modele (atât cât 

putem). De-a lungul vieţii mele, am fost model de multe ori (cel mai 

adesea pentru copiii mei, dar nu numai), însă unul dintre cele mai 

                                                           
1 E-mail: roxanamaierpsiho@gmail.com. 
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frumoase lucruri care mi s-au întâmplat a fost să fiu model pentru 

primul meu grup de parenting. Acolo am aflat cum este să fii un 

model şi cât este de copleşitor uneori să primeşti feedback la 

gesturile tale, să le vezi reproduse, să le vezi replicate într-o creştere 

frumoasă a unor copii, a unor familii. Atât de frumos „te ating” astfel 

de experienţe! 

Să nu uităm deci cine ne-au fost modelele şi, mai ales, să nu 

uitam să dăm mai departe din darurile primite! 

 

*        * 

* 
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Mănânci în loc să (te) iubeşti? 

 

Psih. Cristina DOBRESCU
2
 

 

Se zice că „dragostea trece prin stomac”, „că ai fluturi în 

stomac când iubeşti” sau că „oamenii nu pot gândi bine, nu pot iubi 

bine, nu pot dormi bine dacă nu au mâncat bine înainte”. Aparent, 

iubirea şi stomacul, digerarea iubirii căutate sau primite au o 

conexiune profundă cu ceea ce alegi să mănânci sau eviţi să o faci.  

O echipă de cercetători (Timmerman, Acton, 2001) – şi nu 

sunt singurii – au relevat de-a lungul anilor tendinţa unor oameni de 

a ingera calorii peste nevoile lor de moment, ca răspuns simbolic la 

insatisfacţiile vieţii care au legătură cu nevoile primare – nevoia de 

iubire, de a aparţine. Nimic nou, nu? Şi totuşi. 

De ce mâncarea? 

Foarte bună întrebarea. Un aliat de nădejde, mereu acolo. 

Pentru că nu adresează alte întrebări existenţiale, ci doar oferă: oferă 

plăcere imediată, oferă satisfacţie, bucură papilele, te bucură exact 

aşa cum ai avea nevoie, parcă îţi intuieşte supărarea şi o bandajează 

cât ai zice „peşte”. Cum în acele momente de cumpănă stima de sine 

este pământie, culoarea vine din curcubeul dulce al bomboanelor sau 

din mirosurile îmbietoare ale diversităţii de alimente aflate la 

îndemână. Şi începi să-ţi mănânci bucuria, în loc să-ţi plângi 

tristeţea. Îţi sună cunoscut? Şi, treptat, parcă te face să te simţi mai 

plină... de viaţă? Mai importantă? Normal, Eul rănit  (copilul 

neglijat) are nevoie de pansamente şi de statut, de recunoaştere, de 

creştere sănătoasă, de grijă. Dar cum şi cu ce unelte? 

Haide să vedem: prin kilograme, pe de o parte, obţii formă, 

contur, eşti văzută, remarcată, oricum, nu eşti trecută cu vederea, iar 

                                                           
2 E-mail: dobrescu.crisu@gmail.com. 
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pe de altă parte, mai pui pe tine un strat protector, care să te apere de 

următoarele interacţiuni dureroase. Acum ţii totul sub control, nu laşi 

pe nimeni să observe durerea; poate doar borcanul cu ciocolată să 

mai ştie câte ceva. Cam ce alt rol mai joacă mâncarea pentru tine? Şi 

dacă tot suntem aici, pentru tine ce sens au anumite alimente pe care 

le tot alegi? Ai observat vreo tendinţă de a consuma mai mult un 

anumit tip de aliment când eşti bucuroasă? Sau tristă ori deprimată? 

Când sărbătoreşti sau jeleşti? 

Te invit să iei loc la masă cu emoţiile tale: să le dai voie să se 

exprime, să le frămânţi, să le dospeşti, să le pui la copt, să le laşi să 

se răcească, să le miroşi, să le observi doar, să te observe, într-un 

cuvânt, să ai răbdare cu ele, cu tine. Şi să transformi. Să 

metabolizezi. Să arzi. Să îndulceşti cu ce ai nevoie. 

 Nevoia de iubire şi alimentele  

Femeile care observă la ele insatisfacţie în relaţia intimă 

sunt mult mai preocupate de aspectul fizic, de forma corpului, de 

ceea ce urmează să ingereze şi au un grad mai ridicat de 

susceptibilitate la foame, având un stil de acţiune orientat spre 

exterior: adică nevoia de a face ceva, de a toca, a mesteca, a ronţăi 

propriile trăiri în raport cu nefericirea, lucru ce corelează cu luarea în 

greutate în timp, stimă de sine scăzută şi, normal, dificultăţi de 

raportare la relaţia de cuplu în viitor (Gagnon, Girouard, 2013). 

Teamă. Ruşine. Emoţii înghiţite. Corpuri pline de trăiri. 

Kilograme de lacrimi. Supraponderali cu durere. Toate aceste 

mecanisme de coping ştiute de tine până acum par expirate şi îţi 

oferă numai dureri, în loc de bucurie:  kilograme nedorite, forfotă, 

iritabilitate. 

Bun, şi acum ce fac? 

Da, ai dreptate, a venit timpul meselor regulate pe bază de 

vitamina D – adică dragoste, dorinţă şi dedicare, orientate către 

propriile scopuri. Mâncarea joacă adesea rol de substitut, care ne 

îndepărtează de fapt de problema reală, pe care nu o mai putem 

„înghiţi”. Şi problema reală se poate rezolva doar când primeşte 
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atenţia de care are nevoie, iar asta începe cu restricţionarea sănătoasă 

de la tot ceea ce îţi face rău – în spatele durerilor emoţionale se află 

relaţiile disfuncţionale, de orice tip. O să îmi spui că, de fapt, se află 

şi anumite boli, care nu au legătură cu emoţiile. Iar eu o te invit să 

observi în ce măsură ai permis ca în spatele bolilor cu care te 

confrunţi să se fi strecurat vreo „cantitate” mai mică sau mai mare de 

emoţii prăfuite, nedigerate, gâtuite, forţate, angoasate, violate, 

neascultate, întunecate, interzise, nepermise, nevăzute, neauzite – 

mai pe scurt, un teren propice care a favorizat apariţia, naşterea, 

creşterea unor gene ce te-au predispus la anumite afecţiuni. În ce 

măsură ai dat voie unor persoane, conjuncturi sau emoţii străine să te 

acapareze, să te îngenuncheze, să te asfixieze, să te restricţioneze în 

aceeaşi măsură în care o faci tu acum cu alimentele pe care le doreşti, 

şi nu numai? 

Fiindcă, atunci când permiţi unor emoţii fireşti să se 

manifeste, apetitul pentru mâncăruri reconfortante scade, nu mai e 

nevoie de mâncare să umpli sufletul, nu? Dacă acolo îşi fac loc 

emoţii digerabile şi satisfăcătoare, care te umplu şi te satisfac prin 

simpla sau complexa lor textură, miros sau gust, atingere, ai ajuns 

mai aproape de mindful eating. Deoarece, din acel moment, o să 

observi, treptat, ca orice chef iscusit, o sinergie între chimia 

propriului organism, ce este el capabil să digere şi cât – metabolism, 

ce are nevoie să ardă sau să primească – emoţii şi cum le va 

transforma în beneficiul tău cu ajutorul sistemului tău nervos central, 

responsabil cu activarea metabolismului sau cu încetinirea lui, în 

funcţie de ce gândeşti, simţi, trăieşti în raport cu alimentele din jur. 

Corpul e masa la care e nevoie să fii atent ce fel de invitaţi 

chemi sau primeşti. Cine te bucură? Cine stă lângă tine? Au toţi 

invitaţie? Primeşti tot ce îţi oferă cadou? Cum îi alegi? Câte scaune 

mai pui/elimini după acea întâlnire? Ai pus pe masă ce iubeşti sau şi 

chestii de umplutură? Cine a decis meniul şi ce parte din tine e 

satisfăcută la final? 

Acum, că ai înţeles cum e cu hrana, eşti pregătit să (te) 

iubeşti mai mult? 
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Scrisoare de mulţumire 

 

Mădălina ZENCENCO
3
 

Facultatea de Sociologie şi Asistență Socială,  

Universitatea din Bucureşti  

 

Încep prin a-ţi mulţumi mai întâi pentru felul în care îmi 

atingi uşor lobul urechii stângi prin cuvinte imperfecte din porturi 

învechite, oraşe uitate, mistere renegate de pe Muntele Luminii. 

Îţi mulţumesc pentru modul în care îmi aşezi părul atunci 

când e furtună şi pentru dorinţa ta de a-mi încălzi, în nopţile reci, 

aluatul inimii. 

Îţi mulţumesc că aprinzi o lampă atunci când cad în 

întuneric, când mă afund în abis, când îmi caut aripa rănită-n umbră. 

Îţi mulţumesc că mă faci să văd pergamentul de stele din 

jurul Pământului, pe care Dumnezeu l-a creat special pentru zâmbete 

sincere, că mă faci să revăd în fiecare zi filmul proiectat de EL, care 

a fost vizionat mai întâi de îngeri. Îngerii mei. 

Îţi mulţumesc că mă faci să mă simt frumoasă atunci când se 

face dimineaţă şi lumina îmi creionează suav trupul. 

Îţi mulţumesc că m-ai făcut să am grijă de actorii din jurul 

meu şi că m-ai învăţat să îi iubesc aşa cum mă iubesc ei pe mine, fără 

de care nu aş mai fi fost aici, acum. 

Îţi mulţumesc că tu crezi în începutul viitorului şi că îmi 

împleteşti fiecare zi cu o speranţă – acea floare de aur. 

                                                           
3 E-mail: mady_zen@yahoo.com. 
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Îţi mulţumesc că uneori mă arunci la marginea oraşului, 

lângă acea groapă de gunoi a omenirii, unde eu am îngropat o 

prietenie. 

Îţi mulţumesc că m-ai învăţat că trebuie să fiu demnă atunci 

când suferinţa îmi fură oxigenul. 

Îţi mulţumesc că mi-ai arătat că o iubire nu se caută, ci se 

aşteaptă, şi că nu trebuie să alerg să o prind ca pe un fluture, ci să 

stau să o admir, dar să fiu deschisă şi să o las să mă atingă. 

Îţi mulţumesc că mă susţii în continuare să îmi îndeplinesc 

visul şi că ambiţionezi un sărut să îl atingă pentru a deveni real. 

Îţi mulţumesc şi pentru acel praf de stele consacrat pe care 

mi l-ai pus pe suflet (stelele pe care le-ai cules cu penseta de pe cer şi 

le-ai aruncat în blender), pentru jocul pe care mi l-ai arătat. Eu nu 

ştiam să îl joc… 

Îţi mulţumesc ţie, celei din oglindă! 

 

 

*        * 

* 
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Dansul – o formă autentică de contact 

(Gânduri după workshopul „Dezvoltare personală prin dans 

şi mişcare”
4
) 

 

Asist univ. dr. Iuliana E. MOLNAR
5
 

Universitatea din București, Institutul SPER 

 

      

   

„Primul gând pe care l-am avut la finalul workshopului de 

dans şi mişcare coordonat de Prof. univ. dr. Iolanda Mitrofan a 

fost că dansul ne pune în contact cu noi înşine şi cu ceilalţi într-un 

mod inedit şi poate chiar surprinzător. Fie că e vorba de un contact 

mai anxios sau temător, de un contact nesigur sau de unul bazat pe 

siguranţă sau empatie, dansul în psihoterapie are această «putere» de 

                                                           
4 Workshopul a fost susținut de prof. univ. dr. Iolanda Mitrofan împreună cu psih. 

dr. Sorina Dumitrache și psih. dr. Iuliana Molnar 
5 E-mail: iulya.molnar@gmail.com.  

mailto:iulya.molnar@gmail.com
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a te pune în contact cu tine şi cu lumea din jurul tău chiar în acel 

moment. 

Nu e vorba de performanţă, de paşi «corecţi!», de a avea o 

postură «potrivită», de a zâmbi sau de a încerca să transmiţi ceva 

pozitiv spectatorilor sau juriului. În terapie, tu eşti propriul jurat, 

spectator şi dansator al unui dans interior al senzaţiilor şi emoţiilor. 

Te poţi surprinde la început mai mult în ipostaza de judecător, 

atribuindu-ţi note mici şi reproşuri, sau în cea de spectator veşnic 

nemulţumit de ceilalţi (şi de sine). Însă frumuseţea mişcării şi a 

dansului în terapie nu te va lasă să persişti la nesfârşit în acest 

scenariu. Muzica e fluidă, iar dansul curge din interior spre exterior, 

aşa că nu vei putea rezista tentaţiei de a încerca o nouă ipostază 

(oricât te-ai împotrivi la nivel cognitiv: «eu nu ştiu să…», «eu nu pot 

să…», «eu nu sunt la fel de bun/ă ca…»), ipostaza de dansator al 

sinelui, aşa cum se relevă el în acel moment. 

 

  

Am cunoscut dansul fricii, ruşinii, vinovăţiei, bucuriei, 

încrederii şi chiar dansul speranţei şi al curajului. În terapie, nu există 

un dans mai bun ca altul sau un dans corect şi altul greşit. Fiecare 

dans, fiecare mişcare este o şansă de creştere, autorelevare şi o ocazie 

de armonizare cu sine şi cu lumea în care trăim. 

Da, îmi place să dansez cu universul (interior), fie că sunt 

bucuroasă, amuzată, plictisită sau tristă. Şi asta pentru că în dans nu 
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fugi (de tine, de probleme sau de ceilalţi), din contră, în şi prin dans 

te apropii din ce în ce mai mult de esenţa ta. 

Despre toate aceste lucruri nu s-a vorbit la workshopul de 

dans şi mişcare, ci asta s-a trăit în mod autentic şi spontan, cu 

momente de respiro introspectiv. Şi a fost inedit, deşi nu cred că 

există cuvinte potrivite pentru o experienţă care te lasă «fără 

cuvinte». Dar îţi imprimă ceva mult mai preţios: o stare de neuitat, pe 

care o păstrezi mereu (căci e în interior) şi pe care o poţi accesa ori 

de câte ori simţi nevoia.”  

(Asist. univ. dr. Iuliana Molnar) 

 

Iată şi impresiile ceilorlalţi participanţi la atelier: 

„A fost o experienţă pe care o aşteptam de mult timp. A fost 

minunat, absolut! Magnific, magnific, eliberator.” 

„Scoaterea din zona de confort. Bucurie. Deschidere. 

Încredere. Acţiune. Va mulţumesc pentru experienţă!” 

„A fost minunat. Mulţumesc. Mult focus pe contact şi grup.” 

„Regăsire de sine. Conştientizare. Bucuria de a trăi!” 

„Plăcut, atractiv, activ, armonie şi culoare.” 

„Vă mulţumesc! A fost o zi minunată, este a doua oară când 

mă ajutaţi să-mi găsesc calea! Cât despre curs, azi a fost unic! 

Felicitări şi mulţumesc!” 

„Totul a fost minunat! M-am simţit prezent. Ca de obicei, m-

aţi ajutat să mă descopăr şi să reflectez cu iubire asupra vieţii. 

Mulţumesc. Acum şi mereu.” 

„Venit cu aşteptări mari, plecat cu realizări peste aşteptări!” 

„Foarte satisfăcută de revelaţiile avute. De «oglinzile», 

reflexia oferită de ceilalţi. Claritate.” 

„Confirmare. Deschidere. Conectare.” 
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„Vă mulţumesc enorm pentru această călătorie fantastică 

spre NOI, către acea parte minunată a ÎNTREGULUI care se cere 

redobândit. La cât mai multe asemenea întâlniri!” 

„Un workshop cu multă energie pozitivă şi purificator. 

Mulţumesc!” 

„Mulţumesc pentru oaza de deschidere, de iubire, de dăruire, 

de acceptare necondiţionată, de încurajare pe drumul, călătoria 

vieţii.” 

„Posibilitatea reîntâlnirii cu Sinele tău autentic. Mulţumim că 

existaţi!” 

„Energie, sensibilitate, conştientizare, pozitivitate şi 

cunoaştere între oameni şi cu oameni extraordinari! Mulţumesc 

pentru această experienţă bogată!” 
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Liberi în mişcarea vieţii 
 

Lect. univ. dr. Sorina Daniela DUMITRACHE
6
 

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din 

Bucureşti, Institutul SPER 

 

În weekendul 17-19 iunie 2016 am redescoperit libertatea şi 

armonia lui „A Fi” la workshopul „Mişcarea Vieţii - dansul celor 5 

Ritmuri”, pe care l-am organizat împreună cu Institutul SPER şi Jo 

Hardy, la Bucureşti. 

 

 

 

  

                                                           
6 E-mail: sorina_dumitrache@yahoo.com. 
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Le sunt recunoscătoare celor prezenţi şi mă bucur că am 

putut crea împreună un spaţiu în care să ne simţim cu toţii puţin mai 

vii, mai relaxaţi, fluizi, mai iubitori în relaţie cu noi înşine şi cu 

ceilalţi. Vă mulţumesc pentru încredere şi curaj, întrucât ştiu că 

pentru unii dintre voi acest workshop a fost o adevărată provocare, 

pentru căldura şi blândeţea cu care am reuşit să construim un grup 

unitar şi conţinător. 

Aşa cum ştiţi, călătoria continuă, la fel şi dansul, dansul 

vieţii, dincolo de podeaua primitoare a spaţiului în care ne-am 

întâlnit trei zile la rând, zile care au trecut, dar care ne-au adus mai 

aproape de noi şi de ceea ce este important pentru fiecare dintre cei 

prezenţi, dansatori angajaţi în fascinantul dans al vieţii, cu umbrele 

lui răvăşitoare şi luminile sale armonioase, creatoare, 

transformatoare. 

 

 

 

În acest weekend, am trăit împreună curgerea, am dat forţă 

mişcărilor calculate, ferme, am luat contact cu puterea eliberatoare a 

haosului, am celebrat lirismul experienţelor noastre, liniştea şi 

echilibrul, am redescoperit libertatea de a fi cu adevărat, exact aşa 
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cum suntem, cu paşii noştri mici şi mari, cu mişcările noastre simple 

sau laborioase, cu grimase sau zâmbete, cu setea noastră şi curajul de 

a o domoli, cu temerile, visurile noastre şi puterea de a le urma, de a 

ne urma. Ne-am reîntâlnit cu noi înşine, exact aşa cum suntem.  

 

 

 

  

Am (re)intrat în contact cu armonia şi poezia corpului care a 

trezit la viaţă cuvintele. Iată glasul catharsisului, al experienţei 

vindecătoare şi eliberatoare prin cele 5 Ritmuri, valuri de iubire, 

înţelepciune şi recunoştinţă în MIȘCAREA VIEȚII: 

„Dansul… întotdeauna surprinzător. Ce va urma? Nu ştiu, 

dar primesc, orice ar fi! Orice ar veni, sunt pregătit. Pentru că acesta 

sunt eu. Nu trebuie să mă pregătesc pentru nimic. Fac exact ceea ce 

sunt acum. Nu pot fi decât ceea ce dansez. Dansul meu sunt eu 

însămi (…)”  
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(Flavia Cardaș, psihoterapeut experiențialist) 

 

 

 

„Au fost trei zile de emoţii, eliberare, lumini, umbre, linişte, 

curcubeie în suflet. Dansul mi-a deschis inima!”  

(I.) 

 

„Un weekend de transformare, eliberare şi o călătorie către 

ceea ce sunt cu adevărat. Dansul mă renaşte şi-mi aduce la lumină 

unicitatea. Mulţumesc pentru această oportunitate de a fi împreună în 

călătoria mea!”  

(I.I.) 

 

„Un workshop foarte interesant, incitant. O tehnică complexă 

în simplitatea ei, perfect elaborată. Un prilej de dezvoltare personală 

şi de perfecţionare ca psihoterapeut.”  

(I.I.I.) 

 

„A fost bucurie pură, mișcare dincolo de ego și eliberare de 

gânduri și emoții. 
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Jo este ea însăși bucurie în mișcare și un om minunat de 

cunoscut. În zilele workshop-ului am găsit câteva cuvinte care se 

potrivesc de minune cu ceea ce se petrece într-un astfel de 

eveniment: „Când dai la iveala ceea ce este înlăuntrul tău, ceea ce dai 

la iveala te va elibera. Când nu dai la iveală ceea ce este înlăuntrul 

tău, ceea ce nu dai la iveala, te va nimici” (Evanghelia după Luca) 

Mulțumesc pentru eliberare! Cu drag, așteptând să dansăm 

din nou impreună  

(I.I.I.a). 

 

„corpul e o maşină 

vie 

 

o dansează imponderabilul 

 

tu 

stai în centru 

laşi povestea să umple spaţiul 

vin dureri frici harpii 

priveşte-te liber de la naştere spre moarte 

 

celulele deschid urechi imense 

asculţi muzica dincolo de muzică 

şi simţi cum te mişcă un zeu 

prins 

în ritmurile vieţii” 

 

(Carmen Maria Mecu, formator, psihoterapeut 

experienţialist) 
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Închei prin a vă reaminti că nimic nu e mai frumos decât să 

te trăieşti pe tine exact aşa cum eşti, să te laşi liber în mişcarea vieţii.  

Dans fluid şi armonios tuturor! 

 

 

*        * 

* 
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5 Ritmuri / Dansând delicat sau nebun… 

 

Psih. Laura PANAZAN
7
 

 

Weekend-ul acesta am dansat.  Nu e ceva ce mi se potrivește. 

Mă străduiesc să dansez, așa cum mă străduiesc să cânt. Sunt 

fascinată de ușurința cu care fac asta alții. Eu nu mă simt în largul 

meu dansând. Când scriu însă, contează mai puțin cum se vede asta 

dinspre ceilalți. Scrisul e modul în care mă exprim cel mai plenar pe 

mine cea din interior, și asta e suficient. Dansul îmi expune probabil 

alte tipuri de stângăcii și neputințe, cu care sunt mai puțin 

împăcată… așa că mă intimidează ceea ce „se vede”. 

Deci, deși eram ca peștele pe uscat în sala aceea de dans, 

adevărul e că aveam nevoie de o ieșire majoră din decor. Ajunsesem 

într-un moment dintre acelea în care vrei să fugi de toate grijile și, 

pentru că nu prea ai unde pe-afară, încerci pe dinăuntru. Hai să 

vedem unde mă va duce asta, mi-am zis. La risc. 

Așa că mi-am promis să continui, oricât mi-ar fi de greu, să 

parcurg toate cele 18 ore de dans. 

Cinci ritmuri, dansul vieții, înseamnă Flowing, Staccatto, 

Chaos, Lyrical și Stillness. Sunt ritmuri muzicale și stiluri de mișcare 

pe care Gabrielle Roth le-a identificat studiind dansatorii, înțelegând 

că ei exprimă, de fapt, un dans interior: femininul curgător în care 

lăsăm muzica să ne inunde, masculinul ferm și sacadat prin care ne 

afirmăm înflăcărat, nuntirea lor eliberatoare, creația cu delicatețea, 

                                                           
7 E-mail: dr.laura@panazan.ro. 
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poezia, zborul și schimbarea pe care le presupune și, în final, liniștea, 

pacea, acceptarea, autocontemplarea. Altfel spus… ascultă ce mișcă 

în tine acest ritm, exprimă ceea ce ai găsit, eliberează în cât mai 

multe moduri, dă sensuri noi acestui conținut în viața ta și integrează-

l ca parte a ceea ce ești. Terapie curată. 

Am trecut prin cele cinci ritmuri iar și iar, aproape fără 

oprire. În pauzele rare, corpul nemișcat mă anunța că totul doare, că e 

frânt de oboseală și încerca negocieri cu mintea, să o lăsăm mai 

moale de-aici încolo. Și totuși, muzica nu contenea să mă miște în 

ritmul ei, nu în controlul meu. 

Fugisem de acasă ca să îmi fac un dar numai mie și ca să 

întâlnesc oameni noi. Îmi plac oamenii, e revigorant pentru mine să 

mă las surprinsă de diversitatea lor. Dar această întâlnire a corpurilor, 

mai mult decât a minților, a gesturilor și a atingerilor mai mult decât 

a cuvintelor, a nonverbalului de dincolo de măști, a fost mult mai 

puternică decât ar fi putut fi una sporovăită. 

Am fost chiar frustrată la început că nu am primit spațiul de a 

ne prezenta Eu-rile: „Eu sunt marele Gică. Tu cine ești?” Ne-am 

prezentat doar corporal, adică basic, natural. Ne-am spus dansând 

bun venit, iată-mă, ne-am ascultat pe rând poveștile trupurilor, în 

cele din urmă am avut și scribi care au consemnat prezentul trecător. 

Acum, după câteva zile, am imagini atât de vii, cu 

personalități atât de clare… Femininul meu era altfel decât femininul 

ei. El își exprima ființa într-un fel unic, în toate ritmurile. Unora le 

era suficient un metru pătrat, alții arau sala de la un capăt la altul. 

Unii trăgeau chiulul, alții păreau mașinării inepuizabile. 

Și toți erau frumoși. Și în toți m-am văzut pe mine. Și am 

mai înțeles o dată de ce iubesc atât de tare oamenii, încât trec prin 

sufletul meu durerile lor. 
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Pentru că suntem tot una. Mi-a fost mai clar ca niciodată 

asta. Așa că am scris o poezie, care pare dedicată iubitului meu ori 

unui partener de dans de weekend, dar pe care am scris-o de fapt 

pentru tine… oricare tu cu care m-am întâlnit vreodată, unic, 

special… și totuși, oglindu-mă pe mine. 

 

Azi, dansând delicat… sau nebun… 

 

m-am văzut privindu-te, 

m-am auzit ascultându-te, 

m-am priceput înțelegându-te, 

m-am conținut susținându-te, 

m-am afirmat confirmându-te, 

m-am găsit căutându-te, 

m-am mângâiat atingându-te, 

am știut că mă vindec salvându-te, 

am simțit că mă iubesc adorându-te. 

 

 

*        * 

* 
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Dans cu mine 

 

Psih. drd. Flavia CARDAŞ
8
 

Facultatea de Psihologie şi Știinţele Educaţiei, Universitatea din 

Bucureşti, colaborator Institutul SPER 

 

Dansul… întotdeauna surprinzător. Ce va urma? Nu ştiu, dar 

primesc, orice ar fi! Orice ar veni, sunt pregătită. Pentru că aceasta 

sunt eu! Nu trebuie să mă pregătesc pentru nimic. Fac exact ceea ce 

sunt acum. Nu pot fi decât ceea ce dansez. Dansul meu sunt eu 

însămi. Nu am nevoie să mă schimb pentru nimeni şi nimic. Sunt 

exact aşa cum îmi doresc, cum pot, când pot, cât pot. Nu e absolut 

nicio presiune. Mişcările vin de la sine şi paşii la fel: mari, mici… 

rapid, lent. Pot sări, pot respira, pot ţipa, pot sta în linişte, pot face 

orice sunt eu în acest moment. 

Ce eliberare! Sunt doar eu şi e absolut perfect să fiu aşa. 

Exact în felul acesta, nici mai mult, nici mai puţin. Inima mea 

vibrează la fiecare notă. Sufletul meu e aici, îl simt, e viu şi însetat. 

Se trezesc emoţii ce stăteau demult ascunse acolo. Oare unde erau şi 

cum de au supravieţuit atât timp? Le conţineam, le trăiam şi nici 

măcar nu ştiam că există. Nu le vedeam, nu le simţeam, dar ele 

vibrau în interior. Cât de încărcată sunt… port cu mine zilnic bagaje 

de care nici măcar nu ştiu. Și acum, uite-le! Revin, încep să iasă la 

suprafaţă şi să facă spaţiu înăuntrul meu. Ca să pot respira, să mă pot 

vedea din nou. Acum, văzându-le, simt compasiune faţă de mine. 

                                                           
8 E-mail: fla12via@gmail.com. 
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Merit compasiunea mea. Am compasiune pentru mine pentru că 

zilnic mă confrunt cu părţi din mine, zilnic duc lupte şi mi-e teamă să 

fiu eu. 

Cu fiecare pas, sunt mai aproape de mine. Cu fiecare mişcare 

a braţelor, a genunchilor, a umerilor, a şoldurilor, a picioarelor, a 

gambelor, a întregului corp, recâştig conexiunea cu sufletul meu. 

Pornesc dinspre exterior spre interior şi creez legături intense între 

părţile corpului şi părţile sufletului. Ca şi când fiecare parte din corp 

ar avea un corespondent sufletesc. Odată ce am pornit pe acest drum, 

mă recreez pe mine şi mă redescopăr. Ce mirare! 

Ar fi trebuit să fie cel mai simplu lucru – să fiu eu. Și este, 

chiar în acest moment, cel mai simplu şi plăcut lucru să fiu eu. 

Pentru că dansul este o invitaţie la întâlnirea cu sufletul meu. E o 

invitaţie pe care nu o pot refuza, pentru că mă caut pe mine şi mă 

găsesc, parte cu parte, celulă cu celulă, emoţie cu emoţie. Îmi 

recâştig piese din complexul puzzle al sufletului. Și, pentru prima 

oară, nu mi-e teamă. Când există iubire, teama nu mai are sens. Când 

există iubire, apare curajul de a fi eu însămi. Și dansez, dansez, mă 

dansez… 

 

*        * 

* 
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Dragostea și sexualitatea sunt, în primul rând, 

despre tine însuți 

 

Lect. univ. dr. Sorina Daniela DUMITRACHE
9
 

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din 

București, Institutul SPER 

 

Am tăcut ore bune înainte de a putea începe să scriu. Pur şi 

simplu nu-mi găseam cuvintele… E efectul workshopului din ultimul 

weekend, vă spun. E efectul (re)întâlnirii cu Amara şi Gerd, care sunt 

fantastici (asta am mai mărturisit şi în alt articol). Mă simt copleşită 

după fiecare întâlnire cu ei, cu mult îmbogăţită şi mai aproape de 

mine şi de ceilalţi. 

 

                                                           
9 E-mail: sorina_dumitrache@yahoo.com. 
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Maniera de lucru a celor doi formatori este foarte profundă, 

experienţială, centrată pe lucrul corporal intensiv, cu exemplificări, 

dar şi cu o parte teoretică absolut necesară. Grupul de lucru a fost 

minunat şi extrem de receptiv la această abordare terapeutică mindful 

şi complexă, în care corpul ocupă un loc central. 

    

Am (re)învăţat în acest weekend că, atunci când îţi asculţi cu 

adevărat corpul, poţi descoperi noi straturi ale fiinţei tale, părţi din 

tine de care habar n-aveai că există, te poţi elibera de lucruri care nu-

ţi aparţin şi poţi pune în loc lucruri frumoase, ca armonia şi libertatea 

fiinţei. 

Sexualitatea e foarte intim legată de problematica vieţii şi a 

morţii, iar felul în care ne exprimăm din punct de vedere sexual 

spune multe despre energia noastră vitală şi despre maniera în care o 

lăsăm să curgă şi ne bucurăm de ea. Mai exact, felul în care ne trăim 

sexualitatea oglindeşte felul în care ne iubim pe noi înşine, ne lăsăm 

iubiţi şi iubim la rândul nostru, felul în care ne trăim viaţa. Modul în 
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care ne exprimăm sexualitatea arată dacă suntem sau nu în contact cu 

corpul nostru, cu emoţiile noastre, cum răspundem la apropiere, cu 

câtă uşurinţă ne deschidem şi ne lăsăm văzuţi, atinşi, mângâiaţi, dacă 

ne putem exprima sau nu nevoile, cum ne conectăm la partenerul 

nostru şi la nevoile acestuia. 

 

 

 

  

Sigur că toate experienţele noastre de viaţă (mai cu seamă 

cele timpurii), mesajele primite şi presiunea exercitată de părinţii 

noştri, educaţia, societatea îşi pun amprenta asupra felului în care ne 

trăim sexualitatea. Iar sexul devine o problemă atunci când e utilizat 

ca un drog, când apare promiscuitatea sexuală, când e dureros (atât 

fizic, cât şi emoţional), când e transformat într-o formulă care ne face 

să uităm de noi, de vulnerabilităţile şi suferinţele noastre (fuga, frica 
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de intimitate), atunci când scoate ruşinea la suprafaţă, când e poluat 

de jocurile de putere în cuplu sau atunci când copilul nostru interior 

îşi face apariţia în viaţa sexuală (de ex. dependenţa excesivă). 

Doar înţelegându-ne mecanismele de apărare, strategiile de 

supravieţuire şi tot ceea ce ne ţine departe de a fi în contact autentic 

cu noi şi cu ceilalţi, temerile (de intimitate, de a fi sincer, de a nu fi 

lăsat singur, de a nu fi judecat, de a fi vulnerabil), anxietatea de 

contact, doar aşa putem ajunge la esenţa fiinţei noastre, la ceea ce 

suntem cu adevărat, desprinşi din tiparele care nu ne aparţin şi care 

ne poluează într-un fel sau altul viaţa (intimă).    

Pe măsură ce ne dăm voie să ne cunoaştem mai bine, să 

înţelegem şi să renunţăm la iluziile iubirii, să învăţăm să discutăm 

deschis despre ceea ce ne macină, despre problemele noastre, să ne 

permitem să ne hrănim iubirea într-un mod sănătos şi să lăsăm 

energia vieţii şi a iubirii să curgă şi să-i urmăm fluxul, atunci vom 

redescoperi vitalitatea, puterea sănătoasă, abilitatea de a (ne) iubi şi 

bucuria de a fi.  

Doar privindu-ne direct în ochi şi fiind în contact profund cu 

corpul nostru putem aprofunda relaţia cu noi înşine. Bineînţeles că şi 

a ne găsi într-un cuplu ne poate ajuta, prin răbdare şi respect faţă de 

noi înşine şi faţă de partener, să aprofundăm relaţia cu noi înşine. 

Ceea ce trebuie să reţinem este faptul că dragostea şi 

sexualitatea, aşa cum au subliniat şi Amara şi Gerd în acest weekend, 

sunt, în primul rând, despre noi înşine. 

La acest eveniment au participat și câțiva colegi de-ai mei, 

pe care îi apreciez foarte mult și care ne-au transmis următoarele 

feedbackuri: 

„Am fost martoră la momente speciale. Momente în care 

sufletul care se ascunde e prins cu mâna. Momente în care sufletul 
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iese la suprafața corpului ca să fie ținut pentru câteva clipe în mână, 

stabilizat și reintrodus in corp. Am admirat oameni care fac cu 

măiestrie acest lucru. Și am exersat și eu. Și pentru asta mulțumesc 

din suflet”, scrie psihoterapeuta experiențialistă Jeanina Cirstoiu. 

Lect. univ. dr. Florin Vancea, psihoterapeut cu o experiență 

bogată în terapiile corporale și cu care puteţi citi şi un interviu în 

cuprinsul acestui număr al revistei Artte, mărturisește că: „Din câte 

forme de psihoterapii am încercat de 17 ani, am constatat că 

psihoterapia corporală este cea mai profundă și cu efecte aproape 

miraculoase asupra vindecărilor. De aceea, și noi lucrăm în Filia 

Alchimic Dans, de 10 ani de zile, o astfel de metodă puternică. Am 

recunoscut în Amara și Gerd doi mari Maeștri de la care oricând ai 

ceva de învățat și pe care îi iubesc. Le mulțumesc lor și Sorinei 

pentru această întâlnire autentică și mișcătoare!”. 

Augustina Ene, psihoterapeut experiențialist, ne face 

următoarea confesiune: „Un weekend transformator pentru mine în 

cel mai profund mod. Este primul workshop de psihoterapie 

corporală la care particip și cred cu tărie că acest workshop și 

reîntâlnirea cu acest cuplu de psihoterapeuți, Amara şi Gerd, 

reprezintă pentru mine un moment de cotitură din punct de vedere 

profesional. Nu știu acum foarte exact ce înseamnă asta, dar așa 

simt.” 

Rămâneţi aproape de voi! Și păstraţi direcţia… cătretine! 

 

*        * 

* 
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Atunci când psihoterapeutul poate să atingă… cele mai 

profunde unghere ale sufletului 

 

Psih. Radu FILIP
10

 

Colaborator Institutul SPER 

 

Am avut extraordinara şansă să fiu invitat şi să particip la un 

atelier de psihoterapie corporală bazată pe mindfulness: Dragoste și 

sexualitate – lucrul cu energiile vitale, susținut de prof. univ. dr. 

Amara Renate Eckert şi de prof. Gerhard Fichtner. 

A fost un weekend prelungit în care am învăţat despre iubire. 

Un weekend în care am întâlnit doi profesori care predau iubirea; în 

special iubirea sănătoasă de sine, pentru că numai atunci când te 

iubeşti pe tine aşa cum eşti, şi cu calităţile, dar şi cu limitele tale, 

numai atunci poţi să le oferi iubire şi celor din jurul tău într-un mod 

care să fie acceptat şi apreciat. Să nu mă înţelegeţi greşit. Ei nu 

predau explicit iubirea, ci sunt îndrumători care te ajută să-ţi 

îmbunătăţeşti contactul cu tine şi cu energia ta vitală. Dar spune-mi 

tu, ce altă energie ar putea fi mai importantă şi mai valoroasă decât 

iubirea, pentru că eu unul nu pot să mă gândesc la o alta. 

Sorina Dumitrache, cea care a organizat acest atelier, îmi 

spunea înainte de eveniment că-i admiră foarte mult pe aceşti 

oameni. Recunosc, mie mi se părea că exagerează puţin. O 

cunoşteam pe Amara ECKERT de la nişte conferinţe anterioare 

organizate de Institutul SPER, o admiram pentru vitalitatea, energia 

şi experienţa pe care le vedeam întruchipate în ea, dar legătura 

                                                           
10 E-mail: radufilip@yahoo.com. 
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noastră se limitase la audierea unor prelegeri de la conferinţă. 

Weekendul acesta, însă, am avut ocazia să lucrăm direct şi, mai ales, 

am avut ocazia s-o văd alături de partenerul ei Gerhard FICHTNER. 

Spun partener pentru că nu ştiu dacă sunt căsătoriţi oficial; energia 

dintre ei, însă, care e aproape palpabilă, transmite un tip de căldură, 

dragoste şi înţelegere reciprocă ce transcende cu mult orice act 

oficial care-ar putea fi emis şi parafat de vreo entitate pământeană. 

Iar acum, împărtăşesc şi eu sentimentele deosebite faţă de aceşti 

mentori despre care îmi povestea Sorina înainte. 

De obicei, eu am o uşoară reţinere atunci când mă adresez 

unor persoane pe care le percep ca fiind superioare, aşa cum sunt 

profesorii, dar cu Amara şi cu Gerd acest lucru nu a mai fost valabil, 

mi-a fost foarte uşor să comunic cu ei şi să creăm o legătură de la 

suflet la suflet. M-au făcut să am foarte multă încredere (şi în ei, şi în 

mine) şi să îmi dau voie să mă exprim deplin, fără teama de a fi 

judecat sau evaluat, încrezător că pot să fac faţă oricăror lucruri pe 

care le-aş fi putut descoperi. 

S-a lucrat individual, în perechi şi în grup. Am exprimat, am 

împărtăşit, ne-am conectat – la noi înşine şi unii cu alţii –, am râs, am 

plâns, ne-am făcut auzite vocile şi ne-am ascultat sufletul – nouă 

înşine şi unii altora –, ne-am mişcat şi am stat imobili, am dansat 

căutându-ne propriul ritm şi forma de expresie care să ne 

caracterizeze cel mai bine, ne-am apropiat mai mult de noi înşine şi 

unii de alţii, am mai crescut puţin şi am descoperit surse 

suplimentare de iubire – pentru noi înşine şi pentru alţii. 

Nu pot să spun cum a fost pentru ceilalţi, atât din pricina 

confidenţialităţii experienţelor, cât şi a faptului că nu pot şti cu 

exactitate care au fost emoţiile şi trăirile lor, dar pot spune despre 

experienţa mea. Am ajuns la atelier cu curiozitate. Mi-am formulat 

chiar în timpul atelierului ca obiectiv să-mi găsesc vocea interioară 
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(care nu, nu este aceeaşi cu vocea „scrisă”). Am avut două zile să 

explorez şi să (mă) caut. Iar la finalul lor pot spune c-am început să-

mi găsesc vocea, descoperind în acelaşi timp, sau redescoperind, 

foarte multe lucruri despre mine. Procesul nu s-a încheiat încă, dar, la 

fel ca fiecare călătorie, şi aceasta începe tot cu primul pas. 

P.S. Am început prin a spune că am avut şansa de a fi invitat 

la acest atelier. Continui acum prin a spune că uneori nu e suficient 

să-ţi ofere cineva o şansă, ci e necesar să contribui şi tu la acest 

lucru, să faci ca Universul să lucreze pentru tine. Iar Universul chiar 

poate conspira şi în avantajul tău, nu doar împotrivă; nu e nevoie 

decât să-l ajuţi şi tu puţin. Înainte de atelier, mi-am dorit foarte mult 

o sesiune particulară cu Amara Eckert şi m-am asigurat că obţin o 

programare. Iar în timpul acestei sesiuni, după cele două zile de lucru 

profund şi intens de la atelier, cele încă aproape două ore cu Amara 

au completat experienţa, au integrat-o, m-au făcut să mă descopăr 

într-un mod neaşteptat şi plenar (ştiu că e posibil să sune un pic cam 

pompos, dar chiar a fost o experienţă completă, deplină). 

P.P.S. Zilele trecute, mă întreba cineva ce se întâmplă cu 

iubirea după ce cuplul depăşeşte faza de îndrăgostire de la începutul 

unei relaţii, cu fluturi în stomac şi capete în nori, atunci când 

realitatea dă buzna în relaţie. I-am spus atunci că rămâne dragostea 

matură şi plină de respect. Acum ştiu acest lucru. 

P.P.P.S.  M-am îndrăgostit. De psihoterapia corporală. Şi 

intenţionez să transform acest sentiment într-o dragoste care să 

dureze! 

 

*        * 

* 
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Harta mentală a realității sau „Panorama Socială” 

 

Psih. drd. Alexandru Ioan MANEA
11

 

Facultatea de Psihologie şi Știinţele Educaţiei, Universitatea din 

Bucureşti, colaborator Institutul SPER 

 

Lucas Derks, creatorul metodei „Panorama Socială”, a 

publicat recent un articol în Journal of Experiential Psychotherapy, 

intitulat „Relationships are Constructed from Generalized 

Unconscious Social Images Kept in Steady Locations in Mental 

Space”, care poate fi accesat aici: http://jep.ro/images/pdf/cuprins_ 

reviste/73_art_1.pdf.  

În cercetarea publicată în JEP pe care Lucas Derks a realizat-

o alături de Walter Oetsch (prof. dr. în cadrul Universității Johannes 

Kepler din Linz, Austria) și de Wolfgang Walker (psiholog clinican 

din Berlin, Germania), autorii demonstrează, prin aplicarea 

modelului „Panorama Socială” și a conceptului ce stă la baza 

acestuia, respectiv „relație = locație”, faptul că oamenii păstrează 

imagini ale persoanelor relevante pentru ei în spațiul mental din jurul 

lor și că, prin mutarea imaginii mentale a persoanei semnificative, ei 

vor schimba calitatea relației emoționale cu respectiva persoană. 

Panorama Socială este un instrument psihologic prin care 

poate fi analizată și schimbată harta mentală a lumii sociale pe care 

oamenii o creează la nivel inconștient. Constituie latura socială a 

modelului mental al realității unei persoane, ea fiind reprezentarea 

imaginilor persoanelor sau a altor entități sociale, aceste imagini 

                                                           
11 E-mail: alexandruioan_manea@ymail.com. 
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fiind numite personificări. Panorama Socială reduce experiența 

socială la personificări și localizarea acestora în modelul mental, 

această abordare având aplicații în lucrul psihoterapeutic, consilierea 

psihologică, coaching și comunicare. 

Creatorul metodei „Panorama Socială”, Lucas Derks, 

psiholog olandez, și-a început studiile la Universitatea din Utrecht, 

iar după finalizarea masteratului a descoperit NLP-ul, fiind, practic, 

unul dintre pionierii acestui domeniu în Olanda. În timpul anilor ’80, 

a lucrat ca psihoterapeut, cercetător în domeniul psihologiei sociale 

și ca trainer NLP. Spre sfârșitul anilor ’80, observând atât ca 

psihoterapeut, cât și ca psiholog social faptul că oamenii plasează la 

nivel inconștient reprezentări ale anumitor persoane în harta lor 

mentală, începe să construiască o proprie abordare și, spre sfârșitul 

anului 1993, îi dă numele de „Panorama Socială”, pe care o  

perfecționează atât în cabinet, cu clienții săi, cât și prin cercetări. Din 

1983 și până în prezent, el este autor sau coautor a 15 cărți și a 17 

articole în publicații de specialitate.    

Am aflat pentru prima dată de numele Lucas Derks și de 

abordarea „Panorama Socială” în 2012, pe vremea când urmam 

cursul de NLP Master Practitioner coordonat de către Daniel Bichiș, 

singurul Master Trainer NLP din România acreditat de organizația 

lui Richard Bandler (Society of NLP), dar și psihoterapeut format în 

cadrul Institutului SPER de către doamna profesoară Iolanda 

Mitrofan în perioada 1998-2000. În cadrul acelui curs, ni s-au 

prezentat conceptele de bază ale acestei abordări și, timp de o 

jumătate de zi, am lucrat una dintre tehnicile de bază ale acesteia,  

respectiv „Panorama Familială”. La finalul sesiunii, când am ajuns 

acasă, am căutat mai multe despre Lucas Derks și despre munca lui 

şi astfel i-am găsit website-ul și cea mai cunoscută carte a lui, 

„Social Panoramas; Changing the Unconscious Landscape with 
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Psychotherapy and NLP”, publicată în 2005, la editura Crownhouse 

Publishing din Marea Britanie. 

De atunci, am știut că aș vrea să mă formez în această 

abordare, căutând oportunități de formare mai ales în Europa, Lucas 

Derks fiind singurul formator autorizat să certifice persoane, și 

anume „consultanți” în această abordare. Acest obiectiv al meu a 

rămas pe lista mea, până când… în 2015, alături de colega mea, 

Grațiela Baiaș, absolventă la rândul ei a cursurilor de NLP și 

Coaching susținute de către Daniel Bichiș, am decis să-l contactăm 

pe Lucas Derks, pentru organizarea  în premieră a unui eventual curs 

de formare „Social Panorama Consultant Training” în Romania, în 

2016. De la început, Lucas s-a dovedit a fi o persoană sinceră și  

autentică, ceea ce ne-a și motivat să continuăm efortul nostru 

organizatoric. 

Grațiela Baiaș este medic de profesie și, de mai mulți ani, 

specialistă în activități de coaching individual și de grup, respectiv 

Professional NLP Coach și NLP Master Practitioner (recunoscută de 

către Society of NLP - SUA, IANLP - Elveția și IN - Germania). Eu 

și Grațiela am reușit să facem față tuturor provocărilor ce au ținut de 

organizare și nu numai, susținându-ne și completându-ne reciproc de 

fiecare dată. 

Spre bucuria noastră, a participanților, și a lui Lucas, 

trainingul s-a desfășurat în perioada 7-11 mai 2016, în București, și a 

fost unul de natură experiențială, am lucrat învățând sau am învățat 

lucrând tehnicile ce stau la baza „Panoramei Sociale”. Acest curs a 

avut și o latură de dezvoltare personală, deoarece modul în care ne 

privim locul în societate este, în mare parte, rezultatul programării 

noastre inconștiente. 

De-a lungul celor cinci zile de curs, am descoperit cât de 

importantă este reprezentarea mentală pe care ne-o formăm despre 
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celelalte persoane din viața noastră. Modul în care ne reprezentăm 

propria persoană și mai ales locul și tipul de reprezentare pe care îl 

formăm despre celelalte persoane ne influențează calitatea relațiilor 

emoționale cu acestea. Am învățat să folosim panorama socială ca un 

instrument de psihodiagnoză și cum putem ajuta clientul să obțină 

îmbunătățiri de durată în toate tipurile de relații sociale. 

 

 

 

 

De asemenea, am învățat conceptul de „Panoramă Familială” 

a clientului și analiza transgenerațională a comportamentelor sociale 

înrădăcinate în familia acestuia și facilitarea pentru găsirea de 

resurse. Mai mult, am învățat cum să soluționăm problemele de 
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relaționare ale clientului în cadrul și în afara unui grup prin studierea 

atitudinilor și a relațiilor de natură socială, a relațiilor ierarhice, 

precum puterea și dominanța la nivel social, dar și maniera în care 

pot fi soluționate conflictele legate de autoritate și submisivitate ale 

clientului. 

În ceea ce privește latura educațională, am învățat cum se 

poate folosi aceasta în cadrul trainingurilor pentru a gestiona relația 

cu participanții, dar și în procesul de construire de noi echipe. 

Surprinzător, are și o latură spirituală: prin această metodă putem, de 

exemplu, să gestionăm relația noastră cu reprezentările mentale ale 

persoanelor decedate. Revenind la zona de dezvoltare personală, 

Lucas Derks a avut disponibilitatea de a lucra și individual cu fiecare 

participant în parte, demonstrând pe viu eficiența tehnicilor 

Panoramei Sociale pe care ni le-a predat în cadrul trainingului. 

 

 

*        * 

* 
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Înapoi la trupurile noastre răzleţite
*
 –  

Accesarea echilibrului psihologic pornind de la 

conştientizarea corporală 

 

Psih. Radu FILIP
12

 

Colaborator Institutul SPER 

 

Trăim într-o lume în care, mai mult ca oricând, este 

promovată imaginea unui corp ideal. Televiziunea, filmul, 

publicitatea prezintă o imagine fotoshopată (iată, se inventează chiar 

şi cuvinte noi pentru a descrie pervertirea realităţii la un ideal greu 

sau imposibil de atins), o imagine ideală nu numai a corpului, care 

trebuie să fie perfect până la ultimul por al pielii, ci a tuturor 

lucrurilor din jurul nostru (vezi pozele în care realitatea este mai 

frumoasă decât… în realitate). O lume în care corpul a devenit un 

obiect asupra căruia sunt îndreptate diverse acţiuni, un obiect de care 

ne-am detaşat, care nu ne mai aparţine, faţă de care ne-am îndepărtat 

şi cu care avem o relaţie distantă, indiferentă şi rece. Fugim de 

corpurile noastre, ne-am rătăcit în lume şi orbecăim prin ea, lăsând-o 

să ne conducă aşa cum dictează utima modă. 

                                                           
* Atunci când am pus titlul acestui articol nu m-am gândit la romanele lui Philip José 

Farmer, dar aveam un vag sentiment de déjà-vu. Interesant e că ceea ce am vrut să 

spun eu şi ceea ce descrie Farmer în romanele lui e, oarecum, similar şi ridică o 

întrebare interesantă: ce te-ai face dacă te-ai trezi brusc într-o lume nouă şi tot ce-ai 

avea ai fi tu însuţi, cu trupul tău, cu experienţa şi cunoştinţele tale de-acum – adică 

tot ceea ce deţii, de fapt, şi în acest moment, deşi e posibil să ai iluzia că ai mai 

mult…? 

12 E-mail: radufilip@yahoo.com. 



VOL. 3, NR. 5, 2016 

REVISTA DE TERAPII CREATIV-EXPRESIVE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ UNIFICATOARE 

 

 

 

46 

La rândul ei, psihologia, deşi consideră omul ca fiind o 

entitate bio-psiho-socială, dintotdeauna s-a străduit să-şi definească, 

delimiteze, diferenţieze şi să-şi scoată în evidenţă propria particulă 

din acest tot unitar, contribuind şi ea, in extenso, la distanţarea 

omului modern faţă de propriul corp. Aceste lucruri sunt de înţeles, 

având în vedere că ea, psihologia, relativ tânără fiind, a trebuit să-şi 

susţină şi să-şi demonstreze calitatea de ştiinţă şi metodele de 

investigaţie, cercetare şi intervenţie adecvate, deci ştiinţifice. Astăzi 

însă, psihologia şi, în special, psihoterapia, ajungând la o relativă 

maturitate, se întorc către corp, conferindu-i acestuia importanţa pe 

care o are şi din punct de vedere psihologic, dincolo de idealizarea şi 

idolatrizarea pe care i le oferă acestuia sistemul mediatic de astăzi. 

 

Acesta este contextul în care s-a desfăşurat cea de-a VII-a 

ediţie a Conferinţei de Psihoterapie Experienţială şi Dezvoltare 

Personală Unificatoare „Provocări, experiențe, noutăți, conexiuni 
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psiho-corporale și deschideri interdisciplinare”. Aşa cum ne-am 

obişnuit deja, şi anul acesta organizatorii au pregătit pentru 

participanţi prelegeri, prezentări de lucrări, mese rotunde, 

workshopuri, expoziții și lansări de carte. 

Printre temele aduse în discuţie s-au numărat rolul 

psihologului în relaţia cu clientul, modul în care poate gestiona 

acesta situaţiile traumatice (probabil că mulţi dintre voi ştiţi că 

Institutul SPER şi membrii acestuia s-au implicat activ pentru 

susţinerea celor afectaţi de tragicul eveniment de la Colectiv, de anul 

trecut), precum şi noi modalităţi de diseminare şi de implementare a 

serviciilor psihologice şi psihoterapeutice. 

 

Cea mai importantă temă a conferinţei de anul acesta mi s-a 

părut însă a fi (aşa cum reiese din titlu şi cum mi s-a impus, cumva, 

aproape de la sine) conştientizarea corporală şi valenţele terapeutice 
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benefice la nivel psihologic ale acestei conştientizări. Anul acesta, pe 

lângă Amara Renate ECKERT şi Gerhard FICHTNER, care ne-au 

obişnuit an de an cu prezenţa lor deosebită şi emanând echilibru şi 

bucurie şi care au susţinut prelegerea Lucrul cu trauma în 

psihoterapia corporală şi workshopul A asculta cu limbajul 

corpului, ne-a onorat cu prezenţa şi Jill BUNCE, de la Universitatea 

Derby, Marea Britanie, cu prelegerea Semnificaţia corpului în 

terapia prin dans şi mişcare. Desigur că nu au fost doar prezentări 

teoretice, au existat şi mai multe ateliere practice, printre care şi 

unele de dansterapie: Lumina din inima ta – o experienţă corporală 

unificatoare pe muzică, dans şi meditaţie, susţinut de Florin 

VANCEA şi Valeria SFAROIU, şi Mandale în mișcare sau dansul 

Universului lăuntric – atelier de dezvoltare personală unificatoare 

prin dans și mișcare, susţinut de Flavia CARDAŞ. 

    

În cadrul evenimentului a fost anunţat şi un întreg weekend 

de dansterapie, ce v-a fi susţinut de Jo HARDY, pe 17 – 19 iunie: 

Mişcarea vieţii – cele 5 ritmuri. Filmul de prezentare pentru acest 

workshop m-a făcut să mă gândesc la două lucruri. În primul rând, la 

felul în care am ajuns să pervertim estetic dansul, transformându-l 

dintr-o exprimare liberă, spontană şi creativă a corpului în serii 

coordonate şi numărate de mişcări ce se desfăşoară într-o succesiune 

strict stabilită (mie-mi place foarte mult să dansez, dar dacă mă pui 

să învăţ o succesiune de mai mult de 16 paşi sau dacă mă pui să fac 
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fix aceeaşi succesiune de paşi o melodie întreagă, m-ai pierdut şi m-

am pierdut). Şi, în al doilea rând, m-au impresionat oamenii din 

filmuleţ, cei care participau la atelierele organizate de Jo HARDY. 

Presupun că erau englezi şi cu toţii ştim că despre ei se spune că, în 

majoritatea timpului, sunt reci; dar se pare că dansul terapeutic îi 

energizează şi îi umple de inspiraţie şi de expresivitate. Iar dacă acest 

lucru e valabil chiar şi pentru ei, atunci e clar că şi pentru noi va avea 

influenţe majore. 

Îmi amintesc acum că ultimul exerciţiu de dansterapie la care 

am participat a fost în cadrul unui workshop mai amplu susţinut de 

Florin VANCEA. Nu am plecat de acolo cu toate răspunsurile, dar în 

mod cert mi-am pus câteva întrebări foarte utile şi am fost mult mai 

conştient de propriul meu corp şi de extraordinarul potenţial pe care 

îl deţine acesta şi de lucrurile minunate pe care le poate face cineva 

dacă ajunge la unitatea echilibrată dintre corp, minte şi spirit. 

În prima zi a conferinţei, au fost lansate patru cărţi, precum 

şi revista ArtTe nr. 4. Iată care au fost cărţile: Călătoria eroului. O 

viziune psihologică privind maturizarea, evoluţia umană şi 

dezvoltarea personală, Florin VANCEA; Dicționar de 

psihogenealogie, Denisa Cristina GODEANU, Alin Sebastian 

GODEANU; O scrisoare pentru tine. Corespondenţe terapeutice, 

Vasile CONSTANTIN şi Umbre și lumini. Dezvoltare personală de 

la A la ZEN, Sorina Daniela Dumitrache. 

Participanţii au avut ocazia să admire şi expoziţii cu lucrările 

unor psihologi – Sens și redefinire, Roxana MAIER, Povești în ulei, 

Angelica HIRJU, Povesti despre Cristina. Jurnalul unui art terapeut, 

Mihaela ȘCHIOPU -, dar şi picturi realizate în cadrul atelierelor de 

artterapie de către copiii internați în secția de oncopediatrie din 

Institutul Oncologic București – Ceea ce nu se vede pe fereastră. De 

asemenea, Asociația Anais, reprezentată de Adela SZENTES, a 
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participat la conferinţă cu Inimi şi fluturi. Fluturii ca simbol al 

transformării – expoziție de produse realizate în cadrul grupurilor de 

suport cu beneficiarii asociaţiei. 

Şi aş vrea să închei printr-un îndemn cuprins, implicit, în 

cuvintele unui copil, dintr-o prezentare de lucrare făcută de Marina 

BADEA, care mi-au rămas întipărite în memoria afectivă: „Dacă nu 

faci fapte bune şi iubitoare, te exmatriculează Dumnezeu din Rai”. 

Continuaţi aşadar să faceţi fapte bune – pentru voi, pentru cei din jur 

şi chiar şi pentru cei pe care nu-i cunoaşteţi încă – şi continuaţi să 

iubiţi şi să vă exprimaţi iubirea – faţă de voi, faţă de cei din jur şi 

chiar şi faţă de cei pe care nu-i cunoaşteţi încă! Şi nu uitaţi să vă 

iubiţi propriul corp, pentru că nu numai că e bunul cel mai de preţ pe 

care-l aveţi, dar el este, de fapt, voi înşivă. 

 

*        * 

* 
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Printre inimi și fluturi. Fluturii ca simbol al transformării - 

Expoziție de produse realizate în cadrul grupurilor de 

suport cu beneficiarii Asociației ANAIS
13

  

Reprezentant: Psih. Adela SZENTES
14

 

 

O transformare pentru care am cautat dincolo de diagnostic, 

dincolo de ecourile neputinţei. Am căutat şi am clădit împreună, de 

la inimă la inimă, speranţa pentru mai bine. Mâinile noastre s-au unit 

pentru a duce mai departe speranţa, flacăra vie a vieţii şi au croit din 

iţele suferinţei o primăvară, o bucată de frumos, pe care să o dăruim 

tuturor. Sperăm ca fluturii să zboare astăzi către inimile 

dumneavoastră!  

 
    

                                                           
13  Expoziția a avut loc în cadrul Conferinţei de Psihoterapie Experienţială şi 

Dezvoltare Personală Unificatoare „Provocări, experiențe, noutăți, conexiuni 

psiho-corporale și deschideri interdisciplinare”, Ediţia a VII-a, 2-3 Aprilie 2016, 

Bucureşti, Facultatea de Psihologie și Științele Educației. 
14 E-mail: adela.szentes@yahoo.com. 
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Povești în Ulei. 

Un exercițiu de scriere a sufletului uman în culori - 

Expoziție de lucrări personale
15

 

Psih. Angelica HÎRJU
16

 

Facultatea de Psihologie și Științele Educației,  

Universitatea din București 

 

 

 

 

 

                                                           
15  Expoziția a avut loc în cadrul Conferinţei de Psihoterapie Experienţială şi 

Dezvoltare Personală Unificatoare „Provocări, experiențe, noutăți, conexiuni 

psiho-corporale și deschideri interdisciplinare”, Ediţia a VII-a, 2-3 Aprilie 2016, 

Bucureşti, Facultatea de Psihologie și Științele Educației. 
16 E-mail: angelicahirju@yahoo.com. 
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Ceea ce nu se vede pe fereastră. Picturi realizate în cadrul 

atelierelor de artterapie de către copiii internați în Secția de 

Oncopediatrie din Institutul Oncologic București
17

 

 

Lect. univ. dr. Mihaela ȘCHIOPU
18

,  

Universitatea de Arhitectură și Urbasnim „Ion Mincu”, București, 

colaborator Institutul SPER 

 

 

 

 

                                                           
17  Expoziția a avut loc în cadrul Conferinţei de Psihoterapie Experienţială şi 

Dezvoltare Personală Unificatoare „Provocări, experiențe, noutăți, conexiuni 

psiho-corporale și deschideri interdisciplinare”, Ediţia a VII-a, 2-3 Aprilie 2016, 

Bucureşti, Facultatea de Psihologie și Științele Educației. 
18 E-mail: mihaela.schiopu.mail@gmail.com. 
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Sens și redefinire. Expoziție de lucrări personale
19

 

Conf. univ. dr. Roxana MAIER
20

 

Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea 

„Hyperion”, București, colaborator Institutul SPER 

 

                                                           
19  Expoziția a avut loc în cadrul Conferinţei de Psihoterapie Experienţială şi 

Dezvoltare Personală Unificatoare „Provocări, experiențe, noutăți, conexiuni 

psiho-corporale și deschideri interdisciplinare”, Ediţia a VII-a, 2-3 Aprilie 2016, 

Bucureşti, Facultatea de Psihologie și Științele Educației. 
20 E-mail: roxanamaierpsiho@gmail.com. 
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POEZIE TERAPEUTICĂ 

 

 

Buddha – fluture 

 

Psih. Jeanina CÎRSTOIU
21

 

 

Buddha în crisalidă meditează în mijlocul trandafirului roşu, 

dar vremea trandafirului trece, vin furtunile 

şi petalele îi lovesc ritmic trupul. 

 

Din mjlocul florii, din mijlocul furtunii 

Buddha aude cuvinte 

şi cuvintele îl lovesc blând în timp ce coaja lui crapă. 

 

Seva îi curge caldă pe dinăuntru 

Pe când mâinile din jur, ude şi ele de furtună,  

caută să culeagă floarea. 

 

Buddha se loveşte şi se zbate, petalele cad 

şi în mâinile calde, ude şi ele de furtună, 

Buddha se trezeşte şi se întinde uşor cu un trandafir în mână. 

 

 

 

                                                           
21 E-mail: ajnanina@yahoo.com. 
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 Impulsuri 

 

 Psih. Jeanina CÎRSTOIU 

 

Gânduri – turmă de fulgere 

Așezate blând, rumegând, luminând 

Vorbe – tulbure scurgere 

Când de turmă se rupe vreun gând 

  

Salturi – durerea aproape 

Când nu poți să crezi că-i așa 

Sufletul – abur pe ape 

Când boturi se-apleacă să bea 

  

Privirile – umede șoapte 

Când taine pe seară se-aud 

Iubirile – drumuri în noapte 

Ce poartă turma spre sud  

 

 

*        * 

* 
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RECENZIE 

 

Umbre şi lumini: dezvoltare 

personală de la A la ZEN 

Autor: Sorina Daniela 

DUMITRACHE 

 

Incursiuni în necunoscut. 

În necunoscutul din noi 

înşine 

 

Psih. Radu FILIP
22

, 

Colaborator Institutul SPER 

 

Într-o bună zi – şi nu ştiu dacă era o zi mai bună sau mai rea 

decât alte zile, dacă se distingea în vreun fel de şirul celorlalte zile 

care curg mereu prin noi, iar uneori, din nefericire, şi pe lângă noi –, 

într-o astfel de zi, deci, am fost invitat într-o călătorie. Mi s-a oferit o 

carte şi mi s-a propus să pornesc în aventura de-a o explora. 

Acesta a fost modul în care mi-am pornit incursiunea în 

necunoscut. Şi am descoperit, astfel, că necunoscutul din umbră nu-

mi era chiar atât de străin, ci erau doar aspecte din mine însumi care 

nu mai fuseseră luminate în ultimul timp; sau nu din această 

perspectivă, pentru că multe dintre cotloanele minţii care-mi erau 

aduse în centrul atenţiei de noua lumină le vedeam şi înainte cu 

                                                           
22 E-mail: radufilip@yahoo.com. 
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coada ochiului, undeva la periferia percepţiei. Acum însă, aduse în 

raza reflectorului, căpătau noi valenţe, ofereau noi răspunsuri, dar, în 

acelaşi timp, generau la fel de multe noi întrebări.  

Pentru mine, cartea Sorinei Dumitrache Umbre şi lumini: 

dezvoltare personală de la A la ZEN este ca o piesă de teatru cu mai 

multe acte; şi-n fiecare dintre acestea a intrat în scenă o altă parte din 

mine însumi, din preocupările şi grijile mele, din aspiraţii şi vise, din 

dorinţe şi motivaţii, din angoase şi temeri, din lupte, biruinţe şi 

capitulări, din zboruri şi prăbuşiri. O parte din mine, dar şi din tine, 

pentru că sunt sigur că şi tu te vei regăsi în multe dintre temele 

abordate în carte, deoarece, aşa cum ne-a obişnuit, autoarea foloseşte 

metafora pentru a ajunge cu delicateţe, dar şi cu forţă, exact în 

punctul potrivit care să facă să vibreze coarda adecvată a sufletului.  

Dacă îndrăzneşti, vei redescoperi cărţile înţelepciunii şi 

înţelepciunea din cărţi, îţi vei reaminti de copacul vieţii, din nou, 

nelipsit, pivotul central. Exact aşa cum ar trebui omul să fie. Centrul 

lumii sale şi centrat în lumea sa, dar întinzându-şi în acelaşi timp 

ramurile peste univers, pentru a-şi mângâia semenii, pentru a-i simţi, 

pentru a le face cunoscut centrul său de iubire echilibrată. Şi aşa cum 

bine subliniază autoarea, de iubire, iar nu de îndrăgostire, cele două 

fiind, evident, calitativ diferite. Vei descoperi cum e să mergi pe 

sârmă cu greutăţi atârnate de picioare sau purtate în cârcă şi că e 

posibil oricând ca drumul filiform să te stranguleze… sau să te 

spânzure. Dar şi că ai putea să te eliberezi şi ai putea să-nveţi să 

zbori. Numai tu ai puterea să dai aripi viselor tale, să-ţi transformi 

dorinţele în realitate, să-ţi conştientizezi nevoile şi să decizi dacă vrei 

să ţi le îndeplineşti sau nu. Pentru că, aşa cum vei vedea într-un alt 

act, fericirea este un lucru foarte personal şi este un lucru care se 

câştigă, nu este un lucru care doar se visează, iar evoluţia şi 

dezvoltarea noastră reală „constă nu în ce au făcut alţii cu noi – 
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familia, societatea, figurile importante din viaţa noastră –, ci în ce 

facem noi cu ceea ce au făcut sau au încercat ei să facă cu noi” 

(simt aici o preluare din înţelepciunea lui Gandalf, un genial vrăjitor 

al psihoterapiei atunci când vine vorba de urmărirea unui obiectiv 

vital cum ar fi, de pildă, salvarea lumii… de mijloc). Iar pentru a 

ajunge acolo va trebui nu doar să lupţi cu umbrele întunericului, ci şi 

să înveţi să le recunoşti şi să le accepţi, pentru că acestea nu sunt 

altceva decât tenebrele adânci din subsolul raiului, drept urmare fac 

parte integrantă din noi înşine şi nu vor dispărea nicicând, ci vor 

rămâne mereu prezente, nu vei putea să te desprinzi de ele, să le laşi 

în urmă. Exact la fel ca maratonistul dintr-un alt act care poartă o 

competiţie al cărei scop e să se depăşească pe sine însuşi şi se 

trezeşte mereu că nu poate niciodată să se autodepăşească, să se lase 

în urmă (!!!); chiar aşa, cum o fi treaba asta cu autodepăşirea, cum s-

or fi gândit cei care-au inventat această sintagmă? 

Iar după ce vei fi întreprins toate aceste incursiuni şi vei fi 

(re)descoperit o mulţime de lucruri despre tine, vei şti că meriţi mult 

mai mult decât ţi-ai dat voie până acum, că poţi să-ţi oferi mai 

mult… aşa că… „Oferă-ţi […] un zâmbet. Un zâmbet larg, cu tot... 

corpul. Cum vine asta? Ca şi cum ţi-ai îmbrăţişa corpul cu inima. 

Umple-ţi inima de lumină şi trimite-o în tot corpul, către toate 

organele tale, către tendoane, articulaţii, muşchi, oase. Cu iubire. 

Ca şi cum nu ai făcut-o niciodată până acum. Ca şi cum abia te-ai 

născut şi te minunezi de toată făptura ta. Câteva clipe în plus. Ce 

simţi diferit?” 

 

 

*        * 

* 
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INTERVIURI 

 

Interviu cu prof. univ. dr. Doru BUZDUCEA 

 

„Este important să ieșim 

din tipare, să ne ghidăm 

după valori autentice, 

care, pe termen lung, se 

vor dovedi a fi 

câștigătoare” 

Fiecare dintre noi 

avem un dicţionar 

interior, „redactat” pe 

măsură ce ne identificăm 

şi ne explicăm trăirile, 

dorinţele, semnificaţiile 

propriilor experienţe. De-

finiţiile acestor termeni se 

pot schimba pe măsură ce universul nostru interior suferă 

inevitabilele transformări. Unii termeni pot dispărea însă complet. 

Un cuvânt înlăturat din dicţionarul personal al prof. univ. dr. 

Doru Buzducea este „imposibil”. A fost înlocuit cu „credinţă”, 

„intuiţie” sau „încredere”, aşa cum veţi putea vedea parcurgând 

interviul acordat de către decanul Facultăţii de Sociologie şi 

Asistenţă Socială a Universităţii din Bucureşti. 

Doru Buzducea este, de asemenea, preşedintele Asociaţiei 

Şcolilor de Asistenţă Socială din România, preşedintele Colegiului 

Naţional al Asistenţilor Sociali, autor a numeroase studii de 

specialitate, cărţi şi tratate axate pe domeniul asistenţei sociale. 
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Printre lucrările semnate de dvs. se numără şi cartea 

centrată pe psihologia traumei – coautor, Iolanda Mitrofan -, una 

dintre cele mai de succes apariții ale editurii SPER şi un manual 

indispensabil oricărei persoanei ce lucrează cu trauma. Cum s-a 

născut acest volum? 

În primul rând, vă mulțumesc pentru provocarea lansată prin 

acest interviu și totodată pentru prilejul oferit de a fi cât mai aproape 

de cititorii dumneavoastră. Faptul că ați invocat tocmai această 

lucrare îmi trezește amintiri puternice. Cred că fiecare carte are în 

spate o poveste, o matrice emoțională care a făcut posibilă scrierea 

ei. Cartea centrată pe pierderi și traumă a fost scrisă cu gândul la 

dorințele lui Nicu, un copil abandonat în spital, seropozitiv, unul 

dintre primele cazuri de care m-am ocupat la începutul carierei mele, 

pe când lucram în echipa Romanian Angel Appeal, la Institutul de 

Boli Infecțioase „Matei Balș”. 

Acest băiat, deși era pe patul de moarte la vremea aceea, se 

întâmpla în 1998, motivat fiind și susținut emoțional, și-a revenit 

miraculos. Acum a terminat facultatea, are familia sa, ba chiar 

lucrează în străinătate. Între mine și Nicu s-a creat o relație specială 

de atașament. În acel moment de cumpănă pentru el, Nicu ne-a 

transmis dorințele lui, iar noi am făcut imposibilul pentru a i le 

satisface. Printre dorințele lui figurau: „…două telefoane stație 

poliție, patru agățători, costum cowboy, pantofi de cowboy, pipă 

cowboy, tutun cowboy, brichetă cowboy, mănuși cowboy, suporturi 

pentru pistol, un cal, îmbrăcăminte cal, găleată cal, cinci frânghii, 

arc plus săgeți, ceas ca al tău…”. 

Fiind sub influența emoțională a acestui caz deosebit, la 

Conferința Internațională HIV/SIDA de la Geneva din 1998, am 

prezentat o lucrare despre traumă pornind de la dorințele lui Nicu. 

Așadar, ideea acestei cărți s-a născut în timp ce mă aflam în Elveția, 



VOL. 3, NR. 5, 2016 

REVISTA DE TERAPII CREATIV-EXPRESIVE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ UNIFICATOARE 

 

 

 

67 

la această conferință, unde am putut constata avansul teoretic al 

domeniului traumelor, pierderilor și suferințelor. Cartea s-a scris 

relativ repede întrucât venea pe fondul unor trăiri și zbateri 

interioare, ceea ce-mi dă libertatea să afirm că s-a născut dintr-o 

necesitate existențială. Apoi am împărtășit acest proiect sufletesc 

doamnei profesor Iolanda Mitrofan, mentorul meu în plan 

profesional și totodată unul dintre oamenii care mi-au marcat 

destinul. „Psihologia pierderii și terapia durerii” rămâne pentru mine 

o carte de suflet. 

Desigur, dacă cineva citește prezentarea pe care mi-ați făcut-

o dumneavoastră, poate avea sentimentul că viața mi-a oferit mult, 

dar, mai în glumă, mai în serios, eu vă pot spune că mai este cale 

pentru a întregi ceea ce dvs., psihologii, denumiți „împlinire 

sufletească”. Pentru că am convingerea că o viață împlinită înseamnă 

mult mai mult decât realizări profesionale. 

 

În cariera dvs. aţi interacţionat cu oameni care au suferit 

multiple pierderi, traume şi susţineţi chiar un curs cu această 

tematică. Care au fost cele mai importante lecţii pe care le-aţi 

primit din interacţiunea cu oamenii care trec prin încercări grele şi 

mari suferinţe? 

Fiecare om trăiește de-a lungul vieții  experiențe pozitive și 

experiențe negative, iar unii devin atenți la situațiile celor care se 

confruntă cu diverse vulnerabilități și nedreptăți. Mă număr printre 

aceștia din urmă. Provin dintr-o familie care a practicat credința și a 

avut curajul de a urma, în viață, valorile autentice. Mai târziu, viața 

mi-a scos în față circumstanțe în care am ales înțelept, am ales, 

adesea, ținând seama de vibrațiile inimii mele. 

Fiindcă mă întrebați de cele mai importante lecții învățate, 
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poate că cea mai importantă lecție primită de la persoanele ce au 

trecut prin grele încercări și suferințe este cea a demnității, în orice 

circumstanță, să-ți păstrezi demnitatea și frumusețea interioară. Apoi 

lecția încrederii! Iar Nicu din povestea noastră este un exemplu de 

demnitate. Dar, în același timp, Nicu este și expresia încrederii pe 

care el și-a format-o prin suportul oferit de cei aflați lângă el. Este și 

un exemplu despre cum trauma poate fi depășită. 

 

În mediul on-line şi nu doar acolo, sunteţi foarte popular 

pentru discursul dvs. motivaţional, pentru îndemnurile la reuşită, 

la depăşirea limitelor personale, chiar la ieşirea din tipar. Vă 

bucuraţi de aprecierea multor studenţi şi specialişti. Care au fost 

punctele dvs. forte sau elementele-cheie care v-au ajutat să vă 

urmaţi visul, ca să folosesc o expresie deja celebră ce vă aparţine? 

Privind în urmă, pot afirma că, pe lângă limitele despre care 

dvs. cu eleganță nu faceți vorbire, am câteva trăsături ce m-au ajutat 

în viață: curajul, intuiția, tenacitatea, perseverența, o anumită 

capacitate de a materializa dorințele și gândurile și poate cea mai 

importantă pentru mine: capacitatea de a-mi pune credința în acțiune. 

Și poate tocmai de aceea cea mai mare bucurie a mea din 

ultima vreme a fost legată de redobândirea importanței credinței! Și 

aici aș vrea să fiu mai explicit. Aici mă refer la un ideal în care să 

credem și care să capaciteze toate energiile noastre. Apoi, am răbdare 

suficientă pentru a aștepta circumstanțele favorabile în îndeplinirea 

acestui ideal căruia mie îmi place să-i spun Visul! Desigur, toate 

acestea dublate de o pregătire temeinică, de documentare, de plăcerea 

de a învăța din orice experiență, precum și de maturitatea de a 

extrage avantajele din orice întâmplare. 

Cred că este foarte important în viață să avem încredere în 
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noi înșine, să ne depășim limitele, să ieșim din tipare, să ne ghidăm 

după valori autentice, valori care, pe termen lung, se vor dovedi a fi 

câștigătoare, să fim încrezători și să privim mereu cu speranță spre 

viitor. 

 

Afirmaţi, la un moment dat, pe pagina personală de 

Facebook, că în dicţionarul dvs. cuvântul „imposibil” nu există. 

Care este reţeta succesului şi cum reuşeşte Doru Buzducea să facă 

imposibilul posibil? 

Prin simplitatea credinței. Am exersat cu succes această 

rețetă. Metaforic vorbind, poate nu întâmplător eroul meu preferat 

este regele David, cel care, cu o lespede și o praștie, l-a învins pe 

uriașul Goliat. Pentru  mine nu există goliați, și nu mă refer aici doar 

la curaj și la capacitatea de a acționa prin credință, ci și la o anumită 

capacitate de a  vedea lucrurile dincolo de ceea ce ele par a fi la un 

moment dat, de a trece prin zid, am un simț special de a interveni 

atunci când trebuie intervenit, de a vorbi atunci când trebuie vorbit, 

de a acționa atunci când trebuie acționat. 

Referitor la dicționarul de care vorbiți, chiar am tăiat la 

propriu cuvântul respectiv dintre paginile sale, deoarece pentru mine 

imposibilul nu există! 

 

De-a lungul timpului, aţi înregistrat numeroase succese în 

plan profesional, unul dintre proiectele dvs. de suflet la care aţi 

lucrat fiind Gala Naţională a Excelenţei în Asistenţă Socială, 

eveniment care adună anual un număr impresionant de 

profesionişti din acest domeniu, dar şi alţi invitaţi de marcă. Ce 

anume v-a inspirat în dezvoltarea unui proiect de asemenea 

anvergură? 
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Mulțumesc pentru întrebare. Gala este nu doar proiectul meu 

de suflet, ci și, aș putea spune, proiectul vieții mele! Încă de la 

început, am simțit și gândit evenimentul ca pe o parte a destinului 

meu, eveniment ce m-a provocat într-un mod neașteptat, dovedindu-

se a fi ceea presimțisem cu ceva ani în urmă. 

Ce m-a inspirat să dezvolt și să duc mai departe acest 

eveniment? O motivație profundă ce ține, pe de o parte, de 

responsabilitatea mea de președinte al Colegiului Național al 

Asistenților Sociali din România, organism profesional ce cred că, în 

primul rând, trebuie să redea demnitatea asistenților sociali, iar pe de 

altă parte, de „gândurile inimii mele”, de structura mea sufletească, 

de sinele meu profund care, aș putea spune, a văzut în sfârșit 

orizontul. 

 

Vorbiţi deseori despre personalităţi care v-au marcat 

cariera, traseul profesional şi existenţial, deopotrivă. Cum vă 

simţiţi acum, când sunteţi sursă de inspiraţie pentru studenţi, dar şi 

pentru alţi profesionişti din domeniul în care activaţi sau din ariile 

conexe? 

Ceea ce spuneți îmi dă o oarecare satisfacție sufletească, și 

da, mă bucur când văd în jurul meu oameni fericiți și încrezători. 

Putem realiza lucruri mari în viață atunci când suntem inspirați și 

încurajați. Iar aceasta ar trebui să fie o stare normală a lucrurilor. 

Am această deprindere de „a locui” în mijlocul semenilor, de 

a rezona emoțional cu oamenii, de a privi dincolo de zid, de a 

înțelege nevoile oamenilor și de a pune umărul la sprijinirea 

celorlalți, ceea îmi conferă un anumit grad de mulțumire sufletească. 

 



VOL. 3, NR. 5, 2016 

REVISTA DE TERAPII CREATIV-EXPRESIVE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ UNIFICATOARE 

 

 

 

71 

Cum îl priveşte Doru cel care la 5 ani se urcă prima dată 

pe casă, şi la propriu, şi la figurat, pe Doru cel de acum, care, 

purtător de „praf magic” (n.r. într-una dintre postările sale, 

profesorul povestea că în copilărie obişnuia să aibă praf magic în 

buzunare, fără ca apoi maturitatea să blocheze această idee) şi 

robă de decan, se mai urcă din când în când pe clădirea Facultăţii 

de Sociologie și Asistenţă Socială, pentru a avea o panoramă cât 

mai fidelă realităţii? 

Cu încredere. Îi place ce vede la orizont… și să știți că 

„praful magic” chiar funcționează. 

 

Aţi coordonat recent un volum inspiraţional, Asistenţa 

socială – o chemare, o misiune, un destin. Este un volum în care 

fiecare autor ne face părtaş la gimnastica lui interioară, la 

antrenamentele lui mentale şi sociale, la motivaţia şi truda de a 

activa şi a reuşi într-un domeniu al asistării umanului, cu toate 

vulnerabilităţile sale. Aţi publicat şi o variantă de buzunar a 

acestui volum. Cum au fost primite cărţile de către public şi care 

sunt planurile dvs. editoriale? 

Cartea Asistența socială – o chemare, o misiune, un destin 

este  un proiect existențial ce a deschis, practic, noi orizonturi! Multă 

vreme am crezut că realizările profesionale ne definesc ca oameni, 

dar mi-am dat seama că oamenii au nevoie să creadă în modele, în 

eroi, iar în această carte am vrut să arăt că și în asistență socială se 

poate atinge excelența. 

Recunosc, sunt mulți colegi, prieteni, cunoscuți care au 

apreciat favorabil această apariție editorială și care au făcut aprecieri 

în special la grafica și eleganța volumului. Este o realizare de suflet, 

unică în felul său, un album, o frumusețe editorială, cu o grafică 
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rafinată și elegantă, așa cum este însăși  ideea ce a motivat cartea, cu 

un conținut motivațional și un mesaj plin de încredere și credință. 

În viitorul apropiat intenționez să scot pe piață o lucrare 

împreună cu doctoranzii și colaboratorii mei din mediul profesional, 

iar „pe viitor” gândesc o carte motivațională ce se va scrie la 

momentul potrivit! 

 

Activaţi într-un domeniu în care scopul principal este acela 

de a-i ajuta pe oameni să aibă o viaţă mai bună. Deţineţi funcţii 

importante, iar misiunea dvs. asumată este aceea de a lupta pentru 

reconstruirea realităţii într-un mod cât mai echilibrat și sănătos cu 

putinţă. Cât de greu v-a fost să găsiţi un echilibru între profesie și 

viața de familie? 

Mediul de care vorbiți este mediul dorit de mine 

dintotdeauna, mediul în care pot funcționa cel mai bine. Funcțiile le-

am privit ca parte a destinului meu asumat și conștientizat, intuit și 

apoi realizat. Îmi plac echilibrul, dreptatea, reconstrucția, 

corectitudinea, cinstea, demnitatea, precum și alte valori și principii 

ce ne pot face viața mai ușoară nouă, tuturor. 

În privința echilibrului dintre viața profesională şi cea 

familială, privind la ambele, se pare că am reușit să mențin acel 

echilibru necesar, uneori liniar, alteori cu suișuri și coborâșuri. 

 

Sunteţi implicat în nenumărate proiecte, iar toate acestea 

sunt consumatoare de timp şi energie. Cum reuşiţi să vă 

deconectaţi şi care este sursa principală la care vă alimentaţi 

bateriile? 

Îmi place ceea ce fac! Mă simt câștigător atunci când mă 
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implic în prima linie, iar sursa principală de confort mental şi 

emoțional o reprezintă privirea profundă spre interiorul magic al 

inimii mele! 

 

Vă rugăm să transmiteţi un scurt mesaj pentru cititorii 

noştri! 

Îndrăzniți și avântați-vă cât de sus vă poate duce imaginația 

dumneavoastră şi-apoi urmați-vă Visul, oricare ar fi acela, Visul 

inimii dumneavoastră! 

 

 

*        * 

* 
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Interviu cu lector univ. dr. Florin VANCEA 

 

„În cele mai multe cazuri, 

relaţiile de cuplu sunt 

pervertite tocmai din cauza 

necunoaşterii şi neinte-

grării rolurilor de gen”  

Importanța lucrului 

corporal în cadrul psiho-

terapiilor individuale este 

esenţială pentru depăşirea 

unei traume, dar şi în 

călătoria către cunoaşterea 

realităţii prin intermediul 

simţurilor. Impactul pe care exerciţiile de tip corporal îl au în 

procesul de vindecare a traumei, scindarea dintre corp şi minte şi 

refacerea unităţii spirit-minte-corp sunt câteva dintre subiectele 

discutate în cadrul acestui interviu cu psihoterapeut Florin Vancea. 

Lector universitar doctor la Facultatea de Psihologie, 

Universitatea „Spiru Haret” Braşov, Florin Vancea este doctor în 

psihologie, psihoterapeut formator P.E.U., formare suplimentară în 

somato-analiză reichiană, Programare Neuro-Lingvistică, Pneuma 

System Therapy, competenţe în consiliere şi psihoterapie individuală 

şi de familie, dezvoltare personală în grup, abilitare în formare, 

tehnici rogersiene, tehnici cu suport creativ, tehnici psiho-corporale, 

specialist în terapia prin dans şi mişcare şi autor al programului 

terapeutic „Filia alchimic dans”, preşedinte Filiala SPER Braşov. 
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Abordarea psiho-corporală în terapie şi dezvoltare 

personală este poate cea mai profundă intervenţie cu efecte 

imediate şi durabile în viaţa unei persoane. În ce constă puterea 

vindecătoare şi transformativă a lucrului corporal? 

Corpul este primul lucru pe care îl primim în această viaţă şi 

primul aspect pe care îl experimentăm şi prin care ne exprimăm.  

Înaintea minţii şi cunoaşterii mentale, omul apelează la cunoaşterea 

prin corp/inteligenţă corporală (cunoaştere interactivă şi încorporată). 

Primele simţuri cu care percepem realitatea sunt simţul tactil şi 

simţul kinestetic. Tot corpul este acela care conţine memoria cea mai 

fidelă a traiectoriei ontogenetice, începând din momentul conceperii. 

A lucra psihoterapeutic corporal înseamnă a apela la cele mai vechi 

şi mai exacte informaţii, la modul de cunoaştere primordial şi, deci, 

cel mai direct şi nealterat şi la modul fundamental de exprimare şi 

restructurare a fiinţei pământene. 

 

Experienţele noastre de viaţă îşi pun amprenta nu doar 

asupra psihicului, ci şi asupra corpului nostru. Cum se traduc în 

limbaj corporal urmele traumei? 

Evenimentele traumatice afectează întreaga fiinţă, iar 

amprentele acestor evenimente se regăsesc în egală măsură atât în 

plan mental, cât şi în plan corporal. În general, putem spune că la 

nivel corporal trauma se exprimă printr-o constrângere, o reprimare. 

Astfel iau naştere blocajele corporale, care conţin tiparele create în 

momentul traumei. Energia este blocată în zona/zonele 

afectată/afectate (staze energetice). Sunt afectaţi muşchii (tensiuni 

musculare, imobilitate tonică, contracţii spasmodice, creare de 

armuri musculare), organele, fluidele. Celulele trec de la modul de 

dezvoltare la acela de apărare (a se vedea teoria lui Bruce Lipton). 
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În psihologia traumei se vorbeşte deseori de o disociere. 

Cum se manifestă aceasta la nivelul trupului şi care sunt 

beneficiile lucrului corporal? 

O disociere de natură corporală reprezintă o separare a 

corpului de minte. În grade de intensitate diferite, majoritatea 

oamenilor experimentează o astfel de scindare trup-minte din diferite 

motive. În cazul traumei, are loc o retragere accentuată a conştiinţei 

de la corp, o desensibilizare profundă. Este o evadare a minţii atunci 

când fuga nu este posibilă (Loewenstein). Persoana nu-şi mai simte 

corpul şi nici durerile fizice şi emoţionale. În lucrul terapeutic psiho-

corporal, persoana este în măsură să refacă unitatea minte-corp. 

Simpla conştientizare corporală îl aduce pe individ în prezent, el 

fiind astfel în măsură să discearnă între trecut şi prezent. Corpul 

deţine cheia prin care o experienţă traumatică poate fi identificată, 

accesată şi prelucrată. Conştientizarea şi mişcarea zonei corporale 

declanşează memoria somatică a evenimentului, eliberarea emoţiilor 

asociate, baze pentru semnificarea şi resemnificarea evenimentului. 

Extrem de important este faptul că inteligenţa corporală permite 

trupului să experimenteze diferit retrăirea şi restructurarea 

evenimentului. Tiparul corporal asociat cu trauma este destructurat şi 

corpul este dispus să reinventeze strategii noi, sănătoase, creative de 

adaptare şi dezvoltare. Experienţa este astfel finalizată şi persoana 

poate trece la ceva nou. Tot acest proces corporal declanşat în 

travaliul traumei se finalizează cu un profund sentiment de putere. 

Este poate aspectul cel mai important în lucrul corporal cu trauma: 

recuperarea puterii personale, pierdută în evenimentul respectiv. 

 

Am întâlnit conceptele de (psiho)terapie corporală, somato-

analiză şi analiză reichiană luate împreună de unii specialişti. Care 

sunt diferenţele dintre acestea? 
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Aici ne întâlnim cu probleme iminente de definire. Nu pot da 

un răspuns exact la această întrebare, datorită diversităţilor de opinie. 

Pot evidenţia o primă demarcare între terapiile corporale şi cele 

psiho-corporale (ultimele refăcând conexiunea psihic-corp). Şi 

această ultima categorie este destul de variată. (Somato)-analiza 

reichiană sau vegetoterapia analitică este metoda introdusă de 

Wilhelm Reich, părintele psihoterapiilor corporale. Ulterior, s-au 

dezvoltat mai multe metode de psihoterapii corporale. Pentru mine, 

cea mai importantă diferenţiere este aceea între psihoterapiile 

corporale neintegrative şi cele integrative. Acestea din urmă sunt 

destul de puţine (somato-analiza reichiană, abordarea corporală în 

gestalt-terapie, Filia Alchimic Dans),  specificul lor este acela că duc 

spre o integrare totală, o refacere a unităţii spirit-minte-corp. În acest 

caz, nu vorbim de o punere în relaţie minte-corp sau refacerea 

legăturii dintre cele două, aspect care menţine diviziunea. Este o 

viziune holistică în care întregul este văzut ca fiind diferit şi mai mult 

şi decât suma părţilor. Foarte multe abordări psiho-corporale nu ţin 

seama de acest lucru, deşi nu recunosc, iar cei care practică îşi 

reconsolidează diviziunea minte-corp, deşi le pun într-o relaţie mai 

armonioasă. 

 

Cât de important este rolul intervenţiilor corporale în 

terapiile de grup? Cum se produce transformarea unor aspecte 

esenţiale din viaţa persoanei cu ajutorul exerciţiilor de tip 

corporal? 

Rolul intervenţiilor psiho-corporale este la fel de important 

în terapiile individuale ca şi în terapiile de grup/grupuri de dezvoltare 

personală. Procesul de prelucrare şi restructurare este identic în cele 

două situaţii, diferenţele vin doar din avantajele şi dezavantajele 

generale ale celor două abordări, luate comparativ, pe care nu o să le 
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evidenţiez acum, fiind un subiect prea larg. 

 

Psihoterapia experienţială a unificării este o abordare 

holistă a cărei eficacitate a fost demonstrata prin numeroase studii 

aplicative şi cercetări publicate. Care sunt atuurile lucrului 

corporal în manieră unificatoare? 

Psihoterapia experienţială a unificării ca abordare holistă îşi 

propune acest deziderat al refacerii unităţii spirit-minte-corp, 

specificat mai înainte. Aceasta înseamnă că poate fi o abordare 

completă, complexă, de tip integrativ, cu condiţia înţelegerii ei 

corecte şi existenţei abilităţilor terapeuţilor de lucru psiho-corporal. 

 

Care este nivelul actual de deschidere pentru lucrul cu 

corpul în cadrul terapiilor individuale? 

Actualmente, putem vorbi de un nivel destul de scăzut al 

deschiderii persoanelor către lucrul corporal în cadrul psihoterapiilor 

individuale. Şi acest lucru se întâmplă din câteva motive: în primul 

rând, putem vorbi de realitatea faptului că foarte mulți oameni trăiesc 

o separare mare sau foarte mare dintre minte și corp, ei 

identificându-se cu mintea. Astfel, ei sunt familiarizați cu lucrul 

minții şi caută acest lucru, convinşi că astfel se soluţionează 

problemele de natură psihică şi mentală, corpul ţinând doar de bolile 

somatice. Apoi, mai sunt şi cunoașterea şi mentalitatea susţinute de 

societate, lipsa cunoștințelor asupra abordării psiho-corporale. Şi, nu 

în ultimul rând, putem vorbi de o teamă de corp, de necunoscutul şi 

incontrolabilul care pot să apară din lucrul corporal. 
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Se vorbeşte deseori despre faptul că terapeutul nu trebuie 

să atingă clientul. Care este impactul acestui tip de contact asupra 

procesului terapeutic? Ce sens are pentru client şi în ce măsură 

contribuie la vindecare? 

Această controversă este încă actuală şi se hrăneşte din 

riscurile mari posibile prin utilizarea  neadecvată (conştient sau nu) a 

acestei atingeri. Chiar şi în lucrul corporal, atingerea nu este 

obligatorie. Dar, atunci când este folosită în mod adecvat, tehnic şi 

etic, atingerea aduce foarte multe avantaje. Atingerea în psihoterapie 

a apărut încă de la Wilhelm Reich. Atingerea este o formă de 

comunicare între oameni şi este cea mai veche comunicare pe care 

copilul o percepe şi ea este nemediată mental. Cu ajutorul atingerii, 

psihoterapeutul poate ajuta clientul să-şi perceapă tensiunile 

corporale, poate elibera încordarea din corp, poate (re)poziţiona 

postura clientului, poate încuraja clientul să-şi perceapă spaţiul 

corporal, poate să asiste mişcarea etc. Adică este o foarte bună 

modalitate de a ajuta clientul să-şi dezvolte sinele corporal prin 

senzaţie, conştientizare, postură, mişcare. Am putea numi aceste 

efecte „tehnice” sau „fizice” ale atingerii. Dar, mai mult decât atât, 

atingerea este un proces uman fundamental. Dacă corpul este şi el 

fiinţă umană, atunci, prin acest contact corporal, atingem fiinţa, 

atingem esenţa umană. Iar în acest proces de comunicare profund 

umană, prin atingere, exprimăm prezenţă, acceptare, iubire, 

compasiune, susţinere (siguranţă). În acest sens, putem să amintim şi 

utilizarea atingerii în cadrul unui travaliu psiho-corporal cu scop 

corector şi hrănitor (în cazul în care nevoile analitice nu au fost 

suficient satisfăcute). 

 

Aveţi o abordare eclectică centrată şi pe dezvoltarea 

spirituală a persoanei. Ne puteţi spune ce impact are o asemenea 
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intervenţie şi deschidere asupra unui individ care trăieşte într-o 

societate preponderent desacralizată? 

Eu nu aş spune o abordare eclectică, ci holistică. Adică 

abordarea omului ca un întreg: corp-minte-spirit. La modul cel mai 

profund nu putem diferenţia o dezvoltare personală de o dezvoltare 

spirituală când vorbim de intervenţii de tip umanist-experienţial. 

Practic, o deschidere spirituală autentică se poate produce doar în 

urma vindecărilor de rănile personale. Nu facem decât să înlăturăm 

obstacolele din calea realizării spirituale şi apoi să asistăm omul în 

acest demers. Este ceva ce stă în natura umană, ceva care aşteaptă să 

fie descoperit. 

 

În prezent, suntem bombardaţi cu mesaje legate de 

necesitatea unui stil de viaţă sănătos. Care sunt ingredientele-cheie 

ale acestuia şi ale unui bun management al stresului cotidian? 

Ingredientele-cheie ale unei vieţi sănătoase? Să enumerăm 

câteva: autenticitate, conştientizare, mişcare, trezire spirituală… 

 

Susţineţi că lupta pentru egalitatea între sexe a produs 

mutaţii semnificative atât în plan familial, cât şi în plan social şi că 

asistăm deseori la o masculinizare nefirească a femeii. În ce constă 

de fapt puterea feminităţii? 

Masculinizarea femeii a produs şi reversul: feminizarea 

bărbatului, doar că aceasta este mai puţin conştientizată deoarece se 

promovează valorile masculine. Natura şi puterea femininului s-au 

pierdut treptat de când omenirea a intrat în patriarhat. Acum probabil 

trăim apogeul. În zilele noastre, în lumea modernă, conceptul de 

putere a feminităţii a devenit un nonsens. Fie vorbim despre 
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slăbiciunea feminităţii, fie despre „puterea manipulativă” a femeii, 

amândouă raportate la lupta de putere dintre masculin şi feminin. 

Mişcările şi curentele de emancipare a femeii au avut de regulă drept 

ţintă compararea şi egalizarea femeii cu bărbatul, acesta fiind însă 

reperul. Asta a dat naştere la o luptă între cele două părţi. Femeia şi 

bărbatul nu pot fi egali! Ei sunt complementari! Nu este unul 

superior celuilalt sau mai important decât celălalt. Chiar dacă, 

teoretic, poate că ştim acest lucru, practic, avem dificultăţi. Şi acest 

lucru naşte întrebarea: ce înseamnă complementaritatea 

masculinului? Lucrul se complică şi mai mult atunci când înţelegem 

că nu avem niciun model clar al bărbatului. Pentru că ceea ce vedem 

trăit în lume este o expresie a comportamentului de băiat, nu de 

bărbat! Puterea femininului nu poate fi reţetată, predată, învăţată, 

teoretizată! Puterea femininului trebuie câştigată printr-o muncă 

asiduă de descoperire a naturii adevărate a omului, prin contactul 

direct şi autentic cu natura şi cu arhetipurile originare. 

 

În cadrul atelierelor de feminitate şi masculinitate pe care 

le susţineţi alături de Valeria Sfaroiu îi însoţiţi pe participanţi să 

redescopere ce înseamnă cu adevărat a fi femeie şi a fi bărbat. Ce 

transformări a suferit ideea de cuplu şi cum putem învăţa să trăim 

într-o mai bună armonie cu noi înşine şi în relaţie cu partenerul de 

viaţă? 

În cele mai multe cazuri, relaţiile de cuplu sunt pervertite 

tocmai din cauza necunoaşterii şi neintegrării rolurilor de gen şi a 

imaturităţii. Mai putem aspira la armonie în acest caz? În atelierele 

noastre de tip „iniţiere” sau „ritual”, participanţii merg pe două 

direcţii majore: descoperirea caracteristicilor arhetipale şi a rolurilor 

de gen, pe de o parte, iar pe de altă parte, asumarea maturităţii 

personale şi sociale astfel încât să aibă loc trecerea de la „fată” la 
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„femeie” şi de la „băiat” la „bărbat”. 

Sunteţi consacraţi, printre altele, pentru modulele de 

dansterapie… Ați publicat, la un moment dat, cartea 

„Dansterapia”. Să ne aşteptăm la o retipărire sau la o nouă 

apariţie editorială pe tematica terapiei prin dans şi mişcare? 

Avem o experienţă de zece ani cu programul „Filia Alchimic 

Dans”, o metodă inovatoare de terapie prin dans şi mişcare pe care 

am creat-o la Braşov, în jurul axei numite „Terapia Experienţială a 

Unificării”. În cei zece ani, am avut rezultate excelente şi, prin 

urmare, ea trebuie cunoscută de cât mai multă lume. Chiar în acest 

moment lucrez la un volum despre terapia prin dans şi mişcare şi 

Filia Alchimic Dans. 

 

Un scurt mesaj pentru cititorii noştri! 

Să aveţi parte de tot ce este mai frumos şi mai înalt în viaţă şi 

va aşteptăm la atelierele noastre speciale care urmăresc „Călătoria 

Eroului”! 

 

*        * 

* 
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Interviu cu psiholog drd. Flavia CARDAȘ 

 

„Este în instinctul nostru 

să dansăm, iar educaţia ar 

trebui să ia mai mult în 

considerare acest aspect”    

Flavia CARDAȘ 

este licenţiată în psihologie, 

MD în psihodiagnoză, 

psihoterapie experienţială 

unificatoare (PEU) și 

dezvoltare personală, 

consilier și psihoterapeut 

PEU, competenţe în 

consilierea psihologică și 

psihoterapia centrată pe adult-copil-cuplu-familie, în dezvoltarea 

personală individuală și de grup și în consilierea școlară. 

Conturarea domeniului dans-terapiei în universul academic 

autohton, experienţa de la Universitatea din Derby, programul de 

dezvoltare personală prin dans şi mişcare destinat elevilor din ciclul 

primar sunt câteva dintre subiectele abordate în cadrul acestui 

interviu acordat de Flavia Cardaş. 

 

Ai studiat dans-terapia atât în ţară, cât şi în străinătate. 

Cum diferă abordarea de peste hotare de cea autohtonă? 

Abordările dans-terapeutice, ca şi cele psihoterapeutice, sunt 

diferite. Unele pun accent mai mult pe dans, altele, pe mişcare sau 

explorare corporală fără suport muzical, însă majoritatea le îmbină pe 

ambele, pentru că, până la urmă, dansul include mişcarea şi mişcările 
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pot crea un dans, indiferent dacă urmăresc sau nu note muzicale. 

Până în prezent, am avut oportunitatea să particip la diferite 

conferinţe, workshopuri şi mobilităţi academice în România şi Marea 

Britanie, urmând ca în luna septembrie să particip la cea de-a doua 

ediţie a Conferinţei Internaţionale de Terapie prin Dans şi Mişcare de 

la Milano, un eveniment care face posibilă întâlnirea tuturor dans-

terapeuţilor din Europa. Voi încerca, pe scurt, să vă împărtăşesc, prin 

prisma experienţelor dans-terapeutice din ţară şi din Marea Britanie, 

diferenţele dintre aceste două abordări. 

Înainte de toate, consider important de menţionat influenţa 

aspectului cultural în abordarea dans-terapiei. Din punctul meu de 

vedere, fiind o cultură latină, noi, românii, preferăm (fără a 

generaliza) exprimarea corporală cu suport muzical, probabil şi 

datorită spiritului dinamic pe care îl deţinem. Această preferinţă nu 

exclude, bineînţeles, deschiderea către intervenţii fundamentate strict 

pe mişcare sau conştientizare corporală neînsoţite de muzică. În ceea 

ce priveşte dans-terapia britanică, psihoterapeuţii se centrează mai 

mult pe observarea mişcării şi pe exerciţii corporale fără suport 

muzical. 

Prof. dr. Jill Bunce, psihoterapeutul britanic invitat la a VI-a 

ediţie a Conferinţei Internaţionale de Psihoterapie Experienţială 

Unificatoare din luna aprilie şi mentorul meu pe perioada stagiului 

de cercetare de la University of Derby, UK, a facilitat un workshop 

de dans-terapie concentrându-şi intervenţia pe exerciţii de mişcare, 

neutilizând muzică. Explicaţia pe care ne-a oferit-o a fost că, uneori, 

muzica poate masca starea autentică a clientului şi îi poate induce o 

stare nouă, influenţându-i demersul de autocunoaştere. Cu alte 

cuvinte, dacă emoţia principală cu care clientul vine în sesiunea de 

dans-terapie este, de exemplu, furia, iar fundalul muzical ales de 

psihoterapeut sugerează, cumva, bucuria, atunci este posibil să se 
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„piardă” cumva această furie iniţială şi să nu poată fi explorată în 

acel moment. 

În prezent, profesia de dans-terapeut nu este una certificată 

în România deoarece încă nu există programe academice de 

specialitate, precum licenţă sau master, în acest domeniu în ţara 

noastră. Există însă un program de formare în psihoterapie prin dans 

şi mişcare ce are ca scop introducerea specialiştilor în acest domeniu 

şi diferite workshopuri cu specialişti certificaţi, care ajută acest 

domeniu să înflorească şi la noi. Faptul că această profesie nu este 

una cunoscută şi nici recunoscută în mediul autohton limitează, 

cumva, posibilitatea de manifestare a sa. În Marea Britanie, de 

exemplu, dans-terapeuţii lucrează în spitale, în şcoli, în centre 

educaţionale, în aziluri de bătrâni şi chiar în mediul organizaţional. 

Tot la început este şi dans-terapia individuală în România, spre 

deosebire de Marea Britanie, unde se lucrează destul de mult 

individual, poate chiar mai mult decât în grup. Din nou, motivaţia 

acestui fenomen este noutatea domeniului, dar şi lipsa specialiştilor. 

 

Cum ai fost privită că cetăţean român şi cât de deschişi au 

fost cei de la Universitatea Derby să descifreze tainele terapiei 

unificării? 

Am avut parte de o primire foarte călduroasă la University  

Derby: de la personalul din departamentul de relaţii internaţionale, 

până la profesorii şi studenţii de la masterul de psihoterapie prin dans 

şi mişcare. Există mulţi studenţi internaţionali la această universitate, 

astfel că m-am simţit foarte confortabil fiind acolo. Jill Bunce a avut 

grijă pe tot parcursul stagiului meu să fiu implicată în tot felul de 

activităţi din care să am de învăţat ceva, atât personal, cât şi 

profesional. 

O experienţă valoroasă pe care am avut-o a fost apartenenţa 
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la un trio de dans cu care am avut o reprezentaţie la catedrala din 

Derby, dansând pe piesele muzicale interpretate de corul 

universităţii, la slujba de duminică. O altă experienţă extrem de 

interesantă a fost participarea la „Body of work week”, care a constat 

într-o săptămână întreagă în care absolventele masterului de 

psihoterapie prin dans şi mişcare au reprezentat procesul personal de 

autotransformare experimentat de-a lungul celor doi ani în care au 

urmat masterul respectiv. 

Studenţii de la University Derby au manifestat curiozitate şi 

deschidere în ceea ce priveşte abordarea experienţială a dans-terapiei, 

fiind încântaţi să experimenteze noi moduri de autocunoaştere prin 

participarea la workshopurile pe care le-am organizat acolo, la 

University Derby. Acestea au fost un prilej de schimb de experienţă 

care contribuie la evoluţia mea ca specialist, dar şi ca om. 

 

Ai o contribuţie semnificativă în dezvoltarea şi aplicarea 

unui program de terapie prin dans la copii. Care sunt beneficiile 

dans-terapiei în general şi care sunt asemănările şi deosebirile pe 

care le-ai remarcat în lucrul corporal cu copii versus adulţi? 

Îţi mulţumesc pentru apreciere! În prezent, urmăresc, sub 

coordonarea prof. univ. dr. Iolanda Mitrofan, validarea şi 

implementarea unui program de dezvoltare personală prin dans şi 

mişcare pentru elevii din ciclul primar de învăţământ. Este un 

program unic, care presupune îmbunătăţirea dimensiunii formative a 

educaţiei româneşti. Elevii experimentează lucrul corporal în grup, 

dansând creativ, şi nu coregrafic, împreună cu alţi copii de vârsta lor, 

pentru a deveni mai empatici, mai sociabili, mai încrezători în sine şi 

mai conştienţi de corpul lor. 

Comparativ cu dansul, care are, negreşit, anumite efecte 

benefice, terapia prin dans şi mişcare abordează în mod diferit 
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mişcarea, trecând-o la un alt nivel. Dansul devine, în acest context, 

mai mult decât o oportunitate de relaxare şi distracţie care poate 

diminua stresul şi anxietatea – devine un limbaj care permite 

indivizilor să se exprime într-un spaţiu sigur şi protejaţi de 

confidenţialitate. Clienţii pot comunica în mod conştient sau 

inconştient emoţiile prin mişcare, dans-terapeutul fiind cel care îi 

ghidează în a lucra cu propriile dificultăţi, atât verbal, cât şi 

nonverbal, într-un mod care transformă nu doar patternurile 

corporale, ci şi pe cele mentale şi emoţionale. 

Printre beneficiile dans-terapiei se numără: îmbunătăţirea 

conexiunii minte-corp-suflet, care este esenţială în procesul de 

autocunoaştere şi dezvoltare personală, identificarea şi definirea 

graniţelor personale, detensionarea fizică şi psihică, eliberarea 

emoţională, îmbunătăţirea abilităţilor sociale, diminuarea anxietăţii şi 

a stresului, învăţarea unor tehnici personalizate de relaxare, 

îmbunătăţirea abilităţilor motrice, stimularea creativităţii, 

îmbunătăţirea imaginii de sine şi a imaginii corporale etc. 

Psihoterapia prin dans şi mişcare vine în întâmpinarea persoanelor 

care doresc să lucreze atât la nivel verbal, cât mai ales la nivel 

nonverbal, pentru a-şi depăşi dificultăţile într-un mod holist şi, de ce 

nu, foarte plăcut. 

Principala asemănare între lucrul corporal cu copiii, 

respectiv cu adulţii este faptul că ambele categorii de vârstă se 

bucură foarte mult de jocurile de mişcare şi de dans. Este în 

instinctul nostru să ne mişcăm şi chiar să dansăm, iar educaţia ar 

trebui să ia mai mult în considerare acest aspect. Putem observa 

copiii, care sunt, de cele mai multe ori, primii care dansează la 

evenimentele festive precum nunţi, botezuri sau concerte. 

Am observat că, atât pentru adulţi, cât şi pentru copii este 

foarte importantă coeziunea de grup pentru ca aceştia să se poată 
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manifesta şi să-şi poată depăşi dificultăţile. În lucrul corporal, aş zice 

că este şi mai importantă această coeziune de grup deoarece implică 

uneori şi atingerea, care este o acţiune destul de personală şi care 

presupune pătrunderea în spaţiul personal al fiecărui participant. 

Durata unei sesiuni de lucru corporal cu adulţii este mai 

mare decât cea cu copiii: în funcţie şi de numărul de participanţi, o 

sesiune pentru adulţi poate dura între 2-3ore, iar o sesiune cu copiii 

durează între 45 de minute şi o oră. De asemenea, numărul 

participanţilor diferă: grupul de adulţi poate cuprinde în medie 10-12 

adulţi, însă la copii este recomandată o medie de 6-8 copii. 

De altfel, etapa de analiză este diferită în lucrul cu copiii, 

comparativ cu adulţii, ca durată, dar şi ca abordare. Raportată la 

durata sesiunii de dans-terapie, analiza ocupă o mai mică parte în 

sesiunile de lucru cu copiii, având în vedere dezvoltarea lor cognitivă 

şi emoţională. În lucrul cu copiii, este necesară, poate chiar 

obligatorie, implicarea familiei în procesul de dezvoltare al copilului, 

spre deosebire de lucrul cu adulţii, unde nu este neapărat necesară 

implicarea familiei. 

Dinamica grupurilor este foarte complexă şi diferă de la un 

grup la altul, de la o categorie de vârstă la alta şi de aceea consider că 

e foarte important să ne documentăm continuu ca specialişti în ceea 

ce priveşte caracteristicile etapelor de dezvoltare umană şi, de 

asemenea, să fim prezenţi în procesul de grup, fără a-l încadra în 

tipare rigide sau lucrând doar după „reţete”. 

 

Care este, în opinia ta, rolul corpului în experimentarea 

libertăţii şi a fericirii? 

Corpul este manifestarea fizică a fiinţei noastre şi este, 

practic, dimensiunea care face posibilă supravieţuirea concretă pe 
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Pământ. Cu ajutorul corpului ne hrănim, ne punem în practică ideile, 

ne exprimăm emoţiile, relaţionăm cu cei din jur, învăţăm, 

ACȚIONĂM. Iar atunci când corpul nu mai există, încetează şi viaţa 

noastră. Putem, astfel, observa importanţa crucială a corpului în 

existenţa noastră, mai ales că este martorul şi purtătorul tuturor 

experienţelor noastre. Cu toate acestea, el nu poate fi separat de 

mintea şi de emoţiile noastre. Trudi Schoop (1973), unul dintre 

pionierii dans-terapiei americane, vorbeşte despre principiul 

interacţiunii şi influenţării reciproce dintre minte şi corp. Astfel, aşa 

cum schimbările mentale produse de psihoterapia verbală determină 

şi schimbări la nivel corporal, prin deciziile luate de client, de 

exemplu, aşa şi psihoterapia corporală stimulează schimbări la nivel 

mental prin extinderea vocabularului de mişcare, trezirea memoriei 

corporale, îmbunătăţirea empatiei kinestezice etc. În acest mod, 

psihoterapia verbală abordează procesul de vindecare pornind de la 

minte spre corp, iar psihoterapia corporală porneşte invers, de la corp 

spre minte, ambele abordări urmărind, practic, schimbarea întregii 

fiinţe. În momentul în care suntem în contact cu nevoile noastre atât 

mentale, emoţionale, cât şi corporale, devenim mai liberi şi mai 

fericiţi, chiar dacă aceste două concepte sunt relative.  

 

Scrii într-un articol „sunt perfectă aşa cum sunt…“. De 

câtă muncă cu tine e nevoie pentru a ajunge aici, pentru a te 

accepta exact aşa cum eşti, cu minunăţiile şi imperfecţiunile tale? 

Autocunoaşterea şi dezvoltarea personală sunt procese care 

se derulează permanent, de-a lungul întregii vieţi. Autoacceptarea 

necesită efort constant, pentru că omul este într-o continuă 

schimbare. Îmi place să văd viaţa ca pe o electrocardiogramă: cu 

suişuri şi coborâşuri, în permanentă dinamică. Astfel, există 

momente în care mă văd „perfectă” şi mă apreciez aşa cum sunt şi 
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momente în care simt că mai am multe de îmbunătăţit pentru a fi 

mulţumită cu mine. În lumea aceasta, inclusiv cea mentală şi 

emoţională, există pentru fiecare lucru, proces, gând, sentiment un 

corespondent, iar împreună formează polarităţi. 

Un profesor şi psihoterapeut drag mie ne vorbea despre 

psihicul uman comparându-l cu un glob pământesc, la polii căruia se 

află, pe de o parte, sentimentele/stările extrem-negative şi, pe de altă 

parte, cele extrem-pozitive. Surprinzător, echilibrul perfect între două 

polarităţi nu este la mijloc, static, pentru că acolo polii se resping, ci 

echilibrul este dinamic, balansându-se între o emisferă şi cealaltă. 

Pentru că, dacă nu ar exista o dinamică permanentă, aşa cum este, de 

exemplu, ciclicitatea anotimpurilor, atunci nu ar exista viaţă. Putem 

extrapola acest proces şi la dezvoltarea noastră ca oameni. Fiind 

conştienţi de permanenta schimbare, putem să ne acceptăm 

aparentele imperfecţiuni, amintindu-ne că poate cele mai frumoase 

peisaje din natură sunt cele „nemăsurate la linie”, amintindu-ne că 

perfecţiunea, ca şi frumuseţea, este în ochii privitorului. 

 

 „Cu fiecare pas sunt mai aproape de mine”. Sunt cuvinte 

care-ţi aparţin. Ce apreciezi cel mai mult la coregrafia vieţii tale de 

până acum şi care e decorul în care Flavia Cardaş se simte cel mai 

bine? 

Consider că fiecare pas a fost şi este important, pentru că m-

a ajutat să îmi coregrafiez personalitatea şi să devin „dansatoarea” 

din prezent. Dar dacă ar fi să aleg „momentele de dans” preferate, 

acestea sunt oamenii pe care i-am întâlnit în viaţa mea (inclusiv 

propria familie) – copii, adolescenţi, adulţi, pentru că m-au inspirat 

să perseverez în a mă autocunoaşte, în a-i cunoaşte pe ei şi în a reuşi, 

cumva, să contribui la procesul lor de dezvoltare, găsindu-mi 

menirea. 
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Se spune că lumea exterioară este o oglindire a celei 

interioare, aşa că şi decorurile se schimbă în funcţie de situaţie, stare, 

gânduri etc. Există, astfel, mai multe decoruri în care mă simt 

minunat: atunci când dansez, când sunt cu oameni dragi sau noi, 

când cânt, când călătoresc, când aflu lucruri interesante, când citesc, 

când bat la tobe, când pictez, când mă joc cu copiii. Cel mai bine mă 

simt când ştiu că ofer ceva înapoi lumii acesteia, contribuind, cumva, 

la îmbunătăţirea ei. 

 

Eşti într-o permanentă căutare şi descoperire de sine, 

printr-o autoreflecţie continuă, dar şi prin participarea constantă 

la diferite activităţi şi programe formative. Cât de importantă este 

autocunoaşterea în descoperirea sensului personal? 

Sensul personal este ceva care se regenerează, se 

reconstruieşte permanent şi, cred eu, este, de fapt, un complex de 

acţiuni pe care omul le realizează pe parcursul vieţii. Prin 

autocunoaştere reuşim să fim în contact cu noi înşine – cu nevoile, cu 

dificultăţile, cu dorinţele, cu idealurile noastre, astfel încât putem 

vedea mai clar cine dorim să fim şi ce dorim să realizăm pe această 

lume. Autodescoperirea este, precum frumos o pune în cuvinte 

poetul Rumi, procesul de şlefuire a fierului în transformarea sa într-o 

oglindă – cu cât imaginea devine mai clară, cu atât ne putem vedea şi 

accepta pe noi înşine aşa cum suntem, găsindu-ne sensul personal cu 

care rezonăm. 

 

Se vorbeşte tot mai des despre asumare. Ce înseamnă în 

concepţia ta o femeie/un bărbat asumat/a şi ce sfaturi ai pentru cei 

care nu şi-au descoperit încă sensul? 

Asumarea, din punctul meu de vedere, este procesul prin 

care devenim conştienţi de anumite aspecte precum gânduri, emoţii, 
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comportamente, caracteristici personale, situaţii etc. şi suntem 

dispuşi să trăim consecinţele acţiunilor pe care le realizăm în raport 

cu aspectele identificate. Cu alte cuvinte, suntem deschişi în a 

experimenta atât avantajele, cât şi dezavantajele care survin în urma 

deciziilor noastre. Cred că asumarea este o serie de acţiuni şi 

consider că e o caracteristică educabilă, dar care necesită exerciţiu. O 

persoană asumată este conştientă de sine – de calităţile sale, de 

dificultăţi, de lucrurile pe care le are de îmbunătăţit la sine, de reacţii, 

de limitele sale, de nevoile sale, de dorinţe, este empatică, autentică 

şi asertivă, pentru că nu se teme de refuz, de critică sau de eşec. 

O persoană asumată are încredere în deciziile pe care le ia şi 

ştie că nereuşitele sunt doar paşii care o duc mai aproape de succes. 

O persoană asumată nu încetează niciodată să caute, să se dezvolte, 

să se adapteze, să se autodescopere – e conştientă că numai în felul 

acesta îşi poate descoperi sensul. Deci, porniţi fără teamă în drumul 

către autodescoperire şi asumare pentru că acest drum, de cele mai 

multe ori, se intersectează cu sensul vostru personal! 

 

Te rugăm să transmiţi un mesaj pentru cititorii noştri! 

Aveţi curajul să dansaţi – cu corpul, cu mintea, cu sufletul, 

cu viaţa, cu oamenii din jurul vostru, cu problemele, cu bucuriile, cu 

grijile, cu pasiunile, cu calităţile, cu imperfecţiunile, cu neîncrederea, 

cu entuziasmul, cu temerile, cu iubirea, cu pierderile, cu 

compasiunea, cu lumea aceasta mare!… Dansaţi-vă pentru a vă 

pierde şi a vă regăsi, mereu schimbaţi şi mereu aceiaşi! 

 

(Interviurile au fost realizate de psih. dr. Sorina Daniela 

Dumitrache, cu sprijinul Violetei Pavelescu) 


