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O altfel de… „haită”
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Dintotdeauna am iubit animalele... Câinii, însă, au fost cei față
de care avem o mare afinitate și cu care ne-am intersectat cel mai
des. A avea în preajma ta un suflet dintr-o altă specie, să te bucuri de
prezența și afecțiunea lui necondiționată, iar el de grija și atenția ta,
reprezintă o șansă extraordinară de a te descoperi și de a-ți dezvolta
empatia. Sintagma „animal de companie” nu mai reprezintă o
necunoscută pentru aproape nimeni. De asemenea, rolul pe care îl
îndeplinesc pentru aparținători este din ce în ce mai nuanțat. Multe
animale de companie sunt considerate membri ai familiei, cei mai
buni prieteni – care nu judecă și te acceptă necondiționat –, un
partener de joacă pentru copiii din familie, un liant social, proprii
„copii”, un catalizator, în general, o sursă de afecțiune și tovărășie.
Pentru persoanele singure reprezintă, poate, relația în care afecțiunea
este prezentă și constantă în timp ce, pentru alte persoane reprezintă
un mijloc de evidențiere a statutului și identității, o altfel de „carte de
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vizită” (Octavian Rujoiu, coord., Psihosociologia vieții cotidiene.
Despre interacțiunea om-animal, Editura ASE, 2014). O relație cu
un animal de companie trebuie să implice cel puțin patru elemente
fără de care, credem noi, ar fi imposibil să se construiască:
responsabilitate, respect, încredere și atașament/afecțiune. Din
păcate, din cauza lipsei de educație, realitatea ne demonstrează
contrariul. Există însă și foarte multe exemple pozitive care ne arată
că nu ne-am pierdut umanitatea și respectul de sine ca ființe raționale
ce ne considerăm a fi. Pentru a înțelege complexul context al
interacțiunii om-animal în general și al celui cu cel mai „bun prieten”
al omului în particular, amintim aici două lucrări de actualitate:
Companion Animals in Everyday Life. Situating Human-Animal
Engagement within Cultures (2016), Palgrave Macmillan, editată de
Michal Piotr Pręgowski, asistent universitar la Warsaw University of
Technology și Men and Their Dogs. A New Understanding of Man’s
Best Friend (2016), Springer, editată de Christopher Blazina și Lori
R. Kogan, profesor de psihologie la New Mexico State University,
respectiv psiholog și conferențiar universitar la College of Veterinary
Medicine and Biomedical Sciences at Colorado State University.
Prima lucrare analizează, în context intercultural, relația dintre
oameni și animalele lor de companie, accentul punându-se pe modul
în care se construiește această relație în funcție de implicațiile și
valorile culturale, sociale și istorice. Cea de a doua lucrare,
particularizează această relație, referindu-se la interacțiunea dintre
om și câinele său, ca animal de companie, în diferite contexte sociale
precum și la beneficiile aduse în plan psihic și fizic. Iată de ce, putem
spune că relația pe care o stabilim cu animalul de companie este
specială și unică în felul ei. Sunt mai multe aspecte care influențează
această unicitate. În primul rând, contează contextul responsabil
pentru apariția câinelui (sau a altui prieten) în viața ta, emoțiile pe
care ți le declanșează prima interacțiune, contactul vizual pe care îl
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stabilești sau, din contră, lipsa acestui contact, starea emoțională în
care te afli tu, omul, și, nu în ultimul rând, ceea ce îți spune cel de-al
șaselea simț. O să ne spuneți, pe bună dreptate, și... dacă nu ai acest
al șaselea simț ce se întâmplă? Nu se întâmplă nimic... doar că,
datorită relației pe care o vei stabili cu noul prieten, vei putea să
descoperi că intuiția există și că, în multe momente, vei împleti, întrun mod înțelept, rațiunea cu simțirea oferind, astfel, intuiției
posibilitatea de a se manifesta. Inutil să mai spunem că menționăm
aceste aspecte atât în contextul informației dobândite prin
parcurgerea literaturii de specialitate, în urma cercetărilor pe care leam întreprins în această arie de cunoaștere științifică, cât și din
propria experiență.
Și dacă ne referim la experiență, în continuare vom face
referire doar la ultimii 11 ani. Luna noiembrie, anul de grație 2006,
într-o seară rece și ploioasă ne întorceam de la facultate și, obosiți, ne
adresam întrebări profund existențiale „Ce mâncăm… așa… ceva
mai ușor”. Intrăm în scara blocului, ne apropiem de lift și… surpriză:
pe ușa din spate, larg deschisă, intră o cățelușă maron-roșcată foarte
slabă, aparent voioasă în ciuda faptului că arăta de parcă era scoasă
dintr-o mașină de spălat cu program de centrifugare inclus. S-a uitat
fix în ochii amândurora. De fapt, ne-a scanat, pe rând, acordându-ne
fiecăruia dintre noi atenția cuvenită. Interacțiunea inițială am
realizat-o în fața liftului. I-am examinat cavitatea bucală, ochii,
urechile și i-am palpat abdomenul. În câteva secunde, ne-am dat
seama că fusese lovită deoarece avea doi dinți rupți și gingia încă
sângera, prezenta escare bilaterale în zona toracală, iar în partea
dreaptă blana era jupuită. Avea, în urechea stângă, sângerândă,
crotalie, iar abdomenul prezenta o incizie care supura nestingherit.
Fusese sterilizată, cel mai probabil, în urmă cu câteva zile. Ceea ce
ne-a frapat pe amândoi era faptul că, în ciuda situației în care se
găsea, mai avea putere să fie prietenoasă. Ne-am uitat unul la celălalt
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și amândoi am rostit „o luăm în casă și vedem mâine ce facem”.
Ajunși înăuntru, i-am toaletat rănile (nu a schițat nici cel mai mic
gest de împotrivire), i-am oferit mâncare (pe care a refuzat-o) și s-a
culcat imediat în culcușul pe care i l-am pregătit. A dormit nemișcată
până a doua zi dimineață când a fost foarte încântată să accepte
mâncare. În tot acest timp, uitându-ne la ea, ne întrebam, ce o să
facem mai departe? Până atunci însă trebuia să rezolvăm niște nevoi
primare… urgente. Văzându-ne că ne îndreptăm spre ușă, a intuit
exact ceea ce urmează și s-a conformat rapid. Eram uimiți de
naturalețea cu care se comporta. Ajunși afară, în spatele blocului, a
început să se plimbe pe lângă noi, s-a îndepărtat puțin, și-a rezolvat
problemele matinale iar apoi s-a apropiat de noi, ne-a privit
pătrunzător și s-a lipit efectiv de picioarele noastre. A fost momentul
în care am rostit: Ești a noastră! „Protocolul” pe care l-am urmat a
fost cel „standard”: a doua zi i-am făcut carnet de sănătate,
deparazitări (internă și externă), analize de sânge, vaccinuri etc. A
fost momentul în care ne-am întrebat ce nume va avea „duduia”.
Roșcata se numește Fifi! La momentul acela, medicul veterinar a
aproximat că are cinci ani și jumătate, șase. Ne interesa mai puțin
spre deloc acest aspect având în vedere adopția, însă era important de
știut cum să ne raportăm la starea ei de sănătate. Rana nu mai supura
și, la o examinare mai atentă a medicului veterinar, concluzia a fost
că am făcut o treabă excelentă cu o seară în urmă. La vremea aceea,
câinii erau fugăriți și adunați de pe stradă, castrați, cipați și lăsați din
nou se descurce singuri (asta se întâmpla în perioada în care începuse
să se „discute” cu „seriozitate” problema câinilor comunitari).
Devenisem aparținători ai unei frumoase cățelușe metis de culoare
maroniu-roșcat, plină de viață și dornică să ne facă să devenim mai
buni și să înțelegem, mult mai bine, drama prin care treceau confrații
ei. Fifi nu a apărut întâmplător în viața noastră. A fost alături de noi
când am trecut prin momente extrem de dificile. Și tot datorită lui
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Fifi ne-am dat seama că trebuie să scriem despre rolul animalelor în
viața noastră. Perioada petrecută în stradă și-a spus cuvântul în raport
cu starea ei de sănătate. Au fost probleme multe și grave, am intrat
într-o lume pe care nu o cunoșteam foarte bine. Lumea clinicilor
veterinare, a protocoalelor urmate „ca la carte”, a interacțiunii cu
medici veterinari excepționali cu diferite specializări, lumea
aparținătorilor de animale… Un univers pe care nu îl pot înțelege
decât cei care iubesc și respectă animalele. Formarea pe care o avem
și-a spus cuvântul. Am intrat într-un carusel al emoțiilor pe care
reușeam să îl gestionăm doar parțial. A fost momentul în care ne-am
dat seama că la noi în țară nu se discută și nu sunt cercetate aceste
aspecte sociale. Datorită lui Fifi și din cauza problemelor de sănătate
pe care le-a avut, am început și noi, la rândul nostru, să studiem alt
tip de literatură. Ne-am recalibrat și am fost fascinați de lumea
emoțiilor în contextul interacțiunii om-animal. Povestea însă nu s-a
terminat. 2012, seară de noiembrie, frig, ploaia măruntă și vântul
anunțau, fără nicio subtilitate, că vine iarna. Terminasem orele și ne
gândeam să mâncăm în oraș în zona Pieței Unirii. Aflându-ne în zona
parcului Izvor ne-am îndreptat către stația de autobuz. Nu credem în
coincidențe! Totul este sincronicitate. Lângă chioșcul de bilete stătea,
parcă resemnat și privind în jos, un cățel, de numai două luni (lucru
aflat ulterior de la medical veterinar) de culoare maron deschis. Neam dus direct spre el. Nu a întârziat verdictul: „E o ea!” Era foarte
slabă, tremura îngrozitor și nu avea stabilitate în picioarele
posterioare. Era un continent de purici. În viața noastră nu am văzut
purici atât de mari. Ne-am uitat instant unul către celălalt (știam ce o
să urmeze și de aceea eram puțin îngândurați reflectând la cum o să
reacționeze Fifi însă, într-un final am zis: vedem ce va fi). Am
învelit-o într-un fular și am sunat medicul veterinar. Era la cabinet și
urma să plece. Bineînțeles că ne-a așteptat. Exact când ne uitam să
vedem dacă vine autobuzul, în stație oprește un taxi din care coboară
9

VOL. 4, NR. 7, 2017

REVISTA DE TERAPII CREATIV-EXPRESIVE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ UNIFICATOARE

un client. Întrebăm taximetristul dacă este disponibil și dacă ne
acceptă cu un cățel. Era disponibil și nu a fost vreo problemă „și eu
am câine, domnule, de ce să nu accept, el nu e suflet?” Ajunși la
medic, a început examinarea. Ne gândeam cum să o numim. Medicul
veterinar a observat că stăm pe gânduri, nu ne-a întrebat nimic și,
fără ca noi să ne dăm seama, deja îi scria carnetul de sănătate.
Deodată, ne întreabă: „Și ce nume îi punem?” Mirați, l-am întrebat:
„De unde ați știut că vrem să o adoptăm?” El, râzând, se uită la noi și
spune: „De cât timp ne cunoaștem? De când ați intrat pe ușa
cabinetului cu ea în brațe, mi-am dat seama... v-ați gândit la un
nume?” „Numele ei va fi Lucky”, am spus amândoi, în același timp,
fără să fi discutat anterior acest aspect. În ceea ce o privește pe Fifi, a
acceptat-o, instant, pe Lucky. Ceea ce a urmat se poate traduce într-o
frumoasă relație bazată pe loialitate, prietenie și afecțiune care
devine din ce în ce mai solidă cu trecerea timpului. Altfel spus,
suntem o adevărată „haită”.
Poate că urmărirea filmului Alpha (2018) ne va ajuta să
înțelegem și mai bine cum a început, acum 20.000 de ani, relația
dintre om și lup (atunci, canis lupus) și că ne-a fost cumva destinat,
nouă tuturor, să împărțim viața socială și privată cu cel mai bun
prieten necuvântător descendent al lui canis lupus, astăzi, canis lupus
familiaris, adică câinele.
Ne considerăm binecuvântați pentru că avem o profesie în care
ne desfășurăm activitatea împletind curiozitatea pentru cunoaștere cu
pasiunea pentru ceea ce întreprindem. Și, pentru că nimic nu este
întâmplător, din luna septembrie ne-am alăturat echipei de Terapie și
Activități Asistate de Animale din cadrul Asociației Clubul Câinilor
Utilitari (https://terapiecuanimale.ro/echipa-noastra.php). Suntem
convinși că ne aflăm în locul potrivit, la momentul potrivit și alături
de oameni care gândesc, simt și acționează similar.
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Fifi și Lucky, octombrie 2017

Valentina și Gigica
(prima interacțiune cu „terapeuta” blănoasă)
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Octavian alături de Happy the Border Collie (Eveniment: „Diferiți,
iubim la fel”, 17 septembrie 2017, Parcul Crângași)

„Terapeuții” blănoși și aparținătorii lor, o parte din Echipa de Terapie
și Activități Asistate de Animale (Eveniment: „Diferiți, iubim la fel”,
17 septembrie 2017, Parcul Crângași)
*

*
*
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Dau un regat pentru… o metaforă
Psih. Radu FILIP2
Colaborator Institutul SPER

Ni se întâmplă uneori să ne aflăm în situații de viață în care
simțim că suntem pe culmile fericirii. Alteori, se poate întâmpla să
ne simțim în prăpastia disperării. Uneori vedem care e calea pe care
ar trebui s-o urmăm în continuare, alteori suntem în beznă completă.
Și uneori ne este foarte ușor să găsim o metaforă privitoare la
situația, la starea, la trăirile noastre, ne vine în mod absolut spontan
și natural, pe când alteori până și cuvintele ar trebui să ne fie scoase
cu cleștele, cu forța, darămite o metaforă.
Dar ce-ai zice dacă ai afla că există momente când o metaforă
poate fi extraordinar de importantă, mai importantă și decât Anglia,
și decât dinastia Plantageneților și decât calul lui Richard al III-lea?
O metaforă și cineva care să știe s-o interpreteze și să te ajute astfel,
să ajungi din nou în posesia regatului tău interior, să înțelegi ce se
întâmplă cu tine, cum te poziționezi, de unde vii și unde mergi, ce e
drept să faci și ce-ți rămâne de făcut.
Andrew T. Austin este cel care a studiat în profunzime acest
subiect și e în măsură să te ajute să-ți creezi metafora și, mai ales, să
te ajute să începi s-o decriptezi, să înțelegi cum ți-ai așternut și pe
unde o să scoți cămașa. E foarte posibil ca procesul să nu ți se pară
ușor și e și mai posibil să ți se pară că Andrew și-a cam uitat
mănușile acasă și te tratează fără. Însă atunci când te va lovi în
2
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moalele capului… cu revelația realității brute și lipsită de
menajamente e posibil să știi ce ai de făcut… Spun că e posibil
pentru că, dacă ai înțeles metafora, fragmentar sau deplin, nu
înseamnă și că totul se va schimba, ci înseamnă că de-abia ai început
să tai cu cuțitul ceața necunoașterii pentru a ajunge la adevărata
realitate și pentru a face pașii necesari, fie aceștia înainte sau înapoi,
la stânga sau la dreapta, în sus sau în jos.
Eu unul, acum când am scris „în sus sau în jos” m-am gândit la
magie și m-am mai gândit că e posibil ca tu să crezi că în cadrul
metaforei se poate orice, inclusiv să te deplasezi prin magie sau să
zbori. Ei bine, nu. Chiar dacă metafora e o creație a imaginației tale,
ei i se aplică în întregime regulile lumii reale, face foarte clar
distincția dintre real și ireal, dintre realizabil și imposibil: nu poți nici
să zbori, nici să te-ascunzi în gaură de șarpe, nici să treci prin ziduri
și nici măcar să te ferești de gloanțe ca Neo din Matrix. Pentru că
dacă ai face asta, ar însemna să încalci granițele, fapt pe care
abordarea îl ia în considerare și pentru care are o interpretare diferită,
în funcție de tipul de încălcare. Planul metaforei se desfășoară în
imaginație, adevărat, dar i se aplică regulile lumii concrete.
Andrew spunea că această abordare nu are obiective, acestea
având mai degrabă rolul unor pietre de moară pentru terapie, dar mie
mi se pare, totuși, că există unul, acela al conștientizării indirecte a
realității. Și spun asta pentru că, informațiile obținute prin
intermediul metaforei sunt, de fapt, informații structurate de emisfera
stângă, pentru abordarea și accesarea emisferei drepte. Se obține
astfel acces mai repede și mai ușor la date din straturi mai profunde
ale psihicului, aducând la suprafață elemente din inconștient și din
subconștient, mai rezistente la analiza logică.
Deși inițial abordarea mi s-a părut cam dură și aveam oarecari
îndoieli dacă să o aplic sau nu și eu în cabinet, atunci când s-a ivit
14
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ocazia potrivită am avut marea surpriză să constat că au existat
rezultate neașteptat de bune: clienți foarte logici și raționali, cu
emisfera stângă dominantă, au creat foarte rapid și spontan metafore
extrem de creative și sugestive. Unii dintre ei au ajuns să
conștientizeze în felul acesta lucruri asupra cărora lucram de mai
mult timp și mărturisesc că mi s-a întâmplat și mie, cel puțin într-un
caz, să am noi revelații referitoare la client.

Este, așadar, o abordare interesantă, provocatoare și care poate
fi folosită cu rezultate foarte bune în cabinet. E adevărat că prezintă
și riscuri: riști să nu-ți placă metoda sau genul de abordare, dar mai
riști și s-o găsești extrem de incitantă și, mai ales, riști să găsești în
Andrew – care e inteligent, profund, aparent dur, dar în esență cald,
serios în abordarea problemelor, însă cu foarte dezvoltat un simț al
15
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umorului – un model de urmat. Și știm cu toții că în societatea
noastră pe repede înainte modelele reale sunt din ce în ce mai rare…
Ești pregătit să-ți explorezi metafora? Ești pregătit să-ți
(re)găsești regatul interior?

(Workshop-ul Metaforele mișcării – Încotro mergi? Și… ce
faci pentru a ajunge acolo? a fost susținut de Andrew T. Austin la
București, în perioada 3-5 martie, 2017)

*

*
*
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You Before Me or Me Before You?
Cronică de film din perspectiva psihologiei cuplului

Loredana Teodora UNGUREANU3
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, masterand

Me Before You (2016)
Ca-n orice poveste de dragoste, este nevoie de cel puțin două
personaje care să fie învăluite de un gram de iraționalitate temporară,
porniri trupești... sau o nevoie egoistă de a-și satisface anumite
neajunsuri!? Așa începe și povestea noastră...

Sursă imagine: www.cosmopolitan.ro
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Filmul urmărește povestea unei tinere pe nume Lou care
locuiește într-un orășel micuț, care nu-i oferă perspective de
angajare, de dezvoltare profesională, și a lui Will, un tânăr de succes
ajuns în scaunul cu rotile după un teribil accident. Will simte că nu
mai are pentru ce să trăiască până în momentul în care o angajează pe
Lou ca să-l îngrijească. Aceasta încearcă din răsputeri să-i redea lui
Will pofta de viață și să-l învețe să iubească din nou.
Povestea este structurată astfel: personajele principale fac
parte din două clase sociale diferite, tânăra săracă și iubitoare și
tânărul bogat răpus de durere și întristare. Ca-n poveștile copilăriei,
tânăra ajunge să se îndrăgostească de Will, de umbrele de bunătate
ascunse într-un suflet răpus de durere fizică și neputință sufletească.
Cei doi urmau să trăiască fericiți până la adânci bătrâneți... dar așa
avea să fie, oare?
Îndrăgostirea dintre cei doi nu a apărut prin munca sau efortul
unuia dintre protagoniști, ci și-a făcut apariția în momentul în care
trăirile emoționale intense au pus capac laturii realiste, cei doi
protagoniști fiind absorbiți în acel amalgam de sentimente, de trăiri
numit dragoste.
Se poate observa la un moment dat dorința inconștientă a lui
Lou de a-i satisface toate lipsurile lui Will, ca un părinte-surogat.
Gesturile frumoase ale tinerei au fost adeseori respinse cu multă
răceala de Will, care urma să fie prins mai târziu în mrejele iubirii.
Acceptarea sentimentelor lui Lou vor deveni oare o substituire a
prezenței feminine (mama) din viața lui? Freud ar fi mândru...
Irealitatea așteptărilor lui Lou, dorința de a-i satisface toate
nevoile lui Will se diminuează în momentul în care se lovesc de
realitate și se observă că starea de sănătate a acestuia se agravează.
„Declinul” a început din momentul în care s-au cunoscut.
18
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Dragostea avea sa fie doar un amortizor pentru necazurile care urmau
să vină, iar acel „până la adânci bătrâneți” doar o poveste rostită
frumos. Doar o poveste... cum sunt toate poveștile de dragoste, nu!?
Literatura de specialitate menționează existența unor moduri
de ,,a fi îndrăgostit”, grupate în forme de îndrăgostire și tipuri de
îndrăgostiți. După Lee, J.A. (1973) tipurile de iubire sunt: eros,
ludus, storge, pragma, mania și agape.
În cazul lui Lou poate fi vorba despre agape, o dragoste
completă, lipsită de egoism, care are capacitatea de a oferi, fără a
aștepta nimic în schimb. În cazul lui Will, poate fi vorba despre fileo;
acest mod constă în prețuirea persoanei iubite, gingășie, dar
așteptându-se întotdeauna un răspuns din partea persoanei iubite. De
asemenea, poate fi vorba și de modul storge, prin care Will se
descoperă pe sine prin intermediul dragostei.
În acest film este vorba despre o dragoste pasională, care este
dominant emoțională și intensă, după cum o numește și Hartfield:
„starea unei dorințe intense pentru uniunea cu altul” (Hartfield, 1988
apud Meyers, 1990, p. 434 apud Godeanu 2015).
Filmul acesta m-a făcut să mă gândesc... de ce spune „why do
we fall in love’’ când ar trebui să se spună „why do we ascend/rise in
love?” Să fie dragostea o cădere continuă sau un impuls pentru noi
începuturi?
Bibliografie selectivă:
Godeaunu, A.S. (2015). Psihologia cuplului și a familiei.
București: Sper.
Lee, J.A. (1973). Colours of love: An exploration of the ways
of loving. NY: New Press.
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Ungureanu Loredana Teodora este masterandă în cadrul
programului de master Consiliere în Asistența socială – Facultatea de
Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București.

*

*
*
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Dialogul cu corpul: dincolo de cuvinte, prin rezonanță,
până la esența profundă
Psih. Radu FILIP4
Colaborator Institutul SPER
Undeva, la baza piramidei nevoilor se află, printre altele, și
nevoia de adăpost; iar omul, în cursa lui asiduă și permanentă pentru
realizarea de sine, acordă uneori o importanță mult prea mare acestei
nevoi, uitând că are la dispoziție ceva ce nu e doar o simplă casă, ci
un templu sacru. Orbiți de multitudinea nevoilor induse de societatea
modernă, uităm de acest templu care este corpul nostru, uităm să îl
privim și să îl venerăm, închinându-ne în schimb la idoli falși ciopliți
în Photoshop.
Dar corpul nu ne uită, ci ne susține întotdeauna, el e cel care
stă la baza aspirațiilor noastre, și ca resursă, și ca lăcaș pentru odihna
și ocrotirea sufletului. Mai mult decât atât, corpul nostru nici nu uită,
ci înmagazinează în el informații, amintiri, cunoștințe, ca un fel de
tatuaje invizibile la nivelul celulelor sau, dacă vrei, tatuaje pe suflet.
Așadar, tatuajul nu e la modă doar de-acum, corpul nostru purtând în
el toate tatuajele experiențelor pe care le-a încercat sufletul; și
probabil că nu voi greși dacă voi afirma că nu doar pe cele din
această existență, ci și dintr-una sau chiar mai multe existențe
anterioare; poate chiar și din cele colective. Conexiunea și rezonanța
sunt infinite și omniprezente, finită fiind doar capacitatea noastră de
percepție, de observare și de înțelegere.
Așadar, dincolo de memoria descrisă în manualele de
psihologie, există și memoria corporală, și memoria celulară:
4

E-mail: radufilip@yahoo.com.
21

VOL. 4, NR. 7, 2017

REVISTA DE TERAPII CREATIV-EXPRESIVE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ UNIFICATOARE

probabil că sună cunoscut conceptul de „neuroni oglindă” care e, și
el, oarecum la modă – a spus cineva că psihologia n-ar urma și ea
niște curente și tendințe care pot fi mai populare într-un anumit
moment din spațiu și din timp? Și dacă unele forme ale memoriei
clasice sunt într-o oarecare măsură sub controlul nostru, cea
corporală și, mai ales, cea celulară, sunt complet în afara controlului
nostru conștient; ba chiar și a percepției noastre conștiente.

Există, însă, o cale de accesare a acestor informații. A fost
chiar și un mic indiciu undeva mai sus: e vorba de conectarea prin
rezonanță. Dialogul cu corpul este uimitor de simplu și, în același
timp, extraordinar de complicat și complex. E la fel de simplu cum e
și empatia. Doar că de data aceasta e vorba de empatie corporală, de
acordarea corpurilor între ele, de replicare și de urmărire a
manifestărilor, a tuturor micro-manifestărilor celuilalt, pentru a
ajunge la esența energiei bazale a celuilalt, pentru a simți cum curge
această energie prin corpul celuilalt, liber sau cu sincope, de la un
22
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capăt la celălalt sau cu anumite blocaje, la anumite niveluri. Marele
atu al acestui tip de comunicare este faptul că are acces la straturi
extrem de profunde, că poate scoate la suprafață experiențe arhaice,
poate fi teribil de tulburătoare și pentru unul și pentru celălalt dintre
participanții la comuniunea comunicării, pentru că în acest caz chiar
se aplică sensul originar de comuniune, de împărtășire al cuvântului
comunicare. Și, da, se aplică și în celălalt sens, al cuminecării, pentru
că se ajunge și la Divinitate: la accesul și împărtășirea din latura
divină a ființei umane.

Desigur, comunicarea profundă care apare poate să ajungă să
acceseze și zonele de umbră, așa-zis demonice, în realitate doar
negate și neacceptate sau mult prea dureroase și traumatizante pentru
a li se permite accesul la nivel conștient. Dialogul corporal poate însă
să scoată la suprafață traume vechi, pe care e posibil ca persoana să
le fi împins complet în planul inconștient, să le fi eliminat complet
23
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din memorie. Dar ceea ce uită mintea, nu uită și corpul: memoria
afectivă realizează pe suflet tatuaje intricate, permanente, de neșters,
de neuitat. Aceste momente pot fi intense și tulburătoare, chiar
violente și destabilizatoare, pentru că exilarea acestor informații în
inconștient nu a fost deloc întâmplătoare; dar atunci când e timpul
potrivit și concursul de evenimente premergătoare a făcut să fie
pregătită accesarea, porțile către experiență pot fi deschise, iar
aceasta poate fi adusă la lumină și conștientizată. Și oricât de dificil
și de tulburător ar putea să pară asta, conștientizarea este un lucru
pozitiv pentru că permite realizarea pașilor următori către
resemnificare, restructurare, reintegrare…
Pentru ca dialogul să existe și să fie pozitiv este foarte
important, însă, ca procesul de comunicare să nu fie forțat, presat, ci
să i se permită propriul ritm: așa cum fiecare lucru are timpul lui, la
fel și fiecare experiență are timpul ei – un timp pentru a fi trăită și un
timp pentru a fi exprimată și revelată.
Așa că te invit să fii atent la corpul tău. Și te invit, totdeodată,
să fii atent și la corpul celor de lângă tine. Vezi ce experiențe sunt
astăzi gata să fie rememorate și expuse, retrăite și resemnificate; uităte empatic la corp și s-ar putea să vezi fărâme de suflet sau raze de
lumină în cotloanele inconștientului. Avântă-te cu entuziasm (sau
lent, dacă pentru tine pare mai natural așa) în fascinanta călătorie,
mereu surprinzătoare, către tine.

(Gânduri după modulul „Dialog Corporal” din cadrul
programului de PSIHOTERAPIE CORPORALĂ – training avansat
pentru psihoterapeuți, susținut de Amara Eckert și Gerd Fichtner)
*

*
*
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Mă vreau pe mine
– ecourile unui demers terapeutic –
Psihoterapeut Flavia Dorelia CARDAȘ5
Facultatea de Psihologie și de Științele Educației, Universitatea din
București, colaborator Institutul SPER

Șiruri de gânduri i se scurg prin vene. Celule pe care nu le
simțea până acum se transformă în convingeri și prind viață. E prinsă
ca într-o plasă de idei, care o strânge și ia forma unor obsesii.
Visează la libertate, în timp ce încearcă să smulgă cu dinții memoriei
amintirile care o dor. Și lacrimi de sânge pătează inocența în care
credea până acum două respirații. Se simte ca o maree de iluzii care
se creează și se distrug cu fiecare clipire a ochilor conștiinței.
Încearcă să cuprindă secundele, dar îi alunecă pe buze în cuvinte ce
vor doar să ascundă sentimente puternice. Curg vorbele – șiroaie – și
simte cum îi usucă speranțele mult-visatei liniști. Dac-ar putea doar
să tacă…! Nu știe să tacă, pentru că gândurile îi asurzesc simțirea și-i
imobilizează trupul. Cum poate să se regăsească, dacă în ea a rămas
doar ecoul? Încearcă să mai strige o dată, dar tot ce face este să cadă
în genunchi, înăuntru. Stă în picioare, dar sufletu-i e sub talpa
suferinței. O vezi, te vede și ea, dar ea pe sine nu se poate vedea.
Încearcă să își construiască granițe, dar nisipul pe care îl bătătorește
ca să se protejeze se usucă repede, căci l-a udat doar cu lacrimile
neputinței. Își amintește că e vie și redirecționează respirația către
inimă, dar chiar înainte să-i aerisească venele, se scoate din priză cu

5

E-mail: flaviacardas@gmail.com.
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temeri exersate ani de-a rândul. Așa că rămâne, și astăzi, într-un
tablou prăfuit ale cărui culori sunt reduse la gri.
„Mă regăsesc totuși, dar nu zâmbesc, ca să nu cumva să
deranjez cu roșul buzelor mele nuanțele incolore ale realității. Și
revin obsesiv cu tușe de sentimente uitate – mă gândesc să reînviez
cadranele în care singură m-am limitat. Îmi vine o idee trupească și
mă las purtată de mișcare. E o resuscitare din care nu pot să mă
smulg, așa cum îmi dictează, autoritar, mintea. Vreau tot ce mi se
întâmplă acum, vreau tot ce simt acum, mă vreau pe mine.”

*

*
*
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Cod roșu de suferință: ger în suflet
– gânduri despre Adăpostul ODESA –
Lect. univ. dr. Sorina Daniela DUMITRACHE6
Universitatea din București, Institutul SPER
Trecem deseori pe lângă ei fără să ne întrebăm ce anume i-a
adus în stradă, care sunt marile încercări pe care viața li le-a lansat
trimițându-i afară din casă.

Foto: Iulian Ignat
6

E-mail: sorina_dumitrache@yahoo.com.
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Uneori ne simțim deranjanți de ei, alteori ne gândim că suntem
niște norocoși cu viețile noastre așezate și ne plângem că îndurăm
frigul când fumăm o țigară la ieșirea dintr-o cafenea. Alte dăți, le
întindem mâna sau chiar… o mână de ajutor… fără să ne închipuim
poate că, dincolo de temperaturile de -16 grade sau mai puțin, sunt
nevoiți să facă față și gerului din suflet, durerii… Sunt zile când îi
privim cu consternație… alteori trecem pe lângă ei indiferenți pentru
că sunt clipe când dramele noastre par cele mai mari… Deși stăm
bine-mersi la căldură. Alteori ne doare. Întindem mâna… le zâmbim.

Întinde o mână de ajutor! Putem face mai mult.
Fii altfel și fă diferența pe unde treci!
Nu rămâne indiferent! Indiferența e cumplită. Mai cumplită
decât gerul.
Echipa Carusel, împreună cu studenții voluntari, are grijă de
cei fără adăpost, oferindu-le serviciile cu dedicare, căldură și
28
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implicare până-n măduva oaselor, acolo unde simți cel mai puternic
frigul.

*

*
*
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Serviciile disponibile în
Adăpostul ODESA, situat în
strada General Christian Tell nr.
21, Sector 1, București, au constat
în asistență medicală primară, duș,
pijama de schimb, cină și mic
dejun, ceai fierbinte, pat în camere
de 4-8 persoane și, uneori,
activități de socializare.
Adăpostul de noapte a
funcționat până la data de 28
februarie 2017, în fiecare seară,
între orele 19:00 și 08:00, având o
capacitate de maximum 50 de
locuri.
Misiunea Asociației Carusel este crearea unui mediu social
activ, proactiv și reactiv, în vederea promovării și apărării drepturilor
și libertăților omului. Carusel își propune îmbunătățirea calității vieții
persoanelor consumatoare de droguri și alcool, celor care practică
sexul comercial sau care au parteneri sexuali multipli, persoanelor
care trăiesc pe stradă sau care provin din medii dezavantajate socioeconomic, și a tuturor celor care sunt la risc de îmbolnăvire,
marginalizare și excluziune socială.

Mai multe informații despre Carusel găsiți aici:
http://www.carusel.org
*

*
*
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Experiențele voluntarilor:
Practică și voluntariat la Carusel
Daniela-Eliza ABABEI7
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității
București, studentă în anul III

Pentru mine, această experiență este de neuitat și mi-aș dori să
o repet la nesfârșit. Mi-a arătat calea pe care trebuie să merg, mi-a
oferit ocazia să cunosc oameni minunați și să îmi fac prieteni noi.
Totul a început cu practica pe care trebuia să o fac pentru
facultate. Coordonatorul meu de practică, Marian Ursan8, a început
să ne enumere toate programele pe care le are Carusel, ca să ne
alegem unul dintre ele. Alegerea mea a fost să fac practică pe
programul InterSEx City. Nu știam foarte multe, îmi imaginam
altceva, era total diferit ceea ce gândeam eu cu ceea ce urma să fac.
Așteptam cu nerăbdare prima mea zi de practică. Am stabilit
împreună cu asistentul social de teren o zi de practică, am mers pe
teren la lucrătoarele sexuale în orașe de lângă București. În drum
7

E-mail: ababeid96@yahoo.com.

Marian Ursan este lect. univ. în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență
Socială, Departamentul de asistență socială și Director Executiv Carusel. Activist în
domeniul HIV/SIDA din 1996, este recunoscut la nivel național și regional pentru
contribuția adusă la dezvoltarea programelor de reducere a riscurilor (Harm
Reduction) în rândul persoanelor implicate în sexul comercial și a celor care
folosesc droguri injectabile. Este absolvent al Facultății de Psihologie și Științele
Educației, al masterului Managementul Serviciilor de Sănătate și Sociale și al Școlii
Doctorale de Sociologie, Universitatea din București.
8
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spre sediu îmi făceam tot felul de filme, îmi imaginam cum o să le
ascultăm poveștile de viață pe care le au. Totul a fost diferit. Tot ce
făceam noi era să le protejăm de boli, să le oferim prezervative,
lubrifiante și să le întrebăm pe fiecare în parte de ce ar mai avea
nevoie. Munca de teren s-a desfășurat pe o perioadă destul de lungă,
până când Carusel a deschis un adăpost temporar de noapte, Odesa,
pentru oamenii străzii.
Mi-am dorit să fiu voluntar la acest adăpost. A fost o experiență plăcută care m-a marcat. Am cunoscut oameni ai străzii foarte
inteligenți, oameni care au avut o viață frumoasă, oameni cu foarte
mult bun simț care nu știau cum să îți mai mulțumească chiar și
pentru un pahar de ceai. Adăpostul a devenit pentru mine ca o a doua
casă, îmi doream să merg acolo cât mai des, să îi cunosc pe acei
oameni mai bine. Deoarece adăpostul avea o capacitate de aproximativ 50 de locuri, mai erau încă oameni pe străzi la -20°C, așa că,
împreună cu Marian Ursan, am mers pe teren pentru a fi și lângă ei.
Le ofeream oportunitatea de a-i duce la un alt adăpost, deoarece la
noi nu mai erau locuri, sau le ofeream pături, căciuli, mănuși, saci de
dormit, ceai fierbinte pentru a se proteja cât de cât de frig.
Un caz care m-a marcat și pe care nu o să îl pot uita a fost al
unui domn pe care îl întrebasem dacă a terminat teologia, deoarece
vorbea foarte frumos despre Dumnezeu și, pe lângă asta, citea foarte
multe cărți, iar el mi-a răspuns cu un zâmbet sincer și cald că a făcut
teologia pe stradă, alături de oameni ca el.
În concluzie, vreau să vă spun că am învățat să nu mai judec
oamenii după aparențe și că nici o experiență pe care am avut-o nu se
compară cu cea de la Carusel.
*

*
*
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Dansterapie cu Maria Sangiorgi
Feedback-urile participanților la workshop

În aprilie anul acesta, am găzduit un eveniment susținut de
Maria Sangiorgi, un om plin de resurse, uns cu toate ingredientele
necesare unui dansterapeut dedicat: creativitate, profunzime,
dragoste imbatabilă față de oameni, umor fin, spirit liber și stil
sănătos de viață. Workshop-ul „Căi de A Fi și A Vedea: Psihoterapia
prin Dans și Mișcare în lucrul cu populații diverse” a fost foarte bine
primit de public, iar întâlnirea cu Maria a fost o experiență pe cinste
atât pentru participanții la workshop cât și pentru organizatori.
Iată câteva feedbackuri:

„Prima dată am întâlnit-o pe Maria la Conferința de Terapie
prin Dans și Mișcare, în Milano. Ne-am conectat foarte ușor pentru
că avem pasiuni comune și pentru că Maria este o persoană foarte
deschisă și într-adevăr iubitoare de oameni. În timpul conversației
am simțit să o invit să ne împărtășească din experiența sa vastă în
dansterapie. A acceptat cu mare bucurie și așa a ajuns în aprilie în
România.
Am avut ocazia sa petrec mai mult timp cu Maria, ceea ce mia întărit convingerea că este un profesionist desăvârșit și o persoană
specială.
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Workshop-ul pe care l-am organizat împreună cu Sorina
Dumitrache mi-a oferit oportunitatea să experimentez o viziune
inedită a terapiei prin dans și mișcare – a fost o îngemănare a
dansului cu experiențe terapeutice corporale ce își au rădăcinile în
diverse abordări precum metoda Alexander, Embodied Bellydance,
Authentic Movement, Anatomie creativă, Respirație conștientă.
Maria este și un bun pedagog – ne-a ghidat prin experiențe corporale
susținute de o bază teoretică bine pusă la punct. În urma acestui
workshop, mi s-a aprins dorința de a cunoaște în profunzime
anatomia umană, de a fi mai conștientă de efectele mișcării asupra
stării mele mentale și emoționale și de a acorda atenție inclusiv
alimentației. Maria ne-a împărtășit inclusiv detalii legate de stilul său
de viață și de impactul pe care îl are acesta asupra corpului, emoțiilor
și mentalului. Ceea ce m-a impresionat în mod deosebit a fost modul
34
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inedit al Mariei de a îmbina informațiile teoretice cu experiențele
corporale.

Pentru mine, acest workshop a fost precum o poartă spre o altă
lume a terapiei prin dans și mișcare – o lume plină de intuiție,
deschidere, răbdare, entuziasm, comuniune.
Pe această cale, doresc să îi mulțumesc Mariei și să o invit să
ne însoțească în drumul nostru către a aduce terapia prin dans și
mișcare mai aproape de comunitatea românească.” (Psihoterapeut
Flavia Cardaș)
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„Mulțumiri și recunoștință Mariei și vouă, organizatorilor. A
fost grozav să experimentez dansul cu corpul, cu mintea și cu
emoțiile în același timp. Să conștientizez dansul ca punte, ca element
de legătură, ca un subtil țesut conjunctiv între lumea interioară și cea
exterioară, între Sine și mine, între mine și martor, între cerc și
centru. Să simt dansul ca și cum aș citi o poveste a trupului, poveste
ilustrată cu desene care arată locurile în care e prins de trup. Dansul
ca posibilitate de a oferi privirii trupul în aspectul său cel mai
expresiv.” (Psihoterapeut J.C.)

„Jucăuș. Mișcător. Profund până la lacrimi și energizant. Mă
simt mai vie.”

„Am descoperit în numai două zile noi căi de a fi și de a
vedea. Uimitor! Mulțumesc!”
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„Un workshop care m-a ajutat să realizez cât de important este
contactul cu propriul corp și câte experiențe înmagazinează acesta.
Participarea la astfel de workshop-uri ar trebui să fie a must pentru
toți cei care vor să experimenteze adevărata cunoaștere de sine. Cu
tot corpul.”

*

*
*
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Dansând cu viața...

Andreea-Cristina ENE9
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială,
Universitatea din București

Nimic nu poate descrie evoluția mea ca om mai bine decât
această metaforă „Dansând cu viața”. Povestea cu dansul a început
înainte ca eu să-mi dau seama că menirea mea în viață este să ajut
oamenii, să le aduc un strop de speranță sau măcar un zâmbet pe
fețele parcă prea încețoșate de necazuri și probleme.

Încă din primul an de facultate am reușit să deslușesc, ceea ce
până atunci îmi era necunoscut: drumul către conștiința mea, către
dorințele și aspirațiile proprii. Prin diverse exerciții de dezvoltare
9

E-mail: ene.cristina007@gmail.com.
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personală am învățat că pentru a cunoaște arta interacțiunii umane
este foarte important să cunoști arta interacțiunii cu propriul EU.

Am dansat cu viața diferite stiluri de dans: de la vals lent până
la hore rapide ce m-au învârtit ca într-un carusel. În al treilea an de
facultate visam la o carieră în asistență socială, mai exact în
domeniul protecției copilului, dar încercările de a-mi găsi un job au
eșuat. Timp de jumătate de an am făcut voluntariat la un cabinet
particular de psihologie în orașul Buzău. Am învățat ce înseamnă
tehnica intervenției prin terapia ABA și am ajutat copii cu diferite
afecțiuni din spectrul autismului. Organizam grupuri de socializare
pentru copiii cu aceste afecțiuni unde îmbinam experiența mea de 10
ani de dans și cea dobândită în anii de facultate. Atunci a fost
momentul în care mi am dat seama că pot face o carieră „socio-uman
artistică”.
40

VOL. 4, NR. 7, 2017

REVISTA DE TERAPII CREATIV-EXPRESIVE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ UNIFICATOARE

Dansul dragostei m-a adus într-un orășel, nu departe de locul
unde m-am născut, unde urma să mi se împlinească cel mai mare vis:
acela de-a avea propria școală de dans!

Nu a fost deloc ușor, dar persoanele dragi care mă iubesc
necondiționat m-au ajutat și nu m-au lăsat să abandonez VISUL.
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De patru luni de zile am pus pe picioare Școala de Dans „Wee
Dancee School” Râmnicu Sărat, care este Filiala Asociației Județene
Sportul pentru Toți Buzău. Wee Dancee School Râmnicu Sărat
dorește dezvoltarea programelor de conștientizare a importanței
mișcării în viața copiilor.

Mișcarea este bună nu doar pentru sănătatea fizică, ci și pentru
cea mentală, pentru dezvoltarea armonioasă a copilului.
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Activitățile școlii de dans nu se rezumă doar la cursurile
propriu zise; acestea sunt diverse: grup de socializare pentru copii,
dezvoltare personală și activități recreativ-educative.
Am să închei prin a mărturisi că viața este atât de
imprevizibilă că niciodată nu știi când te ia la dans!!! Important este
să ții pasul și să nu pierzi ritmul!

*

*
*
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Muzică pentru chakre, alin(t)are pentru suflet
Psih. Radu FILIP10
Colaborator Institutul SPER

În urmă cu ceva timp am
primit invitația de a participa la o
meditație cu boluri tibetane. Nu
mai auzisem până atunci de acest
lucru și, deși eram ușor sceptic,
eram și curios să văd cum e,
pentru că mă atrag chestiunile
spirituale, mai ales atunci când
nu
promit
lucruri
ireale,
irealizabile și transcendență la
minut.
Deși eram foarte ocupat,
întâmplarea și factorii externi
(karma probabil) m-au împins
puțin de la spate și am reușit să-mi fac timp (aceasta fiind, în mod cert,
dharma) și să ajung la un eveniment deosebit și la întâlnirea cu un om
extraordinar.
Am găsit-o pe Akiko Igarashi surâzătoare și senină în mijlocul
sălii, cu toate cele 7 boluri în jurul ei, întâmpinându-i pe toți cei care
soseau cu un zâmbet cald și primitor.

10

E-mail: radufilip@yahoo.com.
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După sosirea participanților, Akiko a început cu prezentarea
bazelor și a semnificațiilor științifice și spirituale ale bolurilor și ale
procesului de meditație. Consider că nu greșesc dacă afirm că holism
și echilibru constituie conceptele cheie pentru tot acest concept.
Bolurile sunt făcute fiecare din 7 metale (aur, argint, mercur, cupru,
fier, staniu și plumb), iar vibrația fiecărui bol corespunde unei note
muzicale și uneia dintre cele 7 chakre. Fiecare bol are, pe lângă
sunetul de bază, o serie de vibrații armonice care ajung la nivelul
întregului corp, realizând un masaj sonor al tuturor celulelor. De
asemenea, influențează undele cerebrale alpha și theta, care sunt
responsabile pentru stările de meditație profundă. Nu voi intra în alte
detalii tehnico-științifice, dar vreau neapărat să vă împărtășesc și
explicația spirituală a funcționării bolurilor, așa cum ne-a fost
prezentată. Atunci când realizează bolurile, călugării tibetani
intonează mantre pozitive care se impregnează în boluri, iar atunci
când bolurile sunt folosite, utilizatorii beneficiază, de fapt, și de
efectele acestor mantre care generează, în cele din urmă, echilibru –
cuvânt pe care Akiko l-a și învățat în limba română.

S-a început cu o prezentare teoretică, scurtă, iar apoi s-a trecut
la partea practică. O serie foarte scurtă de mișcări corporale pentru a
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conștientiza corpul și a intra în contact cu el, iar după aceea a început
meditația propriu-zisă.

Aceasta a fost, în mod cert, o experiență unică și diferită pentru
fiecare participant și nu sunt în măsură decât să vă relatez experiența
pe care am avut-o eu. Pentru mine, timpul a fost oarecum suspendat și
n-aș putea să spun dacă meditația a fost scurtă sau lungă, pentru că mi
s-a părut că a durat foarte puțin și s-a terminat foarte repede, dar, în
același timp, am avut o sumedenie de senzații și de trăiri atât cât a
durat. Spun de senzații pentru că, la un moment dat, aveam impresia
că am o stare de hipervigilență în care, deși aveam ochii închiși, eram
conștient de întreaga sală de meditație, iar toți participanții erau,
cumva, un organism comun care lua parte la o experiență care era, în
același timp, și comună, și individuală. Eram conștient de respirația
fiecăruia, de nemișcarea tuturor, de spațiul de seninătate, calm și pace
care mă înconjura, și eram conștient într-un mod în care acceptam și
preluam cu seninătate tot ceea ce se întâmpla în jur: la un moment dat,
am simțit o atingere ușoară pe frunte, și, în loc s-o resping în vreun fel
sau să-mi doresc s-o alung, i-am „mulțumit” că mi-a adus aminte de
Ajna, cel de-al treilea ochi, și am continuat să meditez, concentrândumă asupra chakrei frunții. Un lucru care mi se pare cu adevărat
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remarcabil este că, deși nu mi-am propus, am sesizat, în timp ce
meditam, că foloseam respirația specifică pentru meditație, foarte
profundă și chiar și cu apnee între inspirație și expirație, iar acest lucru
bănuiesc că e unul dintre efectele induse de vibrațiile complexe ale
bolurilor.
După ieșirea din meditație, Akiko ne-a făcut câteva
recomandări și a răspuns la o serie de întrebări puse de participanți. Eu
nu am simțit nevoia să întreb nimic, însă, iar starea pe care o aveam
era una de seninătate și de calm, în care toate nevoile mi se
suspendaseră și nu mai aveam nevoie de absolut nimic.
Deși nu am întrebat nimic după meditație, am avut privilegiul să
o ascult mai târziu pe Akiko Igarashi și să o aud povestind mai în
detaliu ce, cum și pentru ce face ceea ce face și să realizez astfel că
este un om extraordinar, care dorește să împărtășească și să transmită
mai departe lucrurile pe care le-a învățat și le-a descoperit. Și-a
deschis un centru în Thailanda, pe insula Koh Yao Noi, Shima
Healing Centre, iar ceea ce intenționează să facă acolo nu sunt doar
ședințe de meditație și de vindecare – bolurile au și o mare capacitate
vindecătoare – ci, în special, să formeze oameni care să transmită mai
departe aceste învățături, astfel încât să beneficieze de ele cât mai
mulți oameni. Este deschisă inclusiv să facă aceste lucruri gratuit,
beneficiarii urmând să „plătească” făcând, de exemplu, unele servicii
pentru anumite comunități defavorizate. A povestit toată seara despre
experiențele ei, iar eu unul eram aproape hipnotizat de prezența ei și
mai ales de energia pe care-o avea, care era cea a unei adolescente
fascinate de ceea ce a descoperit și care vrea să împărtășească cât mai
mult, la cât mai multe persoane. A preluat, cumva, și ea, și transmite
mai departe mantrele călugărilor budiști impregnate în boluri, care
reverberează mult după ce au fost incantate și care au un ecou benefic
prelungit (permanent, poate), cu o singură condiție: să fie folosite.
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Pentru că, și bolurile, și cunoștințele, dacă sunt lăsate să se umple de
praf pe un raft, nu vor produce nici un efect, vor deveni obiecte de
decor inutile, pe care nu le vede nimeni, de care nu beneficiază
nimeni.
În concluzie, a fost un eveniment deosebit și o seară
extraordinară, pe care mi-ar plăcea să le retrăiesc cât mai des și care
m-au transformat dintr-un sceptic într-un credincios. Și, nu, nu cred că
bolurile tibetane vor vindeca lumea și o vor face mai bună, dar sunt
sigur că intențiile și acțiunile umane impregnate cu grijă și iubire față
de ceilalți, dăruirea de sine care-i învață și pe alții să facă același
lucru, împărtășirea și retransmiterea posesiunilor noastre – materiale,
intelectuale sau de orice alt fel – pot să facă acest lucru.

Prin urmare, vă urez tuturor, înțelepciune și seninătate, pentru a
putea da mai departe ceea ce stă în puterea voastră, a fiecăruia!

(Gânduri după evenimentul „Meditație cu bolurile tibetane”,
susținut de Akiko Igarashi la București în septembrie 2015)

*

*
*
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Timpul e un animal foarte interesant. Ubicuu și permanent,
trece pe lângă noi și prin noi și pune ordine în curgerea Universului.
Un an poate reprezenta doar o fărâmă sau poate fi o eternitate.
Intervalul de doi ani dintre cele două întâlniri pe care le-am avut cu
Akiko a trecut și repede, și încet. Deși întâlnirea pare să fi fost doar
ieri, multe au fost realizate, multe experimentate și multe schimbate.
Dar multe au rămas la fel, cum ar fi, de pildă, dedicația lui Akiko de ași împărtăși din muzică, din experiență, din cunoștințe, din propria
energie, ceea ce face ca fiecare reîntâlnire cu ea să fie o bucurie şi-o
încântare – şi la propriu, şi la figurat. Drept care, sper ca următoarea
întâlnire cu Akiko să nu se întâmple după încă doi ani și să reușim să
ne întâlnim mai curând pentru a împărtăși din senzațiile, trăirile și
evenimentele declanșate de curgerea existenței.
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(Gânduri și imagini după reîntâlnirea cu Akiko Igarashi,
București, septembrie 2017)

Acest eveniment nu a avut un caracter formativ și nu a propus o
tehnică de lucru psihoterapeutic, ci a fost un eveniment adresat
publicului larg, celor interesați de tehnici alternative de relaxare
și de reducere a stresului.

*

*
*
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Conferința Internațională de Asistență Socială
Adaptarea asistenței sociale
la noile realități turbulente ale lumii,
București, Ediția a II-a,
2-3 noiembrie 2017
Dragi specialiști, practicieni, studenți,

Departamentul de Asistență Socială al Universității din
București vă invită să participați la cea de-a doua ediție a Conferinței
Internaționale în Asistență Socială – SWIC 2017 care va avea loc la
București, în perioada 2-3 noiembrie 2017.
Tema conferinței – Adaptarea asistenței sociale la noile
realități turbulente ale lumii – își propune să adune contribuții de
seamă centrate pe problemele cu care se confruntă asistența socială
în contextul unei lumi ce se află în continuă schimbare rapidă. În
cadrul contextului unei societăți reflexive, caracterizată de o
interpolare a acțiunilor și a consecințelor acestora, observăm nevoia
stringentă de a înțelege și de a identifica reacțiile asistenței sociale.
În ultimii ani am asistat la ivirea de noi probleme cu risc social ca o
consecință a numeroșilor factori socio-politici. Asistența socială este
o profesie dinamică, fiind un domeniu de studiu ce are menirea de a
interpreta în mod corect schimbările care au loc și să acționeze/
reacționeze la nevoile sociale presante create de lumea aflată în
continuă schimbare. A se vedea criza economică din 2008 și
măsurile de austeritate care i-au urmat, problemele sociale create de
conflictele armate, precum intensificarea migrației transnaționale.
Evoluția tehnologică a intensificat schimbul de informații în varii
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domenii și are potențialul de a contribui la creșterea cunoașterii
riscurilor sociale, dar și să genereze acțiuni concrete pentru a redefini
ordinea socială.
Sunt bine-venite contribuții științifice originale din partea
cercetătorilor, cadrelor didactice, practicienilor, precum și din partea
studenților care studiază științele sociale.
Ca și anul trecut v-am pregătit expoziții, workshop-uri,
prelegeri susținute de invitați de marcă din domeniul asistenței
sociale și multe alte surprize plăcute.
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Mai multe informații despre conferință găsiți accesând
linkurile de mai jos:
https://swicub.com
https://www.facebook.com/SocialWorkInternationalConference/

Vă așteptăm cu drag la conferință!
Comitetul de organizare

*

*
*
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POEZIE TERAPEUTICĂ
Abureea – noua Lume confuză
INDARA (Prof. univ. dr. Iolanda MITROFAN)11
Universitatea din București, Institutul SPER

Pentru minți libere

Ah, morcovii dependenți de pesticide
cum fac ei animație pe tarabele noii Lumi

„plătiți-ne, iubiți-ne, alegeți-ne
suntem ultimii veniți,
suntem cei mai buni !…”
nu vă ratați șansele de a ne ronțăi
zgomotos
dimineață pe inima goală…

otravă de calitate pentru Minți Libere
alegeți
*

11

E-mail: indara.mitrofan@gmail.com.
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De mână cu dumnezeu cel hulit de evoluționiști

M-am întâlnit cu Dumnezeu pe stradă
deghizat în haina ta veche de ateu
făcuse un scurt popas la universitate
să se pună la curent cu noutățile
evoluționismul revenise în forță
nostalgic după perioadele negre
am sporovăit amândoi despre mersul Lumii
despre una despre alta
despre crize de toate felurile
am gustat pe rând din adevăr
din minciună
ai fost o gazdă perfectă
în semn de mulțumire pentru haină
ți-a lăsat înainte de plecare
o vedere mai bună
și o carte de vizită
(cine știe poate mai târziu…)
Eu am plecat cu El de mână
în duminica orbului
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am pribegit mult prin Carpați
m-a-nvățat să râd
*

Sălașurile Minții renovate

E un dor de du-te vino
E un altfel de mișcare
Unde-ți crește, opalino,
noul semn de întrebare?
Dintr-o dulce lenevie
ți se iscă o Ispită
gust de toate reînvie
dintr-o patimă-amorțită
stă să-ți cadă încă verde
în miracolul privirii
se adună și se pierde
sensul crud al zămislirii
de copaci visați alene
doar în fricile de prunci
din mirările selene
altă stare îmi arunci
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ca o grație subțire
exersându-și blând mareea
adevăr și amăgire
iar sculptezi din Abureea
gânduri bune-ntrețesute
cu absurde cozi de șarpe
onomatopee mute
îți sunt semnele de carte
în sălașurile Minții
e un altfel de mișcare
în genunchi ne mor părinții
după lungă celebrare
Ca-ntr-o rugă nesfârșită
către porți rămase-nchise
din ispită în ispită
adevăruri mor în vise
numai Eul se dezbracă
de credințele uzate
și-și contemplă nuditatea
faptelor înmiresmate
chiar Acum se face seară
în memoria solară
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Întrebări fără răspuns

Un’ te duci? De unde vii?
Nerostire din copii
făptuire aburoasă
când le țeși o nouă casă
din lumină-nfășurată?
Cum de-i lași în trup deodată
rostitori și-ndurerați
doar în sens îngemănați?

*

*
*
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Vals într-o coadă de cometă

Lect. univ. dr. Lucian ALECU12
Universitatea din București, Institutul SPER

Mă aflu în interiorul
unei supernove.
Lumina de aici ar ajunge
pentru câteva generații
rătăcite pe pământ.
Mi-am construit un castel
de lux
asemeni unui prinț medieval.
Am atârnat candelabre fine
de praf stelar și
m-am așezat în fotolii
de cratere.
E confortabil aici. E loc
pentru toată lumea,
dar, din nou, așa a fost
dintotdeauna.
12

E-mail: lucian.alecu@yahoo.com.
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Mi-aș dori să am vecini care
să mă invidieze.
Proprietate de lux într-o
supernovă.
Rătăcesc ca o cămilă pe
spatele acestui deșert stelar
și nu pot să nu îmi amintesc
de anotimpurile petrecute cu tine.
Mi-aș sparge ceasul de podea
însă nu îl mai am.
Aici nu există timp.
Nu vine nimeni să măture
cioburile împrăștiate
dintr-o stea spartă
și nu e ca și cum ar trebui
să fiu undeva la o anumită
oră.
Era un timp când aș fi dat
orice să nu fiu nicăieri
la nicio oră.
Numeam asta libertate.
Sunt foarte liber acum.
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Însă nu e absolut nimeni
aici.
Asta e treaba cu omenirea,
vrei nu vrei, faci parte din ea.
Însă când omenirea nu mai există?
Când umanitatea a dispărut?
Sunt ultimul supraviețuitor al
unui pământ în derivă.
Nu. Nici pomeneală.
Doar am nimerit aici
în drumul meu către lună.

În jurul meu dansează
mii și mii de firișoare
de lumină.
Mă balansez într-o pânză de
păianjen incandescentă.
Dacă respir? Nu, aici nu se respiră.
Aici, aerul stă. Pur și simplu stă.
E ca un picior amorțit
ce zace în plămân.
Mi-aduc aminte de când respiram.
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Să-ți fie rușine că mă faci
să mă gândesc la asemenea
lucruri.
Puteam să văd cum se
înnoadă firul dintre
două respirații diferite.
Puteam să simt prezența
cuiva într-o simfonie
respiratorie. Respirația nu are culoare.
De fapt, acum, nimic nu mai are culoare, rasă sau gen.
Totul e doar un ecou surd.
De unul singur împotriva nimănui.
De-ar fi cineva împotriva căruia
să mă revolt, împotriva căruia să
uneltesc,
să ridic mâna,
de-ar fi cineva pe care să-l urăsc,
să-l înjur.
De-ar fi cineva la care să urlu.
Nu e nimeni.
De-ar fi cineva pe care să iubesc.
Nu e nimeni.
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A fost un moment când
parcă eram mai mulți.
Însă nu găseam suficiente
locuri de îngropăciune
și ne certam pe cele rămase.
Îmi aduc aminte
că ar fi fost loc pentru toți,
însă cineva a propus o idee:
dacă nu putem
trăi împreună,
ar fi bine să facem cât mai multe
să putem muri împreună.
S-a votat în unanimitate.
Mi-aș dori să fie cineva
care să vadă ironia.
Aici nu e nimeni.
Poate mai încolo...
Mă aflu în lagărul dansatorilor în coadă de cometă.
Suntem aruncați aici pentru că
promovăm o mișcare sincron
cu tendințe către echilibru.
Nu sunt gratii, sau pereți, ca să
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străjuiască această închisoare.
Nici nu e nevoie.
Plutim într-o sferă continuă,
aparent luminoasă,
de izolare. Asta e temnița noastră.
A nu mai ști unii de alții.
La început era a ne face că
nu mai știm unii de alții.
Însă orice minciună exersată
suficient de mult timp
începe să treacă drept adevăr.
Cine fluieră?
Nimeni. Ce frumos ar fi să aud
un fluierat.
Al altcuiva.
Dacă mă auzi, fluieră te rog pentru mine.
fluieră pentru
nu e prea târziu.

*

*
*
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Poeme compulsive
Daniela NICOLAESCU13
Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Facultatea de Litere,
Universitatea București

Sufăr de sevraj matinal. În fiecare dimineață mă trezesc
înaintea diavolilor și îți scriu.

Obsesiv-compulsiv
Te pregătești de muncă verifici aragazul verifici apa la baie
verifici apa din bucătărie fierul de călcat închizi ușa după tine faci
doi pași te întorci
Verifici din nou aragazul apa din baie apa din bucătărie fierul
de călcat închizi ușa după 5 minute te întorci
Tragi aer în piept miroși fiecare ochi închizi robinetele până se
dau peste cap trântești ușa o închizi de 3 ori o deschizi din greșeală
crezând că ai închis-o tragi de clanță o smucești de câteva ori e bine
închisă te pornești
Autobuzul ajunge în stație tu ești cuprins de o panică subită te
întorci în goană ca niște cai de cursă nările se dilată până aspiră tot
aerul din casă da da nici urmă de gaz ții mâna sub robinete da da
dacă nu curge apă pe mâini totul e bine atingi fierul de călcat da da sa răcit te așezi 5 minute și respiri în reprize ții aerul în piept așa cum
te-a învățat psihologul dacă în 5 minute nu îmi văd crederii desenați
graffiti pe pereți îți spui nu are cum să se întâmple nimic dar hai să
plec doar nu sunt nebun
13

E-mail: nicolaescu.danielle@gmail.com.
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Intri în autobuz la prima stație te gândești dar dacă totuși
aragazul e încă aprins și mi s-a părut că l-am închis realitatea e
fragilă și dacă de fapt eu am murit deja și acum mi se pare că trăiesc
sunt un mort care visează că e viu dacă dacă acum nu voi țipa acum
nu voi țipa ți-e frică că ai putea să urli strângi dinții ca o mașină de
râșnit cafeaua limba pare să se zvârcolească în craterul învăpăiat te
trezești gemând trăgând șoferul de mânecă oprește arde casa șoferul
zice da da la tine arde casa în fiecare zi și totuși cobori mai abitir o
iei la fugă în spatele tău pinguinii mănâncă semințe și-ți scuipă cojile
în ochi în ritmul ciocănitorii Woody și lumea se micșorează în urma
ta bugs Bunny are în loc de urechi două elice mestecă un morcov și
râde unde te grăbești așa căpitane ești nebun ești nebun mai strânge
hățurile haha
Intri cu tot cu ușă în casă te liniștești nici urmă de gaz, apă,
pinguini, iepuri zeflemitori da da acum chiar totul e bine răsufli în
șoaptă scoți aparatul și fotografiezi rând pe rând aragazul fiecare
buton fierul de călcat robinetele îți recompui mutra scălâmbăiată
așezi umerii picioarele mâinile la locul lor da da încă sunt viu în
sfârșit ajungi la muncă
Îți rostești mantrele sunt bine da da sunt în siguranță privești
fotografiile ca un îndrăgostit care privește poza iubitei și bifezi închis
închis închis închis
După câteva luni citesc următorul anunț:
„Bărbat de 43 de ani găsit mort în apartamentul 24 de pe
șoseaua Țurțurilor înfometat și nespălat s-au identificat sute de poze
cu obiecte neînsuflețite: aragaze robinete becuri uși colegii de muncă
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dau mărturie nu ieșea niciodată din casă fără fier de călcat ba chiar îl
plimba ca pe un câine în lesă”

Farmacia de gânduri
în corpul meu de inox zămislesc cele mai necugetate gânduri:
gândul-anxiolitic se dă cu capul de pereții minții ca o insectă
înnebunită izbindu-se de lustră, gândul-ibuprofen potolește
inflamațiile serale, gândul-magneziu catalizator de tristețe, aș putea
să alcătuiesc o întreagă cutie farmaceutică a gândurilor, să alegi, să
alegi orice.

Prospect:
supraviețuiesc în orice condiție climatică (sufletească)
nu se imunizează/uzează din cauza folosirii lor în exces
nu produc efecte adverse
respiră ca amfibienii, prin piele
nasc pui vii, golași (se fecundează o dată la 2 zile, doar prin
împerecherea cu gândurile unei alterități compatibile)
nu au termen de valabilitate. sunt infinite, divizibile, inviolabile.
nu suportă presiune exterioară, nu pot fi divulgate sub nicio formă
altfel

devin agresive.
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nu pot iubi decât tăcerile
muțenia e crezul lor
uneori vorbesc în dialectul suferinței
îmbătrânesc asemenea copacilor
se hrănesc cu vise
mor la contactul cu realitatea.
PS: dacă luați prea multe comprimate nu vă îngrijorați, veți
înnebuni PUȚIN

*

*
*
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Underwood
(adjectivele la jumate)

Andrei ZBÎRNEA14

Sunt mai bine de douăzeci de ani. Satul, strada, liniștea
aproape nefirească. Tot așa mă simțeam și atunci. Măcar de-aș
înțelege ce scrie pe toate firmele astea colorate. InfoCenter Vama
Veche. Litere ce par lipite la întâmplare. Pot să mă așez la coadă,
cineva va veni să-mi răspundă la întrebări. Îmi place să aștept, o
consider încă o virtute, chiar și după șaizeci de ani. Un atentat se
calculează la milimetru, un atentat presupune multă răbdare, pe lângă
rigoarea de care nu mai are sens să vorbim. Nu am participat la
deflagrația din '95, dar îmi place să cred că aș fi făcut-o mai bine. Nu
aș fi fost prins ca un amator de un echipaj de poliție la câteva ore
după explozie. Nu am fost acolo, cineva trebuia să aibă grija de
Claire în dimineața aia. Asta a contat pentru parcursul meu ulterior.
În mintea mea nu am fost decât un terorist wannabe. E ușor să
vorbești dacă nu încerci să dai niciodată slam-dunk. Antrenori se vor
găsi întotdeauna, jucătorii sunt problema. Nici Timothy, nici Terry și
nici Michael nu au vorbit despre mine la proces, nu m-au turnat. S-au
gândit la viitorul lui Claire, iar eu am înțeles că plecarea în lume sub
o altă identitate e singura mea soluție. Și am uzat din plin de ea.
Claire abia ce împlinise șase ani. Eram foarte mândru de ea în acele
momente. Eu și maică-sa eram divorțați de câteva luni. Laura mă
credea nebun și poate că avea dreptate să mă părăsească. Era acea
săptămână din lună în care Claire stătea la mine, în Oklahoma City.
14

E-mail: andrei.zbirnea@gmail.com.
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19 aprilie a picat prost, într-o zi de miercuri. Vremea era
asemănătoare cu ce am găsit aici în satul ăsta, Vama Veche. A picat
prost pentru mine atentatul. Tocmai ce îi povesteam fetiței mele
despre poezia lui William Shakespeare. Timothy McVeight,
protagonistul de la Alfred P. Murrah Federal Building, era născut în
aceeași zi cu Will. Cel puțin asta susținea el. După ce am auzit știrea
la radio, nu m-am panicat deloc. L-am sunat pe Jim, vechiul meu
coleg din echipa de baschet a colegiului. El urma să aibă grijă de
Claire până venea Laura vineri. În seara aia deja treceam granița în
Mexic prin El Paso. De atunci răspund la numele de Nick Levine și
lucrez în cele mai mizerabile locuri de pe glob. Să nu credeți că vă
voi spune numele meu adevărat. Cel puțin nu acum.
Mă voi comporta foarte politicos, chiar dacă știu că am
încărcătura necesară în rucsacul meu Wrangler. Mi-au trebuit
douăzeci și unu de ani ca să îmi permit o amărâtă de bombă. Nu
vreau spectacol, dacă voiam spectacol aș fi ales Oslo, Tampere sau
de ce nu Atena. Eu sunt genul de terorist care se bucură în liniște de
punctele marcate. Nu am nevoie de mass-media, nu am nevoie de
Twitter sau de filtrele de pe Instagram. Totul se proiectează și se
execută în liniște. Cu minuțiozitate. Cum s-o traduce oare Vama
Veche în engleza americană? Aproape că am uitat subtilitățile și
diferențele dintre engleza noastră și a britanicilor... E destul de pustie
strada după ora prânzului. O singură stradă. Poate vă întrebați de ce
este atât de greu rucsacul meu. Pe lingă bomba artizanală, periuța de
dinți și câteva haine am cu mine și mașina de scris. Singura mea
conexiune cu Oklahoma și cu familia mea. Claire se trezise la șapte
treizeci în dimineața aceea și bătea în gol. Am auzit-o, m-am ridicat
în capul oaselor și am început să-i dictez un sonet de Shakespeare.
Era modul meu de a sărbători în avans atentatul. Atunci, cunoașterea
informației mă făcea fericit. Acum nu mai e cazul. Mi-a plăcut
modelul acela de mașină de scris. O aveam de când eram student. Un
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Underwood portabil, variantă economică, pentru studenți, fabricat în
Japonia '78. Claire părea îndrăgostită de sunetul tastelor, dar și de
culoarea tușului pe hârtie. Pe 19 aprilie 1995, cu ceva timp înainte de
atac, într-un mic apartament tip studio din Oklahoma, tatăl îi dicta
fiicei un sonet. Claire, extrem de conștiincioasă, încerca să imprime
un ritm felului în care dactilografia. A stricat doar șase foi până să
obțină o variantă fidelă cu originalul. Pe a cincea o am și acum cu
mine.
Eu am fost colegul de cameră al lui Timothy în primele clase
de liceu. L-am încurajat întotdeauna în direcția religioasă. Relația cu
bunicul său mi s-a părut mereu ciudată, dar nu am discutat pe această
temă. Niciodată în direcția pasiunii pentru arme. Cu toate astea,
puteam fi acolo în dimineața aceea de aprilie din Oklahoma, aproape
de ora 09:00. Am văzut toate documentarele despre explozie. Am
colecționat sute de CD-uri și am descărcat zeci de cărți pe această
temă. Am învățat câteva limbi de circulație tocmai pentru a înțelege
mai bine ce a fost la Alfred P. Murrah Federal Building. La început,
eram trist să văd copii de vârsta fetei mele murind acolo. Mai târziu,
am devenit imun și mi-a fost bine. Claire e vie, are conturi pe toate
rețelele de socializare și de puțină vreme și-a schimbat poza de profil
pe Facebook. Fotografia pare realizată într-un băruleț din sud cu
tematică vintage. Mașina de scris se află pe pervaz, iar Claire
tastează fără greșeală același sonet de Shakespeare. E singura noastră
amintire. Totul are sens când mă raportez la ea. Nick Levine nu va
mai interveni niciodată pe textul de Claire.
Teroriști politicoși. Ar trebui să existe un cod al bunelor
maniere chiar și printre incendiatori. Nu am mai schimbat rucsacul
de blugi din ’95. Se făceau lucruri trainice pe vremea aia. Nicio
conspirație a multinaționalelor, niciun televizor nou la fiecare zece
luni. Totul s-a născut în America și va muri tot în America. I want
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you for US army. Au pierdut câțiva patrioți atunci în Oklahoma. O
deflagrație aș numi-o eu. Apoi au urmat altele. 911, Madrid, Londra,
Moscova, Paris, Bruxelles. Nitrat de amoniu și alte chestii de
umplutură. Mesajul e cel care primează. Mai puțin rezultatul
acțiunilor. Eu nu aș fi ales o țintă atât de la îndemână, dar eu nu sunt
Timothy. Market Vama, Buffalo Bar, cenușiu, pustiu, frig. Vincent
Gallo sigur nu a trecut pe aici. E regizorul meu favorit, îmi plac
filmele lui, senzația de peliculă făcută cu buget redus e întotdeauna
reconfortantă. Vama Veche. De ce nu e niciun bar AN/FO pe strada
asta? Multe nume americane totuși. Mi-ar plăcea să știu cine a fost
Ion Creangă și mi-ar plăcea să cred că cerșetorul de lângă dugheana
La popas a auzit de noi și de ce am realizat atunci în Oklahoma. Nu
voi compromite totuși ce am construit deja. Îmi voi ține gură ca și
până acum.
Gogoșele, clătite... Limba asta ar fi greu de învățat chiar și
pentru Nick Levine, 62, tată, fost soț și actual călător. Ugly fashion.
Nu e chiar așa de rău, dar frigul ăsta nu-mi dă pace. Nu am ales prea
bine hainele. Se simte că am îmbătrânit. Și mirosul ăsta de pește...
How Bizzart, ăsta e genul de loc în care aș vedea-o pe Laura cu
actualul ei soț. Nici Jim nu ar zice nu unei astfel de experiențe.
Tricouri, haine din Nepal, oare cum ar continua lista asta? O
adevărată lecție de globalizare. La Canapele Rock. Uite un loc cool.
Păcat că-s trase obloanele. Cheia sol, urmată de o pătrime de notă.
Apoi o chitară. Seria se repetă de șapte ori. Șase chitare electrice și
una acustică. Mai degrabă Megadeth decât Metallica. Timothy îmi
cânta adesea. Sound of silence într-o manieră destul de originală... Aș
zice chiar obsesiv-compulsiv. Măcar de și-ar fi canalizat energiile în
seri de karaoke sau spre școala de muzică. Injecția letală la 33 e un
exercițiu de imaginație.
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Uite de exemplu tipa aia cu tricou cu Iron Maiden. Nici nu era
născută când noi plănuiam atentatul. Sigur nu e cuplată cu niciunul
din ăia trei. Scenă de friend-zone. În China a fost ultima dată când
am văzut marea. Era 2013 sau 2014, nu mai rețin cu exactitate. Am
stat ceva pe acolo. Uite că se și vede marea, Oklahoma nu are
deschidere la mare. Pe Claire am învățat-o că toate orașele din lume
au deschidere la mare. Era o minciună a unui tată fericit. The shot
open for more, fresh juice, pancakes, șuberek. Nu-mi spun mai nimic
chestiile astea. Hamburgology. Aș putea detona ceva aici, e cam
pustiu, dar wtf? Oare mai au înghețată Corso bubble gum. Aș putea
să gust una înainte de distracție. Plătesc cu cardul. Geamuri, CocaCola, Zaza Bar, parcă prea multă informație. Am obosit. Tipul și tipa
aia aveau maxim zece ani în ’94. Vin spre mine să mă întrebe dacă
am un foc. O să fiu băiat bun azi. Păcat că nu e soare, puteam face
plajă și agățam ceva. Măcar de-o tăvăleală. Deocamdată merge și o
plimbare pe malul mării. Nu o să fac poze pentru că nu am cui să le
trimit. Nick Levine există doar în câteva baze de date din China și
Thailanda. Nick Levine nu are prieteni. Nick Levine nu e pregătit săși contacteze nici fiica și nici fosta nevastă.

Andrei Zbîrnea este absolvent al Masterului de Probațiune din
cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială. Publică în 2011
volumul de poeme Rock în Praga (ed. Herg Benet), urmat de #kazim
(contemporani cu primăvara arabă) la aceeași casă de editură, în
2014. Poeziile sale au apărut în revistele literare: Zona Nouă, Tiuk!,
Conta, Zona Literară, Tribuna, Timpul, Poesis Internațional și
Familia. A fost inclus și într-o serie de antologii, printre care
amintim: Cele mai frumoase poeme din 2011 (Tracus Arte, 2012),
Cele mai frumoase poezii ale anului (Adenium, 2014), Ziduri între
85

VOL. 4, NR. 7, 2017

REVISTA DE TERAPII CREATIV-EXPRESIVE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ UNIFICATOARE

vii (Zona Publishers, 2015), #Rezist!Poezia (Paralela 45, 2017). Tot
în 2015, a obținut marele premiu al Festivalului Antares (Galați,
Brăila, Sulina) pentru poezie. Este redactor muzical al revistei
Observator Cultural și inițiator, alături de Iulia Militaru și Felix
Nicolau, al serilor de performance poetic Blitz Show Revival. În
toamna acestui an îi va apărea volumul de poeme Turneul celor cinci
națiuni la editura frACTalia.

*

*
*
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INTERVIURI

Interviu cu Prof. univ. dr. Doru BUZDUCEA

Prof. univ. dr. Doru Buzducea: „Strălucirea se obține
atunci când «te cobori» în adâncul ființei tale, iar deciziile de a-ți
confrunta temerile dau forță, înalță și chiar fortifică ființa
umană. Atât adâncimea, cât și înălțimea, atât cunoașterea de
sine, cât și cufundarea în comorile și rănile inimii sunt nedescris
de importante, dar cel mai important aspect al vieții este
cunoașterea dragostei, a speranței și a credinței nelimitate întrun crez nelimitat!”

În România, problemele asistenței sociale, un domeniu
care nu beneficiază de o expunere extraordinară în spațiul
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public, sunt știute de cei care lucrează în sistem și resimțite de
toți cei aflați în situația de a apela la ajutor prin intermediul
serviciilor sociale. Fie că vorbim de lipsă de personal, fie că ne
referim la diferite aspecte care țin de legislație sau salarizare,
aceste probleme și mijloacele pentru rezolvarea lor constituie
subiectul unor discuții necesare, inițiate de Colegiul Național al
Asistenților Sociali din România (CNASR) în cadrul campaniei
„România se ridică în picioare pentru asistența socială”.
Prof. univ. dr. Doru Buzducea, președintele CNASR și
decanul Facultății de Sociologie și Asistență Socială a
Universității din București, vorbește, în cadrul acestui interviu,
despre argumentele campaniei naționale, dar și despre
importanța perseverenței de a rămâne motivat, de a evolua și de
a rămâne conectat la propriile forțe. Încrezător într-un orizont
limpede, implicat în proiecte mari, de anvergură, ce au ca scop
schimbarea realității și redarea demnității ființei umane, îi
încurajează pe cei care se tem sau încă nu pot privi spre zări
clare și curate să coboare în adâncurile inimii și apoi să își ridice
privirea spre „crestele munților, iar de acolo mai departe spre
Cerurile prea înalte”.

Recent, Colegiul Național al Asistenților Sociali din
România (CNASR), al cărui președinte sunteți, a inițiat campania
„România se ridică în picioare pentru asistența socială”, în cadrul
căreia au loc evenimente de anvergură la nivel național. Ce anume
vă motivează și ce a inspirat această campanie inedită și fără
precedent în România?
Doar o motivație de aceeași anvergură putea să declanșeze o
asemenea campanie ce răscolește o țară întreagă, ridicând-o în
picioare. La evenimentele noastre, organizate sub tutela CNASR,
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participă oficialitățile județene, mass-media locală, universitari,
asistenți sociali, personalități locale, prieteni și susținători ai profesiei
noastre. Mă pasionează și mă impresionează viețile eroilor legendari,
faptele și acțiunile celor care au făcut istorie și tocmai de aceea vă
pot spune că la baza punerii în scenă a ceea ce dvs. vedeți prin
Campania „România se ridică în picioare pentru asistența socială” stă
o motivație într-un crez la fel de fascinant. Vă mulțumesc mult
pentru faptul că urmăriți cu interes acțiunile noastre și că apreciați
munca și eforturile de a reda strălucirea pe care o merită această
nobilă profesie, profesia de asistent social. Iar pentru a nu rămâne
dator întrebării dvs., vă pot spune că veșmântul acestor acțiuni de
anvergură națională acoperă un Vis, o chemare, o misiune, un destin.
Cum ați caracteriza domeniul asistenței sociale în România,
făcând o paralelă între coordonatele sale reale, actuale, și un
model ideal pe care l-ați dori pentru țara noastră?
Cred că sistemul național de asistență națională se află pe
drumul cu sens unic. Sunt sigur că acesta va arăta așa cum noi ni-l
dorim, așa cum noi avem curajul să-l visăm. Și aceasta pentru că
totdeauna viitorul depinde de calitatea visurilor noastre. Cred în forța
ideilor, căci, așa cum spunea celebrul scriitor Victor Hugo, „există
ceva mai puternic decât toate armatele lumii, iar aceasta este o idee
căreia i-a sosit vremea”. Există o discrepanță semnificativă, sub
anumite aspecte, între actualul sistem de asistență socială și cel pe
care noi îl proiectăm. Mă refer aici nu neapărat la nivelul salarial, ci
la condițiile optime de muncă, la susținerea tehnică și logistică și mai
ales la angajabilitatea asistenților sociali la nivelul comunelor și
satelor țării. Ar fi nedrept însă să amintesc doar minusurile, când sunt
atâtea plusuri în jurul nostru.
Spuneați, în unele interviuri anterioare, că România se
confruntă cu o lipsă acută de asistenți sociali. Facultatea de
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Sociologie și Asistență Socială – Universitatea din București, al
cărei decan sunteți, inițiază anual campanii de promovare a
facultății în diferite licee din întreaga țară, iar numărul celor care
optează pentru această specializare crește exponențial de la an la
an. Cum ar putea fi motivați absolvenții de asistență socială să
rămână fideli acestui domeniu?
Sunt deja motivați! Vin cu o chemare interioară către acest
domeniu, către acțiunile ce redau demnitatea semenilor și prietenilor
aflați în impas existențial, celor care traversează văi adânci, văi
întunecate. Iată un argument motivațional al campaniei noastre,
credem că asistentul social poate preveni și chiar poate reface
echilibrul dintre persoanele aflate în diverse stadii de suferință și
resursele individuale, familiale sau comunitare.
Într-adevăr, din ce în ce mai mulți tineri se îndreaptă către
această profesie ce aduce plusvaloare comunităților locale, căci nu
există sustenabilitate fără asistență socială. Cred în puterea și în
capacitatea acestor tineri de a influența destine, de a dărui viitor și
speranțe celor care se confruntă cu diverse lipsuri și chiar nedreptăți
sociale. Există o nevoie acută de asistenți sociali mai ales la nivel
local, vorbim aici de necesitatea ca autoritățile publice locale și în
mod special primăriile să scoată la concurs posturile de asistent
social și nu posturi pentru persoane cu atribuții în asistență socială.
Am convingerea că, nu peste multă vreme, acest neajuns al
sistemului național de asistență socială va fi rezolvat. Iar soluții
există!
Vă mulțumesc pentru faptul că aduceți în discuție Facultatea
de Sociologie și Asistență Socială, la a cărei cârmă, prin forța
destinului, mă aflu la ora actuală. Este cunoscut și recunoscut rolul
SAS în formarea atâtor generații de profesioniști, dar și rolul jucat în
dezvoltarea rețelei naționale de facultăți de profil, ca și în multe alte
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aspecte ale dezvoltării sistemului național de asistență socială. La ora
actuală, SAS a pus în scenă, așa cum menționați, o întreagă campanie
de prezentare în licee a tuturor specializărilor de formare inițială
(sociologie, asistență socială, resurse umane, antropologie) pe care le
pune la dispoziția tinerilor, iar rezultate sunt pe măsura seriozității
acestei campanii. Curând și SAS va atinge gradul de popularizare pe
care CNASR l-a dobândit în acest interval de timp, la nivel național.
„Asistența socială cuprinde orice efort depus de asistenții
sociali pentru a «reface» inima omului, «căci din ea ies izvoarele
vieții», orice efort depus pentru a reda acestuia speranța că poate
depăși orice dificultate și orice impas existențial”, afirmați într-un
alt interviu. Cum se pot implica autoritățile în direcția soluționării
măcar a unei părți dintre problemele cu care se confruntă în
momentul de față domeniul asistenței sociale în România?
Autoritățile locale dețin „pâinea și cuțitul”, cum se spune. Prin
dezvoltarea rețelei locale de asistență socială, prin angajarea la
nivelul comunelor și al satelor a asistenților sociali, prin dezvoltarea
de servicii de prevenire și de suport social, prin susținerea logistică a
profesioniștilor din asistență socială, printr-o atenție reală acordată
celor care se confruntă cu diverse vulnerabilități sociale.
Da, asistentul social poate reda zâmbetul pe chipurile
oamenilor, poate reînvia speranțele semenilor, poate aduce la lumină
fărâma de demnitate care încă mai pâlpâie în interiorul celor care se
confruntă cu sărăcia, cu dizabilitatea, cu violența sau cu orice tip de
stigmatizare sau discriminare socială.
V-ați regăsit destinul în această profesie, așa mărturisiți întrun interviu, iar devotamentul dvs. pentru domeniul asistenței
sociale este cunoscut tuturor, mai ales acum, cu ocazia acestei
campanii pe care o derulați prin CNASR. Cum vă simțiți să
străbateți țara în lung și în lat ridicând județele țării „în picioare
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pentru asistența socială” și care sunt mesajele pe care le primiți de
la cei cărora le transmiteți cu atâta încredere: „A venit vremea ca
asistentul social să fie valorizat în România!”?
Mă simt foarte bine în acest turneu național, peste tot pe unde
trecem suntem bine primiți, atât de către oficialități, de către massmedia locală și mai ales de către confrații noștri de breaslă: asistenții
sociali. Simt că putem reînvia spiritul de breaslă, simt că sămânța
încolțește rapid acolo unde cade, simt cum mesajele noastre capătă
sens și forță din ce în ce mai mare. Lucrurile se leagă, căci punem
pasiune, suflet și multă muncă în organizarea acestor evenimente.
Vreau să mulțumesc tuturor ziariștilor locali care sprijină pro bono
campania noastră, un ajutor nesperat și cu impact major am primit de
la oamenii de media. Îmi face plăcere ca, însoțit de colegii mei din
conducerea centrală a CNASR, Cristian Roșu, Ioan Durnescu și
Diana Cristea, să străbatem țara de la nord la sud, de la est la vest,
pentru a reda gloria și splendorile profesiei de asistent social, iar
„cetățile” țării sunt „cucerite” una după alta de sigla CNASR.
Transmitem multă emoție prin mesajele noastre duse la nivel
județean, redăm demnitatea colegilor noștri încurajându-i să se înalțe
deasupra circumstanțelor istorice, să privească spre înălțimile
profesiei, să-și ridice privirea spre crestele munților, iar de acolo mai
departe spre Cerurile prea înalte.
Ce anume din traseul dvs. existențial, formativ v-a adus mai
aproape de cei aflați în suferință și de cei care îi au în grijă pe
aceștia?
Întreg traseul meu existențial conține fapte, întâmplări,
întâlniri ce au dat sens și farmec destinului meu. Dvs. vedeți doar
partea spectaculoasă și e firesc să fie așa, dar vă spun că nimic trainic
nu se construiește de la sine, că totdeauna realizările, de orice natură
ar fi ele, se fundamentează pe valori și sentimente profunde, iar nu de
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puține ori suferința coexistă cu împlinirea, iar succesul vizibil are la
bază nu doar determinare, ci și multă muncă, mult „antrenament” și
multă perseverență. Este drumul care mi se potrivește cel mai bine,
iar Dumnezeu m-a condus pe această cărare pe care pot da maximum
de randament și mă simt bine în acest rol, îmi place, căci coincide cu
dorințele inimii și ale sufletului meu.
La balul de absolvire SAS din 2016 ați venit împreună cu
prodecanul facultății, prof. univ. dr. Gabriel Jderu, pe o
motocicletă cu ataș. Care a fost mesajul pe care ați vrut să-l
transmiteți absolvenților SAS prin această secvență inedită,
cunoscut fiind faptul ca profesorul impune, de multe ori, un model
comportamental?
Frumos din partea dvs. să vă amintiți de acel episod din
„serialul SAS”. A fost un moment emoționant. Veneam după o
ceremonie de absolvire spectaculoasă, se schimbase întreaga
conducere a facultății, iar emoția a cuprins întreaga instituție, a fost
un moment „uman” apariția noastră pe motoare la bal. Doream să le
mulțumim, să dăm naștere unei comunități profesionale, să generăm
un atașament față de facultate, față de viitor.
Pentru mine, atașamentul lor față de profesie, față de SAS
reprezintă un indicator al succesului instituțional. A fost un moment
extraordinar atunci, eram mândri de ei, de ceea ce au reușit să
realizeze prin acea ceremonie devenită deja tradiție. Acolo, în acea zi
în care mulți se așteptau să plouă, absolvenții au pornit motoarele
facultății, motoarele afective! Cu toții am fost atunci ca o imensă
sferă de emoții pozitive! Și n-a plouat, din contră, a răsărit soarele și
am avut parte și de curcubeu. Am demonstrat că, împreună, se poate!
Pentru ei și pentru acea zi minunată, avem datoria să ducem
curcubeul mai departe generațiilor viitoare! Avem datoria de a ține
pornite motoarele emoționale ale facultății! Studenții noștri au nevoie
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să prindă aripi și să zboare, iar emoțiile pozitive sunt cel mai bun
combustibil pentru zbor.
Alfred Hitchcock definea fericirea ca „un orizont clar, curat
(n.r. a clear horizon). Nimic de care să îți faci griji. Doar lucruri
care sunt creative și non-distructive”. Care este definiția fericirii
așa cum se regăsește ea în dicționarul personal al lui Doru
Buzducea?
Vă mulțumesc pentru întrebare, dar nu vă pot da definiția
acum, nu a sosit vremea pentru o asemenea clarificare. Ceea ce nu
înseamnă că nu aș cunoaște-o! Cred însă că celebrul regizor are
perfectă dreptate și mai cred cu tărie în structura ființei mele creative,
în misiunea și-n Visul inimii mele! Cred într-adevăr într-un orizont
non-distructiv și mai cred în Creatorul întregii lumi vizibile și
invizibile. După cum ați sesizat, îmi plac și chiar ador proiectele
mari, de anvergură, proiectele ce schimbă realități, cele ce dau
strălucire și spectaculozitate, dar și demnitate ființei umane.
Și pentru că tot am făcut mai sus referire la cunoscutul
regizor, cât de importantă credeți că este confruntarea cu propriile
temeri și cufundarea în adâncurile propriei inimi, cu rănile și
comorile sale, pentru „a-ți putea înălță privirea către munți”, așa
cum scriați la un moment dat pe pagina dvs. personală de
Facebook?
Strălucirea se obține atunci când „te cobori” în adâncul ființei
tale, iar deciziile de a-ți confrunta temerile dau forță, înalță și chiar
fortifică ființa umană. Atât adâncimea, cât și înălțimea, atât
cunoașterea de sine, cât și cufundarea în comorile și rănile inimii
sunt nedescris de importante, dar cel mai important aspect al vieții
este cunoașterea dragostei, a speranței și a credinței nelimitate într-un
crez nelimitat!
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Un gând pentru cei care se tem sau încă nu pot privi către
acel orizont clar și curat!
Ridicați-vă privirea spre munți, iar de acolo mai departe, spre
Cerurile prea înalte!
Nu voi încheia însă cu acest gând interviul de azi, ci cu un
mesaj pe care l-am primit chiar în aceste clipe de la noul lider al
filialei Dolj a CNASR, de la doamna Lavinia Bucur, proaspăt aleasă
în funcția de președinte. Redau integral mesajul, cu acordul autoarei,
mesaj ce răspunde concret la întrebarea dvs. referitoare la felul în
care suntem primiți prin țară în acest turneu național:
„Bună seara, stimate domnule Președinte!
Vă scriu de la Craiova și profit de această ocazie pentru a vă
mulțumi pentru aprecierea dumneavoastră prin mesajul trimis
astăzi: «Toți liderii de filiale, fără a face diferența între voi». Este
motivant, mai ales la început de drum. Experiența mea de leadership
nu este vastă, dar o să fac tot ce îmi stă în putere să nu îmi
dezamăgesc colegii ce mi-au acordat încrederea lor, pe Emilia, care
a avut încredere în mine și m-a antrenat în aceasta provocare. Cred
cu tărie în această nobilă profesie și în șansa de reușită a celor ce o
practică zi de zi în raport cu beneficiarii lor. Ne reorganizăm puțin
la Dolj și apoi se cade ca și noi, asemenea celorlalte județe ale țării,
să ne alăturăm campaniei România se ridică în picioare pentru
asistența socială. Ne gândim la un proiect. Imediat ce ideile sunt
puse cap la cap, iar evenimentul prinde contur, vă dăm de știre.
Sperăm curând. Vă mulțumesc, încă o dată, pentru avântul pe care lam primit astăzi și vă doresc o seară plăcută alături de cei dragi!”

*

*
*
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Interviu cu dans-terapeut Maria SANGIORGI
„Când lucrăm cu clienți/pacienți cu nevoi deosebit de
solicitante, cum ar fi tulburările psihologice profunde, care sunt
adesea letargici, dezinteresați, distrași sau disociați, este de
importanță fundamentală să pornești din spațiul inimii. Aici este
domeniul în care ne aventurăm într-adevăr în necunoscut, căci
esența lor este adesea invizibilă. Este umbrită de ani de medicație
și de oricare ar fi patologia respectivei persoane. Nu este ușor să
dansezi cu asemenea persoane. Trebuie să accepți că uneori
dansul este un moment efemer în care ei sunt capabili să se
angajeze într-un proces care, pentru ochiul neavizat, poate părea
irelevant și banal. În schimb, terapeutul cunoscător va ști că
asemenea momente valorează greutatea lor în aur. Asta nu se
poate întâmpla decât dacă dans-terapeutul este competent și vine
dinspre spațiul inimii” – Maria Sangiorgi.
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Maria Sangiorgi este dans-terapeut cu multiple calificări și
creatoarea metodei originale de lucru Embodied Bellydance™
(dans oriental integrat în practica terapeutică). Născută și educată
în Australia, Maria îmbină talentul cu ani de experiență în
domeniul artelor creative ca terapeut de dans și mișcare în Italia.
Cu o experiență de peste 20 de ani, utilizează în practica sa privată
tehnici combinate din psihoterapie corporală, psihoterapie prin
dans, artă, masaj, voce, sunet, consiliere și mișcare autentică.
Cu Maria v-ați putut întâlni în cadrul workshop-ului „CĂI
DE A FI ȘI A VEDEA – Psihoterapie prin Dans și Mișcare în
lucrul cu populații diverse”, susținut la București în weekend-ul 89 APRILIE.
Embodied Bellydance™ este un mod de a te mișca în cadrul
acestui dans oriental străvechi, ca expresie a vieții, și care cere
dansatorului să se întoarcă la originile mișcării, să simtă fluxul
oaselor în timp ce dau formă mișcărilor. Embodied Bellydance™
conectează trupul și sufletul dansatorului prin autenticitatea
mișcării. Se bazează pe dansul egiptean, cu spiralele sale circulare,
opturile (lemniscate) și reîntoarcerea constantă la centru,
conectând cerul și pământul. Poate fi folosit ca intervenție
terapeutică la orice categorie de clienți.
Despre dans-terapie, Embodied-Bellydance™
proiecte ale Mariei, vă invităm să citiți mai jos:

și

alte

Ați fost întotdeauna interesată de artă, urmând nenumărate
cursuri de dans, design, fotografie, artizanat, apoi de terapii prin
dans și mișcare. Cine v-a deschis calea către lumea psihoterapiilor
creativ-expresive?
Am intrat în lumea terapiei prin dans și mișcare (DMT) cu
sprijinul și încurajarea lui Jane Refshauge, mentorul și profesorul
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meu de Tehnică Alexander, care este și terapeut prin dans și mișcare
și profesor al Institutului Internațional de Dans-Terapie din Australia
(IDTIA). Lucram deja, într-o intenție terapeutică, cu diverse categorii
de clienți. Conduceam sesiuni săptămânale cu o serie de grupuri cu
dizabilități, inclusiv persoane cu handicap fizic și intelectual, precum
și persoane vârstnice cu demență și boală Alzheimer, folosind dansul
oriental. Pe lângă faptul că predam ore regulate de dans oriental,
conduceam de asemenea cursuri pe care le-am numit „Călătorie
dansantă pentru trezirea inimii” în special pentru femei. Îmi
plăcea foarte mult să lucrez cu persoanele cu nevoi speciale, dar am
simțit nevoia să creez o bază terapeutică mai profundă și o înțelegere
mai temeinică a motivului pentru care ceea ce făceam îi afecta pe
oameni și producea schimbări.
Prin cunoașterea cadrelor teoretice care alcătuiesc DMT, am
dobândit capacitatea de a implementa intervenții mai directe și mai
calificate, păstrând în același timp legătura cu originile mele. Am
discutat cu Jane despre asta, iar ea m-a încurajat să urmez formarea.
Încă mă consider deosebit de norocoasă să o am în continuare pe
Jane ca mentor în cariera mea de terapeut prin dans și mișcare.
Aveți o relație specială cu dansul, iar pe site-ul dvs.
menționați faptul că l-ați integrat în practica dvs. înainte de a
beneficia de un training specific în dans-terapie. Cum s-a trezit
apetitul dvs. pentru această practică?
Da, dansul m-a salvat. În copilărie, adoram toate formele de
mișcare. Eram un copil foarte ocupat; era fundamental pentru mine.
Din păcate, la mine acasă nu era foarte multă muzică în prima
copilărie, însă exista radioul. De îndată ce intra în contact cu muzica,
corpul meu știa deja dansul muzicii. În adolescență, am luat tot felul
de lecții de dans, de la dansul scoțian de Highland până la balet jazz,
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care erau toate OK, însă inima mea era mult mai conectată cu dansul
liber.
Dansul a fost refugiul meu când vremurile erau grele. Cum sar spune, „dansam să-mi alung necazul”. Simțeam că sunt
transportată către alte locuri. Asta se întâmpla în majoritate în anii
’70, care au fost o perioadă excelentă pentru genul ăsta de expresie
artistică. Într-un fel, mulți dintre noi făceam asta. Știu că, atunci când
eram pe ringul de dans, oamenii se dădeau la o parte să-mi facă loc,
în timp ce muzica mă ducea într-un fel de transă – și încă e așa în
ziua de azi. Aveam 29 de ani când am descoperit dansul oriental. A
fost atât de natural pentru mine, m-am îndrăgostit de acest dans și
restul e istorie.
Dans-terapia este despre capacitatea de a accesa ceea ce este
nerostit, neștiut, negat, ignorat, despre contactul cu părțile noastre
cele mai profunde, cu natura noastră cea mai intimă, așa cum
precizează și Jane Refshauge. „Sunt de părere că, atunci când
inima ta e la locul potrivit, nu ai cum să dai greș”, scrie Maria
Sangiorgi pe site-ul său. De câtă muncă cu tine este nevoie și de
câtă experiență practică pentru a te putea conecta cu ușurință la
inima celui pe care îl asiști, o experiență profund umană?
Nu cred că este nevoie de experiență profesională ca să te
conectezi cu inima ta la inima clientului/pacientului. Pentru unii
oameni este mai ușor decât pentru alții. Ceea ce conferă, într-adevăr,
formarea profesională este o structură mai puternică a felului în care
interacționăm cu clientul nostru, în timp ce rămânem conectați cu
inima. Chiar și când ești o persoană centrată pe inimă poate fi uneori
o provocare, sunt atâtea lucruri care pot să îți stea în cale. Când
lucrăm cu clienți/pacienți cu nevoi deosebit de solicitante, cum ar fi
tulburările psihologice profunde, care sunt adesea letargici,
dezinteresați, distrași sau disociați, este de o importanță
100

VOL. 4, NR. 7, 2017

REVISTA DE TERAPII CREATIV-EXPRESIVE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ UNIFICATOARE

fundamentală să pornești din spațiul inimii. Aici este domeniul în
care ne aventurăm într-adevăr în necunoscut, căci esența lor este
adesea invizibilă. Este umbrită de ani de medicație și de oricare ar fi
patologia respectivei persoane.
Nu este ușor să dansezi cu asemenea persoane. Trebuie să
accepți că uneori dansul este un moment efemer în care ei sunt
capabili să se angajeze într-un proces care pentru ochiul neavizat
poate părea irelevant și banal. În schimb, terapeutul cunoscător va ști
că asemenea momente valorează greutatea lor în aur. Asta nu se
poate întâmpla decât dacă dans-terapeutul este competent și vine
dinspre spațiul inimii. Marcia Levanthal vorbește despre acceptarea
necunoscutului și a spațiului de vindecare. Uneori, poate fi vorba de
o simplă atingere pe mână, de o mișcare a brațului, de împărtășirea
unui moment precum admirarea unei păsări care se joacă sau o cană
de ceai. Asta poate fi suficient pentru a crea un dans al schimbării.
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Sunteți creatoarea metodei Embodied Bellydance™, care a fost
descrisă și inclusă în cartea Barbarei Seller Young intitulată Belly
Dance, Pilgrimage and Identity (Belly dance, pelerinaje și
identitate), publicată în 2016 la Palgrave Macmillan, UK. Ce ne
puteți spune, pe scurt, despre această metodă care invită la „a fi –
fluid, curgător…” și cu care publicul din București a luat contact
la workshop-ul pe care l-ați susținut în data de 8-9 aprilie.
Embodied Bellydance™ (dans oriental încorporat) este un
mod de a te mișca în cadrul acestui dans străvechi și a recunoaște și
faptul că toate dansurile primitive sunt expresii ale vieții. Dacă
observăm dansurile indigene peste tot în lume, toate au în comun
mișcarea ritmică și fluidă prin coloană și pelvis, precum și o formă
de tremur. Unele dintre aceste dansuri s-au pierdut pe măsură ce
culturile care le-au dat naștere au fost invadate de alte credințe
religioase sau morale.
Embodied Bellydance™ cere dansatorului să se întoarcă la
originile mișcării. Să simtă fluxul oaselor în timp ce dau formă
mișcărilor. Să onoreze faptul că suntem 70% apă și că această apă
este mediul care creează un continuum de energie prin întreg
sistemul corporal. Dansul oriental modern uneori pierde esența, fiind
absorbit de exterior și susținând că doar mușchii ar fi sursa mișcării.
Este ca atunci când un terapeut prin dans și mișcare se concentrează
cu pacienții pe exerciții statice, ca și cum ar fi într-o sală de sport.
Desigur, se mișcă și ei, dar nu există conexiune cu întregul și cu
sufletul persoanei.
Embodied Bellydance™ intenționează să conecteze trupul și
sufletul dansatorului prin autenticitatea mișcării. Se bazează pe
dansul egiptean, cu spiralele sale circulare, opturile (lemniscate) și
reîntoarcerea constantă la centru, conectând cerul și pământul. Poate
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fi folosit ca intervenție terapeutică la orice categorie de clienți. Pare
mereu să trezească bucurie, ceea ce este un rezultat minunat.
Dans-terapeuții se confruntă cu un stigmat, acela că profesia
de dans-terapeut nu este recunoscută, și, mai ales, nu este luată în
serios de comunitatea științifică, deși există numeroase studii care
atestă eficiența acesteia. Ce credeți că este făcut pentru ca DMT să
fie văzută ca o terapie de sine stătătoare, și nu ca una
complementară?
Da, așa stau, încă, lucrurile peste tot în lume. Totuși, simt că
acum există mai multă recunoaștere ca oricând în trecut. Sunt o
mulțime de terapeuți prin dans și mișcare peste tot în lume care
întreprind cercetări excelente și publică lucrări fantastice bazate pe
dovezi, ceea ce arată cu claritate că DMT poate fi o terapie de sine
stătătoare. Cred că ceea ce avem de făcut este pur și simplu să lucrăm
în continuare, să continuăm să ne sprijinim unii pe alții și să ne
împărtășim competențele. Nu trebuie niciodată să pierdem din vedere
ce este DMT din cauză că devenim prea preocupați să o apărăm.
Decât să ne îngrijorăm dacă DMT este recunoscută, mai bine pur și
simplu să o punem în practică, având încredere că într-o bună zi se
va întâmpla. Am sentimentul că nu este vorba numai despre DMT,
este nevoie și de o schimbare globală de viziune asupra unor
chestiuni precum mediul înconjurător, încălzirea globală, drepturile
femeilor și ale copiilor, o societate mai cinstită și mai echitabilă și
așa mai departe. Este vorba de aceeași energie – când se vor schimba
aceste lucruri, se va schimba și statutul DMT. Trebuie să vedem
imaginea de ansamblu. Noi, ca terapeuți, prin dans și mișcare putem
ajuta la crearea schimbării care facilitează schimbarea, tocmai făcând
munca pe care știm să o facem atât de bine.
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Lucrați cu diferite categorii de persoane și vorbiți deseori de
spațiul sacru oferit de contactul cu dansul și de puterile sale
vindecătoare. În anul 2011 ați scris, produs și regizat danceperformance-ul „Curve Heart” („Inimă încovoiată“), pe care l-ați
realizat împreună cu șase cursanți/participanți la trainingul de
Embodied Bellydance și șase persoane cu dizabilități. Care sunt
cele mai mari satisfacții pe care vi le-a adus, de-a lungul anilor,
munca dvs. în calitate de dans-terapeut?
„Curba Inimii” a fost un proiect foarte special. Intenția mea
cu acest spectacol de dans a fost să creez energia vindecătoare a
dansului folosind toate elementele fundamentale ale Embodied
Bellydance™, plasate într-un cadru DMT. Numai una dintre femeile
din grup era dansatoare profesionistă. Celelalte aveau capacități
foarte diverse, cu o mulțime de provocări de depășit. Am folosit
Tehnica Alexander, precum și Radiația Ombilicului din Body-Mind
Centering ca bază pentru cea mai mare parte a dansului, accentul
căzând în principal pe dansul egiptean.
Persoanele cu nevoi speciale, pe care le-am numit „Cei
Speciali”, pur și simplu au adorat să fie pe scenă. Ele apăreau în
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momentele de început și sfârșit. Și-au luat rolul foarte în serios și
chiar i-au făcut să plângă pe spectatori. Sunt multe situații care îmi
dau satisfacție ca dans-terapeut, dar categoric asemenea momente
sunt excepționale. Când putem face invizibilul vizibil, când oamenii
pot fi văzuți și aplaudați. Când prin procesul în sine se produce o
schimbare atât în ei, ca indivizi, cât și la nivel colectiv.

Aveți nenumărate formări în domeniul terapiei prin dans și
mișcare: mișcare autentică, contact improvisation, dans șamanic,
body-mind centering, Ideokinesis, Alexander technique, training
avansat în analiză funcțională – psihoterapie corporală
(Functional Analysis Body Psychotherapy), studii avansate în
DMT – Institutul Internațional de Dans-terapie din Australia. Ce le
recomandați psihoterapeuților interesați de domeniul psihoterapiei
prin dans și mișcare, care este abia la început în România?
În primul rând, vă recomand să dansați! Văd acum oameni
care au calificări academice în DMT, dar care nu au dansat niciodată.
Fondatorii DMT moderne au fost în primul rând dansatori – nu
trebuie să uităm asta. Nu cred că este necesar să fii dansator
profesionist sau profesor de dans, dar trebuie cel puțin să ai un
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interes viu pentru dans și să i te dedici cu regularitate. Am văzut
terapeuți prin dans și mișcare care nu înțeleg transferul greutății în
propriile lor corpuri. Cum poate cineva să transmită pacientului
această bază fundamentală a mișcării dacă nu o cunoaște pentru sine
însuși? Cum poate cineva ajuta pacientul să găsească un ritm
liniștitor în propriul corp dacă dans-terapeutul nu e capabil să
pășească în ritmul muzicii?

De asemenea, recomand celelalte metode bazate pe mișcare
corporală menționate mai sus, precum și multe altele – domeniul este
foarte bogat. Mai mult, este de o importanță fundamentală să faci cu
regularitate sesiuni unu-la-unu sau de grup cu un terapeut prin dans
și mișcare pentru propria ta dezvoltare personală. La fel cum este
important să înțelegem subtilitățile psihoterapeutice, trebuie să
rămânem sau să devenim dansatori!
Facilitați ateliere de Embodied Bellydance și Terapie prin
Dans și Mișcare în Italia, Australia, Japonia și Bali. Oferiți ședințe
individuale, de grup și sunteți profesor asociat la Universitatea din
Melbourne, Australia. Cum este artista și terapeutul Maria
Sangiorgi atunci când nu dansează sau nu lucrează?
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Munca este viața mea și viața mea este muncă. Activitatea pe
care o am la Universitatea Melbourne nu este bazată pe dans. Fac
parte dintr-un program de formare premiat care îi pregătește pe
studenții la medicină cum să administreze cu sensibilitate și
încredere teste Papanicolau și examinări ale sânilor. Interesant este
că adesea îi învăț să se miște cum s-ar mișca un dansator.
Alături de dans, am fost toată viața o persoană creativă. Creez
artă când am timp, fac haine pentru mine și pentru alții, uneori din
materiale reciclate, croșetez și creez obiecte textile. Ador să cânt. În
Melbourne sunt membră a grupului de muzică și dans din Orientul
Mijlociu numit Yalla! Mereu văd potențialul din orice. Simt că asta
este ceea ce face ca munca mea ca terapeut prin dans și mișcare să fie
bogată și eficace. Aduc adesea în munca mea aceste alte priceperi.
Nu în ultimul rând, îmi place să pregătesc mâncare bună și hrănitoare
și să mănânc pentru sănătate și stare de bine – aceasta este o mare
pasiune.

*

*
*
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„Love should not hurt!
STOP violenței împotriva femeilor!”
Interviu cu echipa ANAIS
„Bătaia e ruptă din rai”, „Am crezut că așa se trăiește…”,
„Unde să plec?”, „Merită să îndur pentru copii”, „Oare ce va
spune lumea dacă plec?”, „L-ai luat, cu el rămâi”, „Mai rău de
atât nu se poate întâmpla”, „Femeia trebuie să fie umilă, supusă
bărbatului”… Sunt doar câteva replici pe care le cunoaștem cu
toții.
Țara noastră ocupă un loc fruntaș în Uniunea Europeană
la capitolul violență domestică, cazurile raportate sunt din ce în
ce mai multe, iar anual zeci de femei sunt ucise de către
partenerii lor în România.
Abuzul poate îmbrăca însă nenumărate forme: de la
amenințări cu moartea și tentative de omor, contuzii, răni,
julituri, fracturi, luxații, leziuni, la constrângeri de tot soiul,
injurii, acuzații diverse, denigrare în fața altor persoane, control
financiar, îngrădirea libertății ș.a., unele manifestări fiind atât de
subtile, încât cu greu realizezi că ești victima acestui flagel numit
violență domestică.
Echipa ANAIS, pregătită întotdeauna să asiste, ne
răspunde la câteva întrebări cheie în descifrarea fenomenului
violenței domestice exercitate împotriva femeilor și, mai ales, ne
propune căi de a spune stop acestui flagel, de a spune NU
suferinței.
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În literatura de specialitate, violența domestică este descrisă
ca o serie de comportamente de agresivitate fizică, verbală,
psihologică, sexuală, economică etc. pe care un partener le
manifestă în relație cu celălalt partener (sau în relație cu un alt
membru al familiei) în cadrul oficializat al familiei sau în relația
de conviețuire. Care este definiția pe care Asociația ANAIS o
utilizează cel mai des în relația cu cele pe le asistă, având în vedere
faptul că femeile care apelează la ajutorul vostru provin din toate
păturile sociale, iar unele dintre acestea neagă abuzul sau nu
înțeleg exact ce li se întâmplă?
Mihaela Mangu, președintele ANAIS: În cadrul organizației,
încercăm pe cât posibil să nu generalizăm, deoarece pentru noi
fiecare caz este particular. Ca definire care ne ajută în determinarea
grupului-țintă, în abordarea situațiilor și în intervenția pe caz, ne
folosim de ceea ce apare în legislația națională. Violența domestică
nu apare în legislația românească ca atare, ci cu denumirea de
„violență în familie”, a cărei definiție este completată cu cea din
literatura de specialitate și din legislația și tratatele internaționale la
care România ia parte. O definiție cuprinzătoare față de cea din
legislația națională este oferită de Convenția de la Istanbul –
Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea
violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, și anume:
„Violența domestică va însemna toate acțiunile de violență fizică,
sexuală, psihologică sau economică care survin în familie sau în
unitatea domestică sau între foști sau actuali soți sau parteneri,
indiferent dacă agresorul împarte sau a împărțit același domiciliu cu
victima”. Lucrăm cu femei victime sau vârstnice din toate păturile
sociale, cu statut sau fără, asta pentru că, încă de la înființare, am ales
să dezvoltăm servicii pentru grupul-țintă – victime ale violenței în
familie –, indiferent de mediul și statutul social din care provin.
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Abuzul îmbracă multe forme, unele mai ușoare, unele cu o
intensitate și o gravitate mai mari, de aceea și victimelor le este
uneori dificil să recunoască faptul că se află într-o relație abuzivă.
Rușinea, refuzul de a admite că ai făcut alegerea greșită pot duce la
acceptarea și normalizarea violențelor la care ești supusă de către
partener, cel mai adesea. Atunci când vorbim de violențe manifestate
de către copii față de părinți, acestora le este greu să solicite ajutorul
specialiștilor, probabil intervin percepțiile legate de relația de sânge,
iertare, credința că aceștia se vor schimba, că vor realiza că ceea ce
fac nu este bine. Credem că este foarte greu pentru un părinte să
decidă pedepsirea propriului copil mergând și cerând sprijin
autorităților.
Adela Szentes, psihoterapeutul ANAIS: Dincolo de definiția
victimei care cuprinde problematica violenței domestice, noi numim
femeia asupra căreia este direcționat abuzul beneficiară, deoarece
suntem aici să îi oferim serviciile aferente de consiliere, îndrumare,
conștientizare, de care are stringentă nevoie.
Femeile se împotrivesc de multe ori ideii că partenerii lor
sunt abuzatori, deși există toate semnele că sunt supuse abuzului.
Care sunt formele de violență domestică cu care v-ați confruntat
cel mai des în munca voastră și care sunt pericolele cele mai mari
la care se supun femeile rămânând în relație cu abuzatorii?
A.S.: Cea mai întâlnită formă de abuz este abuzul fizic, și
spunem asta deoarece victima ajunge în ONG-ul nostru doar atunci
când situația scapă de sub control, în cele mai multe cazuri. Aici
facem referire la bătăi crunte, la maltratarea femeii de către abuzator.
Următoarea formă de abuz este abuzul verbal, psihologic, emoțional,
pe care îl conștientizează sau nu victima în momentul în care vine la
consiliere socială sau consiliere psihologică. Unul dintre riscurile
majore la care se supune victima violenței domestice este că pattern111
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ul distructiv care există în relația de cuplu nu încetează, chiar se
amplifică după o scurtă perioadă, femeia ajungând din nou să treacă
prin ciclicitatea relației abuzive.
M.M.: Multe dintre femeile cu care am lucrat ajung să ceară
ajutorul când conflictele escaladează și se agravează, când se ajunge
la violențe fizice repetate și cu o intensitate crescută. Puține solicită
ajutorul când violențele sunt manifestate numai verbal, social sau
economic. Poate pentru că sunt mai ușor de tolerat sau pentru că
fiecare crede într-o schimbare. Pericolele cele mai mari la care se
expun femeile ce rămân în relații abuzive sunt degradarea stării de
sănătate, stimă de sine scăzută, greutate în gestionarea relațiilor
sociale, randament scăzut la locul de muncă și chiar instalarea unor
boli psihice precum depresie severă sau tulburări ale
comportamentului, însă pierderea vieții este pericolul cel mai mare în
ceea ce le privește.
Alegerile femeilor au efecte devastatoare pentru copiii
acestora, care sunt condamnați și ei să trăiască în teroare și tensiune
continuă. Aleg să rămână pentru că probabil aceea este zona lor de
confort, acela este stilul de viață pe care ele îl cunosc, decizia de a se
separa de abuzator aducând cu sine și o nouă viață, un necunoscut pe
care multe dintre ele nu sunt pregătite să îl înfrunte.
Supusă unor adevărate presiuni psihologice, unde durerea
este amestecată cu ideea de dragoste și cu cea a simțului datoriei
sau al loialității față de partener și față de ceilalți membri ai
familiei, femeii îi poate fi aproape imposibil să admită că este
victimă a violenței domestice și să ceară ajutor. Cum/când își dă
seama o persoană că este victima violenței domestice și care sunt
pașii pe care are nevoie să îi urmeze pentru a ieși din acest
scenariu abuziv?
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A.S.: Nu am putea să vorbim despre un pattern funcțional și
sănătos în cazul acestor femei care conștientizează că se află într-o
relație abuzivă. De cele mai multe ori, persoana care iese din relație
începe să conștientizeze cât mai concret formele de abuz prin care a
trecut. În cele mai multe cazuri, la începutul procesului de
interacțiune cu propria problematică, este necesar să accepte că
abuzul chiar a fost o formă de relaționare foarte persistent în relație.
Unul dintre primii pași pe care trebuie să-i facă este să accepte că are
nevoie de ajutor, și aici ne referim la ajutorul de specialitate, la
informare, la contactul cu propriul ei sine. Consilierea psihologică se
axează pe resursele pe care femeia le are pentru a ieși din relația
abuzivă și pe nevoia sa de conștientizare a rolului asumat.
M.M.: Este greu de spus când o femeie își dă seama că trebuie
să ceară ajutorul; își poate da seama, însă poate să nu aibă curajul să
o facă și nici informațiile necesare despre cum ar trebui să o facă.
Fiecare persoană are propria scară de valori și principii și, uneori,
atunci când partenerul lezează una dintre valori sau credințe ale
persoanei, aceasta ajunge să ceară ajutorul. Un exemplu întâlnit la
mai multe beneficiare este faptul că partenerul manifestă diferite
forme de violență asupra lor, de la verbală până la fizică, violențe
pentru care ele nu au solicitat niciodată ajutorul, dar, în momentul în
care partenerul le-a scuipat, au perceput acest gest ca pe un act de
jignire și degradare pe care nu l-au putut tolera, atunci luând
hotărârea de a cere ajutor. Pentru a ieși dintr-o relație abuzivă, primul
pas și cel mai important este să conștientizezi că te afli într-o astfel
de situație și să decizi că nu este o viață ce merită a fi trăită, apoi,
etapele următoare sunt particulare pentru fiecare caz în parte.
Deși, uneori, violența îmbracă forme extreme, existând riscul
uciderii victimei de către agresori, sunt nenumărate cazuri de femei
dependente emoțional de partenerii lor, care se întorc la agresor,
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cu riscul de a-și pune viața în pericol. Putem vorbi, de fapt, de un
soi de simbioză între parteneri, de o relație de codependență. Cum
se explică această dificultate de a se rupe de agresor și ce anume
din ceea ce oferă atât unul, cât și celălalt le ține în viață relația?
A.S.: Dincolo de simbioza existentă în relația victimă-agresor,
vorbim aici și de sindromul Stockholm, victima făcând tot posibilul
să îi facă pe plac agresorului, ajungând să se identifice cu el.
Atitudinea aceasta are la bază supraviețuirea, acest aspect fiind o
strategie subconștientă în care victima își găsește „stabilitate” în
această relație. Chiar dacă, aparent, pentru omul obișnuit, este o
relație în care este pusă în pericol viața victimei, loialitatea
inexplicabilă de care dă dovadă femeia abuzată este determinată de
atașamentul patologic pe care îl are față de abuzator. Atașamentul
traumatic este indus sistematic de către agresor, femeia abuzată
aderând astfel la ideologiile partenerului, propriile ei păreri fiind
distorsionate, controlate, astfel Eul fiindu-i anihilat.
Victima ajunge în punctul de non-retur, preluând perspectiva
abuzatorului, identificându-se cu el și chiar ajungând să-i dea
dreptate, iar în alte cazuri cedând chiar în fața propriei vieți și
ajungând la suicid. Agresorul procedează astfel încât să își valideze
propria personalitate predominant narcisică, în care el primește
confirmarea autorității lui în relație cu victima. Agresorul găsește
validarea propriei masculinități în faptul că victima, în relația cu el,
trebuie să îi acorde respectul, autoritatea, exclusivitatea reproductivă,
respectând în acest mod „patriarhatul”.
M.M.: Suntem diferiți și asta ne face să fim particulari, de
aceea nu putem generaliza o idee care să se aplice tuturor cazurilor în
care femeile sunt dependente emoțional de agresor, iar acesta de
victimă. Este adevărat că unele rămân în relație pentru că se hrănesc
cu acele puține momente de tandrețe și iubire oferite de partener –
114

VOL. 4, NR. 7, 2017

REVISTA DE TERAPII CREATIV-EXPRESIVE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ UNIFICATOARE

incidentele violente se pot petrece o dată sau de două ori pe
săptămână sau lună/an, în rest, partenerul este blând și iubitor. Altele
motivează că nu a fost așa de la început sau pur și simplu nu au unde
să meargă, cui să ceară ajutor. În astfel de relații, întotdeauna
partenerii se hrănesc din felul de a fi al celuilalt, asta până când
incidentele escaladează.
Uneori, abuzul îmbracă forme extrem de fine, mai ales cel
psihologic, agresorul fiind un maestru în a-i inocula victimei
sentimentul de vinovăție, dar și de responsabilitate pentru întreaga
familie, pentru integritatea copiilor și chiar a lui însuși. Astfel, de
multe ori, victima devine un salvator al relației, al familiei, al
agresorului, având falsa credință că, dacă îndură toate
tratamentele acestuia din urmă, lucrurile se vor schimba în bine.
Cât de anevoios este procesul separării de agresor și cel al
vindecării emoționale la victimele abuzului?
A.S.: Adaptarea sistematică a victimei la factorul de violență o
face pe acesta incapabilă, de cele mai multe ori, să recunoască acest
fenomen al abuzului psihologic. Procesul de conștientizare,
înțelegerea consecințelor abuzului asupra propriei persoane, cât și
asupra copiilor, consecințe care, de multe ori, se manifestă în planul
sănătății fizice, mentale, emoționale, chiar în dezvoltarea lor
sanogenă, determină victima să ia în considerare procesul separării
constructiv și edificator. Vindecarea emoțională necesită o perioadă
de restructurare în toate planurile ființei. Aici vorbim de un proces
psihoterapeutic lung pe intervenție și abilitare, centrat pe activarea și
dezvoltarea unor noi resurse care o vor ajuta pe femeie atât să
supraviețuiască, cât și să înceapă o nouă viață… una echilibrată.
Toleranța crescută pe care cei abuzați o manifestă față de
violență încurajează perpetuarea abuzului pe filon transgenerațional.
Care sunt falsele credințe pe care le au femeile ce se confruntă cu
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violența familială/domestică astfel încât nu pot accepta plecarea
din mediul abuziv, rămânând astfel blocate în rolul de victimă?
A.S.: În filonul transgenerațional există credințe bine
împământenite prin care victima a fost învățată să acționeze și să
reacționeze la situațiile de viață pe care, într-un mod inconștient, le-a
preluat din viața de familie sau, mai exact, din copilăria timpurie. Pe
linia maternă, de multe ori, femeia preia rolul victimei și îl și aplică
în viața sa de zi cu zi. Este „învățată”, „educată” să fie umilă, supusă,
să tacă, să nu comenteze. Aceste comportamente pe care și le-a
introiectat victima în stilul ei de personalitate sunt acum un stil de
viață distructiv pentru dezvoltarea armonioasă a eului.
În fenomenul violenței domestice sunt întâlnite mai multe
mituri, ca de exemplu: „Violența domestică este caracteristică
familiilor sărace sau cu un statut social inferior”, „Unele femei
merită sa fie abuzate, ele sunt cele care îl provoacă pe partener”,
„Consumul de alcool și droguri cauzează violența domestică”.
Care sunt, de fapt, realitățile violenței domestice, care sunt factorii
favorizanți, cei care întrețin abuzurile și, mai ales, care sunt
aspectele cel mai greu de gestionat în munca de asistare a
victimelor?
A.S.: Miturile și clișeele legate de violența domestică pot fi
doar factori indicatori, dar în niciun caz factori determinanți ai
acestui fenomen. Ieșirea din stereotipii și consilierea victimei,
psihoeducația, consilierea socială sunt un proces de scurtă sau de
lungă durată pe care femeia abuzată îl va parcurge.
Am putea discuta aici despre obstacole exterioare și interioare
care fac dificilă întreruperea unei relații violente. De exemplu, riscul
de a fi hărțuită, agresată, mai rău, în cazul în care decide să plece,
găsirea unei locuințe, dificultăți financiare, stigmatizarea socială sau
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teama de a nu se descurca, amintirile legate de partea plăcută a
relației, pierderea siguranței, a casei, a copiilor.
Munca noastră este delimitată și știm care sunt repercusiunile
asupra femeii, așa cum aminteam, tiparul de personalitate diferă de la
caz la caz. Sunt victime ale violenței domestice care preferă să iasă
din acest cerc vicios într-un mod foarte rapid, dar există și o
categorie a celor ce revin periodic în relația patologică de victimăagresor. Pentru această categorie, singura formă de relaționare este
aceasta, într-o măsură mai mare sau mai mică, victima fiind mereu
„validată” de către agresor. În limbajul de specialitate, se numește
„luna de miere” sau spirala violenței. Odată depășit momentul crizei,
autorii violenței își exprimă regretul, promit că nu vor mai adopta un
astfel de comportament, simt frica pierderii partenerului și fac tot ce
pot pentru a fi iertați.
Noi, cei care lucrăm direct cu victima, nu putem estima
niciodată dacă aceasta va reveni în acest cerc vicios, indiferent de
implicarea noastră profesională.
Știm că, în timpul relației cu agresorul, femeia victimă a
violenței domestice suferă din cauza multor lipsuri, de ordin
emoțional, material etc., la care ați făcut, de altfel, referire mai sus,
însă există o serie de pierderi cu care aceasta se confruntă și după
ieșirea din relația respectivă. Care sunt acestea și mai ales care
sunt temerile cu privire la lucrurile pe care le-a lăsat în urmă
(materiale și psihologice, deopotrivă)?
A.S.: Odată cu pierderea casei, a locului de muncă, a relației
stabile de familie, în anumite cazuri, a copiilor, victima pierde și o
parte din sinele ei, care rămâne traumatizat din cauza factorilor
abuzivi ai relației. Ființa umană poate trăi fără aspectele de ordin
material, dar, din punct de vedere emoțional, reabilitarea și
reintegrarea reprezintă un proces de durată, în care victima
117

VOL. 4, NR. 7, 2017

REVISTA DE TERAPII CREATIV-EXPRESIVE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ UNIFICATOARE

conștientizează pierderile de ordin emoțional. Odată pierdută
încrederea în sine, victimei îi trebuie un anumit timp de reintegrare
într-un mediu securizant, spre a se putea reconecta la propriul Sine.
Care sunt repercusiunile părăsirii domiciliului conjugal cu
care se confruntă cele ce își găsesc curajul să plece? Cum pot fi
minimalizate aceste riscuri și ce protecție le oferă statul român
victimelor?
A.S.: Victimele aflate în plin proces de separare trec prin
traume de pierdere destul de costisitoare pentru integritatea lor
emoțională. Odată cu pierderea încrederii în sine, cu invalidarea lor
ca entitate umană, ele pierd de foarte multe ori bunurile materiale,
sunt obligate să părăsească domiciliul, deoarece asta le ajută să se
separe de agresor, în anumite cazuri, copilul preferă să rămână în
casă cu agresorul ș.a.
M.M.: În anul 2012 a fost introdus în legislația românească
instrumentul de protecție numit „ordin de protecție”. Acest
instrument poate fi folosit de persoana a cărei viață, integritate fizică
sau psihică ori libertate sunt puse în pericol printr-un act de violență
din partea unui membru al familiei. Această persoană poate solicita
instanței ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin
de protecție, prin care să se dispună, cu caracter provizoriu,
maximum șase luni, măsuri – obligații sau interdicții, cum ar fi:
evacuarea temporară a agresorului, reintegrarea victimei în locuința
familiei; obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe minime
determinate; interdicția pentru agresor de a se deplasa în anumite
localități sau zone determinate pe care persoana protejată le
frecventează ori le vizitează periodic; interzicerea oricărui contact,
inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod, cu
victima; obligarea agresorului de a preda poliției armele deținute;
încredințarea copiilor minori sau stabilirea reședinței acestora.
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Agresorul mai poate fi obligat la suportarea chiriei și/sau a
întreținerii pentru locuința temporară unde victima, copiii minori sau
alți membri de familie locuiesc ori urmează să locuiască din cauza
imposibilității de a rămâne în locuința familială.
De asemenea, instanța mai poate dispune luarea unei măsuri de
control a respectării ordinului de protecție și pentru prevenirea
încălcării acestuia, cum ar fi: obligarea agresorului de a se prezenta
periodic, la un interval de timp stabilit de instanță, potrivit
împrejurărilor, la secția de poliție competentă cu supravegherea
respectării ordinului de protecție și/sau obligarea agresorului de a da
informații organului de poliție cu privire la noua locuință, în cazul în
care prin ordin s-a dispus evacuarea lui din locuința familiei.
Pe lângă oricare dintre cele de mai sus, instanța poate dispune
și obligarea agresorului de a urma consiliere psihologică,
psihoterapie sau poate recomanda luarea unor măsuri de control,
efectuarea unui tratament ori a unor forme de îngrijire, în special în
scopul dezintoxicării.
Ce drepturi are victima violenței în familie?
Drepturile unei victime a violenței în familie sunt cele
prevăzute în Legea 217 din 2003, republicată cu modificări și
completări (2015), coroborate cu cele prevăzute în Legea 211 din
2004, cu modificări privind unele măsuri pentru asigurarea protecției
victimelor infracțiunilor.
Acestea sunt: Dreptul la respectarea personalității,
demnității și a vieții sale private. Dreptul la informare cu privire
la exercitarea drepturilor sale. Dreptul la servicii de consiliere,
reabilitare, reintegrare socială. Dreptul la asistență medicală
gratuită. Dreptul la consiliere psihologică gratuită. Dreptul la
protecție specială, adecvată situației și nevoilor sale. Dreptul la
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asistență juridică gratuită. Dreptul la alte servicii. Dreptul la
compensații financiare.
Există la nivel social tendința de a denigra agresorul și de a
ignora cauzele care îl aduc în acest rol de abuzator. Este cunoscut
faptul că în fiecare agresor există o victimă, însemnând că, la
rândul său, acesta a fost supus unor abuzuri, de regulă în perioada
timpurie a vieții sale. Din datele pe care le aveți, câți dintre cei care
agresează cer ajutor de specialitate și urmează un program de
consiliere psihologică sau psihoterapie?
A.S.: Asociația ANAIS lucrează cu femeile victime ale
violenței domestice, dar în practica mea de cabinet am întâlnit
agresori care au cerut ajutor de specialitate pentru a-și putea
conștientiza cât mai clar partea de abuzator și ce anume i-a pus în
rolul acesta de-a lungul vieții. În anumite cazuri, și acestea foarte
puține, abuzatorul este cel care cere consiliere psihologică, apoi este
instanța care înștiințează agresorul să efectueze un anumit număr de
ședințe la psiholog.
Cum se simte un asistent social, un avocat, un psihoterapeut
atunci când, deși folosește toate resursele la care are acces, se
confruntă cu eșecul în munca desfășurată? De fapt, când vorbim
despre eșec, ce valențe capătă acesta în activitatea voastră?
A.S.: Pentru fiecare lucrător în parte, valențele eșecului direct
în relația cu beneficiara serviciilor noastre sunt diferite. Spunem asta
deoarece ține foarte mult de dezvoltarea psiho-emoțională și
profesională prin care fiecare dintre noi trecem atunci când ne
alegem o meserie. Când vorbim de eșec, am putea spune că apare
doar în acele cazuri când survine moartea victimei, și acesta nu este
eșecul nostru ca profesioniști, ci eșecul uman al pierderii, al durerii,
în relația cu omul din fața ta. Știind, de altfel, că nu mai este nimic de
făcut în această direcție, niciodată!
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Cum se repercutează la nivel emoțional contactul cu acest tip
de beneficiari?
A.S.: Igiena emoțională este unul dintre aspectele foarte
importante în domeniile noastre de activitate. Depinde cum anume
simte fiecare persoană să facă acest lucru, bine-venit este și timpul
liber, pe care îl valorificăm în alte direcții.
Care sunt programele împotriva violenței în familie pe care
Asociația ANAIS le-a promovat de-a lungul vremii și cele pe care
le derulează în prezent?
M.M.: Încă de la apariția Legii 25/2012, Asociația ANAIS a
inițiat campania de informare și conștientizare în cadrul proiectului
„Stop violenței în familie!“ împreună cu Direcția Generală de
Asistență Socială a Municipiului București, oferind servicii
specializate pentru victimele violenței în familie și participând activ
la acțiuni de advocacy și grupuri de lucru pentru uniformizarea
legislativă. Am inițiat campanii pentru promovarea și combaterea
violenței în familie alături de instituții publice locale și alte ONG-uri
partenere.

(Interviurile au fost realizate de psih. dr. Sorina Daniela
Dumitrache.)

*

*
*
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Asociația ANAIS oferă gratuit consiliere și îndrumare socială,
consiliere juridică cu privire la drepturile victimelor violenței în
familie, sprijin în redactarea documentelor juridice, formularea și
pregătirea dosarului pentru emiterea ordinului de protecție,
reprezentare în fața instanței de judecată în vederea obținerii unui
ordin de protecție (pentru persoanele care se află în București)
consiliere psihologică și psihoterapie pentru victimele violenței în
familie (femei, bătrâni și copii), consiliere psihologică/psihoterapie
pentru victimele abuzului sexual în care agresorul nu este partener,
în cadrul Centrului pentru prevenirea și combaterea violenței în
familie.

*

*
*
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Adela SZENTES este psihoterapeut,
expert
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adolescenților, adulților, cuplului și
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*

*
*
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Asociația ANAIS a deschis
„Centrul de găzduire în regim de
urgență
destinat
victimelor
violenței în familie – Casa
INVICTA”, un centru de criză
pentru primirea femeilor victime
ale violenței în familie cu program
24 h din 24 h, permanența fiind
asigurată de asistenți sociali.
Serviciile sunt acordate femeilor
victime ale violenței în familie care se află pe raza Municipiului
București.
Specificul centrului este de a răspunde situațiilor urgente în
care preluarea victimei este primordială; din acest motiv, perioada de
găzduire este de scurtă durată.
Capacitatea centrului este de 16 locuri (8 adulți și 8 copii), iar
serviciile oferite sunt: găzduire pe perioadă determinată, hrană,
produse de igienă, consiliere și îndrumare socială, consultații
medicale – medic de medicină generală, consiliere psihologică.
Serviciile de consiliere juridică, pregătire dosar și asistare în
instanță în vederea obținerii
ordinului
de
protecție,
consiliere
vocațională
și
suportarea cheltuielilor legate
de recalificare / reconversie
profesională (în funcție de
disponibilitățile financiare și
de
costurile
cursurilor),
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psihoterapie și consiliere psihologică sunt oferite în cadrul Centrului
de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței în familie al
Asociației ANAIS.
Proiectul este susținut de Primăria Municipiului București prin
Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București,
Agenția Naționala pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați și
AVON România.

Numărul unic național de urgență pentru victimele violenței în
familie: 0800 500 333

Datele de contact ale Centrului de găzduire „Casa INVICTA” sunt:
Telefon mobil: 0738 752 295
Telefon fix: 0371 471 194
Fax: 0372 878 008
e-mail: casa.invicta@asociatia-anais.ro

Datele de contact ale Centrului de consiliere sunt:
Telefon mobil: 0736 380 879 / 0733 948 296
Telefon fix: 021 210 89 62
Fax: 021 210 50 15 / 0372 878 008
e-mail: contact@asociatia-anais.ro
*

*
*
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