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Tehnica „M-Origami”: formă și transfigurare simbolică,
valențe diagnostice și terapeutice
Psih. dr. Mădălina VOICU1
Institutul SPER
Exercițiul terapeutic pe care îl voi descrie în continuare le
propune participanților intrarea într-o lume a creativității și
spontaneității proprii fiecăruia dintre noi, deși uneori „uitate” sau
amânate ca manifestare...
Tehnica de lucru în grup este inedită (autor: Mădălina Voicu,
martie 2009), prin simplitatea sa combinată cu profunzimea
intervenției fiind utilă și foarte la îndemână consilierilor și
psihoterapeuților ce practică în acest domeniu fascinant.
Etape și instructaj:
– fiecare participant a fost rugat să aducă la grup câte un
element natural semnificativ pentru ei (sau, după caz, să își aloce
câteva momente și să se gândească ce ar aduce: un element sau o
amintire semnificativă) (Obs.: se poate face și o meditație creativă,
vezi T.U.);
– pe rând, fiecare a comunicat ce element a adus, fără alte
detalii, doar numindu-l și arătându-l (n.m. fără a explica motivele
pentru care au ales acel element sau ce semnificație îi atribuie);
– participanții au primit coli albe A4, simple, și carioci
colorate, fiecare având ca sarcină să reprezinte acest element și
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semnificația lui, cu ajutorul colilor și eventual al culorilor,
provocarea fiind să facă asta nu bidimensional, ci 3D (să
construiască niște „sculpturi” din coli), fără lipici, capse etc. (n.m.
deja au fost scoși din cotidian și au ieșit puțin din zona lor de
confort obișnuită).
Modalitatea propusă este inspirată din tehnica japoneză
Origami, dar este adaptată creativ scopurilor terapeutice, punându-se
accent nu pe executarea unui model de construcție, ci a unei
construcții simbolice personale, spontane. Este o improvizație
constructivă, creativă, simbolică, din hârtie, utilizată ca tehnică
provocativ-experiențială, cu valoare proiectivă.
– fiecare, pe rând, a fost invitat să denumească și să prezinte ce
„obiect” a realizat, fără a oferi foarte multe detalii despre construcția
sa (n.m. scopul fiind ca în etapele următoare alegerile să se facă
nemediat rațional, ci spontan, instinctiv și emoțional, pe un cu totul
alt plan de comunicare inter-umană);
– participanții au fost instruiți apoi ca fiecare să se mute lângă
persoana de al cărei element și sculptură sunt atrași cel mai mult.
Dacă cineva era „atras” de construcția unui coleg de grup, era instruit
să îl urmeze pe acesta din urmă când se mută lângă persoana de a
cărei sculptură este interesat și tot așa. În acest mod s-au realizat
grupulețe de lucru (n.m. în general s-au realizat grupulețe de 4-7
persoane, grupul mare fiind împărțit în 2-5 grupuri de lucru; la
modul teoretic, se poate ajunge și la situația în care se creează un
singur grup);
– următoarea etapă a constat în interacțiuni în grupurile mici:
membrii subgrupurilor au avut ocazia să vorbească între ei și să
detalieze aspecte legate de semnificația obiectului adus de ei la
grupul de dezvoltare personală și despre sculptura realizată, precum
și despre ce i-a atras către sculptura celui pe care l-au ales;
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– subgrupurile au fost instruite apoi să realizeze o construcție
de grup, din toate construcțiile individuale aduse (folosind tot coli
A4 albe, pentru eventuale legături între ele, dacă au nevoie);
– discuții în grupul mare: fiecare grup își prezintă construcția
comună și pe cele individuale, ajungându-se, din aproape în aproape,
la travalii focusate individual, ghidate de experiența realizată în
comun, cu tot specificul acestei analize realizată în grup (versus în
terapie individuală).
Iată câteva ilustrări ale rezultatelor aplicării tehnicii MOrigami prin imagini și studii de caz (acolo unde apar, denumirile
construcțiilor sunt date de participanți):
 Defantasmări și decontaminări afective și cognitive
Cazul 1. R. (femeie) a modelat un ghiocel. A lucrat mult la el,
nu îi „ieșea delicat, dar puternic” (n.m. exact cum este și ea ca
persoană); din acest motiv „nu a fost atentă în mare parte la ce s-a
vorbit în grupul ei de lucru...”
Spune că s-a „aruncat (!!) pe bărcuță (n.m. construită de
colega de grup C., vezi cazul 3), pentru a călători, a vedea lumea”
(n.m. nu alege pentru ea, ci se aruncă cu capul înainte în situații,
suportând consecințele).
Întrebată fiind cât stă pe apă, cât de departe de mal merge,
dacă are provizii, reiese că habar nu are, se resemnase că se va adapta
și va bea apă sărată (n.m. soluție irealizabilă, de fapt, reflectând
inadaptare și lipsă de contact cu realitatea, soluții fantazate, de
copil). „Sau poate că omul din barcă (n.m. Paul al lui J., colegă de
grup, vezi cazul 2) are apă și îi dă” și ei sau poate convinge barca
(!!!) să meargă des la mal... (n.m. depinde mereu de alții, nu își face
propriile planuri, pentru ea însăși, nu își asumă responsabilitatea
pentru propria persoană, scenariu tipic tot copilului).
7

VOL. 4, NR. 6, 2017

REVISTA DE TERAPII CREATIV-EXPRESIVE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ UNIFICATOARE

Regăsește ca fiindu-i tipică graba, cu efectele inerente lipsei
faptului de a nu gândi în perspectivă, de a nu plănui și întreba, ci de a
presupune, a trăi în imaginar, în negarea realității, cu riscul de a-și
face singură rău.
Temă propusă pentru a o avea în vedere în viața de zi cu zi: de
a identifica când procedează asemănător și în viața reală.
Cazul 2: Paul sau pol?
J. (femeie) a reprezentat prin construcția M-Origami un
bărbat, Paul (n.m. cu pronunție franceză –> joc de cuvinte: pol poli; identificarea polarităților între care are loc conflictul interior
este un pas fundamental în travaliul terapeutic și în creșterea și
dezvoltarea către care este acesta orientat), cu care a avut o relație
de care a rămas agățată. Paul este consultant militar, are deplasări
secrete, nu poate lua legătura cu el (s.n.).
După ce realizase împreună cu colegele de grup „sculptura”
comună, J. luase modelajul său înapoi, dar Ri. (cazul 4) l-a cerut,
„pentru ca sculptura să fie completă” – J. nu a vrut inițial, apoi l-a
aruncat spre zona sculpturii: „Am scăpat de el!” (n.m. nevoia inițială
și gestul și cuvintele ulterioare reflectând relația sa ambivalentă cu
Paul, precum și așa-zisa soluție de a-și rezolva această disonanță).
Laitmotivul care apare în discursul său se referă la încredere și
securizare, cât și la a păstra un ideal, a nu intra (trăi) în real.
„Paul a fost singurul bărbat în care am putut avea încredere
deplină, m-am simțit securizată” (n.m. deși Paul avea secrete și în
realitate nu se poate conecta cu acesta; preferă o relație
fantasmatică uneia reale, pentru că o poate controla mai bine, își
poate imagina orice își dorește).
„Încrederea mamei în tata a fost dărâmată. Tata a plecat acum
20 de ani – e manipulator, face femeile să aibă încredere în el (fiind
fie victimă, fie salvator)” (n.m. J. nu ia contact nici cu el).
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„Mama a încercat să aibă o altă relație – am respins-o, nu a
prezentat-o în așa fel încât să fiu securizată și eu, în calitatea mea
de copil.”
Polii care se reliefează sunt „încredere” versus „neîncredere” în
partener (deși pretinde că în fiecare nouă relație pleacă de pe baze
egale, conferind încredere celuilalt și verificând pe parcurs ce se
împlinește din așteptările și dorințele ei, de fapt compară permanent
propria relație cu modelul introiectat al relației propriilor părinți și
partenerul real cu cel ideal, fantasmat).
Temă de lucru propusă: să exploreze acești poli, inclusiv prin
prisma relației părinților și a felului în care aceasta și-a lăsat
amprenta asupra sa. Conștientizând modul în care își autosabotează
și tiparizează relațiile prezente pe modelul fantasmatic al celei
trecute a părinților, J. se decontaminează și revine la propriile nevoi
și reacții.
Cazul 3. C. (femeie) a reprezentat simbolic o bărcuță pentru o
prietenă (un coif).
Vrea să învețe mai mult de la prietenă cum să vadă lucrurile în
ansamblul lor, mai ales în momentele negative – să trăiască acele
sentimente, dar să nu uite de poza de ansamblu.
A ales bărcuța deoarece pentru ea „semnifică libertatea de
schimbare, de a fi”.
În jocul simbolic interacționează cu bărbatul construit de J.,
fără să îi ceară acesteia permisiunea (n.m. lipsă de contact și
autocentrare tipic infantilă, regăsită și la alte membre din acest
grup). Nu știe „cum să interacționeze cu el”, îl pune pe barcă - dar
„e prea mare pentru aceasta”; face apoi barca coif și iar barcă
(n.m. lipsă de identitate clară, metamorfozare numită de ea
„strategie de adaptare”. Se proiectează, de fapt, în acest obiect
creat de ea însăși, prin intermediul căruia dezvăluie propriile
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inconsecvențe relaționale).
Temă de lucru propusă: să identifice când și cum se
„metamorfozează” în relațiile cu ceilalți, fără să îi întrebe ce au
nevoie cu adevărat de la ea, doar după cum crede (își imaginează) ea
că și-ar dori aceștia să fie. Scopul travaliului psihologic este
defantasmarea și exercițiul relațional în contact cu realitatea.
Cazul 4. Ri. (femeie) a „sculptat” o pasăre (n.m. situație inversă
decât în cazul subiectului Că., vezi mai jos – Ri. știe ce a modelat, dar
nu este sigură și ce a intenționat să reprezinte).
Vizualizează casa cu părinții ei (decedați între timp) și cu ea și
cu sora ei.
Inițial, în construcția simbolică de grup, se așezase complet,
fără să ceară voie, peste casa unei colege, care nu a acceptat („nici nu
se mai vedea casa!”), apoi a zburat și a ajuns tot acolo, dar sprijinită
pe o parte a casei.
Simbolistica expresiilor creative ale lui Ri. este legată de
procesul de desprindere de trecut, de a zbura, de a se rupe de ceva,
dar și de a lăsa ea ceva în urmă.
Cazul 5. Că. (femeie): aceasta spune „mi-am lăsat
mâinile să facă ceva nedefinit”.
A vrut să reprezinte un medic, care acum câțiva ani a avut
și rol de părinte și a securizat-o (n.m. a vindecat-o atât fizic, cât
și sufletește).
Ar vrea să îl contacteze să-și exprime recunoștința, dar nu o
face (n.m. vezi și povestea lui J. și alegerea acesteia de a rămâne in
ideal – de altfel, a și fost aleasă de către J. să lucreze împreună).
„Acum e greu să îl contacteze” (n.m. vezi iar cazul lui J.),
„s-a pensionat”.
De fapt l-a contactat, are numărul lui, dar el i-a cerut s-o vadă
10
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la spital sau cabinet (n.m. mod de comunicare deficitară, a intrat în
legătură cu medicul, nu cu părintele, i s-a răspuns ca atare, dar a
luat-o ca pe o respingere pe plan personal...)
Este evidentă menținerea ei în fantasmă, ca mecanism
defensiv în asumarea și exprimarea nevoilor sale afective, cu
confuzii în plan relațional.
Temă de lucru: să exploreze ce o menține în ideal (fantasma
unei relații parteneriale inadecvate).
Cazul 6. Ro. (femeie) a reprezentat simbolic o cutie
închisă, părinții.
Pe măsură ce au vorbit în grupul mic cutia s-a deschis (n.m. și
similar și modul ei de a se raporta la părinții săi), până a ajuns să fie
o foaie-suport pentru „casa” simbolică a unei colege, „temelia
acesteia” în construcția de grup.
Nici ea nu pune întrebări, habar nu are dacă colega avea
nevoie de temelie („Nici nu am fost atentă la ea!”). Procedează
similar și în viața de zi cu zi, presupune ce vor alții, nu îi ascultă
(n.m. rolul tipic al salvatorului, sub mască sa aflându-se un potențial
agresor, firește - vezi dinamica triunghiului nevrotic Victimă Agresor - Salvator).
Temă de lucru: la ce ajută să nu pui întrebări, să nu afli? A fost
facilitată astfel conștientizarea poziției defensive, a blocajului
interacțional, provocându-se deblocarea inițiativei și contactul cu
realitatea. Aceasta marchează un salt în maturizarea sa emoțională și
comportamentală.
 Nevoia de suport, confirmarea de sine și identitatea confuză
Cazul 1. A. (femeie) a reprezentat simbolic o casă
(semnificând putere de a susține, securitate, suport, responsabilitate,
a PUTEA).
11
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În sculptura de grup A. ea ține inițial în palmă celelalte
elemente – altfel are sentimentul că ar abandona, că „nu poate” (n.m.
vezi polaritățile subliniate și sacrificiul de sine pentru a obține
recunoaștere, apreciere).

I s-a insuflat asta de către părinți, încă de mică (că „nu poate”,
că „nu are valoare”); acum face până peste puterile ei, compensator.
Întrebată cât va putea să țină mâna în poziție de suport,
răspunde că maxim jumătate de oră. Fiind însă o întâlnire de grup, ar
trebui să o țină cel puțin 2 ore, până verbalizează toate colegele –
astfel încât este nevoită să găsească alte soluții... Colaborează cu E.
și sprijină construcția între scaunele lor.
Acțiunea liber consimțită creează simbolic un prim mecanism
de autodecentrare, de subminare a tiparului defensiv generat de
efortul de supraadaptare și reducere a anxietății de respingere.
Trauma de atașament care a condus la efortul de supracompensare,
dar și la o dependență introiectată (simbolic este redată în
menținerea ineficientă a contactului cu obiectul creat), poate fi astfel
dezvăluită și integrată prin conștientizare în contextul dezvoltării
unui nou comportament (așează obiectul folosind spațiul liber, cu rol
de suport).
Temă de lucru: să exploreze ce înseamnă a putea, a reuși și ce
înseamnă a abandona versus a-și respecta limitele și nevoile (inclusiv
a se răzgândi versus lipsă de responsabilitate) – când apare ce, în
12
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viața de zi cu zi?

Cazul 2. E. (femeie) decriptează simbolistica obiectului
construit ca reprezentând un aparat dentar.
L-a purtat 1 an, aproximativ în jurul vârstei de 12 ani – i s-a
părut ca un căluș, mare, nu putea vorbi, nu se putea exprima (s.n.).
Și fiul ei are acum aparat dentar, dar al lui este foarte fin, nici
nu se simte.
Vrea să scape de acest blocaj în comunicare – îl ascunde în
vaza cu flori modelată de o colegă (n.m. însă el continuă să existe, nu
este o soluție realistă).
La finalul discuției spune că se simte eliberată și e în proces de
a se descoperi pe sine, ca o persoană care poate să-și înțeleagă
propriile blocaje și transferuri iraționale în prezent.
Cazul 3. G. (femeie) reprezintă o fundiță (cu trimitere la
feminitatea mamei ei).
Fiind copil, nu semăna fizic cu mama, care „era frumoasă,
admirată” – așa că a concluzionat „logic” (n.m. deși eronat) că ea
„nu e frumoasă” (n.m. deși era pur și simplu diferită).
La întrebarea „Toate femeile frumoase seamănă cu mama?”
răspunde că „Logic că nu...”
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G. semăna cu tata – ceea ce a căpătat o semnificație dublă și
contradictorie, pentru că inițial era ceva pozitiv, dar, după divorțul
părinților, mama o spunea ca pe ceva negativ.
Prin contraidentificare (spune ea) cu mama, valorizează
raționalul (n.m. deși am notat mai sus cum apar raționamentele
aparent perfect logice, dar bazate pe ipoteze eronate!!!), evită de
exemplu să se machieze, consideră că a fi „frumoasă pare să
impieteze profesionalismul”. Are conflicte cu mama, pornite mai ales
de G., pentru a-i arăta că ea are dreptate, că e „MAI BUNĂ, mai
SUS” (s.n.).
Are o voce stinsă, dorește să lucreze și individual pentru a-și
integra feminitatea, investită negativ pe parcursul atâtor ani
(complexul feminității respinse).
În dinamica travaliului de grup, J., colegă din celălalt subgrup,
vrea să se clarifice și îi pune întrebări raționale – moment în care lui G.
i se clarifică semnificativ vocea, se aude mai sigură pe ea. Ca terapeut,
oglindesc acest aspect – G.: „Da, eu cu emoționalul am probleme...”
(n.m. este evident cât de inutil este (pentru J. și pentru un terapeut) să
se obțină răspunsuri la întrebări în legătură cu aspecte și pe laturi
personale în care clientul este „blindat”. G. ar fi putut
contraargumenta rațional ore întregi, fără niciun beneficiu terapeutic,
ea având nevoie de o abordare care să acceseze latura emoțională
fără împotrivirea raționalului - exercițiul propus, creativ, simbolic,
potrivindu-i-se mănușă.)
*
*

*

Iată, în cele ce urmează, alte trei secvențe relevante pentru
sinergia diagnostic-terapeutică prin utilizarea suportului simbolic
14
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proiectiv conceput (M-Origami). De data aceasta nu voi mai detalia
curgerea travaliului terapeutic, ci doar voi puncta elementele naturale
cu care a venit în grup fiecare participant și transpunerea lor în
„scupturile” 3D realizate din hârtie, cu criptarea simbolică și
proiectivă aferentă.
Cele trei construcții de mai jos sunt realizate de trei
grupulețe în care s-a împărțit grupul de dezvoltare și analiză
personală cu care lucram.
Se poate observa din imaginile selectate deosebitul potențial
creativ de care dispunem noi, oamenii (din simple coli de hârtie,
participanții au reușit să modeleze obiecte tridimensionale chiar
înalte, dar stabile) – resursă inepuizabilă de creștere și schimbare,
mai ales în context terapeutic, dar nu numai.
De asemenea, se reliefează îmbinarea armonioasă a diverselor
elemente naturale (ramuri, scoici, pietre, cristale chiar – vezi și
travaliul terapeutic cu suport proiectiv oferit de acestea –, plante,
semințe etc.) și corespondențele acestora cu cele patru elemente
fundamentale (Aer-Apă-Pământ-Foc) și cu rolurile aferente lor,
realizate în mod spontan de membrii grupului, în derularea
travaliului terapeutic, precum și cu implicațiile armonizatoare și
restructurante, după cum vor preciza și participanții la finalul
grupului.
 Construcția „Spirala Cunoașterii și a Dezvoltării (potențialități)”
Cazul 1. G. (femeie) – a adus o ramură cu muguri și a realizat
aceeași construcție-reprezentare din hârtie.
Cazul 2. V. (femeie) – a adus o scoică; „sculptură”: bărcuță.
Cazul 3. A. (femeie) – a adus un element ce semnifică două
stări ale ei (deschisă și închisă); a construit un cadou cu aceste stări
ascunse în el.
Cazul 4. E. (bărbat) – a adus o rocă vulcanică cu diverse
15
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cristale potrivite în adânciturile ei; construcție: atom (și precizează:
„conform principiului holografic: marele este în mic și invers” - de
parcă ar fi știut tema cercetării mele doctorale…).
Cazul 5. R. (femeie) – element: untișorul (n.m. frunzele unei
plante), pentru a simboliza „azaleea de grădină de acasă, pe care nu o
putea aduce cu ea”; „sculptură”: azalee (floarea).
Cazul 6. D. (femeie) – element: piatra neagră cu „sclipici”;
construcție: guguloaie, cocoloașe de hârtie („mai multe, pentru că
piatra nu este singură, ci cu familia”).

 Construcția „Acasă” sau „Realități paralele”
(n.m. titlu dat de membrii acestui subgrup pentru că nu prea
vorbiseră între și despre ei, nu își puseseră întrebări unii altora, ci
făcuseră proiecții și interpretări despre elementele și contrucțiile
celorlalți – discutând, conștientizează aceste aspecte și faptul că
procedează similar și în viața reală. Astfel, analiza restructurativă a
facilitat un șir de conștientizări utile vis-a-vis de modul în care
interacționează și consecințele acestuia în viața lor.)
Cazul 1. A. (femeie) – vrusese să aducă la grup ca element
aerul, apoi a ales un creion (lemn); reprezentare realizată: casă,
16
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corabie și planor, cu precizarea că „toate sunt vechi!” (n.m. Se
dovedește că relația sa cu tatăl este încă neclarificată, conflictuală,
aspect simbolizat și de nevoia sa de cămin – casa „sculptată” – și de
masculin – elementul Aer ales inițial).
Cazul 2. A.M. (femeie) – element: apa; modelare: râu și mare.
Cazul 3. T. (bărbat) – element: con de brad (ales pentru
„sămânța mică și atât de fertilă”); modelaj: „con al dezvoltării, de la
Dumnezeu, mister, către necunoscut”; conul înalță acoperișul casei
lui A., „îi dă aer” (n.m. exact ceea ce îi lipsea acesteia! Vezi și
semnificația seminței conului ca dătătoare de viață, echivalent
simbolic al celulei masculine misterioase, spermatozoidul, care, ca și
Dumnezeu, contribuie la crearea unei noi vieți).
Cazul 4. V.A. (femeie) – element: breloc de lemn; modelaj:
agresivitate, baston („și rotund și alungit!”, căreia ea îi dă
semnificația de „protecție!”).
Cazul 5. I. (bărbat) – vrusese o floare, dar a găsit un con (a
acceptat imediat floarea cedată de F., colegă din grupulețul 3);
modelaj: floare.
Cazul 6. D. (femeie) – element: gerberă; modelaj: floare roșie.
Cazul 7. F. (femeie) – element: crin în ghiveci (n.m. despre
care crezuse că s-a uscat, fiind lăsat fără apă - din nou o trimitere
simbolică arhetipală: Apa, femininul, hrănitor - dar mama murise,
astfel încât izvorul iubirii, al „hranei” secase. Povestește că acel
crin fusese al mamei și înflorea de ziua acesteia, în februarie; după
decesul mamei crinul a fost preluat de F., iar acum înflorește în…
aprilie, de ziua ei; avea deja boboc, grupul desfășurându-se în
martie); modelaj: crin cu boboc.
Cazul 8. C. (femeie) - element: scoică (aleasă de ea la un alt
grup, cu „durerile încrustate și cu viitorul”) (n.m. scoica este
simbolic un element conținător și protectiv, ascunzând în interiorul
17
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său - în acest caz, atât dureri, cât și potențialități, „viitorul”);
modelaj: vas conținător pentru scoică.

 „Pierderi” și autorestructurare
Observațiile următoare se referă la un subgrup ale cărui
improvizații creative sugerează o stare aparentă de pace, de calm,
cu preocupări pe un plan spiritual; toate reprezentările sunt albe,
necolorate, uniforme.
Cazul 1. L. (femeie) – element: o parte dintr-un con care arată
ca o cruce; reprezintă dintr-un con de hârtie o troiță pentru cruce.
Interpretarea ei conduce la dezvăluirea unei preocupări legată de
pierderea corporală a unei părți a feminității sale, extirparea
uterului, din motive medicale.
Cazul 2. T. (femeie) – element: lingură din lemn (rusească,
semnificând bunicul aviator rus, despre care nu știe nimic altceva);
„sculptură”: aripi (n.m. speranță, călătorie spre cunoaștere și
conectare – ea redă astfel simbolic o „lacună” cognitiv-afectivă
importantă pentru filonul familial și pentru construirea identității).
Cazul 3. F. (femeie) – element: intenționase inițial să aducă în
grup un bambus (care se uscase și pe care a tot amânat să îl arunce,
dar când s-a hotărât… i-au dat lăstari!), apoi o floare, dar a ales
18
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stiloul; a construit: „Barcă? Avion? Solnița de ghicit viitorul, a
copiilor.” (n.m. a ajuns în grupul 3 pentru că nu se simțea la locul ei
în celelalte două; bambusul era un simbol pentru părți din sine
nevalorizate, respinse, care însă „înfloresc” neașteptat...; vezi și
polaritatea stilou, cunoaștere științifică și organizată, versus solnița
de ghicit, asociată cu mister, cu lăsarea în voia întâmplării).

Observație: Toate cele trei subgrupuri de mai sus au
menționat o stare de armonie și de întreg. De altfel, probabil deloc
întâmplător, în constituirea subgrupurilor participanții s-au ales de
așa o manieră încât în cadrul improvizațiilor creative au combinat
simbolic elementele Aer, Apă, Foc și Pământ, ajungând ca, deși
individual aveau doar unele dintre aceste elemente, în grupulețul din
care făceau parte și în construcția pe care o realizaseră împreună se
regăseau toate aceste patru elemente, în echilibru simbolic,
conducând la o stare de bine și de echilibru sesizată și menționată și
de membrii grupului.
Fără a mai detalia, iată și alte exemple de „sculpturi”,
realizate la grupuri și workshop-uri pe această temă, ilustrând
deosebitul potențial proiectiv creativ și autorestructurativ care se
19
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ascunde în fiecare dintre noi - tot de noi depinzând dacă îl lăsăm sau
nu să se manifeste:

 Precizări și concluzii privind valențele diagnostice și
terapeutice ale utilizării tehnicii „M-Origami” în procesul
dezvoltării personale de grup
Experiența cu această tehnică demonstrează că nu întotdeauna
este nevoie de tehnici și materiale sofisticate pentru ca o persoană să
se dezvăluie și să se surprindă pe sine însăși, în procesul de explorare
și dezvoltare personală prin psihoterapie de grup. Ceva simplu și la
îndemâna oricui (coli albe A4) poate scoate la iveală frământări
emoționale și aspecte semnificative, ceea ce subliniază încă o dată
marea forță a suportului proiectiv în psihoterapie (în particular, în
T.U. și maniera în care se face apel la el în această metodă).
Nu întâmplător, exercițiul „M-Origami” conține etapa în care
20
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fiecare alege un element adus/un obiect construit simbolic de
altcineva și se conectează cu ceilalți membri ai grupului. Tehnica
permite și analiza și lucrul individual sau focusarea pe rând asupra
fiecărui membru într-un grup, imediat după realizarea construcției
personale. Însă grupul terapeutic are avantajele sale, la care merită să
apelăm, fundamental fiind acela de a pune în context, în cadrul social
trăirile, emoțiile, dorințele, temerile și speranțele fiecăruia, potențate
și reliefate de întâlnirea cu ceilalți membri ai grupului. Grupul
funcționează ca suport de proiecție în același timp, dar și ca sursă de
inspirație: „Ce m-a atras la?”, „Ce pot învăța de la?”, „Ce am în
comun cu?”, „Ce are X și eu nu am?”, „Ce mi-ar plăcea să am?”, „Ce
nu mi-ar plăcea?”, „Ce mi-aș dori să îmi ofere?”, „Cine sunt, așadar,
EU?” – sunt doar câteva dintre întrebările-ghid de explorare folosite
în cadrul utilizării tehnicii.
Și toate acestea în baza unor alegeri inconștiente, intuitive,
bazate pe o comunicare subtilă la un alt nivel decât cea rațională
(explicită) – pentru că, să nu uităm, subgrupurile de analiză creativă
se alcătuiesc spontan, de la început, înainte ca fiecare să descrie ce
element a adus și ce a modelat. Înainte de a se verbaliza ceea ce
crede fiecare că a adus în grup, alegerile și activările proiective sunt
libere, mediate de forța inconștientului individual și grupal. (Folosim
formularea „ceea ce crede fiecare că a adus în grup”, pentru că și
pentru fiecare persoană în parte prima impresie se poate schimba,
odată ce travaliul terapeutic progresează și se devoalează sensurile
ascunse, simbolizate, atribuite, engramate în elementul/evenimentul
ales și în reprezentarea acestuia.)
Se remarcă și faptul că în unele cazuri am punctat o temă de
explorare cu care pleacă acea persoană de la grup – dezvoltarea
personală este un proces continuu de autodescoperire, atingerea unui
palier fiind condiționată de acumulări anterioare de elemente
edificatoare sau blocante, presante, care ating mai întâi o anume
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tensiune, înainte de a putea deveni „vizibile”, abordabile și
„rezolvabile”; exercițiul de față este deci o etapă în acest proces
perpetuu, practic (importantă, dar doar o etapă).
Analiza conținuturilor simbolice ale improvizației creative prin
M-Origami, așa cum decriptează și asociază în explicațiile lor înșiși
subiecții, vorbind despre viața lor, relațiile dintre obiectele-simbol
investite cu semnificații proprii (ex. relația cu pierderile, cu familia,
cu ei înșiși, cu anumite evenimente cu impact emoțional neintegrate)
catalizează spontan un șir de resemnificări și conștientizări. Astfel,
proiecțiile simbolice și verbalizarea lor „refac” interiorul – scenariul
inconștient care păstrează și încifrează trăirile, cognițiile și
comportamentele „îngropate”, reprimate, refuzate defensiv, dar
menținute în memoria afectivă la acest nivel inconștient.
Externalizarea și reordonarea lor cu sens devine nu doar eliberatoare,
cathartică, ci și reprocesată, asumată, acceptată, integrată. În
consecință, nivelul stresului interior scade ca urmare a acestui proces
reconstructiv spontan, provocat (indus) de tehnica facilitatoare,
având ca efect integrarea unor traume, clarificări cognitive și
schimbări atitudinale și comportamentale - altfel spus, un efect de
maturizare cognitiv-afectiv-relațională.

*

*
*
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Călătorii meditative prin labirintul interior:
experiență de dezvoltare personală în grup
Psiholog drd. Monica Iuliana POPESCU2,
Psihoterapeut Jeanina CÎRSTOIU3
Labirintul, încrucișare de drumuri – unele fără ieșire –, născut
din contopirea crucii cu spirala (simboluri străvechi – lumea și rotația
ei eternă) este un simbol cu conotații diferite ce concentrează idei
despre naștere, renaștere, viață, moarte și divinitate.
Cuvântul labirint este descoperit pe două tăblițe din Creta,
printre ruinele palatului din Cnosos. Legenda labirintului lui Dedal
(arhitectul regelui Minas) este spectaculoasă și se datorează poveștii
de dragoste dintre Ariadna (fiica regelui) și Tezeu pe care îl ajută să
iasă din labirint după ce se luptă și-l învinge pe Minotaur.
Călătoria prin labirint are mai multe etape: pătrunderea în
labirint, găsirea Centrului, lupta cu Minotaurul și învingerea acestuia
(metaforă pentru învingerea obstacolelor) și ieșirea din labirint cu
ajutorul firului călăuzitor al Ariadnei.
În Evul Mediu labirintul devine o metaforă pentru „Calea
cunoașterii”, „Calea către sine”, „Calea cunoașterii de sine”.
În orice perioadă, călătoria prin labirint a fost o metaforă
pentru drumul prin viață, în aspectele lui provocatoare. Pornind de la
starea actuală la starea dorită ne imaginăm drumul drept. În
momentul în care începem să îl parcurgem, labirintul se desfășoară în

2
3

E-mail: mipopescu64@gmail.com
E-mail: ajnanina@yahoo.com.
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fața noastră cu toată bogăția sa de provocări.
Îl parcurgem treptat și pe măsură ce găsim drumul prin el,
creștem. Pentru a ieși din el trebuie mai întâi să ajungem în centru,
să-i găsim sensul și semnificațiile. După aceea, toate încercările de
pe parcurs își arată roadele, iar marcajele pe care le-am lăsat pe
traseu ne asigură ieșirea.

Fig. 1 – Marcaje ale traseelor parcurse în labirint

Strategiile de parcurgere a labirintului meditativ, în imaginație
sau cu creionul pe hârtie sunt modele miniaturale ale strategiilor de
parcurgere a labirinturilor din lumea reală: căile dintre obiective și
împlinirea lor, căile de comunicare interumană, căile pe care le
urmăm ascunzând câte un secret în minte și corp și redescoperindu-l,
căile pe care le alegem pentru a ne identifica și împlini misiunea.
Scopul workshopului-ului (desfășurat în februarie 2017 la
Constanța) a fost explorarea și accesarea resurselor interioare pentru
gestionarea situațiilor dificile, prin conștientizarea modalităților
concrete de cartografiere și analizare a acestora și a găsirii de soluții
concrete de ieșire din impas.
Redăm, în continuare, fragmente din ghidajul meditativ (vocea
terapeutului jucând în cazul acesta rol de ,,fir al Ariadnei”) precum și
24
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câteva linii de explorat, direcții de conștientizare a ieșirii din labirint.

Fig. 2 – Modele posibile de ,,hărți”

,,Vei experimenta astăzi, vom experimenta împreună, o
călătorie specială, pentru care nu e nevoie nici măcar să te ridici de
pe scaun, o călătorie aparent mică în spațiu și mai mare în timp, în
cel mai secret labirint, cu cele mai multe trasee, cărări și întoarceri
pe un drum scurt, între mintea și inima ta, trecând prin corp și
întorcându-te. În toată această călătorie îți voi fi alături, ghidândute de la marginea labirintului, în drumul către centru și înapoi.
Traseul e provocator și ușor de parcurs în același timp; e
marcat cu amintiri, cu experiențe intense sau uitate, cu straturi
depuse în jurul comorilor, cu cicatrice și pansamente rămase pe răni
vechi sau noi, cu momente de frig și de căldură, cu senzații aspre și
netede, cu fiori și frisoane, cu nevoia de a te întinde, de a te ghemui
sau de a te strânge în tine însăți, de a deschide larg brațele și de a te
strânge tu însăți în brațe. (...)
Te vei plimba mai întâi cu ochii închiși întâi pe suprafața
corpului tău, căutând zone pe care să le simți diferite, prin care să
poți intra în interior (parcurgerea corpului, cu indicații de relaxare).
Pe unde intri de obicei, care sunt locurile prin care lumea exterioară
25
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intră în tine, în încercarea de a (te) umple, de a satisface, de a te
invada, de a stabili contactul, legătura strânsă dintre interior și
exterior? Care sunt aceste zone? Sunt zone sensibile sau amorțite? Le
poți atinge, le atingi de obicei, treci des pe acolo? În ce parte a
corpului se află? Cum știi, cum știe mediul înconjurător că pe acolo
este intrarea spre centrul ființei tale? Ce senzații sunt la intrare? Sunt
senzații trăite intens, cu plăcere sau sunt senzații pentru care bați
îndelung și repetat la poartă pentru a le înregistra conștient? (...)
Ai ajuns la o intersecție și ai de ales drumul... obișnuința îți
sugereaza să alegi unul dintre trasee, care ți se pare cel mai
potrivit... mai oprește-te o clipă și întreabă-te: ce se petrece dacă
faci aceleași alegeri, iar și iar? Unde te-au adus drumurile tale
obişnuite și cât de aproape sau de departe ești de locul unde îți
dorești să ajungi? Ce se află la capătul fiecăruia dintre drumurile
tale obișnuite, pe care le faci mai mult sau mai puțin conștientă? Și
care sunt gesturile obișnuite de pe traseu? Care sunt ușile pe care le
deschizi și le închizi sau le trântești, ce anume devine mai accesibil
sau mai blocat cu fiecare trecere? (...)
Pășește în centru cu încredere și privește-l. Cum arată?
Explorează puțin peisajul din jur. E un spațiu deschis sau închis, un
peisaj natural, o încăpere sau un interior nedefinit? Ce culori
predomină? Simți nevoia să faci ceva anume, să modifici ceva din
ceea ce ai găsit? E ceva ce vrei să iei de acolo sau să lași acolo? Fă
orice gest dorești, orice acțiune care are sens pentru tine, iar în
momentul în care ai identificat sensul a ceea ce faci, poți ieși din
labirint, zidurile au dispărut pentru moment... iar tu te întorci aici și
acum, în ritmul cel mai potrivit... și revii alături de noi cu o
respirație profundă, deschizând ochii... (...)”
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Temele explorate (după ce, la finalul ghidajului meditativ,
participanții au ales modele de labirint în care să găsească drumuri
asemănătoare celor imaginate, și imagini metaforice pentru soluțiile alese)
- Care e locul pe unde ai intrat? Cum arată? L-ai găsit ușor?
- În ce măsură se potrivește călătoria din labirintul interior cu
traseul configurat pe labirintul ales?
- Care au fost locurile în care ai poposit mai mult? Dar locurile
în care te-ai învârtit în cerc sau pe care le-ai parcurs de mai multe ori?
- Cum ai ales calea atunci când ai ajuns la o intersecție?
- Ce ai simțit când ai ajuns în centru?
- Cu ce te-ai întors din călătorie? Ai un trofeu, o amintire, o
experiență de împărtășit?

Fig. 3 Imagini – suport proiectiv pentru descrierea călătoriei

În final, împărtășim și noi câteva impresii din călătoriile
prin labirinturi:
,,Nu ştiu de ce se pune un preţ atât de mare pe ieşirea din
labirint. Mi-aş putea petrece în el toată viaţa, explorând cu voluptate
fiecare culoar, fiecare curbă, fiecare zid pe care îl ocolesc sau prin
27
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care trec. Toate sunt provocatoare, savuroase, surprinzătoare, toate
cer şi oferă mai mult decât aş avea timp într-o viaţă întreagă să caut
sau să primesc. De-a lungul pereţilor stă scrisă toată ştiinţa şi toată
poezia lumii. Şi în funcţie de traseul pe care îl aleg în ziua aceea, cu
cuvintele care mi se preling prin faţa ochilor, pot să rescriu destine şi
poeme, pot să redescopăr şi să reacopăr înţelesuri pentru toate
minunile lumii. Căci toată lumea se află aici.
Iubesc marginile, limitele, pereţii de care mă sprijin şi de care
mă las îmbrăţişată, în care mă las scufundată… Când vreunul din
ziduri îmi opreşte pentru o clipă calea, e suficient să doresc cu putere
şi trec prin el, trecându-mi-l prin tot corpul, celulă cu celulă citindu-l,
savurându-l şi scriindu-mi la rândul meu pe piele înţelepciunea
proaspetei străpungeri. Ce intimitate mai mare mi-aş putea dori?”

Fig. 4 O experiență de căutare a drumului

,,Mă gândeam eu că trebuie să fie mai mult de-o cale. Oricum,
zidul nu avea cum să fie prea gros, așa că ar fi fost o variantă să îl
sparg, în loc să mă învârt în căutarea unei ieșiri. Sau puteam să îl
escaladez. Dacă așa fac de obicei? Mă rog, nu trec prea des cu
buldozerul prin ziduri... Dar sunt pregătit și pentru asta.”
28

VOL. 4, NR. 6, 2017

REVISTA DE TERAPII CREATIV-EXPRESIVE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ UNIFICATOARE

,,Am găsit drumul prin încercare și eroare. Cred că așa fac și în
viață; nu mă feresc să trec de mai multe ori printr-un loc, dacă nu
găsesc drumul de la început. Oricum, găsesc ceva interesant. Şi mă
întorc să marchez cumva locul pe unde am trecut, să știe și alții
măcar dacă e un drum deschis sau închis. Mi se pare important să
contribui cu o hartă pentru fiecare teritoriu nou prin care am trecut.”
*

*
*
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Metaforele Mișcării
Încotro mergi? Și... ce faci pentru a ajunge acolo?
Lect. univ. dr. Sorina Daniela DUMITRACHE4
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din
Bucureşti, Institutul SPER
Există o zicală care spune că „Where the mind goes, the body
will follow” („Acolo unde te poartă mintea, corpul te urmează”)...
Am pornit în călătoria metaforelor în cadrul workshopului
„METAFORELE MIȘCĂRII”, susținut de Andrew T. Austin la
București, în weekendul 3-5 martie, plină de entuziasm, curiozitate
și, mai ales, din dorința de a cunoaște un terapeut creativ, un trainer
care răspunde la orice întrebare, adoră provocările și abia așteaptă să
fie pus în dificultate. J. Andrew Austin, în stilul său dramatic, ne-a
oferit două zile și jumătate de experiențe „mișcătoare”, pline de
metafore și descifrări ale sensului lor. E un specialist plin de șarm,
competență, iar trainingul oferit a fost unul inedit, cu informații
multe, noi și utile, provocări, demonstrații și exerciții.
MM este o metodă pe cât de simplă, pe atât de complexă și de
fascinantă, un instrument extrem de folositor, care produce
schimbările dorite, un contact autentic cu nevoile cele mai profunde
ale clientului și... rezultate palpabile.
Ați auzit cu toții expresii ca: „L-a prins pe Dumnezeu de
picior”, „Cu dreptul înainte”, „Cu un picior în groapă”, „Fug cât mă
țin picioarele”, „Am simțit cum mi se taie picioarele”, „Am rămas în
4

E-mail: sorina_dumitrache@yahoo.com.
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picioare”, „M-a prins pe picior greșit”, „Cu un picior în groapă”, „Pe
picior de egalitate”, „Am dat cu piciorul”, „Am două picioare
stângi”, „Sunt pe picioarele mele”, „Trăiesc pe picior mare”, „S-a
aruncat la picioarele mele”, „Îmi bag picioarele” :P.

„Am fost arătat cu degetul”, „Îi dai un deget și îți apucă toată
mâna”, „A venit cu mâinile în buzunare”, „A mușca mâna care te-a
hrănit”, „A lua frâiele în mână”, „A avea mână liberă să…”, „A nu
mișca un deget”, „A sta cu mâinile în sân”, „A încerca marea cu
degetul”, „A se ascunde după deget”, „A-și ține mâinile acasă”, „A
32
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privi oamenii de sus”, „A fi privit de sus de către ceilalți”, „A avea
ochelari de cal”, „A lua vălul de pe ochii cuiva”, „A sta în umbra
cuiva”, „A vedea negru în fața ochilor” ș.a.
Acum, că vi le-ați reamintit, vă invit să observați dacă e vreuna
care descrie starea, situația voastră actuală (dacă nu, să o
identificați pe cea potrivită pentru voi) și să observați care e
poziția voastră în raport cu situația în care vă aflați și, în caz că
„vedeți luminița de la capătul tunelului”, să observați care sunt
pașii pe care îi faceți să vă apropiați de ea, adică pașii pe care
aveți nevoie să-i faceți pentru a vă îmbunătăți situația, viața chiar.
Asta în cazul în care sunteți „cu picioarele pe pământ” și în
contact cu experiența voastră.
În cazul în care vă simțiți „legați de mâini și de picioare”, „prinși
între ciocan și nicovală” sau „la marginea prăpastiei”, dați-mi voie
să vă spun că aveți ceva de lucru cu voi, poate chiar de crescut, mai
ales dacă sunteți „legați de fusta mamei” :P. Însă, așa cum
subliniază Andrew Austin („Metaforele Mișcării”, Andrew T.
Austin, suport de curs, Brighton, East Sussex, UK, 2016), „pentru
fiecare dintre noi, metafora este diferită, ea poate fi o călătorie, o
luptă sau un drum lin”.
Ceea ce înseamnă că tot ce ai de făcut e să nu mai „Bați
pasul pe loc”, mai ales dacă „Simți că te sui pe pereți!”, „Te
învârți aiurea într-un cerc” și „Nu știi unde vei ajunge dacă o ții
tot așa”. Aș rămâne cu o „pată pe conștiință” dacă nu ți-aș spune
că, în caz că „Nu știi la cine să mergi”, „Nu știi care este calea
corectă”, „Nu te poți decide ce să faci în continuare” ori „Nu știi
care este mișcarea potrivită”, specialiștii în MOM te pot ajuta să
„o scoți la capăt”, adică să-ți porți zilele cu sens, nu să treci prin
viața „ca gâsca prin apă”. Desigur, asta dacă nu vrei să-ți „tai
singur craca de sub picioare”.
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Credeți-mă („Iau asta cu mine în mormânt” :P), are dreptate
Andy când spune că „metafora reprezintă modul în care fiecare
dintre noi își înțelege propria experiență”. Iar modul în poate fi
„mișcată” această metaforă în stânga, dreapta, sus, jos, față, spate…
ne face stăpâni ai teritoriului nostru interior și niște călători fericiți în
nesfârșitul drum către noi înșine și către ceilalți.

Deci, care e metafora ta?
Așa că, înainte să te invit să citești câteva impresii ale celor
prezenți la workshop-ul revelator, îți reamintesc câteva întrebări cu
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care te-am bătut la cap în toată perioada asta și la care te provoc să
cauți răspunsuri (în interiorul tău): Unde sunt acum și care mi-e de
fapt locul? Încotro mă îndrept? Ce am de făcut pentru a ajunge
acolo unde îmi doresc? Care sunt pașii care mă conduc în direcția
dorită? Care e ritmul în care mă mișc? Ce e nevoie să schimb sau să
fac altfel?

Câteva feedbackuri ale celor prezenți la workshop:
„Am auzit pentru prima dată de Andrew Austin cu ocazia
lansării DVD-ului «Identity Panorama», realizat împreună cu Lucas
Derks (psiholog, trainer NLP și creatorul Panoramei Sociale). Timp
de câțiva ani, i-am urmărit în mod constant activitatea, citindu-i
cartea «The Rainbow Machine: Tales from a Neurolinguist’s
Journal», dar cumpărându-i și vizionând DVD- urile sale în care
prezintă diversele aplicații ale metodelor sale, IEMT (Integral Eye
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Movement Therapy) și Metaphors of Movement. Pe parcursul zilelor
petrecute în compania sa, paradoxal, cu toate că știam la ce să mă
aștept, am fost în același timp și surprins, deoarece Andy s-a dovedit
a fi cât se poate de congruent, respectiv exact la fel ca în modul în
care predă și lucrează cu clienții săi în sesiunile filmate…
provocator, entuziast, clar și concludent!” (psiholog Alexandru
Ioan Manea)

„Sunt foarte încântată și impresionată de acest workshop. Mi-a
plăcut foarte mult de Andy și consider că a fost o experiență în sine
să intru în contact cu o persoană atât de entuziastă, energică, sigură
pe ea și, nu în ultimul rând, inovativă. Știu din proprie experiență că
uneori fie și numai impactul cu alte structuri umane este de natură să
aducă o schimbare instantanee în propria structură, iar întâlnirea cu
Andy a fost unul dintre aceste cazuri.
Metoda MM mi-a plăcut, de asemenea, și cred că poate să
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funcționeze cu mare succes în mâinile potrivite, pentru că aduce
inovație, structură și un mod clar și simplu de a accesa informații și
soluții care în mod normal sunt extrem de greu accesibile.
Mi-au plăcut foarte mult și atmosfera, și oamenii de la
Cătretine, iar asta este la fel de important, pentru ca oricât era Andy
de bun... o atmosferă de slabă calitate putea afecta destul de mult
oferta lui. Pentru mine a contat faptul că am perceput acolo oameni
deschiși, curioși și, în același timp, neafectați de sindromul valorii
personale. Am fost la prea multe cursuri și workshop-uri de
dezvoltare personală prin metode new age, unde am găsit obositoare
nevoia asta a oamenilor de a arăta că au valoare, așa că a fost o
adevărată gură de oxigen să mă aflu într-un mediu relaxat din
punctul ăsta de vedere. Și asta a fost o experiență foarte frumoasă
pentru mine.
Una peste alta... MULȚUMESC!!!“ (psiholog Gabriela Dinescu)
*
*

*

„Mulțumesc, Andrew Austin, pentru că ne-ai dăruit foarte
multă cunoaștere, lumină, suport, încredere și, mai ales, o lecție și un
exemplu de profesionalism!” (coach Monica Speranța Toma)
*
*

*

„A fost un workshop grozav, dens și intens, în urma căruia
mi-a fost ușor să continui antrenamentul. Faptul că metaforele au o
structură clară, detaliată și că această structură poate fi învățată mi
se pare cea mai importantă ocazie de a experimenta realitățile. Sunt
mai conștienta de mișcare și de metaforele ei, pe care le traduc mai
repede în imagini. Sunt mai atentă în excursiile dintre emisfera
dreaptă și stângă, dintre teritorii și hărți, realitate și metaforă, dintre
realitatea mea și a celuilalt. Continui să studiez și să experimentez
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cu plăcere. Mulțumesc pentru efortul și generozitatea voastră și a
lui Andrew. Felicitări din toată harta mea!” (psihoterapeut
Jeanina Cîrstoiu)
În încheiere, îți mai spun un lucru, deloc lipsit de sens:
Păstrează mereu direcția potrivită și fă pași... cătretine.
*

*
*
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Trăire autentică & mișcare autentică în terapie:
Lect. univ. dr. Sorina Daniela DUMITRACHE5
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din
Bucureşti, Institutul SPER
Gânduri după workshop-ul ”PSIHOTERAPIE PRIN DANS ȘI
MIȘCARE – pași, proces, experiențe”, susținut de Prof. Univ. Dr. Jill
Bunce la București în weekendul 11-13 noiembrie 2016
Tare bine a fost! Suntem cu toții cu mult îmbogățiți
profesional și personal. Jill ne-a împărtășit o mulțime de taine ale
profesiei de dans-terapeut, ne-a facilitat experiențe personale
profunde și pline de sens, reușind să intrăm în contact cu fațete
misterioase ale ființei noastre, dar și să ne însușim o sumedenie de
exerciții și practici pe care să le aplicăm în profesia noastră.

5

E-mail: sorina_dumitrache@yahoo.com.
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În sfârșit, dincolo de mișcare și experiențe personale, am
primit un cadru conceptual și metodologic. Un know how al dansterapiei. Am aflat cum și pentru ce facem diferite lucruri. Am fost ca
dezlegați la ochi. Iar acum avem o idee despre cum să aplicăm
metoda asta altfel decât în orb.
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Sigur că drumul e lung. Însă este important să ne apropiem cu
interes și deschidere față de un domeniu care promite mult și să
integrăm aceste practici în munca noastră de terapeuți, convinși fiind
de utilitatea și beneficiile reale ale acestei abordări pe care le-am simțit
cu toții plenar în acest weekend.
Ne bucurăm că ne-am adunat cu toții pentru a face posibilă
această întâlnire în care fiecare dintre noi a descoperit lucruri noi
despre sine și un cadru practic și metodologic al exercitării profesiei
și prin prisma terapiei prin dans și mișcare.
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Va mulțumim tuturor pentru interesul manifestat față de
evenimentele pe care le organizăm și vă invităm să rămâneți în
preajmă și să veniți mai aproape… Cătretine:)
Iată mai jos câteva impresii ale celor prezenți:
„Vreau să vă mulțumesc pentru energia cu care m-ați umplut.
Jill este o persoană extraordinară, care a propus exerciții importante,
ce au trezit în mine niște procese deosebite. Cred că voi merge acasă
și voi mai resimți mult timp efectele acestui atelier. S-a trezit în mine
un apetit deosebit de cunoaștere, de experimentat. Cred că acest
atelier m-a învățat niște lucruri care mă vor ajuta mult în explorările
mele de dansatoare și în cele corporale.” (I)
„A fost un workshop complex, care a îmbinat teoria și practica
într-un mod foarte echilibrat. Am ajuns la niște profunzimi ale
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înțelegerii corpului și a efectelor mișcării pe care nu credeam că le
pot dobândi în doar două zile și jumătate. Procesul acesta a născut
căutări, dar a oferit și răspunsuri.” (II)
„Fix ca în fizica cuantică, am simțit azi, mai mult ca oricând,
că suntem particule interconectate care se influențează unele pe
altele. Încă nu am integrat experiența, dar am integrat (aproape că am
impregnat organic în ADN) iubirea necondiționată pentru tot
grupul.” (III)
„Mulțumesc pentru experiență! Suntem ceea ce iubim: povești,
respirații, petale și stări. A fost o experiență magică, pe care aș
repeta-o la nesfârșit. M-am conectat cu mine și cu ceilalți, m-am
separat de mine și de ceilalți, m-am abandonat experiențelor, chiar
dacă la început am încercat să le controlez. Am descoperit ce templu
minunat este corpul și cât de fidel este el emoțiilor. Am plâns, am
zâmbit, m-am înfuriat, m-am relaxat, am însoțit, m-am însoțit și am
preluat stări, am conținut.” (IV)

„O experiență intensă, eliberatoare, care m-a pus în contact cu
stări pe care nu îmi dădeam voie să le recunosc, să le exprim
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verbal. Am fost surprinsă să constat că, deși credeam că am
depășit și chiar integrat anumite experiențe dureroase, cropul meu
era încă blocat acolo, tensionat. Mă simt mult mai ușoară,
eliberată. Mulțumesc!” (V)

„Lucram deja cu majoritatea acestor metode, însă trecuse ceva vreme
de când nu mai lucrasem cu mine.(…) A fost un program foarte bun.
Mulțumesc din suflet pentru el și formatorului, și organizatorilor. Pe
curând, (VI)
„A fost un weekend plin de experiențe inedite, care mi-au adus o
nouă perspectivă asupra mea și a muncii pe care o fac. Vă
mulțumesc pentru organizarea workshop-ului și sper să urmeze și
o formare.” (VII)
„Mulțumesc! Pentru oportunitate, prietenie, profesionalism,
clarificări, bucurie! Pentru o altă modalitate de a mă dezvolta,
descoperi, trăi! Pentru energia pe care am împărtășit-o
împreună!” (VIII)
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„Alerg și dorm
Fără să văd, dar simt
Simt cum mă transform în mine
Cum curg către începutul vieții mele
De-atunci… când nu mă cunoșteam
Aud cum cerul atinge pământul
Cum sângele aleargă prin venele altcuiva
Care știe să mă adoarmă
Mă mișc în nemișcare
Fluid, sonor, cu gust de scorțișoară
Mulțumesc tuturor și fiecăruia în parte!” (IX)
„Workshopul a fost pentru mine ceva ce îmi este foarte util lună de
lună, în dezvoltarea mea personală și profesională. La fiecare
workshop de acest gen mă bucur ca un copil de întâlnirea cu ceilalți
și deseori cuvintele devin inutile pentru a descrie revelațiile pe care
le am în întâlnirea cu mine. Cum spun deseori, dacă am fi atenți să ne
ascultăm corpul și ne-am conecta cu înțelepciunea lui, comunicarea
dintre oameni ar fi cea autentică.
Și cu permisiunea ta, adaug la acest feedback, dicteul meu automat
că mover:
„Să las viața să fie,
Să chem ajutorul când strig de durere,
Să FIU când uit de mine,
Să mă bucur de nemărginire,
Să trăiesc ca norul de ploaie,
Să uit! Să uit! Să FIU! Să FIU!
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Eu, cea dintâia zi a venirii mele,
Eu, cea din ultima zi a Luminii pe Pământ.
Pe picătura de rouă stă întreaga lume a Universului tău minuscul,
Majuscul al Zeității din Tine.
“Pe curând” e “Acum”
Și lasă timpul să respire prin ochii tăi.” (X)

*

*
*
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Scurtmetraj: „Mohair”
Psih. Adela SZENTES6
Asociația ANAIS
Gânduri după workshop-ul ”PSIHOTERAPIE PRIN DANS ȘI
MIȘCARE – pași, proces, experiențe”, susținut de Prof. Univ. Dr. Jill
Bunce la București în weekendul 11-13 noiembrie 2016
M-am făcut una cu pământul, m-am tăvălit în dansul și muzica
mea fără sunet... dar sunetul era în mine. Am simțit fiecare petic de
carne de pe trupul meu... am simțit durerea în corp. Durerea în
mușchi... oase... simțeam nevoia să mă întind peste tot... să eliberez
durerea corpului meu.
La început, am simțit prezența celei ce mă veghea... martorul
tăcut și grijuliu. Apoi, am început să mă abandonez, știindu-mă
protejată... acolo, undeva! Am simțit-o pe ea că mă apără, că mă
protejează, că mă ghidează ca eu să pot... lângă mine... cu mine... în
mine... spre mine.
Am început a dansa în soarele dimineții mele... m-am așezat ca
la un răsărit al vieții. Eram în dansul meu, în răsăritul ființei mele...
fluidă, plutind... iar apoi m-am tăvălit pe pământ. Corpul meu avea
nevoie să își îndrepte fiecare segment, mușchi, ca și cum cineva mă
putea îndrepta din înghesuirea propriei mele dureri. Ca și cum corpul
meu era un ghem de ață groasă de mohair, pe care îl rearanjam într-o
țesătură fină... pe linii... pe verticale... îndreptându-mă tot mai mult.
Eram linii adânci și ondulate, care creau modelul sinelui meu nou,
dar din același mohair. Simțeam cum fiecare fir iese din mine spre
6

E-mail: adela.szentes@yahoo.com.
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univers, dându-mi voie să-mi balansez corpul ușor pe ele... în ele.
Apoi, prin mișcarea mea, am început să țes culori și curcubeie din
mine. Făcând din culorile universului haine pentru corp... și această
țesătură fiind corpul meu, care își are rost în lumea mea... Vin și
îmbrac diferite forme și culori care se fac văzute și nevăzute în
apusul și răsăritul sinelui meu.

*

*
*
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O călătorie către centrul… sufletului
Psih. Radu FILIP7
Colaborator Institutul SPER
Gânduri după workshop-ul ”PSIHOTERAPIE PRIN DANS ȘI
MIȘCARE – pași, proces, experiențe”, susținut de Prof. Univ. Dr. Jill
Bunce la București în weekendul 11-13 noiembrie 2016
Ne naștem și, imediat după aceea, începem să ne mișcăm. Ne
agităm, ne zbatem, ne târâm, ne rostogolim, mergem de-a bușilea,
apoi învingem gravitația și mergem în două picioare, alergăm,
țopăim, sărim, dansăm și zburăm (cei mai mulți, prin vise și idealuri,
dar unii dintre noi, care chiar sunt îndrăzneți, găsesc soluții pentru ași crește aripi mai durabile decât ale lui Icar și au grijă și să nu se
apropie de soare atât de mult încât să se ardă).
Mișcarea și dansul sunt permanent prezente în existența
noastră, chiar dacă uneori, paradoxal, trecem prin viață, dar nu
conștientizăm nici că înaintăm, nici unde ne duc căile pe care ni leam ales. Dar această mișcare e reținută de corpul nostru. Există o
memorie a mișcării, așa cum există o mișcare a memoriei. Iar
amintirile din cotloanele prăfuite și înghesuite ale vreunei porțiuni
din creierul arhaic pot fi readuse în centrul scenei, sub lumina
reflectorului conștiinței. Putem avea acces la amintirile noastre
kinestezice de odinioară pentru a le da un sens nou sau unul pe care-l
știam, dar îl uitasem undeva, pe drum. În față, în spate, la stânga, la
dreapta, sus sau jos, pășind apăsat sau mergând pe vârfuri, bine
ancorați în realitate sau cu capul în nori, cu gesturi sacadate sau
7

E-mail: radufilip@yahoo.com.
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fluide, lent sau alert, constrânși sau expansivi, atenți la ce se întâmplă
în jurul nostru sau călcând nepăsători peste trupurile (și existența)
celorlalți participanți la dans… toate acestea nu sunt decât câteva
dintre mișcările care ne pot purta în călătoria către centrul sufletului,
către descoperirea de sens și de sine.
Corpul şi mişcarea sunt legate indisolubil. Iar mişcare corpului
influenţează psihicul şi formarea personalităţii la fel de mult ca
mişcarea ideilor, poate chiar mai mult dacă luăm în considerare că
mişcarea este mult anterioară gândului şi este, de fapt, modul primar
prin care ne manifestăm, încă de la începutul existenței noastre. Iar
atunci când îi acorzi libertate corpului, acesta își (re)găsește ritmul
interior, permite conștiinței să aibă acces la experiențe care s-au
petrecut chiar înainte ca aceasta (conștiința) să se fi delimitat și să se
fi instituit în instanță superioară, coordonatoare și, din nefericire
(uneori), și inhibitoare.
Când vrei să faci toate astea, însă, ar fi bine să ai un ghid care
știe să-ți provoace, să-ți ghideze și să-ți conțină tot acest dans al
emoțiilor și sentimentelor, să te ajute să (re)găsești mișcarea
autentică. Pentru că ceea ce descriu eu este, de fapt, o sinteza a
informațiilor și trăirilor pe care le-am experimentat în cursul
weekendului de terapie prin dans și mișcare organizat de Cătretine și
coordonat de Jill Bunce, dans-terapeut, profesor universitar doctor la
Universitatea Derby din Marea Britanie, coordonatoare a
programului masteral „Terapie prin dans şi mişcare”. A fost un
weekend plin de semnificaţii, atât personale, cât şi profesionale. Un
weekend în care am descoperit că poţi dansa şi fără un fond sonor,
ceea ce, în loc să fie un lucru rău, e de fapt mai bine, pentru că te
ajută să-ți descoperi muzica interioară și să dansezi exact pe ritmul
pe care-l simți. (Și ce ritmuri extraordinare am ajuns să descoperim
până la finalul întâlnirilor noastre!)
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Eu am trăit astfel, din nou, bucuria mișcării și a dansului.
Așa că te invit și pe tine, când te vei ridica de unde ești așezat și vei
face următorul pas să fii atent la tine și la el. Unde te duce și care e
sensul și direcția lui? Fii atent la tine, descoperă-te! Află încotro te
poartă mișcarea ta (autentică)! Există chiar și riscul să afli ce
sălășluiește în centrul sufletului tău…
*

*
*
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Despre dragostea de oameni la
Facultatea de Asistență Socială
Lect. univ. dr. Sorina Daniela DUMITRACHE8
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din
Bucureşti, Institutul SPER

Studenții de la Asistență Socială sunt realmente deosebiți.
Mă simt norocoasă de fiecare dată când intru în contact cu ei,
când sunt în mijlocul lor.

8

E-mail: sorina_dumitrache@yahoo.com.
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Am învățat multe din relația cu ei. Sunt buni, iubitori și
realmente interesați de ceilalți, de binele social. Sunt profund
umani și maturi, dar cu o inocență bine conservată. Și o energie
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vitală fantastică, pe care am provocat-o de fiecare dată în
cadrul seminarelor de autocunoaștere, dezvoltare personală și
profesională.

Cred că cea mai valoroasă descoperire pe care ți-o oferă
contactul cu zona dezvoltării personale este aceea de a fi mai
bun. Mai bun în adâncul tău, cu tine. Mai bun în afara ta.
Profund uman. Conținător. Flexibil și adaptabil.
Recunoscător. Și asta învățăm în cadrul laboratorului de
„Autocunoaștere, Optimizare Personală și Profesională a
Asistenților Sociali”. Am exersat aici dragostea de sine,
sentimentul (auto)acceptării necondiționate, ne-am dezvoltat
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inteligența emoțională, creativitatea și am hoinărit prin

cotloane nebănuite ale ființei noastre pentru a intra în contact
cu nevoile noastre profunde, cu resursele noastre, pentru a
învăța să ne înțelegem mai bine pe noi și pe ceilalți, pe cei pe
care asistenții sociali îi însoțesc, îi asistă.
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Film, muzică, teatru, desen, povești și alte exerciții
experiențiale pentru optimizarea personală și profesioală a
asistenților sociali. Totul în cadrul laboratorului de
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autocunoaștere. Devoțiune, creativitate, vitalitate, gratitudine,
iubire față de profesie și oameni. Totul la SAS.
Nu pot reda în cuvinte cum m-am simțit la seminarele
de autocunoaștere. Cum ne-am simțit. Ca să înțelegeţi ce-am
trăit, și, parafrazând o studentă, gândiți-vă la un lucru care vă
place mult, mult, mult și cum vă simțiți în relație cu acesta...
Ei, trăirea asta am experimentat-o noi. Și nu o dată, de două
ori... Cam de... fiecare dată. N-a fost mereu ușor. A fost și
greu. Însă ne-am dat voie, prin exercițiile experiențiale, să fim
deopotrivă scenariști, regizori și... actori ai propriei vieți!
După voia inimii. Așa cum ne place și avem nevoie. Concret,
am fost noi înșine de fiecare dată, față-n-față cu limitele
noastre provocate și cu resursele noastre ce au ieșit la
suprafață cu emoție, energie pozitivă și talent nebănuit. Plus
iubire. Multă. Și recunoștință.
*

*
*
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Introspecție
Jurnal de autocunoaștere
Mădălina ZENCENCO9
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială,
Universitatea din București
I
Știam că viața mea e o sală mare, foarte mare, plină cu
oameni. (Cu cât înaintezi în vârstă, ajungi să fii înghesuit pe un
culoar și să te zbați să ajungi în partea cealaltă.)
Și iată că, într-o zi, am scris dorința mea pe-o coală albă...
Hai să ne rostogolim,
Hai prin ploaie să fugim
Hai într-o picătură să ne transformăm
Și apoi pe un plafon să ne strecurăm.
Să ne prelingem ușor,
Pe umărul unui trecător,
Să ne alegem un personaj
Și în fugă să facem un film de scurt metraj.
Hai să schimbăm rolul
Să vedem dacă ți se potrivește decorul,
Și dacă te cuprinde dorul,
Când îmi vei auzi ecoul.
9

E-mail: mady_zen@yahoo.com.
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Nu mă lăsa în singurătatea unei flori să pierd timpul fără nicio
utilitate,
Nu mă lăsa în singurătatea unui sentiment care nu mai poate, fără
șoapte să spună că te așteaptă sa vii de departe.
Nu mă lăsa să plâng atunci când inima îmi spune că are nevoie de
simțiri,
Nu mă lăsa să îmi aștern trupul deoparte și să trăiesc din amintiri
Pentru că și tu știi bine, că amintirile sunt clipele de acum,
Pe care tu îți croiești un drum.
Plin de lacrimi aproape stinse, de un sărut cuprinse.
Mai spune-mi tu, că niciodată
Nu ai iubit o altă fată
Mai spune-mi tu că ai aflat
Că femeia are cel mai mare impact,
Asupra minții celui care o adoră în fața ei frumoasă
Dar care o ignoră atunci când ea stă într-un colț retrasă,
Mai spune-mi tu, chiar tu încă o dată
Că ploaia asta a fost dată
Pentru a îndepărta glasul cel obraznic care te bântuia când nu aveai
somn
Și că ploaia asta a avut un efect magic și te-a împins să rostești
solemn
Dacă nu cumva mă mai iubești și dacă un sentiment te rostogolește,
orbește
Și citești aceste versuri
Ce te fac să tremuri
Din răsputeri să strigi
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Vreau să spun adevărul iubitei mele
Vreau să știe că o să îi fiu însoțitor în zborul întregii vieții ei.
Astfel, în numele iubirii, astăzi voi dedica ziua nemuririi
Pentru că nemurirea este iubirea cea dintâi, care nu vrea să plece
nicicând de pe acest pământ, pentru că aici i-a fost dat să trăiască,
printre ziduri zidite ușor de un muritor care nu știa că va putea să
respire în zbor, printre pereți goi, printre toți cei care și-au jurat
adevăr, sinceritate și încredere, purtând verighete.
Verighete în semn de dragoste nebună,
Dragoste ce rostește numai noapte bună!
Mi se zbat emoții de iubire
Așa cum se zbate ochiul în orbită
Mi se sting amintiri urâte
Așa cum stinge pompierul incendiul, cu sacrificii multe.
Îmi apare un regret
Și mi se pare cam suspect
Că acum scriu o poezie,
Gândindu-mă la tine
Pe când, de fapt, totul a fost o fantezie...
*
*

*
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II
Ești un înger pierdut printre stele.
Ultima dată când te-am întâlnit, din întâmplare, mi-a picurat
sânge din suflet, pe mâna ta stângă.
Tot din întâmplare, am văzut că picătura a curs ușor pe
tine. M-am înspăimântat când te-ai uitat la mine cu ochii
tremurând și reci.
Ai fi vrut să mă gonești și să ștergi sângele. Dar te-a
împiedicat ceva. Amintirea avea o consistență mai dură decât cea a
picăturii mele de sânge. Așa că te-ai apropiat de mine și mi-ai spus:
"Voi recolta câte o picătură de sânge din sufletul tău în fiecare
zi până când amintirea pe care o am se va colora în roșu. Așa, nici
eu, nici tu nu vom mai avea de suferit. Amintirea mea se va contopi
cu sângele tău iar sufletul tău cu amintirea mea. Vom deveni
amândoi reci și vom îngheța și ne vom reveni abia când cerul ne va
aduce din nou aproape."
Dar stai... îngerii nu sângerează.

*
*

*

64

VOL. 4, NR. 6, 2017

REVISTA DE TERAPII CREATIV-EXPRESIVE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ UNIFICATOARE

III
Viața mea e un amestec de

"Bonjour"
"l'italiano"
"hasta el fin del mundo"

Viața mea se târăște încolo și încoace, aleargă dintr-un capăt
într-altul, dansează pe ritmurile continentului, mănâncă spaghete,
miroase a Chanel, se distrează amețitor dar se odihnește pe prispă,
în Bucovina.
Chiar dacă viața mea merge la studii în Australia, chiar dacă
adoră culorile steagului S.U.A, poate să obțină și o diplomă la
Oxford, dar nu uită să admire peisajul de la Pontus Euxinus.
Viața mea călătorește printre ochi de smarald, trup de zeiță,
zâmbet de Don Juan, miros de liliac, pizza, limoncello, jambon.
Viața mea e a Universului, iar eu sunt camaradul ei.
Viața mea știe să spună te iubesc, iar eu am obligația să o
îmbrățișez cu drag,
oriunde mă direcționează.
Și asta pentru că viața e numai una și eu îi sunt datoare: "Ubi
bene ibi patria".
*

*

*
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Metaforele casei mele
Conf. univ. dr. Roxana MAIER10
Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea
„Hyperion”, Bucureşti, colaborator Institutul SPER

Cred că nimic nu ne reprezintă mai bine spațiul interior decât
metaforele caselor noastre – felul unic
în care creăm fiecare căldura casei
noastre. Intrarea în orice casă ne aduce
informații, senzații, impresii despre
sufletul oamenilor din ea – pentru că
până la urmă cel ce locuiește în acea
casă vine zilnic acolo și trăiește acolo
nu orice viață, ci propria lui viață. Deci
casele noastre ne arată sufletul – dacă
sunt calde și primitoare este pentru că
și noi suntem calzi și primitori, dacă
sunt reci și austere este pentru că și noi
suntem așa. Deci casele noastre sunt o
altfel de metaforă a noastră. Vă invit deci să faceți cât mai
multe proiecte de casă pentru că ele ne leagă într-un fel
profund, total implicat de spațiile noastre – spațiul meu
interior oglindit, răsfrânt într-un spațiu exterior și invers, cel
exterior oglindit, trăit, savurat în cel interior. Casa reprezintă
unul din locurile privilegiate ale întâlnirii cu mine, iar felul
impalpabil dar indestructibil în care o legăm de noi înșine prin
10

E-mail: roxanamaierpsiho@gmail.com.
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obiectele ei, aranjarea spațiilor interioare, culori… sunt o
reflexie a sufletului nostru. Și pentru că vă invit cu adevărat
iată, poarta casei mele, unul din proiectele mele realizat
împreună cu soțul meu!

*

*

*
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Picturi realizate cu acuarele acrilice şi Watercolor
Diana Chelu11
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială,
Universitatea din București

Comuniune
„Îmi place să scriu despre viaţă, despre om... Admir arta. Sub toate
formele ei, de la pictură, poezie, proză, teatru şi dans până la arta
relaţionării interumane. Iubesc natura şi sunt impresionată profund
de frumuseţea personalităţii Creatorului ei.”
(Diana Chelu)

11

E-mail: diana.chelu1995@yahoo.com.
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Reverie

Pui de furtună

Oran (Verde - limba celtică)
70
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Viață

Luminile nordului
71
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*

*

*
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POEZIE TERAPEUTICĂ
Psih. Mrd. Ana-Maria IONIȚĂ12
Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din
București
Imaginea Universului
Lumină cenușie
și Centrul Eu,
în stânga sus
ești Tu,
alt fel de Centru
al Meu:
Divinitate,
iar Eu,
prelungirea-Ți.
Astfel Devin –
linia cea mai curată
de la Inimă
la om.
Mi-e pântece luna,
iar timpul – ghem
de secunde aruncat în
podul Universului.
Îmi simt inima
12

E-mail: ionitaanamaria1994@gmail.com
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în urechea stângă.
Sunt tristă,
dar în acest cerc
de Lumină,
unde sensul plouă
bătând,
îmi dau seama că
Sunt.
*
Călătorind în Cuvânt
Căutam răspunsuri
în tot felul de lumi.
Am strecurat marea
prin îmbrăţişări
de degete
și cu mâinile
crăpate de sare
îmi biciuiam retina,
ca pe un hoţ osândit,
care şi-a estompat
păcatul
în pântecele iertării.
Proptiți în praf
mi-erau genunchii,
dar tot ce găsisem
în acele lumi
au fost arsuri estetice.
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Până când,
într-o zi, am ajuns
în lumea de opal:
„Cel mai limpede Răspuns
e în Prezentul Întrebării” –
îmi răsunau în piept
cuvintele
și le ascultam
fără să știu
că inima
nu îmi mai era inimă,
ci toată Cuvânt.
De atâta înfricoșată
bucurie,
am vrut să
o iau la goană spre
Centrul Pământului,
sugrumându-mi
arterele.
Dar aici nu există fugă,
ci doar priveghere –
pereți incandescenți
și o bancă din lemn,
pe care timpul
s-a topit
mângâietor.
E lumea
mult așteptatelor
neașteptări,
unde Cerul se frânge
prin Zboruri
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de păsări adormite,
care ni se cuibăresc
în creștet,
murind...și înviind
în Taină,
împărtășindu-ne o Cină.
Cu penele-mi
vindecate,
ți-am scris sunete
pe portativ din
coaste.
Dar Tu îmi ești
oglindă mută,
zbucium
de Noi
șoptit în eter.
Și încă-ți scriu,
acum,
năvalnic,
amintindu-mi că
sălbăticia este doar
copilul dezmierdat
al recunoștinței
și că muzica
nu există fără tăceri.
Astfel,
cuvintele Ne răsună
în Cuvânt.
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RECENZIE
Umbre şi lumini: dezvoltare
personală de la A la ZEN
Autor: Sorina Daniela
DUMITRACHE

Lect. univ. dr. Mirela
ANGHEL13,
Facultatea de Sociologie și
Asistență Socială –
Universitatea din București

Am primit cartea Sorinei cu bucuria faptului că o voi citi
repede fiind o cărticică care încape în poșeta oricui și pe care o poți
lua cu tine fără să te deranjeze greutatea ei fizică. Ei, deși mică de
dimensiuni, cartea este profundă având elemente cheie despre
dezvoltarea personală. Am ținut cartea cu mine și, cu toate că am
terminat-o de citit, tot am sentimentul că nu-mi va părăsi poșeta
pentru un timp, pentru că simt adesea că mă pot întoarce la ea găsind,
de fiecare dată, lucruri care îmi vor reaminti că singura persoană în
care pot investi sunt eu însămi. Deci, îmi port ZEN-ul zilnic știind că
mă voi umple de ZEN când simt nevoia.
Scrisă într-un mod sensibil, cartea exprimă stări general umane
13

E-mail: mirela.boteanu@gmail.com
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cu care toți ne confruntăm. Sorina Dumitrache începe cartea cu o
invitație la o călătorie. Călătoria spre sine pe care ar trebui să o
facem zilnic. Cartea invită la o introspecție analitică obligatorie, dar
nu incisivă. Am spus, e scrisă cu delicatețe și sensibilitate, dar cu
greutate. Învață despre faptul că noi înșine suntem responsabili de
propria fericire. Arată indicii despre cum putem să găsim fericirea.
Indicatoarele pe drumul cărții sunt clare, concludente, utile. Oferă
rețeta de a-ți fi ție însuți prietenul cel mai bun. Invită la descoperirea
sinelui cu scopul de a scoate la iveală mărgăritarul care este în
fiecare dintre noi.
Citind această carte, e ca și cum sunt la cafea cu Sorina și-mi
vorbește prietenește, încurajându-mă că totul este bine. „Ești
responsabil, dragul meu cititor, pentru binele tău.” E ca și cum mă
determină să scot lucruri ascunse, de care eram conștientă, dar pe
care îmi era teamă să le exprim cu voce tare. Iar atunci când le-am
exprimat, realizez că acele lucruri fac parte din propria ființă și,
scoțându-le la iveală, simt că nu sunt atât de grotești pe cât le vedeam
eu în sinea mea. Ci doar sunt. Și dacă tot le-am identificat, atunci e
cazul să fac ceva cu ele. În bine, mereu!
Pe scurt, cartea învață despre iubirea de sine și iubirea de
oameni. „Asta-i dovada supremă de iubire, când accepți tot ce e
important pentru oamenii la care zici că ții” (p. 61). „Iubirea nu se
termină. (…) Cel mult se transformă (p. 62).
Cu siguranță, o împlinire aparte încolțește în suflet citind
această carte. O recomand, fără discuție!
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INTERVIURI
Interviu cu prof. univ. dr. Doru BUZDUCEA (II)

„Dacă ai curaj și ești purtător de busolă, poți vedea direcția, poți
vedea culmea la care vrei și poți să ajungi”
Pentru că interviul anterior acordat de către decanul Facultății
de Sociologie și Asistență Socială a Universității din București a avut
un impact puternic în mediul online, primind numeroase like-uri și
distribuiri din partea cititorilor, am decis să repetăm experiența. Și
aceasta pentru că repetițiile sunt bine-venite, mai ales atunci când
sunt centrate pe bine, pe afirmativ!
Parcurgând discursurile dvs. publicate pe blogul personal,
am observat importanța pe care o acordați optimismului, atitudinii
pozitive, în special atunci când vă adresați tinerilor, studenților,
care au, desigur, nevoie de sfaturi, fiind la început de drum. Având
79

VOL. 4, NR. 6, 2017

REVISTA DE TERAPII CREATIV-EXPRESIVE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ UNIFICATOARE

în vedere această – bănuiesc – apetență pentru retorică, ați fost
vreodată tentat sau vi s-a propus să intrați în politică?
Mai întâi de toate, vă mulțumesc pentru aprecieri, pentru
deschidere, pentru această revenire ce-mi oferă, iată, o nouă
oportunitate de a ajunge la inima cititorilor dumneavoastră, nu puțini
la număr. Și dacă îmi este permis un compliment, vă mărturisesc cămi plac întrebările pe care cu atâta măiestrie le formulați, mă
onorează, mă inspiră și totodată mă provoacă la noi destăinuiri.
Ca să vă răspund direct: îmi place și iubesc retorica, o pot
practica cu ușurință, dar nu m-a tentat niciodată și nici nu am de gând
să intru în politică. Îmi place însă să practic „politica” inimii mele!
Ceea ce și fac dintotdeauna. Nimic altceva. Doar ceea ce cred și ceea
ce simt! Iar dacă ar fi să valorific această apetență pentru retorică la o
scară mai mare, dacă asta vă întrebați de fapt, acest lucru ar fi posibil
și de dorit în cu totul o altă activitate, cu siguranță însă nu în politică.
În privința optimismului și a atitudinii pozitive, viața mi-a
demonstrat că orice experiență, că orice dificultate și chiar impasurile
existențiale majore – și nu puține – pot fi transformate în avantaje.
Cere timp, desigur! Aceasta ar fi cea mai importantă lecție învățată
atât de la viață, cât și din lecturile ulterioare pe această temă. Și-am
studiat viețile multor personalități care au făcut istorie.
În cartea „Asistența socială – o chemare, o misiune, un
destin” faceți referire la anumite nedreptăți pe care le-ați suferit
de-a lungul vremii. Cu toate acestea, Doru Buzducea „are busola
la el și atunci când toate drumurile duc spre sud” (sursa:
Facebook). Ce vă ajută să țineți direcția dorită, să vă urmați
visurile, să vă materializați proiectele, idealurile, indiferent de
obstacolele pe care le întâlniți?
Nu m-am dezis niciodată de matricea mea sufletească. Și-am
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ales să-mi păstrez demnitatea cu orice preț și în orice circumstanță.
În plus, păstrez în structura ființei mele acea credință necondiționată
într-un sens necondiționat, ca să-l parafrazez pe Viktor Frankl, o
opțiune personală care m-a ajutat pe termen lung.
Nedreptățile la care am făcut trimitere în albumul menționat
fac parte din viață, iar cu timpul le-am transformat în avantaje. Cu
ajutor de Sus, nu altfel! Mai ales acum, la început de an, cred că
merită accentuat și acest fapt. Dincolo de talent, de calități, de
contexte favorabile, de determinare și de capacitatea de a accelera
materializarea dorințelor, avem nevoie și de activarea credinței! Mai
ales atunci când dorim să realizăm lucruri trainice, proiecte temeinice
care să schimbe din temelii mentalități și care pot să dea un alt curs
evenimentelor! Iată secretul busolei care indică mereu nordul atunci
când toate direcțiile duc spre sud!
Revenind, știu din povestirile eroice ce mi-au fascinat
copilăria, iar apoi viața mi-a confirmat, că realizările nu se obțin
ușor, și că cel mai adesea izvorăsc și sunt fundamentate pe asemenea
experiențe cu mare încărcătură emoțională. Ca să concluzionez:
„măreția” coabitează cu suferința, mai ales cu cea de natură
sufletească. Răsfățații sorții duc cu ei deseori și astfel de adevăruri, și
astfel de realități. Istoria este generoasă cu exemple în acest sens, pe
care și dumneavoastră le cunoașteți. Desigur, în cazul meu e bine să
păstrăm proporțiile!
„În viață, țineți drumul drept!” Sunt cuvinte care vă aparțin,
publicate pe pagina dvs. de Facebook. Ce sfat aveți pentru cei ce
simt că drumul pe care merg este unul anevoios, alunecos și care
duce mai curând către o prăpastie decât către culmi? Dar pentru
cei care se simt blocați într-o intersecție cu mai multe drumuri și
nu știu ce direcție să aleagă?
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Să țină drumul drept! Acesta este sfatul. Pare o metaforă, și
chiar este, retoric vorbind. Dar a ține drumul drept înseamnă să-ți
urmezi inima și intuiția, căci atunci când alegi cu inima alegi și cu
mintea, nu există nicio contradicție între cele două. Drumul drept
înseamnă să-ți urmezi visurile, țintele, să nu te abați de la obiectivele
inimii tale, dar oare acest sfat nu-l întâlnim dintotdeauna și în tâlcul
multor povestiri? Metafora drumului drept o regăsim nu doar în
mitologie, ci și în multe alte creații, din mai toate domeniile vieții.
Drumul drept este mai mereu anevoios, uneori alunecos, alteori
traversează o prăpastie înfiorătoare, alteori este presărat cu intersecții
complicate, dar dacă ai curaj și ești purtător de busolă, poți vedea
direcția, poți vedea culmea la care vrei și poți să ajungi.
Puneți preț pe investiția în educație, în lectură. De multe ori
însă, ajungem să apreciem oamenii pentru calități precum
bunătate, maturitate, chiar dacă este vorba despre oameni simpli,
fără un nivel ridicat de educație. Care sunt învățăturile pe care leați preluat de la aceștia?
Drumul cărții conține învățăminte și valori transmise din
generație în generație. Pe lângă educația formală, la fel de importantă
este și educația informală, ba chiar aceasta poate face diferența în
anumite circumstanțe. Știința, cunoașterea, în genere, oferă plus
valoare vieții atunci când coboară în mijlocul mulțimilor, atunci când
aduc beneficii semenilor, iar asemenea calități ca cele menționate ne
determină să conștientizăm supremația legilor nescrise „scrise” în
inimile noastre. Apreciez și-mi place modestia oamenilor simpli,
demnitatea lor.
În drumul către sine, în exercițiile cotidiene de căutare a
propriului sens personal și profesional, care au fost lucrurile pe
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care le-ați luat mereu cu dvs.?
Concentrarea, determinarea, detașarea și cutezanța „urcatului
pe casă”, drumul drept, perseverența, modestia, capacitatea de a face
diferența, credința, pe scurt: drumul inimii! Toate acestea conduc la
încrederea de sine.
De multe ori în mesajele dvs. faceți referire la credință. Ce
sens personal dați acestui concept? Un crez personal, credință în
divinitate?
Pentru mine, credința a reprezentat totdeauna modalitatea de
a privi spre interiorul ființei mele, capacitatea de a intui și de a
materializa visurile, modalitatea de a activa ceea ce este scris în
mine însumi. Credința face parte din structura mea sufletească! Îmi
place să acționez prin credință! Cred în ceea ce fac! Îmi place ceea
ce fac și nu mă pot dezice de mine însumi! Și dacă e să fie, este. Și
de ce nu ar fi?
Sunteți preocupat de înălțimi, de culmi, la care faceți adesea
referire în scrierile și discursurile dvs. Care este relația dvs. cu
abisurile/adâncimile (lumii lăuntrice, cunoașterii umane etc.)?
Am o relație specială cu abisurile, cu adâncimile, cu văile, le
port cu mine, fac parte din istoria mea de viață. Cunosc și vârful, și
prăpastia, dar îmi plac și ador înălțimile, tocmai de aceea îndrăznesc
să vorbesc direct despre scopuri mari în viață. De acolo, de pe
înălțimi, de pe stânci, poți obține victoriile. De acolo vin izbânzile! E
un act de viziune, de credință, de caracter. În copilărie am urcat
deseori, la propriu, drumul la „Culme”, un deal abrupt, lung și
anevoios din zona bunicilor mei, iar ca să ajungi în vârf începi,
firește, de la firul ierbii, nu există scurtătură și nici altă cale! Odată
ajuns pe culme însă, nu-ți mai poți dori iar valea!
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Sunteți o persoană extrem de pasionată de ceea ce faceți, de
domeniul pe care îl reprezentați, sunteți dedicat multor cauze
nobile și implicat în multe proiecte. Când și mai ales la ce spune
Doru Buzducea nu?
Îmi place să intervin atunci când simt că este nevoie de
intervenția mea pentru a face diferența. Simt astfel de momente.
Apoi, îmi place perfecțiunea! Pot spune și „nu”, mai ales atunci când
lucrurile se abat de la perfecțiune. Experiența, cunoașterea și intuiția
îmi sunt aliați atunci când este „nu”! Avem voie să spunem și „nu”,
avem voie să ne răzgândim, totul e să ținem drumul drept!
Care este prețul succesului? Și cum reușiți să vă mențineți
proaspăt și actual într-o avalanșă de activități, presiuni și
responsabilități?
Este și un preț, altfel nu se poate, dar să-l lăsăm în sfera sa.
„Motorul vieții”, odată descoperit însă, poate fi atât de puternic,
încât, accelerând la maximum, poți deschide până și zăgazurile
cerurilor! Iar acesta ține de fiecare în parte, de structura sufletească a
fiecăruia.
Cei care vă urmăresc pe Facebook pot vedea că multe dintre
postările și fotografiile dvs. conțin ori sunt însoțite de mesaje
pozitive, menite a motiva, a încuraja. Anul 2016 este privit ca fiind
unul cu o încărcătură profund negativă (atacuri teroriste, drame
colective, artiști care ne-au părăsit și multe altele). Ieșim, așadar,
dintr-un an nu tocmai armonios. Cum ne putem „seta” pe „modul”
pozitiv pentru un nou început, 2017?
Gândind maximal! E o chestiune de alegere! Iată că v-am
destăinuit și sursa ce-mi dă puterea de a materializa visurile,
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proiectele, idealurile! Un an bun tuturor, plin de magie, de miracole,
de gânduri pozitive și o viață mai bună, pe măsura sufletului
dumneavoastră!

Citiți și: Interviu cu Prof. Univ. Dr. Doru Buzducea (I) din
numărul 5 al revistei ArtTe.
*

*
*
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Interviu cu prof. Jill BUNCE

„Experiența de
mișcare și dans
determină
terapeutul și clientul
să se conecteze în
profunzime cu viața,
permițând minții și
corpului să se
unifice”
Cu prof. univ.
dr. Jill Bunce, de la
Universitatea Derby,
UK, ați putut face
cunoștință în luna
aprilie a anului trecut
an, în cadrul celei dea VII-a ediții a
Conferinței de Psihoterapie Experiențială și Dezvoltare Personală
Unificatoare. Participanții la eveniment au putut afla mai multe
despre „Relevanța dansului și a mișcării în psihoterapie”, așa cum șia intitulat prelegerea dr. Bunce, dar au avut ocazia să asiste și la
workshopul „Semnificația corpului în terapia prin dans și mișcare”.
Dr. Jill Bunce a utilizat dansul ca pe o formă de artă în
comunitate timp de mulți ani. A urmat cursul de formare ca
psihoterapeut prin dans și mișcare la Centrul Laban, între anii 1991 și
1995, inițial fiind cadru didactic. În cartea „Nameless Dread”, în anul
2006, a publicat o parte din cercetarea sa în urma lucrului cu
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persoane cu boala Parkinson.
Ca dans-terapeut, dr. Bunce are o vastă experiență cu grupurile
vulnerabile precum persoane cu autism, cu dificultăți de învățare,
demență, adicții, lucrând cu clienți din diverse categorii de vârstă, de
la copii de 3-15 ani, până la persoane în vârstă. În anul 2010, dr. Jill
Bunce a pus bazele Masterului de Psihoterapie prin Dans și Mișcare
la Universitatea din Derby, despre care afirmă că este un curs creativ,
dinamic și experiențial.
De-a lungul carierei sale, a susținut ateliere și prelegeri în
Finlanda, Rusia, Grecia, Spania, România și Marea Britanie, în
cadrul Societății pentru Boala Parkinson, a Școlii pentru Asistente și
în alte școli și licee.
În anul 2012 a finalizat un proiect de cercetare comunitară în
colaborare cu Staffs University și a organizat un consorțiu intitulat
„Dance 123 BID”. Acesta din urmă a presupus investigarea efectelor
tulburărilor de alimentație printr-o reprezentație creativă și prin
ateliere dedicate adolescenților. Acest proiect a fost publicat și a
trezit un larg interes în domeniu și nu numai.
Cu prof. Jill Bunce v-ați putut întâlni de asemenea și în
perioada 11-13 noiembrie 2016, la București, unde a susținut
workshop-ul „Psihoterapie prin dans și mișcare - pași, proces,
experiențe”.
În primul rând, vă mulțumim pentru deschiderea cu care ați
răspuns invitației noastre de a veni în România și de a participa la
cea de-a șapte ediție a Conferinței de Psihoterapie Experiențială și
Dezvoltare Personală Unificatoare și pentru disponibilitatea de a
răspunde întrebărilor noastre și de a împărtăși cu publicul român
din experiență dvs. profesională de peste 30 ani. Lucrați ca dansterapeut de foarte mulți ani și în prezent coordonați programul
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masteral „Terapie prin dans și mișcare” la Universitatea din
Derby, UK. Cum s-a născut pasiunea dvs. pentru acest domeniu și
ce anume v-a determinat să creați acest master?
Întotdeauna am fost pasionată de dans, iar când am devenit
profesor, am început să conștientizez potențialul dansului și al
mișcării pentru sănătatea emoțională și socială. Am devenit și mai
pasionată când mi-am început formarea ca dans-terapeut, observând
beneficiile dansului și mișcării în viața adulților, în diferite contexte.
Procesul și experiența de mișcare și dans determină terapeutul și
clientul să se conecteze în profunzime cu viața, permițând minții și
corpului să se unifice pentru a genera schimbări în percepțiile și
comportamentele personale.
Terapia prin dans și mișcare este abordată și înțeleasă în
mod diferit de specialiști, în funcție de backgroundul lor academic
și cultural. Cum definiți dvs. dans-terapia și care credeți că sunt
competențele pe care ar trebui să le aibă un dans-terapeut?
Psihoterapia prin dans și mișcare oferă mijloace experiențiale
care conectează mintea și corpul, transformând percepția și viziunea
despre lume atât ale terapeutului, cât și ale clientului. Totul este
experimentat prin dans, mișcare și prin coregrafia expresivității
umane și relaționale. Oamenii se conectează unul cu celălalt la un
nivel profund prin intermediul dansului și al mișcării.
Este cunoscut faptul că mișcarea și dansul au efecte benefice
asupra stării noastre generale. Cu toate acestea, ele sunt prea puțin
integrate în procesul terapeutic. Cui se adresează terapia prin dans
și mișcare și care sunt principalele beneficii ale acestei modalități
de lucru?
Principalul beneficiu este reprezentat de utilizarea mijloacelor
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nonverbale de comunicare, conținuturile interioare conștiente și
inconștiente fiind exprimate prin mișcare – dansul relațiilor
interumane. Cât de mult suntem obișnuiți să zâmbim? Cine ne-a
învățat să zâmbim? Cine conduce și cine este condus într-o relație?
Ca și păsările, ne mișcăm și ne oglindim unul pe celălalt, totodată
atacând și apărându-ne prin intermediul corpului nostru. De
asemenea, folosim dansul ca mijloc social de relaționare și ca ritual.
Una dintre ariile dvs. de interes este lucrul cu persoanele
care suferă de boala Parkinson. În ce constă intervenția în lucrul
cu acești pacienți și care sunt principalele beneficii pe care aceștia
le au?
Până în prezent, efectele dans-terapiei în boala Parkinson au
fost conectate cu îmbunătățirea capacității de control motric și a
abilității de gestionare a aspectelor psihiatrice ale bolii.
Călătoriți mult și ați ținut workshopuri în diferite țări,
interesată fiind să dați mai departe cunoștințele dvs. și totodată să
vă conectați la cultura locurilor în care împărtășiți cu atâta
entuziasm din experiența dvs. profesională. Cum vi s-a părut
contactul cu publicul din România și care au fost provocările pe
care le-ați întâmpinat aici?
M-am bucurat foarte mult de experiență, pentru că sunt într-un
proces continuu de învățare. Fiecare cultură are multe rădăcini, iar
aceste rădăcini au amprente de mișcare. Provocarea a fost să pot fi în
concordanță cu nevoile participanților, și nu cu nevoile personale –
totodată să inspir, și nu să „predau”.
În calitate de specialist și deopotrivă participant la
workshopul pe care l-ați susținut în cadrul conferinței SPER de
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anul acesta, am remarcat un element nou la maniera dvs. de
lucru: nu folosiți suport muzical, motivul fiind acela de a nu
manipula starea participanților prin intermediul muzicii
(cunoscut fiind faptul că muzica poate crea anumite stări sau
poate masca dispoziția clientului, influențând demersul de
autocunoaștere, așa cum precizează și Flavia Cardaș într-un
interviu, și de a-i pune în contact cu muzica lor interioară, pe
care sunt încurajați să o exprime prin mișcare. Înțelegând
adevărata utilitate a acestei abordări, cu care specialiștii din
România nu sunt deloc familiarizați, vă rog să ne spuneți cum
răspund clienții dvs. la această manieră de lucru în ședințele
individuale și în cele de grup!
Folosesc muzică în procesul terapeutic, însă consider că uneori
ne mișcăm sau dansăm pe muzică fără să putem atinge profunzimea a
ceea ce mișcarea poate oferi. De exemplu, un bebeluș nu are
neapărată nevoie de muzică, dar un adolescent ar putea avea nevoie.
Care este motivul? Abordarea mea este fundamentată pe ideea de a fi
deschisă la cât mai multe posibilități, și nu de a întrerupe procesul este vorba, în principal, de relația creată între terapeut și client.
Profunzimile inconștientului au logica lor.
Profesia de dans-terapeut nu este recunoscută la noi în țară,
iar beneficiile acestei intervenții terapeutice sunt prea puțin
cunoscute, iar despre dans-terapia utilizată în ședințele individuale
nu se știe mai nimic. Nu avem programe masterale dedicate dansterapiei (deși se studiază dans-terapia în cadrul Școlii SPER și la
masterul de Psihoterapie Experiențială a Unificării – PEU,
Universitatea din București, iar până în prezent doar o teză de
doctorat a validat dans-terapia în manieră experiențială - lect.
univ. dr. Florin Vancea, sub coord. prof. univ. dr. Iolanda
Mitrofan, iar o alta este în curs de validare (psih. drd. Flavia
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Cardaș, sub aceeași coordonare). Care este statutul profesiei de
dans-terapeut în Anglia, în Europa și în lume?
Dans-terapia este o profesie în ascensiune și avem nevoie să
dezvoltăm mai ales partea practică pentru a putea deveni un mijloc
utilizat la scară largă.
De ce ați recomanda terapia prin dans și mișcare?
Deoarece am participat, la rândul meu, în acest proces și am
avut ocazia să văd transformările produse în viețile oamenilor prin
intermediul psihoterapiei prin dans și mișcare. Pot spune că
beneficiile se resimt atât la nivel profesional, însemnând acces la un
cadru conceptual, dar şi aplicativ, cât şi la nivel personal.
Ne bucurăm că ați acceptat din nou invitația noastră de a
facilita un workshop formativ pentru specialiștii din România. Ce
v-ați propus prin susținerea acestui workshop?
Principalul scop este să împărtășesc experiența și practica mea,
să asist la dezvoltarea acestei practici în România, astfel încât să
puteți beneficia de această profesie și de avantajele pe care le
dezvoltă și le promovează.
(Interviu realizat de psih. dr. Sorina Dumitrache, traducere
psih. drd. Flavia Cardaș, Violeta Pavelescu)
*

*
*
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Interviu cu psihoterapeut Andrew T. AUSTIN

Andrew
T.
Austin
este
psihoterapeut și creator al
abordărilor
Metaphors
of
Movement (Metaforele Mișcării)
și IEMT (Terapia Integrantă a
Mișcării
Oculare),
ambele
incluse în ediția din 2015 a
SAGE Encyclopedia of Theory
in Counseling and Psychotherapy. El este specializat în
lucrul cu Sindromul Membrului
Fantomă, alcoolismul, depresia,
problemele legate de greutate,
abuzul fizic, sexual și emoțional,
doliul, afazia și schizofrenia.
Cartea sa „The Rainbow
Machine – Tales from a Neurolinguist’s Journal”, publicată în
2007, a atras comparații cu lucrări ale unor nume precum Robert
Anton Wilson, Richard Bandler și Milton Erickson. De asemenea,
el este autor și coautor a 13 DVD-uri formative în lucrul
psihoterapeutic, abordând și demonstrând în ședințe individuale cu
clienți modalități de remediere a unor teme precum PTSD
(Sindromul de Stres Post-Traumatic), Sindromul Membrului
Fantomă, trauma, anxietatea și depresia.
Mai jos, vă invităm să citiți despre Metaforele Mișcării,
psihoterapie și calitățile unui psihoterapeut competent în viziunea
lui Andy.
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Pentru început, aș vrea să vorbim despre începuturile tale ca
terapeut. Ai fost format în Hipnoterapie și NLP, cum ai dezvoltat
abordările tale, Metaforele Mișcării și IEMT / Terapia Integrantă a
Mișcării Oculare, care sunt mai degrabă de natură experiențială?
La mijlocul anilor ’90 am intrat în contact cu Terapia EMDR
(Desensibilizarea și Reprocesarea Mișcărilor Oculare) și am început
să-i explorez posibilitățile. Ceea ce am observat imediat a fost modul
rapid în care o experiență traumatică poate fi eliminată doar prin
amintirea acesteia și prin mișcarea globilor oculari. Este o tehnică
simplă, pe care specialiștii în EMDR au reușit s-o transforme într-un
fel de „psihoteologie”. După aceea, am început să mă gândesc la cum
anume ar mai putea fi folosită această abordare și să observ și să
înțeleg mai ales situațiile în care aceasta nu funcționa. De exemplu,
am observat că nu funcționa în situațiile ce provocau anxietate
anticipativă, precum un interviu de angajare sau un examen pentru
permisul de conducere.
Drept urmare, am început să construiesc modele ale
diferitelor categorii de probleme tratabile prin mișcarea globilor
oculari și să dezvolt proceduri de tratament pentru fiecare dintre
aceste modele. Peste câțiva ani, un medic din zonă mi-a trimis un
număr mare de pacienți de-ai săi ce sufereau de anxietate cronică.
Acești pacienți păreau a fi complet rezistenți la toate tipurile de
tratament pe care le urmaseră până în acel moment, și, spre
dezamăgirea mea, nici eu nu i-am putut ajuta. Cu toate acestea,
informațiile pe care le-am adunat din acele ședințe mi-au dat
posibilitatea să dezvolt conceptul cel mai important al modelului
IEMT, respectiv Cele Cinci Tipare de Cronicizare.
Tiparele de cronicizare sunt acele tipare pe care clienții cu
probleme nerezolvate pe termen lung tind să le manifeste. Tiparele
comportamentale din acest caz au în comun sabotarea tentativelor
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terapeutice de a-și rezolva problemele, indiferent de natura problemei
și indiferent de abordarea intervenției terapeutice. Prin tratarea
acestor tipare direct prin IEMT, favorizăm apariția unei vindecări
mai naturale și mai spontane.
Ceea ce diferențiază IEMT față de alte abordări terapeutice
care implică mișcarea globilor oculari este tocmai această atenție
acordată Tiparelor de Cronicizare, cu toate că acum observ această
abordare integrată în alte abordări sau domenii, și, de cele mai multe
ori, fără citarea sursei originale.
Revenind, în vremea în care dezvoltam Tiparele de
Cronicizare, deja călătoream prin Marea Britanie pentru a preda în
cadrul unor workshop-uri de o zi ceea ce știam deja despre tehnica
mișcării globilor oculari. Noile informații pe care le-am adunat
ulterior despre cronicizare au extins aceste workshop-uri la nivelul
de cursuri de formare ca practician cu durata de două zile, iar
opțional cu și mai multe zile alocate pentru aplicații mai avansate.
Pe măsură ce am continuat să dezvolt pe parcursul anilor
această muncă, am început să merg din ce în ce mai profund înspre
domeniul Identității, iar tehnicile mișcărilor globilor oculari au fost
lăsate mai degrabă deoparte. Astfel, pentru a menține o claritate
considerabilă, am decis să împart noua mea muncă într-un nou
model, ceea ce a devenit într-un final „Metaforele Mișcării”, un
model aflat în prezent în plină evoluție, ce se axează pe lucrul
terapeutic cu identitatea și comportamentul clientului.
Ceea ce a declanșat începutul studiului și lucrului cu
metaforele a fost o conversație avută cu Charles Faulkner (psiholog,
trainer NLP, autor a mai multor cărți, DVD-uri și audiobook-uri; n.
trad.), care mi-a deschis o nouă zonă de explorare lingvistică față de
care fusesem complet ignorant până atunci.
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Precizai că folosești IEMT atunci când clientul are o
problemă de care nu este direct responsabil, în schimb, Metaforele
Mișcării le folosești atunci când clientul este direct responsabil de
propriile probleme. Poți să dezvolți un pic acest subiect?
Pot să spun, pentru început, că terapeuții au tendința de a-și
forma o opinie proprie legată de natura acestor probleme. Pe vremea
când EST (Erhard Seminars Training) era în vogă, unul dintre
conceptele lor afirma că nu există nicio victimă inocentă, practic, noi
contribuind mereu la propria noastră suferință. EST considera ca
trebuie să ne asumăm total responsabilitatea pentru condiția noastră
și să o conștientizăm. De exemplu, dacă cineva ar fi fost atacat în
plină stradă, acea persoană ar fi trebuit să-și asume responsabilitatea
pentru deciziile și alegerile luate și care au adus-o în acea situație.
EST acționa într-un mod brutal prin propriile metode, dar
participanții lor erau atrași de această abordare. Mulți participanți au
devenit „împuterniciți” față de momentele și situațiile în care puterea
nu le era accesibilă. Consider atitudinea EST potrivită atâta timp cât
există un consimțământ și o alegere conștientă ale participanților și
nu le este impusă celor care nu sunt dispuși să facă această alegere.
Un exemplu de impunere este scenariul de învinovățire a
victimei. De exemplu: „Ce i-ai făcut agresorului ca să-l determini să
te atace?”, „Cum anume era îmbrăcată victima violului?”, „De ce nu
ai încuiat mașina?”, „Ar fi trebuit să iei un taxi, nu sa mergi pe jos!”
și așa mai departe. Observăm această atitudine frecvent în curentul
„gândirii pozitive”, unde aceasta poate vindeca orice boală și
dizarmonie, astfel, dacă te îmbolnăvești se datorează faptului că nu
te-ai gândit la lucruri pozitive, „este vina ta că ai cancer, trebuia să te
fi relaxat mai mult”.
Un bun prieten de-al meu a murit recent din cauza cancerului
la plămâni, și în momentul în care le-am spus și altor persoane
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despre asta, prima lor întrebare a fost „era fumător?”. De cele mai
multe ori, nu-și dau seama de implicațiile a ceea ce-mi spun. Este o
nechibzuință. În ceea ce privește propriile mele probleme cronice de
sănătate, am și uitat numărul metodelor sau tehnicilor psihologice
care mi-au fost recomandate de către diverse persoane. Oamenii pur
și simplu adoră explicațiile simple, le place să aibă impresia ca
înțeleg situația, chiar și atunci când, de fapt, nu o înțeleg deloc.
În paralel, există și mult mai complexul model socialconstructivist, ce afirmă că mediul este forța guvernantă ce trebuie
schimbată și atâta timp cât aceasta nu are loc, oamenii nu pot fi făcuți
responsabili pentru suferința lor. Teoria social-constructivistă
postulează că locurile de muncă suficiente și bine plătite, educația
superioară, sistemul de sănătate eficient și numărul de locuințe
suficiente și așa mai departe reprezintă cheia pentru îmbunătățirea
bunăstării emoționale și mentale. Inegalitatea socială determină
problemele sociale și problemele ce rezultă din ea, așa că, pentru a-i
considera pe acești oameni responsabili pentru problemele lor, este o
altă formă de învinovățire a victimei.
Astfel, cei cu educație precară, fără loc de muncă și cu prea
puține privilegii sociale sunt mai predispuși la percepția de
contribuitori la propria lor suferință de către persoanele din clasele
sociale privilegiate. Astfel, social-constructivismul consideră
inegalitatea socială, guvernul și legea responsabile pentru problemele
oamenilor.
Toate aceste probleme sunt întinse de-a lungul unui spectru.
La un capăt avem mediul ce acționează precum o forță asupra
noastră, iar la celălalt capăt suntem noi, care acționăm la rândul
nostru precum o forță asupra mediului.
Motivul pentru care am dat acest răspuns destul de lung se
datorează faptului ca mulți practicieni nu au studiat sau nu s-au
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gândit prea mult la această temă. De cele mai multe ori, au o opinie
preluată din clasa sau poziția socială din care fac parte. Este un
aspect la care trebuie să fim cu adevărat atenți, deoarece putem trage
cu foarte mare ușurință concluzii eronate. Din păcate, rareori văd
atenția necesară acordată acestui subiect în lumea terapiei și a
dezvoltării personale.
Acestea fiind spuse, răspund astfel. Tind să folosesc IEMT în
contextul în care problemele clientului sunt rezultatul unor
întâmplări exterioare (ex: traume) și Metaforele Mișcării atunci
când clientul își alimentează problemele prin propriile
comportamente și roluri identitare.
Ca s-o exprim și altfel: IEMT reprezintă o acțiune de
remediere a unor sentimente neplăcute (cu părți de schimbare
generativă alături de modulele de identitate) și Metaforele Mișcării
reprezintă o acțiune generativă pentru comportament și identitate (cu
ceva acțiuni de remediere pentru sentimentele neplăcute).
Sau, ca s-o spun într-un mod și mai informal, atunci când
„viața te dă peste cap”, folosește IEMT și atunci când „îți dai singur
peste cap viața”, folosește Metaforele Mișcării („when life fucks
you up, use IEMT, when you are fucking up your life, use
Metaphors of Movement”).

„Metaforele Mișcării” – care este motivul pentru care
consideri mișcarea atât de importantă, încât i-ai dedicat o întreagă
abordare terapeutică?
În ceea ce privește această întrebare, pot să-ți spun că există un
secret codificat în numele ei și dezvăluit treptat pe parcursul
parcurgerii și învățării în profunzime a acestui model. Numele își are
originea într-o referință pe care Steve Andreas (psihoterapeut, fost
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asistent al Virginiei Satir, formator NLP, autor a mai multor cărți si
DVD-uri; n. trad.) a menționat-o într-o postare pe blogul său despre
una dintre primele mele prezentări ale acestei metode, pe vremea în
care încă nu îi găsisem un nume.
Pe vremea aceea, îmi concentram atenția asupra „stărilor de
blocaj”, respectiv probleme de natură emoțională ce nu lasă persoana
să înregistreze progrese în propria viață. Abia mai târziu am aflat că,
în 2005, Charles Faulkner publicase deja un seminar înregistrat audio
intitulat „Worlds Within a Word: The Metaphors of Movement and
Change” („Lumi într-un cuvânt: Metaforele mișcării și schimbării”),
așa că poate adoptarea acestui nume a fost cumva neplăcută, dar a
devenit populară sub acest nume și așa a și rămas denumită până în
ziua de azi.
Astăzi, această muncă s-a dezvoltat dincolo de „mișcare”,
dar Metaforele Mișcării este un nume bun, per total, pentru
această abordare.

Un concept important al Metaforelor Mișcării este cel al
„Încălcării Granițelor”. Ne poți povesti puțin despre el?
Spre deosebire de Tiparele de Cronicizare din IEMT, care au
reieșit din dezvoltarea acestei abordări, Încălcarea Granițelor nu a
reieșit din Metaforele Mișcării în primii ei ani de dezvoltare. Acum,
că au fost codificate, ele reprezintă conceptul principal al
Metaforelor Mișcării. Ca să explic conceptul de „Încălcare a
Granițelor” pe înțelesul său adevărat, mi-ar lua foarte mult timp, așa
că cea mai bună explicație este dată în cadrul sesiunilor de formare.
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Abordarea ta, Metaforele Mișcării, are aplicații și în alte
domenii, nu numai în terapie, cum ar fi, de exemplu, afacerile și
banii. Cum vezi relația dintre o abordare terapeutică și mediul
de afaceri?
Terapia înseamnă, pe scurt, oameni comunicând cu alți
oameni, mediul de business reprezintă oameni comunicând cu alți
oameni. Metaforele Mișcării se axează foarte mult pe explorarea
comunicării umane, plecând de la temele începute odată cu apariția
NLP-ului. Cu toate că Metaforele Mișcării nu vor putea învăța pe
cineva cum să conducă și să dezvolte o afacere, această abordare
poate ajuta foarte mult la înțelegerea a ce anume se comunică și a
intenției comunicării, fie a clienților, fie a celor implicați în businessul propriu-zis.
Ca atare, cea mai bună aplicație a Metaforelor Mișcării în
mediul de business, respectiv în ceea ce privește managementul,
este menținerea unor canale potrivite de comunicare și congruență
dintre mesajele primite și cele intenționate. O problemă des
întâlnită în orice efort omenesc este faptul că nu reușim să aliniem
mereu ce anume intenționăm să comunicăm cu ce anume este
înțeles de către ceilalți. Metaforele Mișcării pot să rezolve în mod
eficient aceste dificultăți.

În opinia ta, care sunt calitățile unui terapeut eficient? Ce
anume trebuie să facă și cum trebuie să fie pentru a fi competent?
Încă nu știu răspunsul la această întrebare, cu toate că m-am
gândit și eu la ea de multe ori pe parcursul anilor. Un aspect pe care
majoritatea terapeuților și coach-ilor l-ar putea îmbunătăți este
disponibilitatea de a studia mult mai mult și de a se concentra mai
adânc asupra subiectelor cu care se întâlnesc în munca lor.
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De asemenea, cred ca un Ego mai mic și o atitudine mai umilă
ar fi bine-venite. Și, de asemenea, daca ar putea avea și un simț
teatral, dramatic mai dezvoltat, ar fi și mai bine.
Charles Faulkner m-a sfătuit să studiez actorie. Ceea ce am și
făcut, și a fost unul dintre cele mai folositoare lucruri pe care le-am
realizat pentru formarea mea ca terapeut. Actorii școliți cunosc
aspecte importante ale psihologiei umane pe care psihologii și
terapeuții, din păcate, nu reușesc să le observe.

La ce se pot aștepta participanții din cadrul primului
workshop Metaforele Mișcării din România? Ne poți transmite
câteva cuvinte pentru ei?
Așteptați-vă la neașteptat, pregătiți-vă să fiți puși la încercare,
provocați! O să fie distractiv!

Andrew T. Austin a coordonat în premieră în România un
workshop de introducere în metoda sa, Metaforele Mișcării, în
perioada 3-5 martie, la București.
Pentru mai multe informații despre activitatea lui Andrew T.
Austin, vă invităm să vizitați: http://andrewtaustin.com/

(Interviu realizat și tradus de către psih. drd. Alexandru
Ioan Manea)
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MODELE DE URMAT
Atunci când fizica și psihologia se întâlnesc
Psiholog Lavinia Gana14
O cunosc pe Roxana* de când eram copil, dar cel mai mult neam apropiat când eu eram studentă la psihologie, iar ea tocmai își
deschisese cabinetul. Pot spune că de atunci și până am ieșit la
limand din punct de vedere profesional a fost mereu lângă mine.
Parcursul ei profesional este un real model pentru mine, din
multe puncte de vedere. Roxana a profesat mai întâi ca fizician, dar
după aceea a simțit că îi lipsește ceva și a făcut și Psihologie. Iar de
atunci tot face psihologie. Spun că tot face psihologie pentru că știm
cu toții că această profesie se învață mereu, nu ajunge niciodată cât
știi. Ceea ce mă impresionează în primul și-n primul rând la Roxana
e faptul că e pregătită mereu de mai mult, își dorește mereu să-și
depășească limitele. Niciodată nu s-a dat bătută, nu a trădăt profesia,
chiar dacă uneori profesia a trădat-o pe ea. Continuă pe acest drum și
chiar dacă azi i se închide o ușă-n nas, mâine sigur i se va deshide o
fereastră. Și astea toate pentru că își iubește nespus de mult meseria,
pentru iubește omul.
A fost primul om care mi-a pus în palmă semințe de meserie și
m-a învățat cum să le cultiv. Și nu a făcut asta doar cu mine, ci cu
mulți studenți și foști studenți de-ai ei. A împărtășit experiența ei
profesională cu ceilalți, cu dăruire și pricepere. Știa că facultatea nu
oferă suficiente informații, și lovindu-se de multe situații concrete, a
învățat singură să le gestioneze, iar apoi i-a învățat și pe alții.
14

E-mail: xamalian67@yahoo.com
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Am ajuns psihoterapeut experiențialist tot „din cauza” ei. A
fost prima care a adus în micul nostru târgușor formarea în
psihoterapie și m-a înscris și pe mine în grup. Și de atunci pot spune
că am fost sigură că sunt pe drumul cel bun.
Ceea ce admir la ea este creativitatea, care am impresia că mie
îmi lipsește cu desăvârșire. Deși eu am terminat doar profiluri
umaniste, iar ea s-a format inițial ca fizician, paradoxal (sau nu) e
mult mai creativă decât mine. Și aici simt că mai am încă de învățat
mult de la ea.
Așadar, Roxana este pentru mine un model, pentru că este în
continuă dezvoltare de sine, pentru că dăruiește necontenit celorlalți,
atât personal, dar și profesional, pentru că este o persoană deosebit
de organizată și stăpână pe sine. Și mai știu că oricând o sun, chiar
dacă ne despart câteva sute de kilometri, va fi acolo cu un sfat.
Cred că asta mi-aș dori și eu să dau mai departe: dăruirea
pentru ceilalți, profesioniștii tineri la început de drum. Asta pentru că
și eu am fost cândva începătoare, iar cineva a avut încredere în mine.

* Roxana Maier este psihoterapeut P.E.U., conferențiar
universitar doctor la Universitatea „Hyperion” București, are
competențe în psihologia muncii, organizațională și transporturi,
psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, psihologie
clinică, este trainer NLP, coach. Este autor a 14 cărți de specialitate.
Dincolo de domeniul de specializare, preocupările sale au dus spre
desen, pictură, artizanat, o carte de beletristică, două cărți de bucate.
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