VOL. 5, NR. 8, 2018

REVISTA DE TERAPII CREATIV-EXPRESIVE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ UNIFICATOARE

Psihoterapiile Spațiale
O abordare emergentă
Psih. drd. Alexandru Ioan MANEA*1
Colaborator Institutul SPER
Psih. Ioana Andreea BARBU*
*Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea
din București

În ultimii 25 de ani, asistăm la nașterea unui nou curent
experiențialist în abordarea psihoterapeutică, bazat pe emergenta
teorie a „Psihologiei Spațiului Mental”. Acesta a fost facilitat, pe de
o parte, prin activitatea unor cercetători renumiți din aria psihologiei
și a lingvisticilor cognitive precum Barbara Tversky (soția
regretatului cercetător și psiholog Amos Tversky), Gilles Fauconnier,
Steven Pinker și George Lakoff. Pe de altă parte, acest nou curent a
folosit și fundația oferită de către anumite abordări psihoterapeutice
cu rădăcini în anii ’70, precum Terapia Sistemică de Familie Virginia Satir, Constelațiile Familiale - Bert Hellinger, NLP și în
special lucrul cu sub-modalitățile - Richard Bandler, Steve Andreas
și David Gordon și Terapia Liniei Timpului - Tad James.
Practic, din momentul conceperii noastre, apoi în uter și până
la finalul vieții noastre, ne regăsim înconjurați de spațiu și de
procesul de cogniție spațială. Deoarece avem nevoie de o
reprezentare mentală a spațiului din jurul nostru pentru a ne putea
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orienta în cadrul acestuia, mintea noastră acționează precum un
simulator al realității înconjurătoare, aceasta creând imagini cu care
noi reușim să operăm asupra realității. În această hartă mentală,
numită și „spațiu mental” sau „mental space”, după cum nota Gilles
Fauconnier, sunt incluse toate obiectele și persoanele cu care noi
interacționăm, iar aceasta surprinde, după cum observa și Barbara
Tversky, semnificația personală a relațiilor spațiale dintre toate
aceste elemente.
Totodată, această hartă mentală creată la nivel inconștient are
o structură tridimensională, cel mai probabil datorită faptului că și
sistemul nostru neurologic este tridimensional. De exemplu, atunci
când ținem ochii închiși și ne mișcăm prin spațiul fizic, putem să ne
orientăm, deoarece ne creăm o reprezentare a spațiului fizic prin care
știm cum să navigăm sau să operăm cu realitatea fizică
înconjurătoare. Același lucru este valabil și cu experiențele noastre
acumulate de-a lungul vieții - inconștient formăm reprezentări ale
întâmplărilor, ale persoanelor importante, plasându-le fără să ne dăm
seama în poziții bine stabilite în cadrul hărții noastre mentale, aceste
poziții având o semnificație specifică pentru noi înșine. Un exemplu
comun este faptul că majoritatea oamenilor plasează experiențele
anterioare fie în partea stângă, fie în spate, reprezentările despre
viitor fiind plasate în față sau în dreapta, în timp ce experiența
subiectivă a prezentului este trăită ca petrecându-se în interiorul
corpului sau în imediata lui apropiere. Același mecanism
funcționează și în legătură cu persoanele semnificative, pe care avem
tendința să ni le reprezentăm în imediata noastră apropiere. În
schimb, pe cele față de care nu avem sentimente tocmai bine
conturate, le reprezentăm la o distanță mai mare.
De asemenea, pentru a ne exprima experiența din cadrul
acestei hărți mentale, primul instinct uman este cel de a folosi
gesturile și cuvintele care indică în mod inconștient unde anume se
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află respectivele reprezentări din cadrul spațiului mental. Exemple
sunt gesturile non-verbale pe care le facem în mod inconștient atunci
când vorbim la telefon, chiar dacă interlocutorul nostru nu ne poate
vedea sau atunci când descriem altor persoane în mod spontan
locațiile reprezentărilor și conceptelor din spațiul nostru mental.
Psihologia Spațiului Mental pornește tocmai de la ideea că
spațiul este principalul factor organizator al minții umane, iar toată
experiența noastră subiectivă este compusă din fragmente de
conștientizare activate și dezactivate în locuri specifice din cadrul
spațiului mental. Aceasta investighează în mod focalizat felul în care
oamenii își desfășoară activitatea în universul lor psihologic interior
(prin indexare spațială, stocare spațială și imagerie).
Panorama Socială - Sinele și ceilalți în spațiul mental
Panorama Socială este un model de intervenție
psihoterapeutică și de optimizare personală dezvoltat la începutul
anilor 1990 de către psihologul olandez Lucas Derks. Acesta a plecat
de la premisa că relația este egală cu locația, respectiv locul în care
oamenii plasează reprezentarea mentală a unei persoane sau a unei
„personificări” în spațiul lor mental influențează calitatea relației
emoționale cu aceasta. Prin crearea acestor „personificări” ale
persoanelor cu care interacționează, clientul își formează un model
mental al lumii sale sociale.
În cadrul unei relații cu o altă persoană, clientul își reprezintă
acest construct într-un mod abstract și permanent, folosind o imagine
a persoanei respective. Imaginea persoanei respective, poziția ei în
spațiul mental, înălțimea ei față de înălțimea proprie percepută în
relație cu aceasta influențează calitatea relației. Atunci când o
persoană simte o altă persoană drept apropiată sau iubită, plasează în
mod inconștient reprezentarea acesteia într-un loc apropiat în spațiul
7
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sau mental, iar când relația este una neutră din punct de vedere
emoțional, la o distanță mai mare.
De asemenea, imaginea „Sinelui” în spațiul mental este de
obicei conștientizată în momentele problematice ale clientului, când
acesta compară propria imagine cu cea a altor persoane. Mai mult,
atunci când clientul se simte sigur în contextul social, acesta își
reprezintă o imagine proprie de dimensiuni ridicate, iar când se simte
nesigur, de obicei își reprezintă o imagine de dimensiuni mici în
raport cu reprezentările mentale ale persoanelor cu care
interacționează. Nu trebuie uitat faptul că reprezentările mentale ale
persoanelor ce sunt construite de așa natură încât nivelul ochilor
acestora este perceput că fiind deasupra celui al imaginii proprii sunt
considerate a avea o atitudine autoritară asupra clientului și viceversa.
Modelul Panoramei Sociale are cele mai semnificative
rezultate de optimizare în cadrul relațiilor interpersonale ale
clientului, cel mai bine fiind evidențiat în situațiile în care acesta
reclamă probleme cu membrii familiei sale. Pe scurt, psihoterapeutul
îl încurajează pe client să stabilească poziția tuturor persoanelor
relevante pentru el din contextul social respectiv, apoi să treacă pe
rând în locul pozițiilor acestora și, dacă este cazul, să modifice
poziția sau mărimea reprezentării mentale a persoanelor față de care
simte un disconfort, până când noua „panorama socială” este
resimțită ca fiind mai adecvată momentului actual.
Lucas Derks predă cursuri de certificare și workshopuri
centrate pe aplicațiile Panoramei Sociale în țări precum Australia,
Austria, Belgia, Brazilia, Finlanda, Franța, Lituania, Olanda, Japonia,
Portugalia, Polonia, Rusia, Serbia și S.U.A. Începând cu 2016, Lucas
Derks vine anual în România pentru a preda cursuri de certificare în
utilizarea acestei metode, el fiind singurul formator ce poate certifica
alte persoane drept „Social Panorama Consultant”.
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Clean Space - Modelarea percepției prin intermediul emergenței
Această abordare a fost dezvoltată la începutul anilor 2000 de
către psihoterapeuții britanici Penny Tompkins și James Lawley,
fiind bazată pe munca anterioară a psihoterapeutului neozeelandez
David Grove (creatorul abordării „Clean Language”). Autorii au
pornit de la ideea conform căreia spațiul este centrul percepției
umane, tot ceea ce oamenii simt sau își imaginează are loc undeva în
acest spațiu, iar astfel relațiile spațiale sunt primordiale în
organizarea propriei lumi și în formarea semnificației.
Ca și Panorama Socială, acesta este un proces tridimensional,
în care clientul este încurajat de psihoterapeut să se exteriorizeze prin
simboluri din mediul fizic înconjurător și poziții dintr-o cameră sau
dintr-un spațiu deschis, atribuind locații specifice unor anumite
sentimente sau probleme cu care se confruntă la momentul prezent.
Prin identificarea a aproximativ șase poziții din spațiul fizic, clientul
reușește, la propriu, să vadă situația sa curentă din perspective
diferite, datorită procesului de disociere spațială față de poziția
inițială în care retrăiește senzația neplăcută.
Pe parcursul procesului, psihoterapeutul încurajează clienții să
se miște în cameră sau în spațiul respectiv și în alte locații, până când
aceștia reușesc să găsească soluții pentru problema lor curentă. Deși
identificarea acestor locații pare a fi la început aleatorie, ele ajung să
formeze o adevărată rețea de semnificații pentru clienți, o rețea care
devine „psihoactivă”, așa cum o numește David Grove. Clientul nu
mai pare să exploreze la propriu un spațiu fizic, ci relaționează cu
acesta într-un mod mult mai intim, construit parcă special pentru el și
conținând informație simbolică personalizată.
Astfel, pe măsură ce clientul devine conștient de lumea sa
interioară și de feedbackul dintre aceasta și cea expusă, încep să
apară noi idei, gânduri și emoții cu privire la simboluri care erau
9
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până acum doar interiorizate. Astfel, relațiile încep să se schimbe în
mod spontan și clienții pot găsi relația cea mai bună dintre ei și
problema respectivă pentru a avea acces la resursele necesare
procesului de schimbare. Spațiul acesta ieșit la suprafață va facilita
munca psihoterapeutului, deoarece clientul interacționează din ce în
ce mai mult cu simbolurile din propriul spațiu, lumea interioară
devenind fizică. Astfel, clientul va putea explora propria sa lume
interioară la un nivel mult mai „concret”.
Penny Tompkins și James Lawley sunt considerați
continuatorii direcți ai activității regretatului David Grove. În
prezent, ei predau cursuri de certificare și susțin workshopuri bazate
pe Clean Language, Clean Space și Symbolic Modelling (o abordare
proprie bazată pe principiile Clean Language) în țări precum Australia,
Franța, Indonezia, Germania, Marea Britanie, Olanda și Rusia.
Metaforele Mișcării - Încotro merg și ce fac pentru a ajunge
acolo?
Această abordare a fost dezvoltată de psihoterapeutul britanic
Andrew T. Austin la începutul anilor 2000, prin explorarea
expresiilor și a metaforelor clienților care apar în cadrul ședințelor
individuale. Are ca fundament studiul simbolismului și al structurii
metaforelor autogene și mai ales influența acestora asupra proceselor
raționale. Sintagma „metafore autogene” face referire la metaforele
care ies la suprafață pe parcursul exprimării verbale a clientului. Prin
„metafore ale mișcării” înțelegem acele metafore care indică fie
prezența mișcării fizice, fie absența acesteia și care își găsesc
aplicabilitatea în remedierea stărilor de blocaj prin care trece clientul.
Un criteriu important în această abordare este diminuarea
concentrării atenției asupra suferinței clientului și a componentelor
asociate acesteia. În schimb, atenția este concentrată asupra
10
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expresiilor și metaforelor spontane ale clientului. Aceste expresii și
metafore sunt comunicate în afara conștiinței clientului,
„comunicarea inconștientă” fiind responsabilă de dezvăluirea unor
straturi multiple de sensuri comunicate în mod simultan. Acest aspect
dă posibilitatea de extragere a unui volum important de informații
din fragmente de comunicare verbală foarte mici.
Abordarea Metaforelor Mișcării are ca obiectiv transformarea
comportamentelor
de
adaptare
înnăscute
din
sistemul
comportamental al clientului printr-un proces ce include: conectarea
acestuia cu comportamentele sale inconștiente, prin explorarea hărții
sale mentale, descoperirea unor noi comportamente de adaptare din
harta sa mentală, testarea eficienței acestor noi comportamente în
lumea reală și dezvoltarea și învățarea de comportamente mai
potrivite ce pot fi aplicate cu succes atât în harta sa mentală, cât și în
lumea reală.
În ceea ce privește lucrul cu „Metaforele Mișcării”, atenția este
acordată ideii de mișcare sau de absență a acesteia, și mai puțin
sentimentelor și emoțiilor. Adesea, în cazul cronicizărilor, clientul
este oarecum obișnuit și racordat la schimbările experiențelor sale
emoționale, dar nu reușește să facă „niciun pas” pentru a-și
îmbunătăți situația. În schimb, alți clienți „nu sunt deloc cu picioarele
pe pământ” în realitatea înconjurătoare și pot părea derealizați.
Pe parcursul interviului structurat de explorare a metaforei
clientului, sunt folosite întrebări de natură spațială, precum „ce se
află în fața ta?”, „ce se află în spatele tău?”, „ce este deasupra ta?”
etc. De asemenea, sunt luate în calcul și alte aspecte spațiale ale
metaforei clientului, precum distanța, modul de deplasare și modul
de depășire a obstacolelor curente. Prin folosirea acestor tipuri de
întrebări, diagnoza oferă o înțelegere mai concretă a situației curente,
conducând în același timp și către descoperirea rapidă a unei soluții
pentru problema și starea sa actuale.
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În prezent, pe lângă activitatea sa de psihoterapeut, Andrew T.
Austin conduce workshopuri și cursuri de certificare pentru
Metaphors of Movement și Integral Eye Movement Therapy (o altă
abordare psihoterapeutică proprie) în India, Israel, Japonia, Marea
Britanie, Olanda, Polonia, S.U.A., Suedia și Ungaria. Din 2017,
Andrew Austin este invitat în mod constant în România pentru a
preda cursuri introductive în Metaphors of Movement.
În concluzie, viitorul se anunță prolific pentru aceste noi tipuri
de abordări psihoterapeutice, mai multe studii dovedindu-le deja
eficiența. Două organizații de profil au fost deja formate, respectiv
The International Laboratory for Mental Space Research
(http://www.mentalspaceresearch.com/) și Society for Mental Space
Psychology (http://www.somsp.com/), acestea având ca obiectiv
primar fundamentarea științifică a paradigmei psihologiei spațiului
mental prin corelarea cercetărilor de ultimă ora din cadrul
psihologiei, psihoterapiei și lingvisticii cognitive.

Andrew Austin
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Lucas Derks
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Lucas Derks și Andrew Austin

Penny Tompkins și James Lawley
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Potențialul vindecător al 6PSM (Six-part story making)
Annemari VÂRȘESCU2
Terapeut prin artă, Israel

6PSM (Six-part story making) este una dintre tehnicile folosite
în terapia prin artă pentru evaluare și cunoaștere. Metoda 6PSM,
dezvoltată de Mooli Lahad și Ofra Ayalon (Lahad, 1993), este o
tehnică proiectivă ce are ca scop identificarea și evidențierea modului
de coping al clienților, oferind totodată și informații despre sistemul
lor de valori și credințe interne. Elementele de coping ce apar în cadrul
poveștii pot da indicii despre strategiile preferate de coping ale
clientului (Lahad, 1992). Fiecare din cele șase părți ale poveștii, nu
doar a cincea parte, oferă informații despre modurile sale de coping.
Activitatea mea clinică este centrată pe terapia prin artă a
copiilor în situații de risc, antepreșcolari, preșcolari și școlari mici. În
terapia copiilor în situații de risc nu e mereu posibilă delimitarea clară
a situației în care aceștia se află (nevoia de prim ajutor, situație de
criză sau stres posttraumatic). De asemenea, nu este ușor pentru un
copil să se raporteze la ce se întâmplă sau la ce s-a întâmplat, mai ales
în timpul unei perioade de stres accentuat. Fiind deosebit de necesară
o modalitate de evaluare rapidă a situației, folosesc deseori, în primele
întâlniri, metoda 6PSM.
Observarea și analiza succintă a desenelor și poveștilor realizate
conform tehnicii 6PSM au evidențiat și o altă dimensiune a acesteia:
2

E-mail: anne.varsh@gmail.com
17

VOL. 5, NR. 8, 2018

REVISTA DE TERAPII CREATIV-EXPRESIVE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ UNIFICATOARE

potențialul său vindecător determinat de prezența arhetipurilor. Fiecare
poveste conține un element ce își are originea într-un arhetip cunoscut
de client în mod intuitiv sau instinctiv. Poveștile încorporează
arhetipuri și conțin teme cunoscute copilului. Astfel, protagonistul
poveștii experimentează o situație familiară copilului aflat în terapie.
Experiența personală este cel mai frecvent mod în care poveștile
arhetipale iau naștere (von Franz, 1978). Eroul poveștii este o figură
arhetipală ce prezintă modelul în care Ego-ul funcționează în
concordanță cu Sinele. Deseori, Ego-ul adoptă o atitudine curajoasă
ce salvează situația. Fiecare poveste este un sistem relativ închis ce
conține o semnificație psihologică esențială exprimată deseori printr-o
multitudine de imagini simbolice. Ca orice poveste proiectivă, și
aceasta evidențiază modul în care Sinele se proiectează într-o realitate
organizată, cu scopul de a întâlni lumea.
„Arhetipurile sunt prin definiție factori și motive ce aranjează
elementele psihice în imagini clare, ce pot fi recunoscute doar după
efectele pe care le produc (Jacobi, 2007).” Imaginea simbolică
imaginativă a lumii, partea organică a vieții copilului așa cum este
transmisă de organele de simț, este originea activității creatoare și
este alimentată de puterea arhetipurilor inițial imperceptibile
(Jacobi, 2007).
În tehnica 6PSM, foaia de hârtie este împărțită în șase părți
egale în care vor fi desenate pe rând, la indicația terapeutului, părțile
poveștii. Etapele poveștii sunt aceleași, indiferent de client, vârsta lui
sau de momentul folosirii tehnicii: eroul poveștii, dorința (visul)
eroului, piedica în calea realizării dorinței, cine îl poate ajuta, cum îl
ajută, finalul poveștii. Aceste șase elemente sunt mereu prezente și
reprezentate în poveștile din întreaga lume (von Franz, 1970). „În
povești se poate studia cel mai bine anatomia comparativă a
psihicului” (Jung citat de von Franz, 1970), iar arhetipul de bază este
cel al Sinelui reflectat în mai multe moduri.
18
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Arhetipurile sunt acele entități ale minții, parte a structurii
psihicului și o parte foarte importantă a vieții noastre interioare (Jung,
1919). Sunt elemente moștenite ale psihicului uman ce reflectă
pattern-uri comune ale experienței în istoria conștiinței umane. Ele
aparțin celui mai profund nivel al inconștientului colectiv, sunt
universale, moștenite, sunt „dispoziții prefigurative ne-reprezentative,
constanta neschimbată a naturii umane și produsul a milioane de ani de
evoluție (Jung, 1919)”. Arhetipurile sunt atât organizatori interni, cât
și un sistem prompt pentru acțiune, fiind „forțe fizice” la fel de reale
ca și corpurile noastre fizice. „Arhetipurile sunt pentru suflet ceea ce
organele sunt pentru corp (Mills and Crowley, 1986).”
Psihicul vorbește în imagini, nu în cuvinte. Arhetipurile sunt
imagini ce par să conțină în formă de semințe informații necesare unei
vieți mai bune, sunt prototipuri metaforice ce reprezintă numeroasele
etape ale evoluției umane. Ele se exprimă pe sine într-o varietate de
imagini arhetipale ce pot fi elaborate cultural în mituri și
simboluri. Simbolul este puntea dintre lumea interioară și realitatea
din afara Sinelui.
Psihicul copiilor deține o funcție transcendentală (Jung citat în
Green, 2014) și un arhetip auto-vindecător (Allan 1988, Fordham
1994) ce ies la suprafață prin producerea de simboluri care conduc
spre vindecare. Simbolurile sunt interpretate din perspectivă
individuală sau dintr-un punct de vedere fenomenologic, depind de
copil și semnificațiile atribuite lor de către acesta.
Un arhetip auto-vindecător este un simbol înnăscut ce
încurajează vindecarea, ajutându-l pe copil să recunoască și să obțină
o comunicare echilibrată între Ego și Sine. Vindecarea se datorează
rezolvării sentimentului de dihotomie existent în complexele
arhetipale, complexe centrate în special pe lupta dintre bine și rău,
rușine și mândrie, condamnare și iertare.
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Jung (citat în Green, 2014) a accentuat natura afectivă a
arhetipurilor și consideră ca ele formează legătura dintre
evenimentele psihice și semnificația vieții. Aceste teme arhetipale
organizează comportamentul copiilor, iar înțelegerea lor are o deosebit
de mare importanță. Prin unificarea lucrurilor opuse ce ies la suprafață,
copiii stabilesc un echilibru între greutățile Ego-ului și lumea externă,
între nevoi și inconștientul colectiv.
Încurajarea creativității și acceptarea energiei psihice asociată
simbolului inconștient favorizează activarea de către copii a arhetipului
auto-vindecător (Allan & Bertoi, 1992). Într-o abordare terapeutică
jungiană, arhetipul apărut poate fi explorat prin interpretarea
fenomenologică a simbolului de către copil (Allan & Bertoi, 1992).
Copiii sunt liberi în desenul poveștii lor, acest lucru permițându-le să
experimenteze vindecarea interioara (Allan, 1988). Odată ce apare
arhetipul auto-vindecător, copilul poate identifica propriile trăiri
asociate lui (Allan & Brown 1993).
În plus, tehnica 6PSM este și o metodă de „storymaking”
(crearea unei povești). Copiii își imaginează, creează și desenează
propriile povești, fapt ce permite lucrul cu materialul arhetipal
timpuriu centrat pe experiența corporală pentru a încuraja realizarea de
sine, fără ca micuții să fie afectați de trăirea intensă a arhetipului
(Fordham, 1994).
Fiecare poveste este o emblemă a existenței, o reprezentare
simbolică a percepției realității ce aparține cuiva, este o interacțiune
între lumea internă și cea externă. Fiecare poveste este o călătorie
reamintită, iar prin povestirea ei permitem și altcuiva să aibă acces la
experiența noastră de viață, la lumea noastră internă, la călătoria în
care am fost. Poveștile sunt spuse deseori în perioade de tranziție.
În crearea poveștii, imaginația joacă un rol important, ea având
puterea deosebită de a transforma și vindeca. Jung a susținut tendința
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pacienților de a-și lăsa imaginația să lucreze singură, cu o interferență
minimă de la Ego. Jung (1935) vedea acest lucru ca un proces dinamic
al „creației artistice intenționate”, un mijloc prin care conștientul ar
avea acces la energii mai profunde ale Sinelui (citat în Walker, 2002).
Acest proces este înlesnit în general de artă (pictură, lucru cu lut,
sculptură, dans), iar crearea poveștilor și desenarea lor ce se
desfășoară într-un loc sigur, individual sau în grup, stimulează
procesul de vindecare. Rolul terapeutului este de „îngrijitor de Ego”, el
intervine cât mai puțin posibil. Odată ce condițiile sunt îndeplinite,
procesul are un impuls propriu, ghidat de arhetipuri (Astor, 1995).
Jung a acordat o mare importanță exprimării imaginilor
puternice ce vin în conștient în timpul acestui proces. El vedea acest
lucru ca o cale de a elibera forțele înăbușite ce împiedicau creșterea și
care ar fi putut determina fragmentarea mentală. Astfel, lucrul cu
imaginile facilitează rezolvarea conflictelor prin menținerea deschisă a
canalelor dintre conștient și inconștient și permite Sinelui exercitarea
propriului său rol de vindecare.
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Secvențe dintr-un laborator de Autocunoaștere și
optimizare personală și profesională
a tinerilor asistenți sociali
Lect. univ. dr. Sorina Daniela DUMITRACHE3
Departamentul de Asistență Socială, Universitatea din București,
Institutul SPER
Laboratorul de „Autocunoaștere și optimizare personală și
profesională a tinerilor asistenți sociali”, experiență marca #sas4,
„este locul unde se împletesc sufletele frumoase, mințile geniale,
creative, fețele pline de zâmbet și voie bună cu aplicațiile practice
pentru o viitoare profesie de succes în AS” (L.S.).

3
4

E-mail: sorina_dumitrache@yahoo.com
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială - Universitatea din București
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Dându-ne voie să ne cunoaștem mai bine, să intrăm în contact
cu vulnerabilitățile și resursele noastre, să venim mai aproape de noi
înșine și de ceilalți, ne pregătim pentru a-i asista într-un mod autentic
și profesionist pe cei aflați în suferință.
#Autocunoaștere
#DezvoltarePersonală
#Creativitate
#InteligențăEmoțională
#DilemeȘiSituațiiNeprevăzute
#ResurseȘiStrategiiNebănuite
#AutoreflecțieÎnAsistențăSocială
#OptimizarePersonalăȘiProfesională
#TerapiiCreativ-Expresive
#Cinematerapie #PapușiTerapeutice
#TehnicaColajului
#LucruÎnManierăExperiențială
#SAS
Toate
ingrediente
marca
SAS.
Din
dragoste
pentru
profesie și
pentru
oameni.
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Dețin fiu homosexual. Solicit repararea!
Poate fi vindecată homosexualitatea?
Psih. Radu FILIP5
Colaborator Institutul SPER

Există mulți psihologi, medici generaliști și psihiatri care s-au
confruntat cu o astfel de solicitare. Uneori, mai rar, ar putea să difere
genul, iar părinții - cel mai adesea mama - să vină cu inculpatul (sau
cu inculpata) la cabinet, ca să-i fie scoși gărgăunii din cap:
- Nu-ș’ ce l-a apucat, dom’ doctor. Zice că lui îi plac băieții.
Eu nu concep așa ceva. Lucrul ăsta nu se poate întâmpla în familia
noastră. Spuneți-mi… cum facem să-i scoatem prostiile astea din cap?
Nu contează ce vrea el, nu contează dorințele și sentimentele
lui, ci contează ceea ce spune lumea că „e bine”. Iar adolescentul
respectiv este un obiect care se află în posesia părinților și la mila
opiniei sociale și care trebuie remediat, de parcă ar fi un obiect care
s-a stricat, care nu mai funcționează la parametrii solicitați. Nu este
decât ceva deținut… în regim de detenție.
În graba lor de a arunca cu pietre, a pune etichete și a
stigmatiza, mulți nu stau să se gândească la ce se referă, de fapt,
orientarea sexuală: la atracția sexuală față de un gen sau altul,
același cu al persoanei sau nu. Cuvântul cheie este atracție.
Gândește-te la ultima oară când ți-a plăcut cineva, când te-ai simțit
atras de o persoană: ai avut în vreun fel de ales, ai putut să controlezi
5

E-mail: radufilip@yahoo.com
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în vreun fel atracția, ai putut să decizi pe cine să placi, de cine să te
îndrăgostești? Și-atunci, dacă se spune că dragostea e oarbă, că
îndrăgostirea întunecă rațiunea, de ce impun anumite persoane unor
alte persoane pe cine să iubească, de cine să se simtă atrase?
Și mai gândește-te la faptul că există multe persoane care se
simt atrase de persoane de același sex, dar care aleg, cu toate acestea,
să se supună regulilor sociale și să aibă o familie standard, de
conveniență, doar din cauza presiunii sociale. Și persoanele acestea,
deși sunt atrase de persoane de același sex, rămân fidele
partenerului/partenerei de cuplu, deci nu dau curs dorințelor din
sufletul lor și nu pun în act comportamentul sexual cu parteneri de
același sex. Sunt aceste persoane heterosexuale sau homosexuale? Și,
mai ales, ce se întâmplă, cu adevărat, în sufletul lor? Îmi imaginez
că, din punct de vedere psihologic, trăirile lor pot fi foarte
asemănătoare cu cele ale unei persoane heterosexuale care e forțată
să trăiască într-o căsătorie gay.
Sunt puțini însă cei care se gândesc la trăirile semenilor de
lângă ei, în general. Iar atunci când mai există și o etichetă
discriminatorie, cu atât mai puțin. Ba, chiar mai mult, au existat
curente religioase și (pseudo)terapeutice (inițial scrisesem
psihoterapeutice, dar nu cred că acestea își merită prefixul) care au
încercat să vindece homosexualitatea. Și multe au pretins că au și
reușit. Nu intenționez să descriu aici metodele folosite de terapia de
conversie sau de terapia reparatorie pentru a ajunge la acest
obiectiv (dacă vreți să citiți mai multe despre acest subiect, vă
recomand o carte pe care am tradus-o - „50 de mari mituri despre
sexualitatea umană“, publicată la Editura Trei), dar este imperios
necesar să menționez că acestea nu sunt metode terapeutice, ci sunt,
mai curând, și nu cred că exagerez când spun acest lucru, metode de
tortură moderne. Dacă în antichitate inchiziția tortura oamenii
folosind diverse dispozitive, cei care aplică terapia de conversie
34

VOL. 5, NR. 8, 2018

REVISTA DE TERAPII CREATIV-EXPRESIVE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ UNIFICATOARE

astăzi (da, încă se mai aplică, deși, legal vorbind, este interzisă)
folosesc metode psihologice pervertite și distorsionate, folosindu-se
de emoțiile persoanelor gay, de vinovăția și rușinea acestora, în
încercarea de a le inhiba pornirile, dorințele, sentimentele de atracție
față de persoanele de același sex. Sunt, de fapt, metode de
condiționare, de asociere a lucrurilor care le plac cu stimuli
dezagreabili. Terapie aversivă. Care poate să funcționeze o vreme
(sau deloc), dar care își va pierde cu timpul din putere pentru că e
foarte greu să condiționezi pentru totdeauna un instinct; iar
sexualitatea este, în primul rând, un instinct, ceva profund și bazal.
Nu e deloc surprinzător deci faptul că metodele care pretind că
vindecă homosexualitatea au efecte negative pe termen lung vinovăție, anxietate, autodispreț - și sunt foarte dăunătoare.
Dincolo de întrebarea din titlu însă, o întrebare și mai bună
este de ce ar vrea să schimbe cineva orientarea sexuală a cuiva. De ce
ar deranja pe cineva orice activitate sexuală care este liber și deplin
consimțită de ambii parteneri? Atâta vreme cât ambii parteneri simt
plăcere și se bucură de acest lucru? Tu ce-ai spune dacă te-aș informa
că poziția ta sexuală preferată este deviantă, anormală, rușinoasă și
că trebuie să renunți la ea? Deși îți place și ție, și persoanei cu care
o practici?
Dacă dorești să afli mai multe despre persoanele gay și despre
dificultățile psihologice cu care se confruntă acestea, te invit să
citești cartea Iuliei Molnar, Psihologia identității gay, publicată de
editura SPER. Psih. Dr. Iulia Molnar este și cea care susține atelierul
Evaluare și intervenție psihoterapeutică în problematica de
orientare și identitate sexuală din cadrul Programului de formare
în
Psihosexologie
–
evaluare
și
intervenție
psihoterapeutică organizat de Institutul SPER. Dacă într-una din
zilele în care s-a derulat unul dintre cele 10 module ale acestui
program ne-am întâlnit cu persoane transgender și am discutat
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împreună cu Psih. Dr. Sorina Dumitrache despre modalități
alternative de percepere și trăire a sexualității, în ziua următoare am
avut ca invitați persoane gay. Ceea ce îmi amintește că unul dintre
motivele pentru care am ales acest program de formare în
detrimentul altuia care există la noi în țară este faptul că cealaltă
școală de psihoterapie promovează terapia reparatorie. Iar acest lucru
nu numai că este în contradicție cu respectul față de ființa umană, cu
drepturile și libertățile fundamentale ale oamenilor, ci, paradoxal,
este în dezacord inclusiv cu Manualul de Diagnostic al Tulburărilor
Mentale (DSM IV-TR), în care homosexualitatea nu mai figurează ca
tulburare de câteva decenii bune.
În concluzie, ceea ce mi-ar plăcea mie să rețineți din acest
articol este că orientarea sexuală și comportamentul sexual sunt două
lucruri sensibil diferite, că terapia de conversie și terapia reparatorie
sunt dăunătoare, dar, mai ales, faptul că pentru adevărata iubire nu
contează genul, atâta vreme cât iubirea e împărtășită și cei doi
parteneri, oricare-ar fi sexul lor, își dau pe deplin consimțământul
informat cu privire la ceea ce se întâmplă între ei.
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Frumusețea oamenilor de dincolo de gen (transgender)
Psih. Radu FILIP6
Colaborator Institutul SPER

Ziua în care m-am lepădat de încă o prejudecată
Înainte de a vă povesti despre revelațiile pe care le-am avut la
întâlnirea dedicată acestui subiect (din cadrul Programului de
formare în Psihosexologie – evaluare și intervenție
psihoterapeutică organizat de Institutul SPER) și despre felul în
care mi-au influențat acestea perspectiva pe care o aveam cu privire
la niște oameni, e necesar să fac două mărturisiri. Prima se referă la
faptul că, până la acel moment, eu credeam că am o prejudecată cu
privire la persoanele transgender. Nu știam cum să mă raportez la
acestea și spuneam că nu pot să le înțeleg. Și-acum vine cea de-a
doua mărturisire: eu nu aveam, de fapt, chiar o prejudecată, ci era
mai curând manifestarea mentală a lipsei contactului concret cu astfel
de persoane și teama de necunoscut și de a nu reacționa și a acționa
inadecvat față de acestea.
Din fericire pentru mine, nu-mi place să pun etichete, așa că
am venit la întâlnire cu o deschidere totală - mentală, intelectuală și
emoțională -, doar pentru a descoperi, de fapt, că nu am o
prejudecată, așa că, în realitate, cea de care m-am lepădat a fost ideea
că aș avea o prejudecată.
Am participat la acest atelier susținut de Psih. Dr. Sorina Dumitrache,
6

E-mail: radufilip@yahoo.com
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în cadrul căruia am discutat despre mai multe lucruri referitoare la
sex și sexualitate, evident, pentru că face parte dintr-un program de
psihosexologie. Punctul de discuție principal a fost reprezentat însă
de identitatea de gen. Iar acesta a fost cumva ca un preludiu pentru
ceea ce a urmat, punctul culminant al întâlnirii, și anume discuția cu
trei persoane transgender. (Nu spun că informațiile teoretice și
discuțiile despre studii de caz nu sunt interesante, dar acestea vor fi
întotdeauna - cel puțin pentru mine - inferioare întâlnirii cu OMUL și
cu povestea lui de viață.)
Trebuie să mai fac o mărturisire (pentru mine se pare că e ziua
mărturisirilor): proiecțiile mele despre persoanele transgender nu
erau întru totul pozitive. Însă fie că nu erau decât proiecții, fie că am
avut șansa să întâlnesc trei persoane deosebite, proiecțiile au fost
eliminate, iar locul lor a fost luat de trei oameni, cu trei istorii de
viață și cu trei povești sinuoase, delicate, complicate, dificile,
complexe - exact așa cum e povestea fiecăruia dintre noi. Iar eu,
atunci când aud povestea cuiva, nu pot decât să-mi deschid toate
canalele de comunicare pe care le am disponibile în acel moment, să
ascult persoana respectivă și să încerc s-o înțeleg cât pot eu de bine.
Mai ales atunci când e vorba de cineva care are un vis pe care-l
urmărește cu asiduitate. E un vis mare, care, deși e realizabil,
presupune o schimbare (tranziție) radicală, eforturi dificile și
îndelungate. Pentru că e vorba, de fapt, despre o reconstrucție,
reinterpretare, reexprimare a propriei identități, simultan cu regăsirea
identității pe care persoana respectivă și-o știe dintotdeauna, dar nu
poate încă să fie atinsă. Și nu e vorba doar de lupta cu/pentru sine
însuși, ci e vorba și de lupta cu un sistem mecanicizat și care
îngreunează lucruri care ar trebui să fie foarte simple și de niște
servicii și proceduri administrative ce ridică obstacole în loc să le
îndepărteze. Și despre o societate care se mulțumește să rămână
închistată în prejudecăți și nu numai că nu vrea să înțeleagă, ci uneori
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nu vrea nici măcar să privească.
Însă, atunci când ai ochii deschiși, poți să vezi lucruri
interesante și oameni minunați. Oana ne-a permis să avem acces la
lumea ei interioară, la povestea ei de viață și la emoțiile din trecut și
din prezent, în timp ce Sasha și Patrick ne-au povestit despre
acțiunile pe care le întreprind în prezent sau au de gând să le
realizeze pentru a face în așa fel încât comunitatea persoanelor
transgender din România să treacă dincolo de toleranță și să ajungă
la acceptare. Acțiuni pe termen mediu și îndelungat, acțiuni cu bătaie
foarte lungă. Iar asta mă face să mă gândesc la câți oameni plafonați
există în jurul nostru care nu mai aspiră la nimic, care și-au stopat
ascensiunea către… oriunde. Și mă întreb dacă e bine sau e rău să ai
o aspirație, un țel, un vis, să vrei să faci ceva, să-ți dorești să ajungi
undeva. Iar ceea ce pentru mine e o întrebare retorică pentru ei e o
provocare permanentă: practică și concretă și cotidiană.
Iar acest lucru mă face să mă întreb cât de dificil poate fi
pentru acești oameni care, pe lângă toate neliniștile, grijile și
preocupările pe care le avem cu toții, trebuie să se mai străduiască și
să-și afirme identitatea, să demonstreze - uneori chiar la modul
concret - cine sunt, să treacă printr-o mulțime de procese juridice
doar pentru a-și schimba numele din buletin (nici nu mai vorbesc
despre eforturile și procedurile care trebuie urmate pentru a face
reatribuirea de sex), să lupte cu sistemul, să conteste șabloanele
existente. Și toate acestea (și mai sunt, cu siguranță, și lucruri care
nu-mi vin mie în minte acum, precum și unele la care nici nu pot să
mă gândesc) doar pentru a putea să (se) pronunțe cu onestitate „Eu
sunt…”, afirmație care altora le este atât de comună, încât au plecat
complet din ei înșiși și au uitat cu desăvârșire cine au fost, cine sunt. Și
e foarte trist că unii vor să fie, iar alții, care pot, au uitat cum s-o facă.
Unul dintre invitați a spus că nu crede că cineva care nu a
trecut prin aceleași lucruri ar putea să înțeleagă vreodată cum e cu
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adevărat. Și e posibil să aibă, în foarte mare parte, dreptate. Nimeni
dintre cei care nu au trecut printr-o astfel de transformare radicală
probabil că nu ar putea să înțeleagă. Dacă-și vor apleca însă ochiul,
urechea, dar mai ales inima, și vor asculta ce au de spus acești
oameni, nu au cum să nu simtă revolta față de discriminare, tristețea
neacceptării, furia împotriva meschinăriilor administrative ce pot să
pară insurmontabile, dezamăgirea față de unii semeni, disperarea
provocată de toate obstacolele puse în cale de un sistem indiferent…
iar dacă vor face acest lucru, nu vor avea cum să nu-i iubească pe
acești oameni, oricare-ar fi genul pe care-l au ei în prezent.
Se pare că acest program nu contenește să mă surprindă, nu
numai cu informațiile pe care le cuprinde, ci mai ales cu revelațiile
pe care mi le provoacă. Sper să se întâmple și mai departe și, pe
măsură ce aflu lucruri noi, să mă redescopăr mereu și pe mine. Și,
mai ales, le mulțumesc invitaților - Oana, Sasha și Patrick - pentru că
au avut încrederea și deschiderea de a ne face martorii poveștilor lor,
ai gândurilor, ai frământărilor, ai aspirațiilor, ai dificultăților, ai
emoțiilor și, în special, ai marii lor frumuseți interioare, care, spre
deosebire de frumusețea fizică, ne rămâne pentru totdeauna.
P.S. Ceea ce nu am aflat în cadrul acestei întâlniri a fost felul
în care m-aș raporta eu la o persoană transgender care încă nu și-a
început procesul de tranziție, dar aceasta deja consider că nu mai e o
prejudecată, ci doar o experiență pe care urmează să o trăiesc…
atunci când voi fi suficient de pregătit.

*

*
*
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Corpul - durere și clipa prezentă
Loredana UNGUREANU7
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială,
Universitatea din București

Îți mai amintești de momentul acela în care cineva te-a certat
pe nedrept, de ruda care a murit recent sau de taximetristul care te-a
înjurat când ai pus piciorul pe trecerea de pietoni?
După toate aceste gânduri, în organismul tău s-a produs o
schimbare, o reacție. Pulsul s-a mărit, respirația s-a accentuat și toate
astea s-au ivit în momentul în care am exemplificat câteva situații cu
care ai rezonat.
Dacă stăm bine să ne gândim, suntem destul de puternici.
Șocant este că suntem foarte puternici, dar fără să avem habar. Mai
ții minte momentul acela când te-a luat o durere cruntă de cap, dar ai
uitat rapid de durere când ți-ai propus să faci ceva plăcut sau când țiai ținut mintea ocupată cu altceva?
Este posibil oare ca niște gânduri zilnice optimiste sau mai
puțin optimiste să ne influențeze starea de sănătate de mai târziu?
Cert este faptul că modul nostru obișnuit de a gândi poate fi
cauza dezechilibrelor organismului. Pe principiul ce este prea mult
dăunează… corpul asupra căruia acționează stimuli de natură
negativă pe timp îndelungat poate percepe răul drept o normalitate și

7
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reacțiile organismului drept o adaptare perfectă la situație. În mod
natural, ființele umane posedă capacitatea de a se concentra asupra
unui anumit lucru.
De câte ori te-ai concentrat la ceea ce simțeai, gândeai într-un
anumit moment?
Amintirile noastre stau în stare latentă până în momentul în
care le acordăm atenție. Odată proiectate mental, le atribuim o
gravitate, un sens. Conform oamenilor de știință, centrarea atenției
asupra corpului-durere poate fi activată de circuitele cerebrale care o
percep. Totodată, prezența corpului-durere poate fi transpusă în stare
latentă tot de circuitele cerebrale. Prin urmare, cheia este la noi. Pe
de altă parte, revenirea la corpul-durere în diferite circumstanțe face
ca și conexiunile cerebrale să se consolideze, împiedicând astfel
revenirea cu ușurință la o stare de fericire. Pe termen lung, din punct
de vedere neurologic, suntem ceea ce gândim.
Însă nu toate situațiile dureroase sunt la fel. Unele afectează
capacitatea de evoluție, de redresare, iar altele stimulează capacitatea
de învățare. Natura subiectivă a durerii este dată de faptul că, pentru
unii, o situație poate fi mult mai dureroasă decât pentru alte persoane
expuse la o situație similară.
De ce trecem prin chinuri, durere, suferință?
Fără o reacție instantanee la durere, am deceda. Se presupune
că performantul nostru organ numit creier a devenit atât de complex
pentru a sprijini egoistul obiectiv de a se reproduce și a transmite mai
departe genele sale.
Reacția la durere ajută la gestionarea sau anihilarea
amenințărilor care ne-ar putea împiedica să ne reproducem. În
sprijinul acestei teorii, avem amenințările cu care ne-am confruntat
de-a lungul parcursului evolutiv.
Spre exemplu: riscul de infecție, pierderea unui membru,
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avortul spontan (care duce atât la moartea fătului, cât și a mamei).
În trecut, acestea reprezentau cauzele care puteau duce la
moarte. Dintr-o motivație evolutivă, strămoșii noștri au dezvoltat
tehnici pentru a diminua aceste amenințări.
„Gândirea a devenit o boală. Bolile apar atunci când
lucrurile nu mai sunt în echilibru. De exemplu, nu este nimic
anormal în multiplicarea și diviziunea celulelor, dar când acest
proces continuă fără să mai țină cont de organism ca întreg, celulele
proliferează și apare o boală” Eckhart Tolle (2016).
Ați realizat vreodată că mintea noastră continuă să „bâzâie” la
lucrurile negative din viață noastră, lucrurile care nu ne dau pace,
care ne rod pe interior? Este semnul că mintea a preluat controlul.
Adeseori, mintea își imaginează finaluri nedorite, derulează
decizii proaste din trecut… fără să se centreze foarte mult pe situația
actuală, prezentă. Cu cât ne identificăm mai mult cu durerea, cu atât
încărcătură emoțională va fi mai puternică.
Nu cunosc om care să nu fi simțit durerea…
Durerea pe care o concepem este o formă de neacceptare,
repulsie, rezistență la situația prezentă.
Starea de activitate a corpului-durere reacționează în
momentul în care rezonează cu un tipar al durerii din trecut, durere
nedepășită, neacceptată.
În momentul în care o situație rezonează cu un tipar al durerii
neacceptate din trecut, corpul-durere se activează. Un simplu stimul,
o grimasă, o remarcă poate activa corpul-durere.
Precum un vampir, corpul-durere se alimentează cu
experiențele de natură negativă. Dorința cea mai arzătoare a acestuia
este să supraviețuiască.
Adeseori, atragem energiile negative prin diferitele sentimente
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de rezistență, opoziție vehemență față de emoțiile de natură pozitivă.
Atât gândirea, cât și comportamentul se mulează astfel încât durerea
să continue, deși susținem că nu vrem durere.
Este necesar ca în aceste momente să ne observăm rezistența și
plăcerea ciudată, sadică pe care le avem când suntem nefericiți.
Odată conștientizată această situație, rezistența va dispărea.
Puterea se află în noi, menținând o stare de prezență continuă,
neîngrădită, care va diminua starea de nefericire.
Buddha spunea că durerea și suferință apar în urma unei
dorințe arzătoare. Remediul dat de acesta: „Să tăiem lanțurile
dorințelor”.
Și întrebarea mea ar fi următoarea: what do you really desire?
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Când priveşti în interiorul tău, ce vezi?
Luiza Gabriela STANCU8
Facultatea de Sociologie și Asistenţă Socială,
Universitatea din Bucureşti

 Set de întrebări şi... răspunsuri?!
Te-ai simţit vreodată debusolat/ă, cumva fără vreun fir care să
te ţină într-un loc precum o ancoră, ci doar una atât de subţire, de
parcă înălţai un zmeu? Ai iubi un om ca tine dacă l-ai întâlni? Ce ai
face pentru a trece mai departe când pur şi simplu nu ştii de unde so apuci?
Ce ar fi să te priveşti în oglindă şi să te uiţi la fiecare
centimetru din interiorul tău? Ce ai vedea atunci? Fii sincer/ă... nu
cu mine, cu tine. Nu cu restul lumii, cu tine. Nu cu ceea ce spun unul
şi altul. Ci doar cu tine. Tu eşti cel care contează şi, la un moment
dat, oricât de egoist ar părea, tot tu vei fi cel/cea la care va trebui să
te întorci. De ce? Bună întrebare. Am auzit şi eu şi mi s-a spus că,
înainte de a ajuta pe altul, întâi trebuie să fac asta pentru mine. Întâi
trebuie să mă gândesc la mine... ca să pot supravieţui. Exact ca în
situaţia cu avionul când coboară măştile de oxigen. Dacă nu am
grijă de mine ca să pot supravieţui, nu voi reuşi să acord un minim
prim ajutor. Şi, uneori, între viaţă şi moarte nu este decât un pas
uşor de trecut dacă se încalcă firul subţire de demarcaţie.
Ai fi dispus să te laşi pe tine pentru altul? Dacă un prieten ar
avea nevoie disperată de tine, te-ai uita pe tine pentru el? Cât de
8

E-mail: luiza.gabriela.stancu@gmail.com
45

VOL. 5, NR. 8, 2018

REVISTA DE TERAPII CREATIV-EXPRESIVE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ UNIFICATOARE

departe ai fi dispus să mergi? Câte ai putea face pentru el/ea dacă ar
trebui să te uiţi pe tine? Să te uiţi… în ce sens? Nu poţi să nu trăieşti
şi tu, să vrei să te bucuri de lucrurile mici, să ai zâmbet pe faţă, dar
nici să îl/o dezamăgeşti dacă nu ai fi acolo... Ce ar fi de făcut? Ce ţiar plăcea să se întâmple cu tine şi cu el/ea dacă nu ar fi nevoi,
probleme şi griji?
Cum ai putea merge mai departe dacă ai şti că un prieten nu
este bine? Cum ai fi capabil să funcţionezi normal când acel prieten
are atât de multă nevoie de tine? Ce ai putea face? Ai apăsa pe
butonul „pause” sau „rec” şi mai târziu, când simţi că este prea mult,
pe „stop”? Ce ai alege să faci? Cum ai vedea un viitor bun atât pentru
tine, cât şi pentru acel prieten de care ai prins atât de mult drag, încât
ai vrea să-i fii alături aşa cum poţi? De la distanţă, pentru că unul
lângă altul este cam greu de îndeplinit. Ce ai alege să faci? Sincer,
nici eu nu ştiu.
 Vorbeşte cu tine!
Să te asculţi, să rezolvi probleme ce ţin de tine, să fii prezent
tu pentru tine... cum să faci să le împaci pe toate? Sunt convinsă că
nu de fiecare dată vorbeşti cu tine şi nici nu-ţi răspunzi la întrebări.
Crede-mă, ai reuşit chiar să şi eviţi răspunsuri sau să le laşi undeva în
spatele uşii secrete din cel mai închis colţ al sufletului tău. Ca şi tine,
şi eu am trecut şi trec prin asta. Este benefic? Nu cred, dar până când
nu vei fi îndeajuns de sincer/ă sau autentic/ă, nu vei ajunge la un
răspuns... prea curând.
Dar dacă te asculţi prin peretele cel mai subţire al sufletului
tău cu ajutorul unui pahar de sticlă? Ce ai face dacă ai auzi cât de
sinceră este inima şi cum îţi bate ca nebuna încercând să caute
răspunsuri? Poate nu acum, dar mai târziu va fi imperios necesar să
te întâlneşti cu tine, să te aşezi la masă alături de o ceaşcă de
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ciocolată caldă şi să depeni amintiri... în compania ta. Cum ţi s-ar
părea? Ți-ar plăcea o asemenea companie? Ai zâmbi dacă te-ai avea
în faţă?
Chiar dacă nu ai accepta să te vezi de la început aşa cum eşti,
uneori gol, alteori pustiit, în unele cazuri cu prea multe haine pe tine,
însă tot înfrigurat. Ce ai face atunci? Depinde de situaţie,
eveniment... anotimp al sufletului tău. Chiar aşa, dacă ar ploua, ţi-ai
lua umbrela cu tine sau ai lăsa ca picăturile reci să te răcorească? Sau
ai prefera să te fereşti de apă şi te-ai proteja cu fel şi fel de haine
impermeabile, ca nu cumva să ajungă vreo picătură accidental pe
pielea ta, pentru că... te-ai speria cât de curată şi limpede este?
Dar ştii cum se spune, „unii oameni se bucură de ploaie, în
timp ce alţii sunt doar uzi”.
 Fii autentic/ă!
Nimic nu ne înspăimântă mai tare decât să vorbim noi cu noi
înşine, să ne acceptăm aşa cum suntem, să ne ascultăm, să fim 100%
sinceri... cu noi. Pentru care motive imaginare sau culturale, sociale,
etnice sau de altă natură preferăm să nu vorbim cu noi, dar să-i lăsăm
pe ceilalţi să vadă cât de goi suntem? În ce moment suntem de acord
cu acest lucru? Ce beneficiu pe termen lung ne-ar putea aduce?
Dar să încercăm totuşi acest lucru. Să ne apropiem de noi, să
ne privim în aceeaşi oglindă ca şi până acum. Ne asigurăm că este
curată, că străluceşte şi ne dă voie să ne arătăm şi să stăm în faţa ei
fix aşa cum suntem: fie cu haine, fie fără, fie cu griji, supărări,
cicatrici, zâmbete sau roşeaţă în obraji de la un compliment abia
primit. Să ne dăm voie să fim noi, autentici şi să ne acceptăm. Atât
de uşor de spus, dar atât de greu de pus în practică!
Dacă ne-am asculta măcar o dată interiorul, dacă am ţipa odată
cu el atunci când simte nevoia, la fel ca urletul unui lup sub clar de
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lună? Dacă am privi cu ochii sufletului în interiorul nostru sau am
naviga printre celelalte nave eşuate din marea agitată a minţii şi
inimii, cum ar fi? Am pleca înarmaţi până în dinţi cu toate cele
necesare, cu idei, gânduri, practici, lucruri învăţate sau auzite sau
pur şi simplu ne-am scălda şi ne-am plimba pe acolo ca un turist
într-un muzeu?
Ne-am felicita dacă am reuşi acest pas, dacă am face ceea ce
simţim fix aşa cum este. Ne-am lua în braţe şi ne-am bate pe umăr
sau am sări în sus de bucurie.
Aşadar, să fim noi, cei autentici, să încercăm să ne apropiem
de noi, să fie mai uşor şi mai plăcut drumul cu barca printre stâncile
sufletului care ar putea-o scrijeli, pentru că este în regulă să fim aşa,
este în regulă să ne luăm timp pentru noi, este în regulă să ne privim
goi pe dinăuntru. Noi suntem unici şi ar trebui să ştim acest lucru.
Însă unele experienţe, deşi sunt aparent la fel, sunt percepute,
gestionate şi parcurse diferit de fiecare dintre noi. Depinde de noi, cei
autentici, cât timp acordăm pentru ca marea din interiorul nostru să
devină mai calmă, liniştită, aducătoare de pace.
 Să mulţumeşti pentru ceea ce ai şi să fii împăcat cu tine!
Ce ar fi dacă într-o zi va trebui să te uiţi în jurul tău şi să vezi
ce ai realizat? Cum ai ajuns unde eşti şi ce ai de gând să faci mai
departe? Dar eşti mulţumit de tine sau este loc de mai bine? Te
priveşti şi te întrebi: „Oare ce este mai bun pentru mine? Deja a apus
sau este pe undeva ascuns în Univers?”
Mulţumeşte pentru ceea ce ai, pentru ceea ce eşti, gândeşte-te
la ceea ce ai vrea să devii şi imaginează-te peste 5-10 ani. Fii pregătit
să te întâmpini când te vei regăsi şi după acei ani te vei scoate la o
ceaşcă de cafea şi vei depăna amintiri. Vei fi mulţumit de ceea ce ai
realizat sau va fi loc şi de mai bine? Nu este sigur ceea ce urmează,
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viitorul este incert, nici ziua de mâine nu ştii sigur cum va fi,
indiferent că asculţi previziunile meteo sau doar ieşi afară aşa cum
te-a „nimerit”.
Fii împăcat cu tine şi mulţumeşte. Mulţumeşte pentru fiecare
zi că te-ai trezit, că eşti bine, că ai unde să stai, ai ce mânca, ai
motive să zâmbeşti şi să iubeşti Universul la fel cum şi el te iubeşte
pe tine. Ai motive, chiar dacă uneori se întâmplă să fie nori pe cerul
vieţii. Să ne bucurăm că dacă plouă va apărea curcubeul. Şi ce culori
va avea!
Iubeşte ziua de azi ca şi cum ar fi ultima. Iubeşte-o şi pe cea de
ieri pentru că ai învăţat ceva din ea şi priveşte cu bucurie spre cea de
mâine chiar dacă nu ştii ce culoare va îmbrăca. Iubeşte ziua, iubeşte
natura, iubeşte Universul, iubeşte viaţa şi nu uita de tine. Iubeşte-te
pe tine. Nu este nimic egoist în asta, pentru că, dacă tu nu îţi arăţi
iertare, înţelegere, compasiune, iubire, cine altcineva va putea?
Aşadar, fii împăcat şi sădeşte bucurie. Sădeşte o lume mai
bună, lucrează la asta în fiecare zi şi adu cu tine un gând bun şi un
zâmbet cald. Iubeşte viaţa şi ea te va iubi pe tine!
 Gândeşte pozitiv şi vei primi acelaşi gând!
Imaginează-ţi următorul scenariu: tocmai te-ai trezit şi ai de
gând să faci atât de multe lucruri măreţe, încât va trebui întâi să
întocmeşti o listă. În ordinea prioritară vei adăuga: optimism, stare de
bine, zâmbet, dorinţă de schimbare şi evoluţie, dezvoltare personală
şi profesională, evoluţie, dorinţă de nou, dragoste etc. Mai departe,
ce faci pentru toate aceste gânduri? Ţi-ai propus o ţintă? Trebuie să
ajungă într-un anumit loc?
Dacă da, mai ai nevoie de: autodeterminare şi gândire pozitivă.
Da, chiar aşa. Nimic frumos nu se naşte din abis sau din ceva fără
esenţă, iar atunci când lucrezi pentru ca ţie să-ţi fie bine, ei bine, vei
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ajunge în cel mai înalt colţ al existenţei tale. Din mintea ta nu ar
trebui să lipsească gândurile pozitive, cele aducătoare de zâmbete, de
voie bună, de speranţă, pentru că acestea construiesc şi pun bazele
unei persoane împăcate cu sine, una care îşi doreşte să evolueze şi
are resurse să facă acest lucru. Iar una dintre resursele cel mai des
date la o parte sau neluate în calcul este chiar propria experienţă,
trecută prin propria persoană, propriul filtru. Atât timp cât ai ca scop
o viaţă frumoasă şi fericită, gândurile pozitive nu-ţi vor mai ieşi din
minte. Dar şi acestea pot deveni la un moment dat un scop, pentru că
este într-adevăr dificil să începi să gândeşti sau să vizualizezi pozitiv
când în viaţa ta intervin alţi actori mai puţin îndrăgiţi - stresul,
problemele, grijile, evenimente de orice fel care te afectează dacă
nu intervii.
 Dacă ar fi să închizi ochii...
Dacă ar fi să închizi ochii şi să te gândeşti la o imagine care îţi
transmite o stare de bine, ce ai alege? Un munte cu aer răcoritor şi
creste înzăpezite? Sau poate o plajă cu nisip fierbinte şi o mare cu
zgomot? Poate fi chiar şi o simplă plimbare în parc alături de o
persoană dragă.. Sunt atâtea variante de a te imagina şi de a te relaxa!
Aici vorbim de o relaxare la nivel psihic. Pentru că întâi se întâmplă
la nivel imaginar, ideal, fantasmagoric.
Dar ce bine ar fi să te afli fix în acest moment într-un loc,
oricare, ales de tine, în care să te relaxezi, de la psihic la fizic şi
emoţional. Cât de bine te-ai simţi? Ce beneficiu ar aduce un astfel de
exerciţiu? L-ai practica din curiozitate sau pentru că, din când în
când, simţi nevoia de evadare şi nu-ţi permiţi o excursie spontană?
Nu este vorba de bani, ci de alte lucruri, precum: timp, dorinţă, chef,
stare, persoane cu care să duci la bun sfârşit acest plan. Dar dacă te-ai
lua numai pe tine şi aţi pleca împreună? Cum te-ai simţi? Ce ai gândi
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despre tine în acel moment? Nu e aşa că e minunat să faci ceva cu
toată inima, să-ţi placă acel lucru şi să vrei să mai repeţi experienţa?
Atunci când nu te mai regăseşti sau pur şi simplu eşti mult
prea aglomerat, mai degrabă sufocat, asfixiat de griji şi probleme,
rupe lanţurile care te ţin şi evadează. Evadează spre tine, aleargă de
parcă te-ai întâlni cu un bun prieten după o lungă perioadă de
aşteptare. Avântă-te, caută calea spre tine şi când ajungi acolo, ia-te
de mână şi scufundă-te cât mai profund posibil. Atât de profund,
încât să devii relaxat şi să-ţi iei gândul de la lucrurile negative măcar
pentru câteva minute. Dacă realizezi acest lucru cu periodicitate sau
încerci să faci asta în fiecare zi, vei ajunge să te destresezi şi să
găseşti calea spre tine, spre interiorul tău, spre adevăratul tu. Vei fi
surprins/ă de ceea ce vei găsi cât timp vei fi plecat/ă în această
călătorie. Poate îţi vei găsi adevărata menire, poate vei ajunge să
analizezi dacă jobul actual este ceea ce ţi-ai dorit sau nu cumva eşti
acolo dintr-o conjunctură favorabilă pentru că aveai nevoie de ceva?
Dar ce poate reprezenta acel ceva?
Sunt doar câteva răspunsuri către care te invit să escaladezi.
Poate fi vorba chiar de îndeplinirea unor visuri demult apuse sau
niciodată aduse la lumină. Totul depinde de tine dacă vrei sau nu să
cauţi în interiorul tău şi dacă vrei să găseşti ceea ce poate îţi lipseşte
şi te-ar face fericit/ă. Dar nu uita. Pentru astfel de drumuri, ai nevoie
de un rezervor plin cu dorinţe, o doză mare de încredere că vei reuşi
şi gânduri multe, bune, pozitive, sănătoase. Până data viitoare, te las
să reflectezi. Pardon, să te pregăteşti pentru călătoria către tine.
 Şi dacă într-o zi...?
Şi dacă într-o zi, cu tot efortul pe care îl depui, aproape nimic
nu-ţi merge bine? Vei avea impresia că este vorba de ghinion. Că, de
fapt, acea zi este una dintre celelalte ale perioadei apropiate în care
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pur şi simplu ai simţit că nimic nu este la locul lui.
Ai fost nevoit să-ţi schimbi locul de muncă, să te muţi în alt
oraş din considerente neimputabile ţie, casa în care dormi acum nu
este a ta, încă se produc schimbări în viaţa ta şi cu fiecare piedică ai
impresia că nimic nu-ţi merge bine. Și, în cazul acesta, ce vrei să
faci? Să rămâi tu cu tine pentru o vreme şi să analizezi situaţiile ar fi
o soluţie, dar nu una pe care s-o tot aplici la nesfârşit. Dar dacă ai
începe să acţionezi? Pur şi simplu să mergi înainte, să îţi găseşti un
motiv de a merge înainte, nu ar fi o idee mai bună? Desigur, acest
gen de abordare nu poate fi folosit mereu şi mereu, ci va trebui să fie
adaptat în funcţie de situaţie. Vei reuşi la un moment dat, cu
perseverenţă, dorinţă de schimbare în bine şi... oameni potriviţi care
să-ţi apară în cale sau pe care îi ai deja în viaţa ta şi acum a sosit
momentul să ceri nişte sfaturi, nişte încurajări, imbolduri sau doar
câteva vorbe vindecătoare pentru sufletul tău.
Da, vorbe vindecătoare, de felul „Stai liniştit/ă, este temporar”,
„Totul va fi bine! Am încredere în tine!”, „Sunt alături de tine. Te
voi susţine aşa cum pot ca să poţi reuşi să treci mai uşor peste acest
lucru” etc. Poate nu ne dăm încă seama că simplele vorbe sau
încurajări pot vindeca, pot restabili persoana aflată într-o situaţie de
viaţă mai puţin plăcută. Dacă respectivei persoane i se reaminteşte
cât de valoroasă este, cât de mult contează pentru ea însăşi, dar şi
pentru noi, nu vom face altceva decât să-l/o ajutăm să-şi recapete
încrederea în sine, motivaţia, dorinţa de a merge mai departe, de a
continua, de a vrea să facă schimbări şi noi să-i fim alături.
Contează să ai alături de tine persoane pe care te poţi baza, dar
mai preţioase sunt dacă te pot înţelege, asculta şi ghida într-o
manieră în care să simţi că cineva te apreciază pentru ceea ce eşti şi
vrei să redevii după loviturile vieţii. Aşadar, fruntea sus! Ai oameni
frumoşi lângă tine, cu suflet bun, care vor să-ţi ofere o mână de
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ajutor. Selectează dintre ele şi păstrează-le doar pe cele dragi
sufletului tău! Te vei baza pe ele oricând!
 Autocunoaşterea în plan profesional
A te cunoaşte ca persoană este una dintre cele mai cruciale
momente din viaţa ta, pentru că nu sunt doar momente, sunt şanse în
care ai efectiv oportunitatea de a fi mai bun - personal, profesional,
spiritual. A şti ce vrei de la tine, ceilalţi şi viaţă privind toate
aspectele acesteia este o virtute greu de egalat. Ştim că vrem să
excelăm, dar ce facem pentru a demara aceste lucruri? Ne cunoaştem
interesul cu adevărat? Dar acel interes este benefic sau nu pentru noi
şi cei din jurul nostru?
Îndrăznesc să întreb dacă ceea ce suntem sau facem este cu
adevărat ceea ce ne dorim. Este un element îndoielnic faptul că vrem
să devenim mai buni, să excelăm, să ştim că pe ceea ce am pus mâna
am lăsat în urmă - aur? Da, aşa este. Aurul, un metal preţios şi
deosebit de scump, care, modelat, creează cele mai fascinante siluete
din piese ce mai târziu vor deveni un tot unitar. Exact în aceeaşi
manieră cred că suntem şi noi. Fie că este vorba de tineri practicanţi,
fie că vorbim de unii ceva mai experimentaţi, cu toţii pot deveni mai
buni, mai maleabili, dar nu fragili în faţa vieţii. Desigur, cu cât este
mai mare numărul de carate, cu atât este mai preţios. Fie că vorbim
de un metal preţios, fie că ne referim la o piatră, toate aceste
elemente există, au viaţă şi merg mai departe în lunga lor existenţă
prin intervenţie umană. La fel suntem şi noi. Prin propriile resurse,
motivaţie şi fermitate, putem ajunge o piatră preţioasă bine definită
după îndelungi procese de şlefuire.
Curioasă filosofie, dar deloc fantasmagorică. Acest lucru este
un proces îndelungat, uneori cu program prelungit pentru a putea
ajunge la rezultatele dorite. Nimic nu vine din senin şi ştim cu toţii că
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pentru a avea ceva, trebuie să muncim, nu? Altfel, de unde am mai
avea satisfacţia că am dat ce a fost mai bun din noi? Cum altfel am
mai evolua şi am găsi soluţii mereu şi mereu dacă nu prin exerciţiu
şi experimente?
Aşadar, fără autocunoaştere chiar şi în plan profesional, nu am
face altceva decât să ne mutilăm şansele spre evoluţie, spre mai bine.
Am rămâne în acelaşi stadiu mereu, fără dorinţa de a face ceva mai
mult şi mai bine, atât pentru noi, cât şi pentru ceilalţi.
În asistenţă socială, ca şi în alte porţiuni din alte profesii
onorabile şi demne, trebuie să depunem un efort substanţial pentru a
putea deveni profesionişti în adevăratul sens al cuvântului.
Autocunoaşterea începe încă de dimineaţă, apoi la prânz şi ţine până
seara. La final de zi, ne vom face din nou planuri în privinţa zilei de
mâine. Aşadar, este un proces continuu, fără pauză, în care mereu şi
mereu avem oportunitatea de a fi mai buni, a ne cunoaşte şi a ne
vedea acolo unde ne dorim, prin muncă, desigur!

*

*
*
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Cum ar fi dacă aş primi tristeţea în viaţa mea aşa cum
primesc fericirea?
Denisa ILIESCU9
Facultatea de Psihologie și Științele Educației,
Universitatea din București
Tristeţea se pregăteşte cu mult timp înainte să mă viziteze. Îşi
acordează vioara în gama furiei latente, se încalţă cu bocanci
strălucitori, îşi împleteşte părul negru cu o panglică roşie, îmbracă un
palton negru care îi acoperă tot corpul, îl citeşte doar pe Nietzsche,
iar pe drumul spre mine cântă Wagner. Călătoria ei durează trei zile
printr-o pădure atât de deasă, încât soarele nu a atins niciodată
pământul. Sunetul viorii se aude printre foşnetul frunzelor. Paşii ei
acompaniază cântecul asemenea unui metronom.
Odată ajunsă la uşa mea, nu ciocăne, ea îmi cântă Bach, Suita
numărul 1. Eu nu îi deschid, ascult în linişte cum ea continuă să
cânte. Durata lipsei interacţiunii directe nu o cunosc. E variabilă.
Poate dura de la săptămâni la câteva luni. Am uitat ultima noastră
întâlnire de parcă mi-a fost ştearsă total din memorie. Nici
sentimentul pe care l-am trăit nu mi-l amintesc. Eu stau în casă pe
fotoliu şi citesc poezii cu speranţa că mă voi deconecta de la sunetul
apăsător al viorii.
Acum simt că sunt tristă… Ce motiv aş avea să o invit în casă?
Prezenţa ei de cealaltă parte a uşii mă afectează… nu vreau ca
impactul să creeze o stare şi mai adâncă, mai necunoscută. Mă aflu

9

E-mail: denisamihaelailiescu@gmail.com
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într-un impas. Poeziile celorlalţi nu mai sunt eficiente, aşa că încep
să-mi răsfoiesc agenda cu propriile poezii. Ce minunat a fost atunci
când i-am deschis uşa fericirii! Îmi tot repet în gând: nu e o idee
bună, nu-mi aduce nimic bun, dar ce înseamnă ceva bun… mă pierd
în rotaţia aceloraşi gânduri toxice. Nu vreau, nu sunt disponibilă
acum, mă simt tristă şi încă nu i-am deschis, nu voi face asta, nu sunt
suficient de pregătită, dar oare când sunt suficient de pregătită? Am
ameţit. Am nevoie de o pauză. Stop! Inspir, expir, fac un pas
imaginar în lateral şi mă gândesc cum ar fi dacă aş primi tristeţea aşa
cum primesc fericirea şi să încerc să o înţeleg. Mă ridic de pe fotoliu,
inima îşi accelerează constant bătăile, mă apropii de uşă, sunetul
creşte în intensitate, deschid uşa, iar ea se opreşte brusc. O întreb
dacă vrea să intre la un ceai şi îmi răspunde sec: „Da”. Păşeşte lent,
se dezbracă de palton ca şi cum nu ar vrea să se despartă de el. Poartă
o rochie de un albastru închis, lungă până la podea. Pulsul continuă
să accelereze până ce bătăile inimii pun stăpânire pe gândurile mele.
În acel moment îmi amintesc să respir conştient. Îmi spun în gând:
stai de trei săptămâni cu ea la uşă, ai invitat-o în casă, poate o vei
înţelege, sau cel puţin încearcă să o cunoşti.
- Cum a fost pentru tine să stai în faţa uşii zile şi nopţi la rând?
- Acum îmi e mai bine. Mulţumesc pentru ceai. Sunt curioasă,
cum de m-ai primit? De regulă mă laşi să aştept atât de mult, încât mi
se termină repertoriul şi stau în linişte, o linişte ce-mi creează
disconfort.
Cum i-am deschis? Vreau să o înţeleg pe ea, am acceptat-o şi
acum mă întreabă pe mine... Prefer să mă ascund în spatele ultimei
fraze rostite decât să îi răspund. Deja o confrunt suficient pentru o zi.
- Mie îmi place uneori sentimentul pe care îl trăiesc atunci
când stau în linişte. Îmi ascult ritmul inimii, plasez reflectorul
interior pe respiraţie, mă pierd în relaxare, liniştea din exterior
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călătoreşte în interior. Pentru tine cum e disconfortul?
- Mereu mi-am imaginat cum ar fi să port o conversaţie cu tine
şi exact aşa se derulau secvenţele în mintea mea. Tu la început îmi
deschizi uşa, pare că te deschizi, dar, de fapt, îţi concentrezi toată
energia încercând să te focalizezi pe exterior şi uiţi de tine, schimbi
direcţia. Tot timpul mă blochez, neştiind ce să fac sau să spun. De
fapt, ce vreau acum este să mă apropii mai mult de tine, în speranţa
că tu vei face la fel. Te rog, spune-mi, ce te-a făcut să mă primeşti
în casă?
- Da, am tendinţa de a mă apăra prin evitarea răspunsului. Simt
o presiune prea mare, ca şi cum ar trebui să am răspunsul bun. Sunt
conştientă că e o presiune căreia singură îi dau naştere şi o plimb cu
mine. Ah, iartă-mă, fac din nou acelaşi lucru… Fug ca şi cum
pământul s-ar surpa constant sub picioarele mele…
- Nu eu trebuie să te iert, ci tu!
- Lasă-mi un răgaz să mă gândesc...
Fiecare secundă părea o oră, începusem să aud ticăitul ceasului
deşteptător din camera alăturată, palmele începuseră să exprime
teamă printr-o mişcare nefirească aparent, dar în concordanţă cu ceea
ce simţeam. Inspir lent, expir lent, îmi iau emoţiile în primire şi spun:
- Anxietatea m-a făcut să te primesc. Ea creşte în intensitate,
indiferent de ce metode folosesc. M-am gândit că este momentul să
încerc o altă variantă, anume aceea de a te primi în casă. Ți-am oferit
loc printre celelalte emoţii, am decis să te înţeleg, să nu te mai
marginalizez. Ți-am oferit drepturi egale cu ale celorlalţi. Am înţeles
că pe mine ar trebui să mă înţeleg. Asta e! Pe tine să te primesc şi
atunci când sunt cu tine să mă înţeleg pe mine.

Tăcere… Tristeţea se ridică de pe fotoliu şi se apropie de
mine, inima începu să îmi bată alert, dar era altfel, de această dată am
acţionat. M-am ridicat cu tot cu teamă, cu melancolie, cu fericire şi
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am păşit spre ea. Ne-am îmbrăţişat. În acel moment am simţit cum
mă detensionez, fiecare muşchi din corpul meu îşi găsea un spaţiu în
care se putea relaxa. Am plâns împreună, apoi eu am expirat lung.
- Mulţumesc!
- Și eu îţi mulţumesc că m-ai acceptat. E timpul să plec.
Și-a luat paltonul, vioara şi, odată ajunsă la pragul uşii, a
început să cânte din nou Bach. Acum percepeam totul mai luminos,
până şi aerul pe care îl inspiram avea gust de claritate. Am închis
uşa, m-am aşezat pe fotoliu şi am început să scriu…

*

*
*
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Ziceam că…
Conf. univ. dr. Carmen-Maria MECU10
Institutul SPER

Jocul spontan, poate cea mai frumoasă artterapie.
Specia: happening. 
Povestesc mai jos trei momente de acest fel din viaţa mea de
adult.
Melc, melc, codobelc...
Ne plimbăm prin parc. Undeva, într-un cartier de la periferia
metropolei.
Mie îmi place să înregistrez ce se întâmplă în jurul meu, să
ascult ce vorbesc oamenii. O fi o deformaţie profesională, o fi o
pornire genuină, cine să mai ştie, că e „boală” veche, cronicizată.
Cum mergeam noi aşa, văd pe o bancă un puşti de vreo 10-11
ani, stând singur. De fapt, nu prea singur, căci l-am auzit răţoindu-se
la melcul de lângă el: „Scoate coarnele!”, „Scoate, măi, coarnele!”
Animăluţul nu mai era decât cochilie, iar băiatul extrem de frustrat şi
de insistent. Mi s-a făcut milă de amândoi. I-am cerut voie să mă
aşez lângă el, i-am spus că şi eu mă jucam cu melcii în copilărie. Lam întrebat dacă ştie cântecelul potrivit. Nu-l ştia. Atunci l-am
întrebat dacă cei mari strigă la el. Strigau, desigur, spre a-l face să
10

E-mail: carmenmecu@gmail.com
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respecte diverse reguli. Melcul ăsta nu era deloc cuminte, deloc
ascultător. L-am rugat să-şi amintească în ce fel se simte când se ţipă
la el, dacă îi place. Nu-i plăcea. I-am povestit cum aude o fiinţă aşa
mică o voce puternică. Cum se sperie şi se ascunde de frică. A
priceput. I-am cântat amândoi melcului, încetişor. Am stat nemişcaţi
când el a început să exploreze noua lume cu corniţele. Apoi i-am
vorbit blând şi calm. L-am observat împreună, cu atenţie şi cu
dragoste.
Eu am plecat, ne-am continuat plimbarea, am ocolit parcul. A
durat ceva. La întoarcere, am trecut pe lângă aceeaşi bancă. Puştiul
meu i se adresa amabil melcului: „Ce mai faci, prietene?” Nu i-am
deranjat. Mergeam şi cugetam. Ce lume sonoră construim pentru
copii? Una în care părinţi obosiţi şi frustraţi ţipă la ei, conducători
auto ultranemulţumiţi se înjură în intersecţii, aleşii poporului urlă
unii la alţii pe unde apucă, profesori care şi-au greşit cariera urlă spre
a fi ascultaţi, alţi copii urlă şi ei spre a fi băgaţi în seamă,
cumpărători ridică glasul la vânzători şi viceversa, muzici de mai
proastă ori de mai bună calitate urlă în locuri publice ori la
petrecerile noastre, spre a ne „deconecta” etc. etc. etc.
Da, încet-încet, surzim şi ne de-conectăm. Lucrul cel mai greu
de îndeplinit a devenit să ne auzim şi să ne ascultăm unii pe alţii. Să
existăm împreună.
*
Olimocşii
Sunt în camera mea. Ceva mă ciupeşte de picior şi mă doare
tare.
– Cine eşti? - întreb eu, şocată.
– Un olimocs, un olimocs! - aud un glăscior ascuţit.
– De unde vii, eşti cumva un extraterestru?
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– Da, da!
Mereu mi-am dorit să întâlnesc un extraterestru. Și iată că
prietena mea confecţiona unul pentru mine.
– Ce cauţi pe aici?
– Miroase frumos a mâncare la voi!
E drept, îmi place să gătesc.
– Voi, olimocşii, sunteţi răi? Toţi ciupesc aşa?
– Doar fetele sunt rele la noi!
– De ce?
– Pentru că mamele lor au fost rele cu ele!
– Și mamele lor de ce sunt rele?
– Pentru că şi mamele lor au fost rele cu ele!
Mica mea prietenă de 5 ani emitea un adevăr terapeutic
incontestabil: problemele copilului sunt problemele familiei sale.
Spre a vindeca fetiţele, ar fi nevoie să vindecăm mamele… şi taţii,
măcar două generaţii.
Olimocsul nostru putea fi îmblânzit dacă te jucai cu el. Vin
într-o zi acasă şi găsesc holul meu lung vraişte. Soţul meu se jucase
pe săturate cu ea.
– Ne-am pus cozi şi ne-am alergat pe aici, mărturiseşte el
încântat. (Îmi amintesc de filmul „Avatar”, cel dezavuat de
intelectuali. Ce mult îmi doream şi eu o coadă minunată ca a lor,
simbol al libertăţii şi tandreţei!)
Noi nu avem olimocşii noştri. Îl iubim mult pe acesta şi el ştie.
Bunica îi spune:
– Nu-l mai deranja pe dl X!
Ea răspunde mustăcind:
– Buni, tu nu vezi că şi el e fericit?!
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Cu mine juca un joc mai elaborat. Ea era o căţeluşă pe care
stăpâna o gonise în stradă. Eu o luam la mine în casă, ea îşi aducea şi
soţul. Eu îi îngrijeam pe amândoi. Apoi venea momentul care ei îi
plăcea cel mai mult: eu o ajutam să nască mulţi căţeluşi. Am învăţat
multe despre naştere atunci, căci era jocul ei preferat şi îl jucam ori
de câte ori avea ea chef.
Familia lor era tare frumoasă, ca în visurile unui copil fericit.
Nimeni nu ciupea pe nimeni.
*
Vrei să ne jucăm?
Iubesc iarna şi zăpada. Când ninge la munte, îi simt mirosul
aici, în Bucureşti. Poate pentru că mi-am petrecut copilăria şi
adolescenţa la poalele obcinilor.
De obicei, în prima seară cu zăpadă, ies în parc şi, când nu mă
vede nimeni dintre oamenii serioşi, mă las să cad cu voluptate, apoi
admir urmele pe care le-am lăsat pe o întindere de un alb perfect.
Iarna asta nu m-am mai aruncat în zăpadă. N-am avut vreme,
n-am avut chef. M-am plimbat însă singură prin parc într-o zi cu
chiciură şi mi-am amintit o tare frumoasă întâmplare dintr-o altă
iarnă a mea. Să tot fie vreo cinci-şase ani de atunci.
Eram singură, am ieşit în parc să mă odihnesc. M-am oprit la
un moment dat să contemplu un pâlc de copăcei încărcaţi de
ninsoare. Cum şedeam aşa, într-o mare linişte, vine spre mine unu’ mic,
de vreo 5 anişori, nu mai mult, se proţăpeşte în faţa mea şi mă întreabă:
– Vrei să ne jucăm?
– Da! I-am răspuns cu promptitudine, pentru că nu pot rezista
invitaţiei la joacă pe care un copil mi-o face.
Mămica lui era mai la distanţă şi l-a apostrofat:
– Nu o deranja pe doamna!
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I-am explicat că nu mă deranjează. Lui nici că-i păsa de
admonestare, cred că nici n-a auzit-o. El ştia, cu acuitatea pe care
copiii o au până ce le-o toceşte „educaţia”, că mie îmi place să mă
joc şi că mi-a făcut o bucurie.
Am construit aşadar tot felul de chestii care se pot construi cu
zăpadă, crenguţe uscate de pe jos şi ceva imaginaţie. Cooperam
grozav. Se însera. Mama ne privea de la distanţă.
(Apropo, n-am înţeles niciodată de ce mamele îşi privesc de la
distanţă copiii care se joacă, atunci când ei sunt singuri, fără alţi
copii. Nu pricep de ce nu se joacă şi ele cu ei, inventând jocuri
împreună).
La un moment dat, politicoasă, doamna îmi zice:
– Va plânge după dumneavoastră când veţi pleca.
Eu am răspuns, cu aceeaşi siguranţă cu care puştiul m-a
abordat:
– Nu va plânge, o să vedeţi.
A venit vremea să plec, aşa că i-am spus partenerului meu de
zăpadă:
– Știi, acum eu trebuie să plec acasă. Ne mai vedem mâine pe
aici. Termină tu treaba, te rog.
Senin, omul mi-a spus:
– Pa!
Și a continuat să finiseze liniştit construcţia noastră.
A fost aceasta una dintre întâlnirile semnificative ale vieţii
mele. Una în care sufletele se ating şi ard împreună un timp fără să
lase în urmă cenuşă.
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POEZIE TERAPEUTICĂ

Vino plângând
Psih. Ana-Maria IONIȚĂ11
Facultatea de Psihologie și Științele Educației,

Universitatea din Bucureşti

vino plângând
copile
nu ai nevoie de cuvinte
ca să înaintezi
ci de câte patru lacrimi
zdravene
pe post de tentacule
una pentru fiecare parte
a chipului tău
bufonii trişti
s-au frânt agonic
în marele incubator
ei n-au ştiut
11

E-mail: ionitaanamaria1994@gmail.com
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că eşti mai mult
decât o cocă
improvizată
din absurd
iată-i venind
pune în bagaj
firimiturile de pâine
căci ele sunt cu adevărat
miracolele
acestei case solare
vino plângând
din ziua în care
te-ai hotărât
să creşti
tavane de sticlă
se sparg
cutremurând gene

*

*
*
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Psih. Angelica BURCEA12
Facultatea de Psihologie și Științele Educației,
Universitatea din București

A. Sinele autentic sugrumat
1.
Mintea mea vorbește mai tare decât mine
Și mie mi-e dor tare să fiu printre cuvinte.
Dar oare unde m-ai lăsat
Tu, minte zăpăcită tare?
Nu-mi spune că iar m-ai abandonat
Pe mine, sinele adevărat?
2.
Iar ai uitat să mă verbalizezi,
Iar ai uitat să mă socotești de drept,
Sau poate așa ți-e mai comod din fire,
Sa te prezinți mereu un altfel și nu cu mine.
3.
O! Bună, dragă,
Ți-aș pune în haine palma mea
Și ți-aș cânta cu inimă și brațe,
Profund suspin să curg-acum
12

E-mail: burcea.m.angelica@gmail.com
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Din mers și scârțâit de toace.
4.
Să pice lin, argumentat,
Ideile prin tine,
Să curgă rar și apăsat,
Emoțiile din mine.
5.
Ș-aș vrea să pot goli de tot
Mișcarea ce mi-e vie în piept
Și gândurile umflate,
Pline, palide uscate,
Ce-atârnă de un „nu pot”.
6.
Nu pot să spun că-i gol în vise,
Că n-am țigară să consum
Flăcări să tot stea aprinse,
Dorințele cu alt volum.
7.
Să spun că pot să-mi țip frustrarea,
Golul ce nu-l pot a scrie,
Sătulă parcă de prezența lipsită de conținut,
Îmi dau voie să simt durerea somatizată
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de demult.
8.
Nu vreau să cânt un alt verset,
Să fac o palidă copie vie,
E prea recent, prea vehement
Să relatez ce mă îmbie.
9.
Îmbibate în trecut se plâng buzele frunții,
Sunt tot lipite de ani buni ca văile și munții.
10.
Fă bine și nu lăsa în cale,
În calea repetițiilor de viață,
Ia virgula ce-ți pune în față
Speranța ce te-alungă-n vale.
11.
Și-acum, când ai decis să-nchizi,
Fă bine și nicicând să vinzi
Speranțe false sau vieți de amanet,
Că uiți adesea să te bucuri de moment.
12.
Ai vrea poate să-mi lași în dar
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Un vis, un gând, o feerie,
Sau fugi s-adormi pe veci cu har
O aprinsă, ucigătoare amintire.
13.
Te pup cu buzele lipite
Și-ncerc să sigilez cutia din care ai ieșit.
Fă bine la altă-ntrevedere
Să fii fluturi și nimic.
14.
Ai face bine, tu, amalgam de firimituri,
Gânduri, adicții, băuturi,
Să te scuturi pe la porumbei
Risipind povești în flori de tei.
15.
Că pân-la urmă întreaga viață e un vis
Purtat adesea călător,
Un vis ce zboară uneori învins
Către o pagină să fie prins.
16.
Tu, om ce-ți scrii cu mâna ta ziua de mâine,
Adaugă-mă în lista ta de lăudat,
S-arăți cine ești cu adevărat.
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Sunt eu, tu, un sine sugrumat.
B. Fii cine ești - poezie cu psihologie
1.
De ce golurile-s grele?
De ce arde și pălește răsuflarea
Dacă-i pustiu în ele
Vezi adânc prin tine răsuflarea.
2.
Hai, respiră iar și fă o apăsat.
Hai, revino-ți în simțire
Și fii acreditat.
Fii autentic și renunță la „a avea”,
Îmbrățișează-l pe „a fi”,
Căci uite aici, în față, dragostea de viață.
3.
Băi, uite care este treaba:
E grabă mare, grabă în oraș,
E plin și gol de viață în privire,
Stomacul tău e plin, nedigerat,
Dar uite cum sufletul simte liber autostrada
Emoțiilor de nedescătușat
Și ce pustiu și ce durere
Și ce e gol și apăsat.
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4.
Și toți te văd strălucitor,
Dar tu te vaiți aidoma interior.
Și plânge corpul că tu nu-i dai glas
Și urlă prin toți porii lui,
Se inflamează și ustură din degete până-n obraz,
Iar tu te miri că iar n-ai pace și răgaz.
5.
Ce este boala dacă nu un strigat de durere?
Ce este gândul dacă nu o boala grea?
Ce este oful dacă nu-l pui în cuvinte?
Ce este durerea dacă refuzi să crezi în ea?
6.
Nu am habar de mine,
Dar îi văd pe alții.
Nu am habar ce e iubire, dor, afecțiune.
Mi-am interzis să simt adesea prelungit,
Mi-am interzis să simt plăcere sau lacrimi de iubit.
7.
Știu. Nu-s perfect și doare când doar par.
Știu. Plânge corpul, mă tăvălește și împiedică de boli.
Îmi cere grav, rar și apăsat
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S-a arăt că-s om și sufăr neîncetat.
8.
Dar eu prefer să fiu dur, de nepătruns.
Prefer să fiu o coajă fără glas.
Doare mai tare când nu mai ai puls
Când țipă în tine cioburi sparte dintr-un vas.
9.
O fi inima spartă în bucățele
Sau doar rinichii înmuiați în pietre.
Or fi poate plămânii înnegriți
Sau tot corpul face grevă că nu este iubit.
10.
Ah! Știu ce doare uitarea ta de tine.
Ah! Știi cât plânge fiecare părticică din ființa ta.
Corpul e doar un mijloc de a înfățișa
Cum sufletul experimentează viața ta.
11.
Aleg să schimb tonalitatea corzilor viorii reci.
Îi dau glas inimii lipite în beci.
Rup elasticele ce-mi sugrumă mersul.
Mă eliberez de tot punând aici versul.
73

VOL. 5, NR. 8, 2018

REVISTA DE TERAPII CREATIV-EXPRESIVE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ UNIFICATOARE

12.
Las spațiu între lume-un ceas,
Las spațiu să mă aflu pe mine.
În singurătate-i zgomot și bas.
Mi-e teamă să mă cunosc fără un tine.
13.
E dulce rău să cazi și să te ridici.
E miere când tu atragi doar calea grea.
Preferi în viață momente să tot pici,
Că dragă ți-e satisfacția de-a tot relua.
14.
Și știi, așa este cu viața, iubirea și mintea ta,
Odată ce repeți o treabă, parcă prinzi drag de ea,
Iar ce învățași tu copilaș în fașă,
Suferință sau iubire rea,
Preferă corpul să îți tot redea.
15.
Aș vrea să închei c-o notă pozitivă,
Dar am o gaură ce-o taie lin,
Un gol ce tot refuză să se umple de iubire,
Izvor secat de ură mult prea plin.
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16.
Nu-ți fie rău sau teamă să îți spui
Măcar în singurătate,
Să-ți arăți iubire și să tot pui
În rezervorul tău pe săturate.
17.
Hai! Ridică ochii în oglindă,
Zâmbește celui ce-ți plânge în față,
Ridică-i cu o mână colțurile lăsate,
Zâmbește-i! Și ia-te-n brațe!
18.
E greu să-nțeleagă iubirea de sine
Un Eu ce știe doar a da,
E greu să-și umple sufletul,
Un Eu ce nu știe a lua.
19.
Fii sinele din copilărie,
Acel frumos suflet naiv,
Fii bucuros de fiecare dimineață,
Pune-ți singur un soare pe față.
20.
Fii tu... și știi?
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De ești soare te poți iubi cu luna,
De-ntinzi un braț poți a iubi
Un univers de stele, dar atenție! Fii tu una dintre ele.
21.
Ești o stea, un soare sau eclipsă,
Ești un dor ambalat de Univers.
Nu doar de-ți întinzi lumina și creezi,
Creează și oferă precum soarele,
Dar deschide-te și primește precum luna...
Ea, nebuna!
22.
Nebuna înțeleaptă, modestă și discretă,
Totuși, ascunsă în cortina ei secretă,
Privește cum noi toți iubim o stea
Uitând adesea să-nvățăm de la ea.
23.
Să fim măreți prin fapte și modești în port,
Să țesem visuri noaptea dintr-un cort,
Să dăm din plinul nostru de lumină
Și să primim în dar iubire plină.
24.
Fii cine ești prin acceptare,
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Că lung e drumul către vis,
Fii cine ești și fii iubire,
Acceptă trăind cum ți-ai promis.
C.
Ia-mi inima de sus
Și-adu-o în picioare
Cuprinde-o și sedu-o, transform-o în mișcare.
Ia-mi inima din aer și dă-i mai multă viață.
Agaț-o de o creangă, de un pion sau ciot,
Dar te rog ai grijă să n-o pocnești de toc.
E mică, uite, și pare colorată,
Dar tremură de teamă să nu fie înțepată.
Furtuna o poartă tot mai sus spre nori
Fă bine și o ține, să nu mă omori.
N-am nevoie de nimic, poți să nu știi că exist,
Dar te rog apari în vise și vorbește acolo,
Dă-mi o îmbrățișare și fii prezent în ea.
Oferă-mi o parte din tine și fă-mă parte din ea.
Pot să mă uit în sufletul tău și să simt că ești.
Vreau doar să-ți simt parfumul
Chiar dacă nu mă iubești.
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Tu iubești o umbră a mea,
Eu iubesc golul din tine.
Fii bun și uită-mă constant.
Am nevoie sa trăiesc marcant.
Țipând sugrumată de cuvinte,
Mă strânge tare tot ce pot a reproșa,
Dar dulce e durerea când știu că e a ta.
Dacă tu te apropii și-mi arați iubire
Eu promit că fug cât mai departe de tine.
Nu știu cum mă transform într-o vulnerabilă furnică.
Uite-mă mică temându-mă de trăire și moartă de frică.
Mi-e teamă, rușine și tare-s furioasă
Că mi-am permis să trăiesc atâta lângă tine.
Plec, nu pot să ascult ce țipă nebuna asta din mine.
Se zbate și grăiește totul despre tine.
Încă puțin și gata! Am să fug departe.
Ce mare satisfacție va fi să nu te văd.
Probabil pentru o vreme vei colinda prin sfera minții mele,
Dar, inimă, îți poruncesc să uiți că exista durere în vedere.
Și ce dacă te doare?!? Ce faci tu cu durerea?!
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Țip-o, desenează-o, rupe-o și răpune-o,
Dar renunță la ideea ca el te-ar putea iubi.
Ce sentiment tâmpit că așa a fost menit!
Ești tânără, frumoasă și viața toată îți va da
Un om cu chip senin și inima deschisă să fie în calea ta.
Pup, te las și pace.
Nu te mai sufoca în sentimente și cuvinte fără conținut.
Forma e mare și o poți colora cu vise și iubire adevărată.
Dar pân-atunci învață conturul și umplerea vieții, fată.
Aseară mi-ai făcut onoarea sa-mi colinzi prin vise.
Îți mulțumesc!
Cu teamă te ating și acolo, dar sufletul mi-e împăcat.
Tu nu ai să știi vreodată cât tânjesc să te ating cu adevărat.
Astăzi fug de umbră ca un fluture în soare.
Prefer somatizarea decât sufletul care
Mă seacă și oftează prin fiecare por.
Ia tu durerea asta, că mie îmi e dor.
Îmi dansez furia și teama mi-o exprim,
Viața și culoarea o descoperim.
Promit să nu mai fug, promite-mi că rămâi
Părul și fața să mi le mângâi.
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D. Explorând Vitraliul din oglindă
1.
Sunt un amalgam de umbre vii,
Oameni care au vrut să-mi împrumute credința lor,
Umbre ce au săpat în mine povestea ce o vor.
Curăț din conștiință tot ce nu-i al meu cu raze mii.
Dezlipesc cu grijă abțibilduri de pe mine,
Frec și scutur tot ce nu-mi aparține.
2.
Mă văd acum într-o oglindă spartă.
Aș vrea să o unesc sau să o fac colorată.
Mă chinui să transform în mozaic
Ce-am cules din mediu sau nimic.
3.
Privesc atent fiecare ciob
Gândind la omul ce l-a colorat,
A adus în mine o pată ca un bob,
E un vis mărunt, dar un vitraliu lat.
4.
Hmm. Păreau doar bucățele fără legătură,
Dar văd acum un tablou frumos și are gură!
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Un ciob roșu pus simetric arcuit
Sunt buzele cu care am iubit.
5.
Să sparg ciobul în două pentru a grăi
Sau să-l las lipit doar pentru a zâmbi?
Mă uit la două puncte negre ce par a fi doi ochi,
Un ciob albastru se găsește sub ele.
Ce caută bucata de cer în ochii mei?
O fi o lacrimă de dor sau visurile mele?
6.
Inima nu-i roșie, ci plină de culoare
Cum oceanul are nuanțe care
Îl pictează și creează tot ce eu privesc.
Așa și inima-i plină de oameni ce-i iubesc.
7.
Uite acolo cioburi oarbe
Precum veacurile albe.
Sunt mici găuri ce mă golesc de tot.
Pfff, iau repede un creion să le umplu cu un tort.
8.
De privesc din spate, văd multe transparente,
Sticla străbătută de soare,
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Dar las' că-i bine să am o completare.
Caut să umplu golurile, dar crapă vehemente.
9.
Cobor cu mâna pe vitraliul reflectat.
Ah! Un ciob m-a înțepat!
Ficatul pare supărat și-i tare furios.
A strâns în el durere, cuvinte fără rost.
10.
Șoptesc: te accept în imperfect
Corp frumos pe alocuri „defect”.
Hai!!! Nu te ascuți la mine!
Am glumit, ești perfect cu sângele ce-mi iese din vene.
11.
Dar unde mi-e sângele în vitraliul meu?
Ah! El e ciobul ăla mare și greu.
Își schimbă adesea culoarea după cuvinte.
Să am grijă mereu ce am în minte.
12.
Ce-mi rămâne de explorat?
Basorelieful cândva alintat:
Sânii, uneori mai rotunzi,
Alteori mai grei sau flămânzi.
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13.
În loc de brațe și picioare în travaliu,
O salcie se întinde prin vitraliu.
Se unduiește și dansează după propriul cântec,
Parcă n-are stare încă din pântec.
14.
Gata! Amprentare completă a omului din oglindă.
Au! Înțeapă, m-apasă și pe jos dărâmă boabe mici de grindă.
Am uitat să privesc către curcubeul plin de viața.
Ați ghicit! Organul ce pulsează energie.
Salcia se împământează și cucerește terenul,
Cioburile se lipesc în puzzle-ul complet,
Golurile se umplu cu visuri și iubire.
15.
Acesta e adevărul! Acum mă accept pe mine.
Privesc omul ce sunt: frumos, nebun și imperfect.
Iubesc că sunt și trăiesc în prezent.

*

*
*
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DELICIILE RETINEI

Asist. univ. dr. Iuliana Elena MOLNAR13
Departamentul de Psihologie, Universitatea din București
Colaborator Institutul SPER

Lotus

13

E-mail: iulya.molnar@gmail.com
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Gărgărița norocoasă

Luna peste mare
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Haos

Pisica neagră
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Granița dintre noapte și dimineață

Bufnița îmbufnată
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Liniștea mării

Prietenie nocturnă
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INTERVIURI
Psih. dr. Gabriela Marc - „Sărăcia și șomajul creează
stres și limitează comunicarea, crescând riscul apariției
violenței față de copil”
În

anului
2015,
psiholog
Gabriela Marc14 publica, la
editura
SPER,
cartea
„Abuzul la copii. Diagnoză
și intervenție terapeutică”,
lucrare menită a răspunde
la întrebarea „Cum să
realizezi o diagnoză corectă
și o intervenție terapeutică
adaptată
la
nevoile
psihologice specifice ale
unui copil/adolescent cu
istoric de abuz?”. În cele ce
urmează, psiholog Gabriela
Marc răspunde și la alte
întrebări legate de problematica abuzului asupra copilului, cu accent
pe indicatorii producerii unui astfel de abuz, categoriile sociale
caracterizate de factori sporiți de risc pentru abuz, abilitățile pe care
trebuie să le aibă un terapeut, dar și pe dificultățile întâmpinate de
acesta în lucrul cu asemenea cazuri.
14

toamna

E-mail: marcenciu@gmail.com
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Gabriela Marc este doctor în psihologie, MD, consilier
psihologic și psihoterapeut autonom, psiholog clinician specialist,
coordonator al Direcției pentru Prevenirea Separării Copilului de
Familie, psiholog în cadrul Comisiei de Evaluare Complexă a
Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 5, asist. univ. dr. asociat în
cadrul Departamentului de Psihologie, Universitatea din București,
colaborator al Institutului SPER.

Există o diferență între comportamentul sexual inadecvat
și abuzul sexual?
Unul dintre indicatorii cei mai pregnanți ai abuzului sexual se
referă la comportamentele și interesele sexuale neadecvate vârstei pe
care le pot dezvolta copiii. Astfel, aceștia pot manifesta un interes
crescut în discuții despre aspectele sexuale, pot face desene, pot
experimenta pe propriul corp sau al altora gesturi sexuale, își pot
stimula zonele intime și pot manifesta un comportament dezinhibat
în diverse contexte. Este firesc ca acești copii să fie interesați să vadă
zonele intime ale altei persoane, să pună întrebări despre procreație.
Cu toate acestea, sunt anumite comportamente care, atunci când sunt
prezente, sunt considerate semnale puternice de alarmă pentru
identificarea unui abuz, și anume: copilul își pune gura pe organul
sexual al unui alt copil sau îi cere altuia să se implice în acte sexuale,
se masturbează cu un obiect, imită actul sexual etc.
Unii copii abuzați sexual repun în scenă comportamentele
abuzatorilor lor cu alți copii, frați sau animale. În cazul în care
comportamentul persistă chiar și după ce i-a fost explicat copilului că
este inadecvat, este important să fie evaluată sursa lui, în vederea
identificării modalității în care copilul poate fi protejat, stabilindu-se
dacă manifestările copilului sunt determinate de o situație de abuz.
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Relația de atașament din copilăria timpurie este foarte
importantă pentru dezvoltarea ulterioară a copiilor și poate
genera aspecte care țin de psihopatologie. Care este rolul relației
de atașament pentru buna dezvoltare a copilului? Cum poate
influența aceasta personalitatea viitorului adult?
Atât la oameni, cât și la animale, se formează de timpuriu
comportamentul de atașament, care are ca scop primar asigurarea
siguranței indivizilor în satisfacerea nevoilor fundamentale și,
implicit, oferă baza unei socializări și stimulări necesare dezvoltării
psihologice. Cele mai timpurii atașamente sunt legate de părinți, care
astfel devin sursă de confort, siguranță și gratificare. Înțelegerea
comportamentelor de atașament normale și a rolului lor în crearea
legăturilor cu ceilalți reprezintă baza evaluărilor punctelor forte și a
slăbiciunilor din cadrul relației familiale. De-a lungul vieții,
atașamentele timpurii oferă conexiuni privind relațiile cu alții și
contribuie la construirea identității de sine. Un atașament puternic
față de părinte îi permite copilului și ulterior adultului să dezvolte
sentimente de încredere în sine și în ceilalți. Relațiile timpurii de
atașament influențează dezvoltarea fizică și intelectuală și constituie
fundamentul dezvoltării psihologice.
Copiii cu istoric de abuz parcurg în general evenimente și
trăiesc în contexte de viață care sunt sursă de suferință fizică sau le
amenință integritatea corporală și care se asociază la nivel subiectiv
cu trăirea unor sentimente de groază, tristețe, teroare sau
neputință. Așa cum spuneam, cele mai multe experiențe traumatice
își au originea în relația de atașament cu adulții implicați în creșterea
copiilor, relație care poate fi caracterizată uneori de neglijență, abuz
emoțional sau fizic, abandon, situații disfuncționale extreme (consum
de alcool, droguri, violență domestică).
În plus, s-a stabilit că modelul de atașament se transmite
transgenerațional, de la părinte la copil, și, ulterior, de la copil la
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generațiile viitoare. Părintele e modelat de tipul de comportament
educativ al părinților săi, model care se păstrează și care se manifestă
când el însuși ajunge părinte. Această structură intrapsihică
organizează felul său de a se comporta față de propriul copil și față
de ceilalți.
Ca manifestări ale unor atașamente deficitare, se pot contura
următoarele tipuri de comportament: interiorizare, anxietate, contact
vizual deficitar, agresivitate, afectivitate nediscriminatorie, dificultăți
de autoreglare emoțională, stimă de sine scăzută, dependență
etc. Prin urmare, atașamentul insecurizant în raport cu figurile
primare, lipsa experienței de a fi acceptat în timpul copilăriei și
necesitatea de a-și inhiba experiențele traumatice oferă un prognostic
slab pentru rolurile parentale.
Pentru prevenirea abuzului, este foarte importantă
recunoașterea acestuia. Care sunt indicatorii abuzului? Cum
poate un părinte să sesizeze posibilitatea existenței unui abuz
asupra copilului său? Cum recunoaștem abuzul?
Cu toate că efectele abuzului pot atinge domenii de
funcționare multiple și pot avea un pattern de manifestare extrem de
neregulat în timp, diagnosticul cel mai adesea fiind cel de sindrom de
stres posttraumatic, există o serie de indicatori ai posibilității
existenței unui abuz asupra copilului. Astfel, putem vorbi de
indicatori emoționali (anxietate, depresie etc.), comportamentali
(probleme de somn și alimentație, consum de substanțe, sexualitate
bizară, tendințe suicidare etc.) și cognitivi.
Există anumite categorii sociale care sunt caracterizate de
factori sporiți de risc pentru abuz?
Abuzul și neglijarea copilului ca realități ale societății
contemporane ce afectează dezvoltarea copilului în dimensiunile sale
esențiale reprezintă un comportament multiplu determinat de o serie
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de variabile sociale și psihologice. Dintre acestea, am putea enumera:
condiții socioeconomice precare, dimensiuni ale personalității
părinților (imaturitatea, problemele emoționale, problemele psihice,
schemele de atașament perturbate, consumul de alcool/substanțe,
retardul mintal), crize în cuplul parental etc.
Sărăcia, nivelul redus de trai al majorității familiilor și șomajul
creează stres și limitează comunicarea, crescând riscul apariției unor
comportamente violente față de copil. Familiile cu o situație
socioeconomică precară, în care unul sau ambii părinți nu au un
statut profesional, prezintă un risc crescut de abuz din cauza stresului
asociat sărăciei, nivelului scăzut de școlarizare, disfuncționalități la
nivelul cuplului parental etc.
Prin urmare, dificultățile economice contribuie în mod simțitor
la pierderea speranțelor și la resemnare, iar de cele mai multe ori,
agresiunea și frustrarea resimțite sunt orientate către copil. Totodată,
apartenența familiei la un grup minoritar, dezavantajat din punct de
vedere social, antrenează insecuritate, frustrare, stres, și toate acestea
generează izolarea socială a familiei și încurajarea comportamentelor
abuzive față de copii.
Acești factori externi de stres, respectiv sărăcia, șomajul sau
apartenența familiei la un grup minoritar determină perpetuarea unor
modele familiale cu risc crescut pentru producerea unei situații de
abuz. Cu toate acestea, nu fiecare familie abuzivă afișează aceste
tendințe disfuncționale, existând o constelație a factorilor ce
antrenează apariția și dezvoltarea comportamentelor de tip abuziv.
Care sunt aspectele specifice și dificultățile în lucrul
terapeutic cu copiii victime ale abuzului? Dar cu părinții
acestora?
Întrucât, după ce s-au confruntat cu experiența abuzului, cei
mai mulți copii dezvoltă tulburări emoționale și tulburări de
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personalitate persistente, scopul terapiei este de a ajuta copilul să își
exprime anxietățile și conflictele interioare, să învețe să le facă față,
să își recapete respectul de sine și încrederea în adulți, să-și dezvolte
abilități de autoreglare emoțională, cognitivă (atenție, memorie, luare
de decizii), a conștiinței și a motivației (eliminarea stărilor
disociative), somatică.
Terapeutul, în evaluarea și intervenția terapeutică a copilului
abuzat, trebuie să facă față unui complex de sentimente: experiențele
traumatice și suferința copilului abuzat, suferința și durerea
părintelui, sentimentele de ostilitate ale părintelui și, nu în ultimul
rând, propriile emoții cu privire la abuz. Cei mai mulți copii cu o
istorie de abuz încearcă să provoace terapeuții prin comportament
ostil sau agresiv, fapt ce determină ca lucrul cu astfel de copii să fie
obositor nu doar fizic, ci și emoțional și să genereze puternice reacții
emoționale.
Cu toate acestea, o astfel de intervenție nu este lipsită de
conflicte, întrucât recunoașterea realităților neplăcute ale unei
investigații nedorite stârnește neliniște, nesiguranță și agresivitate din
partea părinților. Una dintre problemele cu care se confruntă
profesionistul care intervine într-o situație de abuz este evitarea sau
retragerea din fața conflictului. Orice intervenție în cazurile de abuz
asupra copilului este percepută ca amenințătoare și conduce la un
comportament de apărare din partea părinților. A suspecta părinții căși abuzează copiii creează neliniște și tulburare în sufletul tuturor.
Copiii supraviețuiesc cel mai bine abuzului dacă au un atașament
sigur față de o persoană adultă din rețeaua de suport din afara
familiei. Cu toate acestea, rețeaua socială de suport poate fi atât o
resursă, cât și o piedică, definitorie fiind identificarea barierelor care
împiedică dezvoltarea de relații de suport și potențialul pe care îl au
familia, vecinii și alte persoane de referință din viața copilului.
Care sunt calitățile ce recomandă un terapeut pentru a
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lucra cu copiii supuși abuzului?
Indiferent de orientarea terapeutică de care aparține, este
important ca terapeutul să dea dovadă de o capacitate empatică
dezvoltată, care să-i permită să îi înțeleagă copilului sistemul de
credințe și de valori, să intre în rezonanță cu nevoile, trăirile și
dorințele acestuia, astfel încât să-l poată însoți realmente în demersul
de autocunoaștere și de restructurare personală.
Realizarea unei alianțe terapeutice depinde, pe de o parte, de
următoarele atribute personale ale terapeutului: flexibilitate,
onestitate, încredere, confidențialitate, căldură, deschidere și interes
pentru dificultatea clientului, iar pe de altă parte, de tehnicile
utilizate, respectiv: explorare, reflectare, acuratețea interpretărilor,
capacitatea de a facilita exprimarea emoțională și participarea la
integrarea experienței clientului.
Dar nu oricine poate lucra direct cu copiii abuzați, astfel că cei
care se simt inconfortabil făcând asta ar trebui să nu se implice întrun astfel de demers, cu atât mai mult cu cât copiii pot detecta cu
ușurință faptul că adultul se simte așa în prezența lor și vor crede că
ei sunt sursa acelei stări, accentuându-le astfel sentimentul de vinovăție.
Terapeuții trebuie să dispună de suficientă flexibilitate pentru
a dezvolta
și
implementa
programe
de
tratament care
încorporează strategii menite să sprijine realizarea unei alianțe
terapeutice cu copiii și de a utiliza relația terapeutică ca agent major
al schimbării. De asemenea, creativitatea și curajul de a explora
unele direcții mai puțin cunoscute sau incomode, combinate cu
intuiția și bunul-simț, dau adesea cele mai bune rezultate. În lucrul cu
copiii, sinceritatea este o condiție de bază, iar lipsa ei este resimțită
imediat și amendată prin deteriorarea relației și menținerea
interviului despre abuz la un nivel superficial.
Prin urmare, în cazul copilului abuzat, intervenția terapeutică
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presupune o atitudine caldă, suportivă, de înțelegere și acceptare din
partea terapeutului, fără însă a se identifica cu cel care solicită
sprijinul, fără a-i prelua neliniștile și suferințele, pentru că în felul
acesta nu-l mai poate asista eficient. Cel care apelează la terapie nu
are nevoie numai de cineva specializat să îl asiste și să îi asculte
durerea, ci el simte nevoia unei prezențe ferme, calme, care poate
suporta durerea și suferința umană fără să fie copleșită și care să îi
dea speranță.
În anul 2015 ați publicat o carte la editura SPER, „Abuzul
la copii. Diagnoză si intervenție terapeutică”. Care este subiectul
acestei lucrări și cui i se adresează ea?
Cartea prezintă, pe de o parte, cele mai noi strategii, teorii și
cercetări internaționale și naționale în practica evaluării și asistării
psihoterapeutice a copiilor cu istoric de abuz, iar pe de altă parte,
oferă repere concrete pentru ameliorarea simptomatologiei asociate
abuzului, respectiv reducerea distresului, clarificarea aspectelor
legate de asumarea responsabilității și creșterea controlului
emoțional, creșterea stimei de sine, prelucrarea emoțiilor și
cognițiilor asociate traumei, îmbunătățirea abilităților de relaționare
și a atașamentului, autoreglarea emoțională și controlul
comportamentului.
Lucrarea se adresează în primul rând specialiștilor. Astfel, în
modelul de lucru prezentat (programul de intervenție terapeutică
bazat pe principiile psihoterapiei experiențial-unificatoare),
practicienii, consilierii și psihoterapeuții pot găsi un ghid aplicativ
util în lucrul cu copii abuzați în scopul realizării unor intervenții de
dezvoltare și optimizare a funcționării emoționale și cognitive
la vârsta adolescenței și reducerii riscului de perpetuare a abuzului la
vârsta adultă.
Lucrul cu trauma este dificil, iar cel cu trauma la copii
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poate avea implicații emoțional-afective chiar mai mari.
Cum facem față sentimentului de neputință care poate să apară în
lucrul cu astfel de cazuri? Ce sfaturi aveți pentru specialiștii care
lucrează cu astfel de beneficiari?
În cazul intervenției terapeutice a copiilor abuzați, riscul
epuizării psihice în condiții de stres emoțional este mai mare decât în
cazul altor categorii de clienți, putând duce la blazare, cinism și chiar
agresivitate în relație cu aceștia. Cei mai mulți profesioniști, din
cauza propriilor istorii de viață traumatice, care interferează cu
istoria copilului, sau din cauza suprasolicitării, experimentează
anxietate și confuzie atunci când se confruntă cu
nevoile emoționale ale acestuia, punând astfel bazele unor relații
stresante și insensibile, incapabile de a susține nevoile emoționale ale
copiilor, perpetuând astfel ciclul experiențelor traumatice.
Prin urmare, pentru a lucra cu copii abuzați, terapeutul trebuie
să aibă abilități de a gestiona relația cu membrii familiei, abilități de
intervievare și reglare a intensității emoționale a interviurilor, să aibă
capacitatea de a monitoriza contratransferul și, nu în ultimul rând, să
dețină cunoștințe teoretice și abilități analitice de a evalua potențialul
de schimbare în cazul problemelor identificate. Un terapeut trebuie
să fie atent la reacțiile și la sentimentele sale, pentru a evita să fie
copleșit, și să renunțe la terapie sau să ia decizii în funcție de
sentimentele lui, și nu de nevoile copilului. Terapeutul nu trebuie să
fie extrem de interpretativ în raport cu nevoile și comportamentul
copilului, ci mai degrabă să comunice ceea ce copilul a spus în mod
direct și ar putea fi relevant pentru situația sa.
Sunteți o persoană care muncește și se implică foarte mult
în ceea ce face. La ce modalități recreative recurgeți pentru a
evita creșterea prea mare a nivelului de stres sau apariția
sindromului burnout?
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Mă regăsesc și simt că renasc plimbându-mă într-un parc sau
având grijă de flori. Cred că este un fel de antidot pentru agitația din
timpul săptămânii și găsesc multă relaxare și un sentiment de liniște
în îngrijirea florilor. Deopotrivă, aș putea spune că mă
revitalizează pictatul, cititul unei cărți sau meditația. Cu toate
acestea, nu dețin secretul evitării fenomenului de suprasolicitare sau
apariția sindromului burnout. Cred cu tărie că fiecare dintre noi, dacă
își ascultă glasul interior, știe ce i se potrivește cel mai bine și când
să se oprească.
Ce mesaj ați dori să le transmiteți cititorilor noștri?
Le doresc să lupte pentru visurile lor și în drumul lung către
sine să se bucure de fiecare experiență pe care universul le-o
pregătește.

*

*
*
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DESPRE MODELE
Gabriela, protectoarea copiilor
Psihologul care are grijă de cei ce nu pot (încă)
să aibă grijă de ei înșiși
Psih. Radu FILIP15
Colaborator Institutul SPER
În perioada octombrie 2015 - iulie 2016 am participat la o
formare pe care mi-o doream de mult și pe care nu reușisem s-o fac
până atunci, din varii motive, unul dintre cele mai importante fiind
oferta deficitară de astfel de formări în peisajul psihologiei
românești. Se pare că informațiile psihologice despre sex sunt ubicue
însă în prezent, pentru că, imediat după ce am terminat de tradus o
carte despre mituri sexuale apărută la Editura Trei, am primit de la
Institutul SPER și această ofertă de formare în psihosexologie16, care
se pare că a venit în momentul cel mai oportun.
Formarea constă într-o serie de ateliere care se desfășoară pe
parcursul unui an. Și această serie de ateliere este susținută de psih.
drd. Gabriela Marc cu două ateliere extrem de interesante și de
provocatoare: „Dezvoltarea psihosexuală a copilului și
adolescentului” și „Abuzul sexual la copii. Evaluare clinică și
intervenție psihoterapeutică”.
15

E-mail: radufilip@yahoo.com
Programul de formare în Psihosexologie – evaluare și intervenție
psihoterapeutică organizat de Institutul SPER.
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Dar nu vreau să vorbesc nici despre psihosexologie per se, nici
despre formare, ci despre copii și despre abuzul asupra acestora, nu
doar cel sexual, ci și cel emoțional și cel fizic. Aceasta este o temă
care mă interesează de mult, pentru că m-am întâlnit cu ea în cabinet
și am considerat dintotdeauna că este o problemă delicată, dificil de
gestionat și chiar și mai dificil de restructurat pentru persoana care a
fost supusă abandonului, fie că aceasta este încă un copil, fie că a
ajuns adult. Iar aici ar fi momentul în care recunosc că aș putea să
spun că, până la întâlnirea cu Gabriela, nu am știut nimic despre
abuzul asupra copiilor. A nu se înțelege greșit. Atunci când m-am
confruntat cu un astfel de caz în cabinet, am căutat materiale, am
citit, am studiat, m-am informat, pentru a-mi actualiza și pentru a-mi
completa cunoștințele și pentru a putea aplica cea mai bună strategie
în cadrul ședințelor de terapie. (Pentru cei care nu știu, pregătirea
psihoterapeutului nu se termină nici după facultate, nici după o
formare, două sau mai multe, ci este o pregătire continuă și
permanentă, mai ales că acesta, terapeutul, învață foarte multe
inclusiv de la persoanele care-i vin în cabinet, pentru consultații.)
Spun însă că nu știam nimic până în acel moment deoarece
perspectivei mele îi lipsea o latură foarte importantă, poate cea mai
importantă în acest caz, cea emoțional-afectivă, și tocmai aceasta este
cea asupra căreia a intervenit Gabriela.
Partea care ține de emoții nu poate fi transmisă de informațiile
psihologice obiective și demonstrate statistic din cărți și tratate
științifice, dar prezentările informative din cadrul atelierelor au fost
completate de mai multe filmulețe scurte, toate având ca temă
centrală psihoeducația și copiii sau, mai exact, ce și cum să le
spunem copiilor despre sex și sexualitate, în funcție de vârsta și
dezvoltarea lor. Iar aceste scurtmetraje, în general de animație, nu
transmiteau, bineînțeles, numai informații, ci și emoții și trăiri afective.
Filmul care m-a impresionat cel mai mult pe mine a fost însă
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Angry Man (Sinna Mann). Și m-a impresionat pentru că este un film
cu o încărcătură emoțională foarte mare, foarte bine realizat, atât din
punct de vedere cinematografic, cât și psihologic (nu degeaba a
primit diverse premii), și care transmite, mai ales, trăirile și
experiențele prin care trece copilul abuzat emoțional, precum și
mesajul că, în tratarea unui astfel de caz, nu trebuie avut în vedere
doar copilul, ci și abuzatorul și întregul sistem familial.
Toate aceste informații pe care le-am primit în cadrul acestui
modul m-au făcut, de asemenea, să realizez ce fel de om este
Gabriela Marc și m-au făcut să-mi doresc să-i acord, pe lângă toate
titlurile și funcțiile pe care le are, încă unul/a: cel de protectoare a
copiilor. (Ei încă nu i-am spus, deci nu știu încă dacă acceptă și
formal această responsabilitate.) Și nu mă refer la informațiile
teoretice sau practice pe care ni le-a oferit, ci mai ales la cele spuse
sau intuite referitoare la ce face ea în calitate de psiholog coordonator
al Serviciului de Prevenire Abandon Copil și Familie de la Direcția
Generală de Asistență Sociala și Protecția Copilului Sector 5,
București. Pentru că obiectivul principal al tuturor lucrurilor pe care
le face ea în cadrul Direcției respective este, zic eu, să-i protejeze pe
copii de Omul Mânios care se manifestă uneori în comportamentul
adulților și care-i sperie și-i traumatizează pe cei mici, punându-și
amprenta în mod implacabil asupra personalității lor. Iar pentru acest
lucru, ea nu trebuie să se lupte numai cu Oamenii Mânioși, ci și cu
un sistem care nu-i permite să intervină atât cât ar fi necesar; și, cu
toate acestea, ea face atât de mult cât poate din poziția în care este,
chiar cu riscul de a primi plângeri la poliție (și la alte instituții)
pentru că nu scrisese în fișa de evaluare a copilului ceea ce-i spusese
adultul să scrie, adult care, cel mai adesea, nu este rău intenționat, ci
neinformat sau deține informații eronate.
Așadar, pe lângă faptul că am aflat o mulțime de informații noi
și mi-am restructurat altele vechi, în cadrul Programului de
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Psihosexologie organizat de Institutul SPER, sub coordonarea
Sorinei Dumitrache, am cunoscut încă o persoană deosebită, care, în
ciuda obstacolelor, nu a obosit încă să-i ajute pe cei care se
intersectează cu existența ei și o face în continuare cu drag. Se pare
deci că am, și eu, privilegiul să întâlnesc mereu oameni deosebiți, iar
acesta este un lucru care sper să continue să mi se întâmple.

Foto: Psih. Dr. Gabriela Marc

În loc de încheiere, vă dau o informație confidențială: Gabriela
a scris o carte despre abuz, publicată la Editura SPER. Detalii găsiți în
cele ce urmează.
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„Abuzul la copii. Diagnoză și intervenție terapeutică”.
Autor: Gabriela Marc
Descriere:
„Cartea prezintă un cadru
de abordare, înțelegere și
intervenție în privința
problematicii
specifice
copilului abuzat. Abuzul
și neglijarea sunt asociate
frecvent în literatura de
specialitate cu o serie de
efecte dăunătoare ce
influențează
negativ
dezvoltarea
fizică
și
psihică
a
copilului,
conducând la modele
atipice și probleme de
adaptare în viața adultă.
Copiii abuzați prezintă
disfuncții
majore
la
nivelul vieții psihice, iar
pentru a face față experienței traumatice își dezvoltă strategii de
adaptare variate: comportament evitant, inhibarea emoțională sau
comportament compliant, agresivitate etc.
Textul este structurat în capitole ce descriu cele mai noi
strategii, teorii și cercetări internaționale și naționale în practica
evaluării și asistării psihoterapeutice a copiilor cu istoric de abuz și
oferă repere concrete pentru ameliorarea simptomatologiei asociate
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abuzului, respectiv reducerea distresului, clarificarea aspectelor
legate de asumarea responsabilității și creșterea controlului
emoțional, creșterea stimei de sine, prelucrarea emoțiilor și a
cognițiilor asociate traumei, îmbunătățirea abilităților de relaționare
și a atașamentului, autoreglarea emoțională și controlul
comportamentului. Pe scurt, lucrarea de față este o încercare de a
operaționaliza și a răspunde la întrebarea profesionistului «Cum să
realizezi o diagnoză corectă și o intervenție terapeutică adaptată la
nevoile psihologice specifice ale unui copil/adolescent cu istoric de
abuz?»”. (Gabriela Marc)
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