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FOCUS TERAPEUTIC 

 

Fractalii – intervenție terapeutică în grupul  

de dezvoltare personală  

„Peter Pan în căutarea armoniei” 

 

psih. dr. Mădălina VOICU1 

psih. Roxana-Alina OLARU2 

Institutul SPER 

 

 

În nenumărate ocazii, planșele cu fractali s-au dovedit a fi un 

suport proiectiv-provocator deosebit de prețios în analiza și 

dezvoltarea personală în grup. Accesul către lumea interioară a 

participanților se face natural, curgător și se ating profunzimi și 

traume neașteptate, mai ales că totul pare atât de simplu... 

Tocmai pentru a ilustra această derulare a dialogului 

terapeutic, vom prezenta mai jos un extras „brut” dintr-un astfel de 

grup și vom insera minimum de comentarii necesar, pentru a putea 

urmări neperturbați firul desfășurării travaliului de reîntoarcere către 

sine, pentru a se reliefa trecerile subtile și spre profunzime: strat cu 

strat, pas cu pas, se schimbă conținutul, mimica, tonul, pauzele etc.  

Poate părea prea mult, poate părea repetitiv și redundant, 

dezlânat, contradictoriu și confuzionant, dar fiecare amănunt are 

rostul său. Iar rolul nostru, al psihoterapeuților, este să îl descoperim 

și să ajutăm clientul să îl potrivească în ansamblul a ce este el/ea. 

                                                           
1 E-mail: voicu.madalina@gmail.com 
2 E-mail: contact@consiliere-psihologica.ro 
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La final, vă vom invita să recitiți transcriptul, suprapunând în 

minte ceea ce ați aflat complet abia pe parcurs și chiar la final, pentru 

a vedea cu și mai mare claritate ce înseamnă, de fapt, „ghemul 

experiențial” de care vorbește Iolanda Mitrofan (2004) - cum 

anumite planuri ale vieții se suprapun și întrepătrund, cum par că 

diferă și totuși sunt similare, cum putem traduce și folosi în terapia 

unificării ceea ce exprimă persoana din fața noastră. Aparent direct, 

uneori poate părând steril, și totuși atât de încărcat de sensuri 

suplimentare și metaforice, adevărate chei de acces... 

 

Participanții la grupul de dezvoltare personală au fost călăuziți 

într-o călătorie printre amintiri, derulate pe ecranul mental (ei stând 

comod, cu ochii închiși), fiind apoi invitați să deschidă ochii și să 

aleagă una dintre planșele cu fractali pe care le puteau vedea acum 

așezate pe podea (vezi și Simion, 2018 - meditație creator-

transfiguratoare, prin Tehnica Fractalilor). 

 

„Dați-vă voie să fiți în contact cu tot ceea ce s-a întâmplat în 

voi, când aveați ochii închiși, și cu tot ce se întâmplă în voi, acum, 

când căutați planșa care să vă reprezinte...  

Poate găsiți din prima una, poate căutați mai mult... Poate 

sunt unele care vă reprezintă complet, poate sunt unele care... 

seamănă parțial... Încercați să o alegeți pe cea mai potrivită pentru 

voi...  

Puteți să le priviți din mai multe unghiuri... puteți să le luați, 

să le studiați... Totul e să vedeți care vi se potrivește cel mai mult, 

dintre cele care sunt aici... 

Și dacă ați găsit-o, puteți să o luați și să vă așezați acolo unde 

doriți... 
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Dacă se întâmplă ca mai mulți dintre voi să aleagă o aceeași 

planșă, dacă aceea îți place și în aceea te regăsești cel mai mult, poți 

vorbi cu colegul/colega și să decideți unde vă așezați - puteți să fiți 

mai multe persoane la aceeași planșă... 

V-aș invita acum să împărtășiți experiența voastră de re-

descoperire de sine... într-o planșă...” 

 

C: Pot să încep eu? Aceasta este o planșă comună, a mea și a 

lui A.  

 

De când am văzut-o, nu am avut niciun dubiu... Bine, m-am 

mai uitat, așa, dar a fost vorba de o energie, de... Eu o văd ca pe o 

pasăre a libertății, dulcea pasăre a libertății, în cazul de față... Eu am 

simțit o… am atins ceva magic, atunci când vorbeam în oglindă - 
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când vorbeam în oglindă s-a întâmplat ceva foarte drăguț... [aluzie la 

un exercițiu desfășurat anterior] În timpul.. ca un soi de meditație... 

chiar am simțit că mi se încălzește stomacul, că își golește... o 

energie foarte plăcută din stomac, și mi s-a împrăștiat așa în tot 

corpul... și am simțit că sunt o persoană liberă - sunt o persoană 

liberă, nu neapărat liberă ca un animal sălbatic pe care nu îl poți 

stăpâni... Sunt liberă... Am o libertate interioară, am plăcerea și mă 

las să am plăcerea de a fi eu însămi... Nu știu dacă pot să fiu mai 

liberă decât atât, probabil că da, probabil că întotdeauna există 

posibilitatea să fii mai liber... Dar în momentul de față eu sunt 

fericită, eu sunt fericită că... 

Bine, am și eu destule dificultăți în viața mea... Dar la grupul 

ăsta am simțit nevoia să, dar în momentul de față... Să-mi manifest 

bucuria... Eu și aseară am plecat cântând și știu și melodia, se 

termina cu „This time I know it’s for reeaaal”... Foarte frumos! 

Prietenul meu, D., care este avocat, pragmatic, m-a văzut cum vin de 

la grup și a zis: „Dar vreau și eu!” Poate și el să vină? Nu este 

psiholog, dar vrea și el la grupuri.  

TM: Grupurile de dezvoltare sunt deschise oricui... ☺ 

C: Păi atunci îi dau numărul, să se descurce, nu e problema 

mea... Totul e să nu fie în grup cu mine, pentru că asta ar fi chiar 

culmea, dar vrea și el prăjiturica asta... 

Bine, eu la prejudecată am muncit foarte mult, din punctul 

meu de vedere, chiar voiam să vă povestesc ceva, nu știu dacă e 

acum momentul potrivit. 

TM: E vreodată momentul potrivit pentru tine?! (zâmbește, 

știe ea ce știe...) 

C (râde): Sau nepotrivit... Da, mi-e că foarte mulți oameni au 

și ei câte ceva de spus, au și ei câte o bucățică... 
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TR: Știi ce ziceam și aseară, cât timp pe care îl consumi 

încercând să te explici... 

C: Da, prea mult, prea mult, iar eu am așa un fel de-al meu de 

a fi, în care sunt fericită... Și dacă se poate să spun ceva, dacă nu, nu, 

sunt foarte... 

TR: Mai degrabă nu îți permiți să spui și ai vrea, dar... 

TM: ...dacă se poate ceva, îl spui...  

TR: ...pur și simplu! 

TM: Dar până afli dacă se poate sau nu... 

C: Aflu că trece timpul! (râde) 

TM: Nu știu, asta e... Pentru că în loc să spui, tot spui că „aș 

spune, dar nu știu dacă...” și așa mai departe... 

C: Da, asta... asta sunt eu, ai pus punctul pe i, așa mă văd eu, 

ca un ocol, ceva, o pasăre... [revine la fractal] Despre ce voiam eu să 

vă spun, dacă pot și e timp... 

TM (râde): Iar începem! 

C (râde și ea): Voiam să vă spun ce a făcut SPER pentru mine 

de când am venit aici... Eram foarte centrată pe ceea ce văd eu. Ceea 

ce văd eu, doar asta exista, nu înțelegeam nimic din ce mi se 

întâmplă în jur. [ce „se întâmplă în jur” sau ce „mi se întâmplă”?!] 

Domnule, dacă ăla acolo, ăla acolo și gata, nu mă luați pe mine cu 

energii și din astea, că eu nu înțeleg nimic și nici nu mă interesează! 

Și cred că primul grup a fost cu D.V. Da, am avut un singur grup de 

20 de ore cu doamna D.V. și nu reușeau să mă facă să înțeleg, 

domnule, nu e doar asta ce vezi, există... noi existăm și prin celelalte 

4-5 simțuri.  

Și a făcut un exercițiu foarte frumos, care pe mine m-a 

urmărit, este... este foarte viu... M-a rugat să închid ochii (asta vizavi 

de faptul că am și alte simțuri, nu numai văzul). Un co-terapeut stătea 
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și mă păzea să nu deschid ochii; oricum nu i-aș fi deschis, pentru că 

mie îmi plăcea jocul, intrasem în joc... Și mi-au pus o bucată de... o 

bilă de plastilină și m-au întrebat ce culoare are bila aia. Instant, nici 

nu a fost nevoie să mă gândesc, am „văzut-o”... Verde! Era într-adevăr 

verde bila aia. Au stat, s-a uitat? Rumoare, chestii... Nu, chiar nu mă 

uitasem, co-terapeutul 100% a confirmat că nu m-am uitat și apoi am 

zis că altceva vreau. Altceva, poate totul a fost doar o coincidență... 

Și mi-au pus în mână un pahar, așa percepeam... Domnule, era foarte 

ciudat, că îl vedeam ba alb tot, ba transparent, ba negru, era inodor... 

Nu înțelegeam... Gata, aia a fost o coincidență... Și am spus: 

domnule, e alb, e negru, e transparent... Și când m-au pus să deschid 

ochii, de fapt era un pahar cândva transparent, care era plin de praf și 

era opacizat, așa, și pe fund avea... fusese folosit pe post de 

scrumieră, și era în negru de la scrum, dar nu mai mirosea scrumul 

ăla, nu mirosea a tutun... Era vechi, era un pahar vechi... Și atunci am 

înțeles... 

Bine, și la celelalte grupuri nu părea că se întâmplă nimic 

special, părea că eu tot o țin pe a mea, dar în mine se întâmpla ceva 

special, în mine... Nu știu, pe mine mă măcina ceva... Și peste mulți 

ani am început să citesc, am început cu „Puterea prezentului” de 

Eckhart Tolle, Paul Ferrini, și era... Am înțeles că sunt și altceva, că 

sunt și spirit, și că spiritul ăsta ar fi o parte din ceva... Că sunt o 

celulă dintr-un mare organism, dintr-un 1, infinit 1... Și am simțit, 

fiind la mare, pe plajă, ca o energie... era vie... M-am întrebat dacă 

este imaginația mea sau ceva chiar real... Și citeam Paul Ferrini, 

„Iubire fără condiții” - este o reflexie a minții christice [n.m. relația 

cu divinul, cu Tatăl], este ca și cum am vorbit noi cu Isus... fără să 

par eretică sau blasfemică sau habotnică... nu are legătură cu asta, are 

legătură cu spiritualitatea din noi... Dacă citiți cartea, e prezentat un 

Isus care sălășluiește în fiecare, depinde de noi dacă îi deschidem 

ușa, e sinele nostru divin...  
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Asta e ce am avut de spus... 

TM: Îhmmm... Ce poți să ne spui despre emoțiile tale? 

C: A, sunt destule și sunt negative foarte multe... Dar... știu că 

sunt acolo... nici nu le iubesc, nici nu le... încerc... să le... Poate le 

analizez prea mult și sfârșesc prin a spune „a, eu sunt fericită, sunt 

mulțumită așa” și... văd eu când le mai scarmăn și pe astea... 

TM: Ce emoții ai avut de exemplu astăzi? 

C: Da, da, da... Interacțiunea asta cu oamenii e vie, nu e „eu 

am văzut acum ceva la tine și vin să îți spun ce cred eu despre tine și 

gata, hai!” Sunt... între mine și respectivul mai este un „corp” și se 

simte asta... Și de asta am și oameni cu care nu interacționez, care 

îmi plac mai puțin, sunt puțini, dar îi simt ca ostili, nu față de mine, 

ci față de ei... nu s-au acceptat... [recitiți aici] 

TM: Dar să revenim la emoțiile tale, că facem ce facem și... 

C: Mă împrăștii... 

TR: Cum ți-a fost împărtășind?... 

TM: ...transmițând mesajul... 

C: Plăcut, nu mi-a fost ușor... [plăcut sau greu?!] 

TM: Cum ți-a fost, nu cum NU ți-a fost... 

C: Tot trec pe negativ... [n.m. negarea, vidul, nimicul, 

GOLUL: „ce NU AM doare!” - recitiți aici] 

TM: Tocmai de asta și vin și te readuc la cum a fost... 

C: Ușor, dar nu foarte ușor, adică nu a fost... A fost armonios, 

dar nu cât aș fi vrut eu... [recitiți aici] 

TM: Adică a fost... dacă ar fi să formulezi mesajul fără acea 

negație... 

C: Mi-a plăcut că a fost pozitiv, dar aș mai fi băgat niște... 

TM: „Dar” e negație... 



VOL. 5, NR. 9, 2018 

REVISTA DE TERAPII CREATIV-EXPRESIVE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ UNIFICATOARE 

 

 

 

 
12 

C: Nu știu dacă negație, cred că ar fi fost o judecată, o judecată 

de valoare... [recitiți aici] 

[TM explică capcana negației ascunse din „Da! Dar...”] 

TM: Și la fel îți exprimi și propriile mesaje și nu poți să le 

transformi în pozitiv, fără să folosești negație... Amesteci extreme... 

„A fost relativ ușor, a fost armonios, DAR!” [vezi și exprimările 

anterioare și cele ce urmează] Dar pe care mesaj te concentrezi, 

mintea trebuie să facă media dintre extreme, în loc să lucreze cu un 

mesaj simplu... [n.m. dar trauma de care va vorbi nu e ceva simplu și 

clar... - recitiți aici]  

Acesta este discursul cognitiv... nevoia de a vedea lucrurile la 

superlativ... Dar, de fapt, percepția, realitatea, e mai puțin „atât de...” 

[Avusese ca temă să citească despre autorul lui Peter Pan, 

J.M. Barrie - spune că a aflat că suferea de nanism, că mama lui 

avusese un frățior care a murit... De fapt EL avusese... A citit 

jumătate în română, jumătate în engleză și așa i-a „rămas” - 

amestec, confuzie...] 

C: E o tocană... 

TR: Repede, nu îmi dau spațiu, nu îmi dau timp... [n.m. nu mi 

le permit... - recitiți aici] 

C: Da, totul e „Transformers” la mine. [n.m. iar ceva în 

engleză, amalgamul și un picior în țări diferite + nimic nu e ce pare, 

se transformă după necesități, ca roboții menționați + nevoia de 

eroi, în luptă cu Răul?! - recitiți aici] 

TR: Da, și pare oarecum câteodată superficial... [cel puțin 

aparent...] 

TM: Nu faci indigestie de la „tocana” asta? 

C: Ba da... 
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TM: ...mă gândesc că e cam greu de digerat așa, totul 

amestecat... 

[Revine la Barrie: „frățiorul i-a murit” - LUI i-a murit, nu „a 

murit”...] 

[De remarcat o schimbare notabilă în ritmul și tonul vorbirii 

- dacă la început vorbea foarte tare, repede și hotărât, acum tonul 

este tot mai gânditor și mai jos, iar cuvintele tot mai rare, cu pauze. 

Un alt nivel în spirala „ghemului”.] 

[Istoria vieții lui Barrie nu e nicidecum o poveste cum o 

prezenta C. cu o seară înainte, când „descoperise” ca are sindromul 

Peter Pan - veșnic copil, recitiți aici! - și prezenta lucrurile în 

culmea fericirii. TR i-a recomandat să citească de autor. Acum pare 

că a uitat ce spusese și întreabă dacă le vedea „ca o boală?” - iar 

confuzie!] 

C: Pentru că există această nevoie de a categorisi și a analiza 

oamenii... [e important să știi cine e cine, cine te poate răni... - 

recitiți aici] 

TM: Da, și ziceai că autorul probabil că... apropo de 

Neverland-ul minunat... probabil a fost foarte jucăuș și creativ și a 

avut o viață minunată... și că trebuie să fie foarte fain să îți duci viața 

așa... și TR ți-a spus „așa crezi?...”... [Diferența între realitate și 

percepții denaturate, dorințe, așteptări... Recitiți aici, meditând la ce 

înseamnă Neverland, de ce fugeau Peter Pan și ceilalți copii, ce le 

lipsea, dar își doreau, Wendy fiind primită cu brațele deschise...] 

C: Nu toți cei care scriu povești sunt nefericiți. 

TM: Corect, ar fi o generalizare inversă, numai că noi vorbeam 

despre altceva: despre credința ta că această istorie cu Peter Pan și ce 

a stat la baza ei e ceva foarte fain, foarte amuzant, zglobiu... [fără să 

fi verificat - recitiți aici] 
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TR: Tendința de a idealiza... 

C: La asta mă gândeam și eu acum... [povestește de un 

videoclip similar, cu cineva care nu vedea realitatea, până când, la 

un anumit moment, s-a spart bula...] 

TR: Ce te face să îți explici viața prin ceea ce vezi în exterior, 

prin exemple? [copilul mic se definește prin modele, prin ceea ce 

vede, prin ce aude despre alții și despre sine... - recitiți aici] 

C: Păi eu personal... (ezită, voce tot mai joasă) nu am avut un 

registru așa de bogat... nu am... 

TM: Ce înseamnă „registru bogat”? 

C: Ceea ce fac eu mi se pare că mi-ar satisface niște nevoi... de 

a fi... Nu știu, eu să mă consider liberă... [n.m. pentru că a depinde 

de cineva e periculos și dureros - recitiți aici] 

...dar nu sunt neapărat niște nevoi stringente sau nevoile mele 

dintotdeauna sau... [n.m. nuuuu...] 

Într-un fel încerc să fug de realitatea mea, de realitatea mea... 

[folosește foarte des repetițiile, de parcă ar vrea să sublinieze ce 

spune, să întărească, să fie clar, să convingă și să se convingă...] 

TR: Și cum mai ești liberă, dacă încerci să fugi de tine... 

C: ...am o aparență de libertate... fizică, și o bucată... o parte de 

libertate interioară, pe care cred că o arăt ca să pară o bucată mai 

mare... 

TR: Ce anume te face să fugi? 

(Pauză lungă.) 

C: A trebuit să fug de foarte multe lucruri în... familia mea... 

[parcă ezită să o denumească așa - recitiți aici] pe care nu le pot 

schimba... 

TR: Ai vrea să vorbim puțin despre asta? 
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C: Da... Am încercat de foarte multe ori (plânge, se înțelege 

tot mai greu ce zice - se mai coboară un nivel pe spirală...)... de la 

tatăl meu... 

TM: De care ne-ai spus că ai încercat să ai o relație cu el și, 

fără să fie vina ta, nu ai reușit... [temele personale se reiau de mai 

multe ori, treptat, de fiecare dată mai adânc, pe măsură ce OMUL 

din fața noastră este pregătit] 

C (plânge): Da... [tăceri foarte lungi, s-a atins un punct 

dureros] 

TM: Tatăl tău mai trăiește? 

C (afectată, tristă): Da, bineînțeles... 

TR: Ai vrea să ne vorbești puțin despre el?... 

C: Tatăl meu... S-ar putea să încep să urlu pe aici, dar o să mă 

înțelegeți... 

Și dacă nu mă înțelegeți... asta e... [vorbește cu noi sau cu 

familia ei?]  

Tatăl meu a plecat... (plânge sfâșietor) când eu aveam 1 an și 

fratele meu vreo 8... 

Tatăl meu a plecat, definitiv... [repetă și apasă cuvintele] și s-a 

stabilit în Franța, în final, după ce a colindat toată Europa, și și-a 

întemeiat acolo o familie... Acolo s-a însurat, s-a recăsătorit [iar 

repetă], are cinci copii, nici mai mult, nici mai puțin, și l-am 

cunoscut când aveam nouășpe ani, nouăsprezece [repetă], cum se 

spune corect... [detalii, tărăgănează, accentuează, totul trebuie să fie 

corect, perfect și clar] 

L-am cunoscut stupid, părerea mea că l-am cunoscut stupid... 

A venit în România să mă cunoască și să îl vadă și pe fratele 

meu. El mai venise în România, imediat după Revoluție, dar nu a 

binevoit să treacă pe acolo (plânge în continuare), pe la noi... Și nu 
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am stat să îl întreb de ce nu a venit sau parcă l-am întrebat 

[confuzie!], dar răspuns că așa a fost să fie... nu stau să... 

Nici nu mi s-a spus că „vine taică-tu!”. Venise și bunica 

paternă, care ea trăia pe undeva prin Canada, am văzut o și pe aia o 

singură dată... Am văzut o singură dată în viața mea, când ea pleca în 

Canada - mama avea un serviciu foarte bine plătit și voia să îi dea 

bani și ce să mănânce, că nu avea până pleca în Canada, acolo locuia 

o mătușă a mea, sora tatălui meu... [Ce o fi cu familia tatălui, de toți 

pleacă?! Ce s-a întâmplat și transmis transgenerațional? Vezi și 

confuzia indusă de jumătate în română, jumătate în engleză…]  

Și atunci am cunoscut-o... L-am văzut pe tatăl meu, cu bunica 

mea... Am crezut că o să fie așa o... revedere mai... mai emoționantă, 

nu știu, mai consistentă... (plânge) [n.m. mai „armonioasă”? Vezi și 

extremele din prima parte a discursului: hiperbolizarea 

compensatoare.] 

Iar omul ăsta se scobea între degetele de la picioare!!! (tristă, 

scârbită, plânge) [realitatea! o altă extremă decât ce dorea ea]  

Eu mă spălasem pe cap, aveam un prosop pe cap, am ieșit din 

baie, nu credeam că... nu știam că a venit tatăl meu... Am văzut un 

bărbat, care nu arăta rău deloc, nu își arăta vârsta [n.m. Peter Pan? 

tatăl „înghețat” în timp, la momentul din copilăria ei?], nu foarte 

preocupat... Da, nu foarte preocupat... care nu... (plânge foarte tare) 

nu simțea prea multe... 

TM: Adică se comporta cum? [Cu scopul de a recalibra 

schema realitate-percepții-emoții resimțite funcție de acestea versus 

cele iscate de filtre și atribuiri eronate sau pripite. Iar a percepe 

eronat realitatea implică și trăiri, reacții și comportamente 

inadecvate...] 

C (tăcere lungă): Firesc (spune cu regret). 

TM: Care se comporta firesc... 
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C: Ca și cum nu ar fi plecat niciodată... 

TM: Ca și cum acolo era casa lui și venea acolo în fiecare zi. 

C: Da (plânge). 

[Când a plecat, a vrut să o ia pe soție cu el? Aparent nu i-a 

spus, a făcut planuri un an, a strâns bani pe ascuns, „Mama îl vedea 

schimbat... Oricum nu au avut o relație fericită, «cuplu made in 

Heaven» (iar limba străină!), cred că era violent fizic, nu am o 

certitudine, nu mi s-a spus asta...” Dar nici nu a întrebat direct, de 

teama de a nu a afla asta, pe deasupra...] 

TM: Ți-a fost teamă să afli că o bătea sau că nu?... E și ăsta un 

risc... [Imaginea negativă e mai coerentă cu acest amănunt bănuit, 

dar neinfirmat.] 

[Tatăl și-a strâns lucrurile, fiind singur acasă cu copiii, fratele 

ei a întrebat „unde pleci?!” - „unde am treabă!”, și a dispărut... Au 

urmat căutări, poliție, Securitate, divorț - care fusese dorit de mamă 

și anterior...] 

TM: Exact în perioada în care el se pregătea să plece te nășteai 

tu... 

C: Da... 

TM: Nu doar că mama nu a divorțat de el, dar a mai făcut un 

copil... 

C: Am întrebat-o dacă m-au vrut sau am fost un accident și a 

spus că m-au dorit amândoi, chiar da... Dar el voia să plece, la naiba, 

cât de crud să fii?! (supărată) 

TR: Ea știa de nevoia lui de a pleca? 

C: Nu știu... ar fi culmea... sunt foarte multe necunoscute 

aici... 

TM: Da, una dintre ele este că nu știm dacă tatăl tău ar fi vrut 

să o ia cu el, dar nu putea... Era greu să fugi tu, dar cu familia... 
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C: Ba cred că știu... A primit mama la un moment dat o 

scrisoare, tocmai din Australia, era în Australia!!! Și voia ca mama 

să se ducă la el, să își ia copiii și să se ducă acolo... 

TM: Atât de puțini i-a păsat, încât îi chema pe toți... 

[Se vorbește despre scrisori interceptate, Securitate, pedepse 

pentru familiile celor fugiți, trădători, plecare în secret pentru a-i 

proteja pe membrii familiei rămași aici, despre ce dileme teribile 

înfruntăm în viață și ce ruperi interioare pot apărea... Soluția pentru 

cei rămași: divorț sau închisoare...] 

C (voce ușurată): A, și poate de asta nu i-a spus tata mamei... 

TM: Contextul și ce e în sufletul fiecăruia sunt foarte 

importante, deloc de neglijat... Nu poți trage niște concluzii, până nu 

vorbești cu el... 

C: Problema e că ulterior s-a comportat foarte rece, eu prima 

oară eram bulversată, voiam să văd, nu că se tăvălește, că nu îmi plac 

reacțiile astea exagerate, dar că palpită... [n.m. vezi prima parte a 

discursului și căutarea frenetică a ceva viu, o energie etc., ceva între 

oameni - „ghemul experiențial” se reia, dar diferit] 

TM: Pe când el s-a comportat firesc... Ții minte ce vorbeam 

mai devreme: foarte armonios versus jos etc. Îți dai seama de unde 

vine suferința ta?... 

C: Da, „high expectations” [iar engleză: plecare, exil, ca 

familia tatălui, bariere în comunicare, străini, rupere de rădăcini...] 

și... 

TM: ...normal comportament... 

C: Da... 

TR: Cum e să ai niște emoții despre o persoană pe care nu o 

cunoști?... 

C: Cam neplăcut... 
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TR: Simțeai ceva pentru el cel real, pentru el ca atare? 

C: Nu cred... 

TR: Și atunci așteptarea ta față de el care era? 

C: Diferită de a mea, normal... 

TR: E normal ce așteptai tu, pentru că venea din tine, dar asta 

nu înseamnă că se potrivea cu ceea ce era în realitate... [revenim la 

schemă] 

TM: Există un amalgam de așteptări, speranțe, de sentimente 

pozitive și negative, și inclusiv de temeri... Nu știu dacă ai observat, 

în cerc [exercițiul anterior] era vorba de mesaje pozitive - fiecare știa 

că asta va primi și se străduia să le ofere. Nu știu dacă ai observat 

reacțiile. 

C: Da, am observat, și m-am observat pe mine, pentru că, 

stând pe loc, parcă m-a împins cineva și mi-a dat un bobârnac, am 

baleiat așa, înainte și înapoi... 

TM: Pentru că e pe de o parte expectanța, ce îmi va spune 

celălalt, îmi va plăcea sau nu, va fi ceva nou sau nu, de care știu sau 

surprinzător, mă va surprinde plăcut sau, dimpotrivă, nu îmi va 

plăcea ce îmi va spune? Mă așteptam la ceva mult mai... [aluzie la 

nevoile ei] Când îmi vine rândul să vorbesc, voi găsi ceva de spus, 

voi reuși să transmit exact ce vreau? E o gamă foarte mare de 

emoții... Unele dintre voi au putut să se exprime foarte ușor, altele 

erau emoționate și când așteptau să vorbească, darămite când le 

venea rândul. E posibil ca, atunci când cineva e emoționat, fie să 

vorbească foarte-foarte mult, fie să se blocheze - dar din afară nu 

putem să ne dăm seama ce e în sufletul acelui om. Din afară 

mișcările corporale ale lui I. (colegă), dacă nu verbaliza, putea 

însemna orice, inclusiv că o doare spatele, ca pe M., și se frichinește 

de pe un picior pe altul. Ori ea era de fapt foarte implicată în ceea ce 
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se întâmplă, nicidecum plictisită. Vezi, sunt două aspecte total 

opuse... 

C: Avea o voce care... am văzut un complex de manifestări 

verbale, mimice... 

TR: Da, dar e important ce interpretare îi dai tu. 

[Tatăl nu era la „cotele” pe care le aștepta ea + nu o poate 

„citi”, „decoda”, fiind un necunoscut...] 

C: Nu mă lua în brațe... [nevoia ei, a copilului de 1 an, 

abandonat, a celui care a crescut fără tată, neînțelegând de ce...] 

TR: Cât timp nu cunoaștem o persoană, nu putem intra în 

rezonanță autentică cu ea, ci doar cu așteptările noastre, cu ceea ce 

credem noi că ar fi... 

C (plânge): Dar relația cu tatăl meu nu s-a terminat, pentru 

că nu a început... 

[C. l-a sunat, el se simțea singur, dar a întrebat bănuitor ce 

vrea de la el: „«Fac bine în solitudinea mea și îți doresc numai 

bine!» Chestii din astea!”. Poate merge la el, își și permite financiar, 

dar crede că el nu vrea. A divorțat și de a doua soție și nu se înțelege 

nici cu copiii.] 

C: E ca un cuc, cucul se așază în cuib făcut de femelă și au 

niște ouă și el pleacă în alt cuib, populat, și pe care nici pe ăla... 

[Fals! Din nou confuzie! Totuși, e adevărat că puii de cuc nu trăiesc 

cu părinții lor...] 

TR: El cum este acum? 

C: Este singur! 

[Deși se declară ca atare, e de mirare că ar fi fericit așa.] 

C: Felul agresiv în care o spune, îți vine să îl lași dracului în 

pace! Nu vreau să îl agresez, felul în care o spune e deja tăios... [El e 
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agresiv, iar C. nu vrea să fie și ea, dacă are insistă - și apoi, EL e cel 

rău, nu ea, nu?] 

Groaznic să îți spună taică-tu așa! Că se simte bine singur, că 

îți urează etc. 

[Se vorbește din nou despre strategia de relaționare și testare 

a iubirii a celor ce pleacă trântind ușa, pentru a afla dacă sunt 

urmați, căutați (discuție purtată cu o colegă, în ziua anterioară).] 

C: Da, m-am gândit la asta atunci, dar se pare că am uitat... Are 

o tonalitate ciudată, e ca un zid pe care l-a ridicat în ani în jurul lui... 

[Dezbateri pe tema: cum treci de un zid? Idei ale colegelor: 

cățărat/ ocolit (dar zidul e circular, nu merge)/ căutat o gaură (nu 

merge, e compact)/ analizat dacă zidul înseamnă ceva pentru mine și 

efortul îmi aduce ceva de care am nevoie; dacă da, aplic tactica pașilor 

mici, căutând fiecare amănunt de care să mă agăț/ aș scoate cărămizi 

și aș face o portiță/ aș sui pe iederă/ depinde unde vrei să ajungi: 

după? îl sparg sau escaladez; sau trebuie să ajungi doar sus, să vezi 

dincolo de el?/ cu parașuta, din avion/ cu lingurița, ca pușcăriașii...] 

TM: Dar cel de după zid, cum a intrat acolo? 

C: El are o portiță secretă, o ușă pe care o încuie și descuie 

după cum vrea, iese doar să mănânce... [Hrana, la modul concret sau 

simbolic - iubire, atașament; ambele ne sunt necesare pentru a fi vii 

- vezi din nou căutările ei de la început, „ceva viu”, interrelaționare, 

„depinde de noi dacă deschidem ușa”...] 

TM: Deci există o ușă, de ce să ne complicăm cu cățărat, 

găurit etc.?! [Aparent, doar probleme fără soluții!] Plus, nu trebuie 

să intri peste el, pentru că iese el din când în când... 

C: Să îl „pândesc”...? Am vrut să fac asta, dar mi-a fost frică 

(plânge), mi-e teamă de... că mă respinge și, mai mult, e ca și cum el 

mă respinge și eu sar în cârca lui. [Am ajuns și la durerea profundă, 
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la nevoia primordială a existenței, cea de a fi iubit, la rana 

respingerii și abandonului... Mă tem că mă va respinge cert și nu voi 

mai putea spera la altceva; acum, când nu încerc, am măcar asta...] 

TM: Ca și cum! Da, dacă nu îl cunoști, există riscul ca felul în 

care acționezi să nu fie potrivit... Și mai e și problema veșnică, în 

relații: cine să facă primul pas și de ce?! 

C: Și eu nu am făcut niciun pas... 

TM: Nu vreau să spun asta, ci să fii sinceră cu tine și să îmi/îți 

spui care sunt de fapt nevoile tale? 

C: Nevoile mele? Să am un prieten în tata, pentru că un tată e 

prea târziu... [Și doare prea rău... Negare...] 

El are impresia că vreau ceva material de la el, deși i-am tot 

spus că nu! [Am rezumat, C. spune foarte greu și foarte încâlcit asta 

și explică amalgamat de ce lucrurile stau așa.] 

TM [reamintește ce s-a vorbit despre explicațiile aferente unui 

mesaj nespus încă - care sunt și rămân neclare]: Ce șanse are tatăl să 

înțeleagă ce exprimi prin „Bună! Ce faci?”... 

[El e suspicios, ea mirată că reacționează așa - dar nu i-a 

spus nimic despre ea, de fapt:] 

C: Mi-ar plăcea să știu când mai vii în România, pentru că... 

(plânge) îmi e dor de tine... 

[Un om cu conștiința încărcată e suspicios când aude „Când 

vii?”, „Ce faci?”. Noi putem presupune și bune, și rele, dar alegem 

în funcție de ceea ce gândim, de ce proiectăm, depinde ce atârnă mai 

mult în balanță: speranța tatălui că fiicei îi place de el sau teama că 

nu... Mai ales că a vorbit cu el o oră și nu și despre nevoile ei. C. se 

plânge că au vorbit o oră în van, fără o reacție de la el (așa cum o 

dorea, dar nu o lăsa să reiasă). TM pune accent diferit: că au vorbit 

atât de mult, fără a vorbi la subiect!  
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Merită subliniat și alt aspect: C. avea 1 an când tatăl său a 

plecat, se afla deci într-o perioadă de tranziție între preverbal și 

verbal. Asta înseamnă că nu se exprima încă foarte bine, nu vorbea 

foarte direct, nu cerea prin cuvinte - iar acum, regresând, în relație 

cu tatăl său, la acel moment din istoria personală, NU POATE și 

NU ȘTIE să ceară, dincolo de blocajele emoționale, nu are această 

abilitate, achiziție... Cuvintele, „registrul bogat”, s-au adăugat apoi, 

când faptul fugii era deja consumat, nu mai era nimic de cerut, de 

rugat, de discutat, ci doar de explicat. Ceea ce și face, din plin.] 

TM: E un joc al presupunerilor, „cred”, „eu cred”, dar și el „crede”... 

C: Și probabil se apără de propriile gânduri... [vezi mai sus 

despre oamenii cu care C. nu poate interacționa, care sunt, probabil, 

„ostili, nu față de mine, ci față de ei... nu s-au acceptat...”] 

TR: Sau de temeri... Și mă întreb de ce te aperi tu, de ce ai 

nevoie de atâtea cuvinte ca să acoperi ceea ce vrei... 

C: Nu vreau să fiu înțeleasă greșit, să rănesc pe cineva... [Cum 

am fost rănită eu... Și iată și scopul explicațiilor interminabile, al 

repetițiilor, sublinierilor, până la a nu mai ajunge și la mesaj... De 

parcă, insistând, cresc șansele unei clarificări... Și, pe un alt sub-

plan, se observă problema bebelușului, care nu a înțeles de ce tatăl a 

plecat, și a adultului, care nu își înțelege tatăl, nu pricepe de ce 

acesta nu o îmbrățișează, relaționând „armonios”...] 

TR: Și punând atâtea cuvinte... 

C: Mă asigur că... am iluzia că mă asigur că nu sunt înțeleasă 

greșit... 

TM: Da, dar faci asta înainte să spui mesajul! Rareori mai 

ajungi să îl și spui, de fapt... 

C: A, că mă cred neînțeleasă? 

TM: Păi neînțeleasă ești... 
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C: Dar mă fac eu neînțeleasă! [exact!] 

TM: Da. În plus, există riscul ca celălalt să își piardă răbdarea, 

interesul să afle mesajul. Dacă ajungi vreodată la el... Ai pățit-o? 

C: Da, poate, am des conflicte de genul „Hai, spune!”, 

„Rotunjește!”, dar îmi părea un fel de a tăia macaroana unul altuia și, 

la final, despre ce am vorbit? A, despre nimic... [Da, despre nimic 

dureros, periculos, care să ducă la o rupere a relației. Și am vorbit, 

am relaționat deci, ce mai contează restul... Dacă nu aș și tânji în 

continuare după ceva, ce nu exprim...] 

TM: Mai e ceva: schema de comunicare este: A îi spune ceva 

lui B, B oferă feedback (verbal sau nonverbal), A spune „a, nuuu...” - 

aici abia apar explicațiile. 

C: La sfârșit! 

TM: Da. Au rostul lor, dacă e cazul. Iar dacă pornim din start 

cu ele, mesajul transmis celuilalt e (dincolo de ceva despre el, că e 

prost, nu e suficient de x pentru a înțelege etc.) că noi ne temem că 

nu o să ne înțeleagă. 

TR: Că nu avem încredere în propriul nostru mesaj, în noi... 

TM: ...în relația noastră... 

TR: Și atunci celălalt poate percepe că nici el nu are de ce să 

aibă încredere în tine... 

C: A, minunat! (gânditoare)  

[Primește ca temă de meditație să reflecteze asupra tendinței 

de a se repezi să răspundă, înainte de a fi clarificată în forul interior 

(din aceeași gamă cu a dilua mesajul prin explicații și a nu se 

comunica pe sine și a nu comunica cu sine). De asemenea, să își dea 

seama care sunt sentimentele ei față de tată (toate, cert sunt mai 

multe!), ce nevoi are de la el, concret (nu doar ce să primească, ci și 

ce să ofere în relație cu el).] 
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TM: Până nu te clarifici în interior, nici mesajul nu poate fi 

clar, adecvat. Apropo de nevoia de a fi liber - depinde ce înțelegem 

prin libertate... 

C: A avea relații armonioase și să nu fiu nevoită să dau atâtea 

explicații! (fermă, apoi râde) 

[Din nou armonia... Și explicațiile, care o copleșesc și o 

consumă, o acoperă, o camuflează...] 

Pentru că așa am fost obișnuită, obligată... 

TM: Da, mă întreb dacă doar pentru a răspunde la anumite 

întrebări sau și să îți explici chestiuni care nu îți conveneau... Apropo 

de a scrie povești, de a re-crea altfel realitatea... 

C: Copilăria mea... 

 

Identitatea fiecăruia dintre noi se conturează prin ceilalți, prin 

cine sunt EU pentru CINEVA, printr-o relație de atașament, fie el 

„ok” sau „ne-ok”, conducând la traume, răni, pattern-uri 

comportamentale de apărare, dar mai ales interne, de raportare la 

sine, la propria valoare și întreaga ființă. 

De remarcat că identitatea nu se formează în orice fel de 

relație, deși aparent tot ce copilul are nevoie este iubire, grijă. TOȚI 

copiii sau foștii copii (acum adulți) cu care am interacționat tânjesc 

după părintele lipsă, plecat timpuriu (abandon, deces etc.) - e un gol 

identitar, transgenerațional, lipsește o continuitate dată de rădăcinile 

naturale.  

Deși poate avea în jur persoane care oferă o bază de atașament 

securizantă, în absența cunoașterii acestor rădăcini, cineva fără unul 

sau ambii părinți se întreabă „De ce lipsesc?”, „Cine sunt EU?”, „De 

ce mi-au făcut MIE asta?”, „Cu ce am greșit?”, pendulând între 

sentimente de tristețe, furie și vinovăție, între blamare și 
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autoblamare, îndoindu-se de propria valoare ca ființă (vezi și C. - nu 

am încredere în mesajul meu, în mine), aflându-se într-un impas de 

dezvoltare, dorind să crească și să privească spre viitor, dar 

neputându-se dezlipi de trecut, temându-se că ar pierde și șansa 

firavă de a îl (se) recupera. 

 

Vă lăsăm să meditați la ceea ce ați citit și să reveniți asupra 

pasajelor indicate (și nu numai), pentru a vă lăsa uimiți de cum le 

înțelegeți acum, după ce ați aflat câte ceva despre C. Nu-i așa că e 

uluitor cum deja se aflau acolo semnele, simbolurile durerii și ale 

nevoilor ei? Și cât de clare sunt, când avem cifrul de decriptare? 

 

Vă invităm într-un număr următor la un alt periplu, „în” 

altcineva...  

Până atunci, puteți aprofunda bazele teoretice ale aplicativității 

formelor fractale în psihologie și în psihoterapie (în T.U., în 

particular), în volumul Metaforă, fractali și Imagogenogramă în 

Terapia Unificării (Voicu, 2017) - în care se explică pe larg (☺) 

cum de o tehnică aparent facilă, ușor de aplicat, produce rezonanțe 

atât de intense și de adânci, arhetipale chiar, în noi, oamenii... 
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Corpul ca instrument al mișcării3 

 

psih. dr. Flavia Dorelia CARDAȘ4 

Facultatea de Psihologie și Științele Educației,  

Departamentul de Psihologie 

 

 

Motto: ”Adevărul este că oricine locuiește într-un 

corp uman posedă un instrument remarcabil.” 

(Goleman, 2006, p. 19-20, apud Neacșu, 2010, p. 268) 

 

Prima identitate pe care o primim la naștere este corpul 

(Serlin, 1996). În acest fel, el poate fi numit „instrumentul conștiinței 

de sine” (Albu, 2006, p. 9). Corpul este experiența a ceea ce suntem, 

templul în care spiritul nostru arde - lumile inconștiente, lumile 

organizate sau cele care, aparent, nu au niciun reper, pot fi 

descoperite prin corp, datorită corpului (Adler, 2002, p. 6).  

În epoca Renașterii, corpul era considerat, pe de-o parte, un 

aspect insignifiant al ființei umane, iar pe de altă parte, era idealizat 

și contemplat (Pastore & Pentassuglia, 2014). Potrivit lui Mauss 

(1979), corpul avea un rol esențial în procesul de schimbare socială, 

devenind, de asemenea, o dimensiune crucială în procesul de 

învățare. Începând din secolul XXI până în prezent, se admite 

existența conexiunii între experiența corporală și identitate (Pastore 

& Pentassuglia, 2014). 

                                                           
3 Fragment din cartea „Invitație la Psihoterapie prin Dans și Mișcare: (te) accepți?” 
4 E-mail: flaviacardas@gmail.com 
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David Le Breton (2002) vorbește despre perspectiva 

occidentală asupra corpului comparativ cu cea tradițională. Omul 

modern privește corpul ca entitate separată de sine însuși și chiar și 

de ceilalți. Această abordare este considerată a fi individualistă 

deoarece pierde din vedere caracterul holist al ființei umane.  

Corpul este un instrument de expresie; în copilărie, prin 

intermediul corpului, începem să construim o imagine despre lumea 

înconjurătoare, iar prin mișcarea diferitelor părți ale sale reușim să 

devenim din ce în ce mai conștienți de existența sa și să învățăm cum 

putem să-l utilizăm. Procesul de autodescoperire corporală este 

fundamental, nu doar în copilărie, pentru crearea identității de sine, ci 

și de-a lungul vieții, deoarece acest proces fizic este în strânsă 

conexiune cu dezvoltarea cognitivă, socială și emoțională (Warren, 

Coaten, 2008, p. 64).  

Procesul de conștientizare a ceea ce este real începe cu și 

depinde de corpul nostru, în special de mecanismele noastre 

senzoriale, care ne determină să percepem, să ne mișcăm și să 

acționăm. În aceeași măsură, conștientizarea depinde de structurile 

creierului nostru, care au fost modelate de evoluție și experiență 

(Lakoff & Johnson, 1999, p. 17).  

În acest sens, Sheets-Johnstone (2011) propune o nouă viziune 

asupra poziționării omului în relație cu animalele, care presupune că 

omul împărtășește rădăcini comune cu alte specii, provocând ipotezele 

filozofice conform cărora superioritatea rasei umane constă în 

abilitatea de a gândi. Există ipoteza că materia este originea conștiinței 

și că mintea este informație pură, ceea ce încurajează separarea minte - 

corp, reducându-le la funcții mecanice (Serlin, 2013).  

Există viziuni răspândite conform cărora individul, posedând 

conștiință, reprezintă unica ființă creativă, conștientă de sine, care 

simte durere, utilizează simboluri și care oferă sens experiențelor. 
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Însă, dintr-o perspectivă a conștiinței incorporate (embodied 

consciousness), fundamentată în studii de biologie evoluționistă 

(Sheets-Johnstone, 2011), putem înțelege că simbolul nu este o 

reprezentare mentală, ci o hartă corporală structurată într-o 

reprezentare fizică sub forma unei „matrici biologice” (op. cit., p. 

14), ceea ce susține ipoteza conform căreia conștiința nu poate fi 

redusă la dimensiunea cognitivă, informațională. 

Fiecare experiență umană este conectată cu senzația propriului 

corp (Schilder, 1950). Putem să ne referim doar la greutate, spațiu, forță 

sau timp în termenii relației acestora sau influenței acestora cu corpul 

uman. Ca și copii, nevoile noastre corporale sunt luate în considerare cu 

adevărat, iar noi răspundem la această îngrijire prin gesturi corporale de 

durere sau plăcere. „Modul în care ne mișcăm corpurile corelează cu 

abilitatea noastră de a fi asertivi, cu sentimentul nostru de a fi 

îndreptățiți și cu suportul de sine” (Oaklander, 2013, p. 177).  

Mișcările pe care le inițiem, formele corporale pe care le 

creăm și răspunsurile pe care le avem la stimulii externi reflectă 

starea noastră emoțională (Waren, Coaten, 1984, p. 59). Modul în 

care ne mișcăm, postura noastră, gesturile - toate acestea exprimă 

(uneori mai clar decât pot transmite cuvintele) ceea ce simțim la un 

moment dat. În esență, aceste mișcări sunt ca un „subtext” al 

comunicării verbale (op. cit., p. 59).  

Corpul este capabil să realizeze o gamă extinsă de mișcări, ce 

pot fi clasificate în cinci tipuri de acțiuni fundamentale :  

- Călătorie: redistribuirea greutății în spațiu 

- Echilibru: nemișcare în echilibru 

- Întoarcere: rotația în jurul unei axe 

- Săritură: lansarea greutății în aer 

- Gest: mișcare fără schimbare de greutate (ibidem, p. 77). 
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Freud (1927) considera că ego-ul este derivat în mod esențial din 

senzațiile corporale și mai ales din cele apărute la suprafața corpului. 

Astfel, ego-ul poate fi privit ca o proiecție mentală pe suprafața 

corpului. Potrivit lui Freud (op. cit.), nou-născuții sunt concentrați 

exclusiv asupra lor, în sensul în care sunt incapabili să se diferențieze 

de mediul înconjurător. Din cauza acestei preocupări asupra propriei 

persoane, copiii își percep mama și celelalte persoane din jur ca extensii 

ale lor. Existența acestor persoane, așa cum e văzută de copiii mici, are 

scopul doar de a le satisface lor nevoile de hrană și confort. 

Prin procesul de diferențiere, copiii ajung să conștientizeze că 

nu sunt unul și același cu mediul înconjurător, ci ființe de sine 

stătătoare. În acest punct, după cum considera Davis (1964), copiii 

trebuie să-și formeze o imagine clară, nealterată a propriului corp. 

Prin explorarea și auto-stimularea diverselor părți ale trupului 

(precum atingerea degetelor de la picioare), copiii dezvoltă o imagine 

mentală sau o imagine corporală a structurilor sale corporale. Astfel, 

imaginea corporală este de o importanță esențială în dezvoltarea 

conștiinței de sine (op. cit., 1964). 

Cultura vestică a creat modele corporale ce tind spre o 

perfecțiune nenaturală și, până la urmă, inumană. Copiii cresc cu 

aceste modele și ajung să își ghideze viața raportându-se permanent 

la standarde nerealiste care distorsionează realitatea. Această 

perspectivă limitată asupra corpului - un corp separat de minte și 

emoții - duce, de cele mai multe ori, la o stimă de sine scăzută și la 

anxietate, invitând la diferite tulburări precum cele de alimentație și 

la o slabă conștiință de sine (Bunce, 2014).  

Williams (1997) pune în discuție modul în care copiii, viitorii 

tineri, se confruntă cu simptome precum lipsa imaginației, a vitalității, 

a capacității de a gândi și a învăța - lipsa unui spațiu interior în care să 

sădească resurse proprii pe care să se bazeze. Sentimentul de gol 

interior este promovat de permanenta goană după modele exterioare 
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lipsite de conținut, care blochează maturizarea emoțională a persoanei 

și inhibă manifestarea potențialului cognitiv. „Ajungem să acționăm în 

viață aproape ca și când simțurile, corpurile și emoțiile noastre nu ar 

exista, ca și când n-am fi decât niște capete gigantice care gândesc, 

analizează, judecă, înțeleg, sfătuiesc, își amintesc, fantasmează, citesc 

gândurile, prezic viitorul, cenzurează. [...] Dar mintea este doar o 

parte a întregului nostru organism […]. Friz Perls spunea: «Pierdeți-vă 

mintea și reveniți la simțuri!»” (Oaklander, 2013, p. 146).  

Howard Gardner (1993), profesor de Cogniție și Educație la 

Harvard, este faimos pentru conceptul său de inteligență multiplă, 

descriind mai multe tipuri de inteligență, printre care și inteligența 

corporală, considerată completarea unui trio al inteligențelor legate 

de obiecte, alături de inteligența logico-matematică și de cea spațială. 

Acest tip de inteligență corporală se manifestă prin acțiunea fizică 

asupra obiectelor din mediu, pornită de la o intenție interioară. 

Gardner ia în considerare, de altfel, calitatea corpului de a conține 

sentimentele și aspirațiile individului (op. cit., p. 236). 

Albu (2006) propune o viziune asupra corpului din trei direcții 

diferite reprezentate de: relația cu sine, relațiile interpersonale și relația cu 

mediul înconjurător.  Relația cu sine implică adoptarea unei atitudini 

echilibrate față de propria persoană. În cadrul acestui proces, sunt 

esențiale starea de spirit și postura corpului. Starea de spirit implică 

acceptarea propriei persoane pornind de la o bază realistă, iar 

coordonarea posturală cuprinde elementele legate de spațiu (aliniamentul 

scheletului), ritm (ritmul respirator) și energie (concentrarea forței la 

nivel abdominal) (La Psychomotricité, 1994, p. 23). 

Relațiile interpersonale sunt semnificative pentru dezvoltarea 

Eului corporal. Acesta se dezvoltă doar în prezența altor indivizi cu 

care persoana în cauză se află în relații mai mult sau mai puțin 

durabile. În ceea ce privește relația cu mediul înconjurător, aceasta se 

realizează prin contactul concret cu realitatea exterioară, prin 
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atingerea obiectelor și obținerea informațiilor legate de permanența 

acestora (Albu, 2006, p. 9). 

O altă perspectivă asupra corpului este cea descrisă de Freud, 

care a considerat Ego-ul ca fiind, înainte de toate, un Ego corporal 

(Stanton-Jones, 1992). Winnicott a adăugat faptul că Ego-ul corporal 

se bazează pe experiențe corporale. În brațele mamei sale, copilul 

învață că are piele - limite care definesc eul și noneul (Winnicott, 

1960a). Această definire permite apariția conceptului de „înăuntrul 

meu”. Astfel, corpul corespunde cu sinele. Copilul care nu primește 

îngrijire maternală adecvată poate experimenta una dintre cele patru 

„anxietăți de negândit” (unthinkable anxieties) (Winnicott, 1962), ce 

includ: pierderea de sine, căderea continuă, lipsa oricărei relații cu 

corpul sau lipsa oricărui simț de orientare (Meekums, 2002). 

Neuroștiința a studiat memoria corporală și a făcut anumite 

descoperiri. Toată informația senzitivă este procesată de sistemul 

nervos central (SNC), format din creier și coloana vertebrală. De 

exemplu, ochii surprind pattern-uri de lumină care sunt înregistrate 

de retină, iar informația călătorește prin nervul optic până la creier. 

Informația chinestezică de la articulații și mușchi se transmite de-a 

lungul nervilor spre coloana vertebrală. Pentru fiecare nerv care se 

conectează la SNC există un nerv motor corespondent. Deci, pentru 

fiecare impuls senzitiv, există și un impuls motor. Ceea ce înseamnă 

că pentru fiecare impuls senzitiv experimentat am avut și un răspuns 

motor, chiar dacă nu ne-am mișcat propriu-zis (op. cit., 2002). 

Neurologul Anthony Damasio (1994) consideră că mintea este 

probabil de neconceput fără a aparține unui corp. De asemenea, el 

sugerează că reprezentările pe care creierul le construiește pentru a 

descrie o situație și mișcările formulate ca răspuns la o anumită 

situație depind de interacțiunile mutuale dintre minte și corp. Totton 

(1998) afirmă că avem nevoie de corpul nostru pentru a gândi. De 

asemenea, Candace Pert (1986), în urma cercetărilor neuro-
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peptidelor, a descoperit o rețea unitară distribuită de-a lungul 

creierului, al corpului, al sistemului endocrin și imunitar. Astfel, Pert 

consideră că neuropeptidele sunt cheia în a înțelege cum mintea și 

corpul sunt interconectate și cum emoțiile se manifestă în corp. 

Lakoff și Johnson (1999) susțin faptul că sistemul conceptual 

uman este împământenit și creat de sistemele perceptuale și motorii. 

Conceptele se pot forma doar prin intermediul corpului. Astfel, tot 

ceea ce înțelegem despre lume, despre noi, despre ceilalți poate fi 

formulat în termeni formați de corpul nostru. Pentru că aceste 

concepte derivă din sistemul senzorio-motor, mintea nu este separată 

sau independentă de corp (Tutton, 2003). 

Perspectivele asupra corpului sunt diverse și contribuie la 

conturarea importanței acestuia în dezvoltarea și manifestarea noastră 

ca ființe umane.  
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Atelier de dezvoltare personală  

prin intermediul modelării și al culorilor 

Lucrul cu resursele  

 

psih. Alexandra FRÎNCU5 

cursant Institutul SPER 

 

 

Materiale necesare: lut sau pastă/clei modelator; creioane sau 

carioci colorate într-o gamă cât mai mare; coli colorate sau planșe 

colorate. 

Timp: aproximativ 100 de minute (grup de minimum 6, 

maximum 10). 

Introducere și argument 

Lucrul cu resursele deschide posibilitățile de creștere și 

dezvoltare odată cu conștientizarea acestora. Identificarea și numirea 

resurselor sub forma calităților și a aptitudinilor personale se pot face 

mult mai ușor prin intermediul tehnicilor proiective, precum cea de 

modelare a lutului sub forma unui animal în care copilul identifică 

propriile capacități. Descrierea acestor calități și conturarea lor 

simbolică printr-o culoare ajută, de asemenea, la definitivarea unui 

fundal emoțional viu pe care acea noțiune o cuprinde în sfera 

crezului personal despre sine. Vizualizarea și transpunerea în concret 

este utilă în cazurile în care verbalizarea este dificilă; de asemenea, 

procesul activ, motric de modelare a lutului contribuie la reducerea 

anxietății și la conturarea unui sentiment de mai bun control. În final, 

                                                           
5 E-mail: alexandrafrincu30@yahoo.com 
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integrarea și conștientizarea deplină a resursei se realizează prin 

stabilirea conexiunii cu situațiile concrete din viață, prin exemple 

copilul descoperind la sine acele atribute pe care le-a manifestat și de 

care s-a ajutat în anumite situații în care a avut nevoie, reușind 

parcurgerea cu bine a dificultății. Se lucrează astfel creșterea stimei 

de sine și se facilitează cunoașterea propriei persoane, stimulând 

utilizarea viitoare a resurselor personale. 

Descriere și aplicare 

Copiilor li se va da câte o bucată de lut sau de clei modelator și 

li se va spune că astăzi vor face un animal la alegere, acel animal fiind 

cel de care ei se simt cel mai atrași, fără să se gândească prea mult la 

motive (mamifer, pasăre, animal domestic, animal sălbatic etc.). 

Terapeutul va însoți copiii prin adresarea de afirmații în timp ce 

ei modelează, cum ar fi „Vreau să vă gândiți și să alegeți acum un 

moment sau o situație în care v-ați simțit bine, v-ați simțit puternici”; 

„Pe măsură ce lutul prinde formă în mâinile voastre, fiți atenți la 

textura pe care o are, la cât este de cald sau de rece, la cât este de 

moale sau dacă se lasă greu la modelat, urmăriți apăsarea degetelor și 

urmele lăsate în lut.”; „Observați-vă pe voi înșivă, observați ce 

gânduri vă trec prin minte, ce imagini, ce emoții simțiți și unde anume 

în corpul vostru apar ele”. Această etapă va dura undeva în jur de 5-

10 minute, însă fără a grăbi procesul sau a pune presiune pe copii. 

După ce au modelat animalul, copiilor li se vor da coli colorate 

dintre care vor alege una pe care o vor simți că li se potrivește. Ei vor 

fi rugați să dea un nume animăluțului de lut. De asemenea, terapeutul 

îi va ruga să enumere pe coală ce calități le-au venit în minte și pe 

care le-ar folosi să descrie animăluțul lor, dar cel puțin cinci atribute, 

folosind câte o culoare pentru fiecare calitate. Această etapă va dura 

tot între 5 și 10 minute, însă asigurându-se timpul necesar copiilor de 

a realiza sarcina într-un sentiment de spațiu și de timp. 
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Într-o a treia etapă, copiii își pot imagina o poveste despre 

animăluțul lor, o poveste relativ scurtă, care să cuprindă cel puțin trei 

dintre calitățile enumerate, fiind necesar ca povestea să aibă un 

început, un mijloc și o încheiere. La final, copiii vor da un titlu 

acestei povești. Se vor aloca în jur de 10 minute pentru această etapă, 

lungimea poveștii fiind undeva de la o jumătate de pagină până la o 

pagină întreagă. 

Ca alternativă la scrierea poveștii, pe spatele aceleiași coli pe 

care au scris numele animăluțului și cele cinci atribute copiii pot 

desena conturul propriei palme, pe fiecare deget ei trecând apoi câte 

o calitate descrisă în legătură cu animalul modelat. 

Restul timpului de aproximativ 30-50 de minute va fi alocat 

discuțiilor cu copiii, fiecare prezentându-și animăluțul de lut și 

povestea sa. De asemenea, copiii vor fi rugați să dea un exemplu de 

situație în care au dat dovadă de acele calități pe care le-au folosit ca 

să se descurce cu succes. Se va realiza în acest fel legătura dintre 

calitățile atribuite animalului și propriile dovezi ale prezenței acestor 

calități, identificate și proiectate la animăluț, însă nu și la propria 

persoană. 

Este important ca fiecare copil să aibă șansa de a lua cuvântul 

și de a-și împărtăși experiența, astfel că este necesar un minimum de 

5 minute pentru fiecare copil; de aceea se va ține cont în desfășurarea 

atelierului, ca timp alocat, de numărul participanților. 

 

 

*     * 

* 
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EVENIMENTE 

 

Conferinţa de Psihoterapie Experienţială şi Dezvoltare 

Personală Unificatoare 

„Terapia Unificării – 20 de ani de psihoterapie românească” 
 

 

În perioada 3-4 Noiembrie 2018 a avut loc la Facultatea de 

Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a opta ediţie a Conferinţei de 

Psihoterapie Experienţială şi Dezvoltare Personală Unificatoare cu 

tema „Confluențe și interferențe metodologice în procesul 

psihoterapeutic și în dezvoltarea personală”. 

 

Conferinţa a inclus expoziție de lucrări, prezentare de lucrări 

și postere, prelegeri și workshopuri pe diferite subiecte. Printre 

lucrările prezentate în cadrul conferinței s-au numărat: 

• Confluențe metodologice în psihoterapia tulburărilor emoționale 

și de comportament ale copiilor din familii cu modificări de 

structură 

• Când e timpul să crești, nu ai unde să fugi: creșterea vine 

dinăuntru 

• mBIT ca abordare de coaching și terapie experiențială folosită în 

managementul stresului și în creșterea rezilienței  

• Dezvoltare personală prin art-terapie: abordare experiențială  

 

Iată și câteva dintre workshopurile care au avut loc în cadrul 

acestui eveniment: 

• Nisipul magic – diagnoză și transformare psihologică 

• Mecanismele defensive ale Eului și lucrul terapeutic 
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• Corpul ca partener: dialoguri, provocări, experiențe 

• Atașamentul și ciclurile negative de interacțiune în psihoterapia 

de cuplu 

• Creează-ți drumul – o călătorie către curajul interior 

• Accidente colective – perspective experiențiale ale abordării 

stresorilor 

• Parteneriatul erotic: între neurobiologie și romantism 

• Psihosomatica: o șansă de a te întâlni cu Tine și de a fi Prezent 

• Jocul structurat în evaluarea și terapia copilului 

• Părinți care nu vor să crească. Atașamentul transgenerațional 

patologic 

• Metaforă și hermeneutică proiectivă în T.U. – aplicații și tehnici 

• Metodologii psihoterapeutice eclectice în dezvoltarea grupurilor 

experiențiale 

• Mindfulness, dans, mișcare și inteligență corporală 

• Trauma abandonului în psihoterapie. Dinamica relației terapeut-

client 

• Copil vulnerabil – Copil Fericit 

 

Conferinţa a fost organizată de Societatea de Psihoterapie 

Experienţială Română (Institutul SPER) în colaborare cu 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie și Ştiinţele 

Educaţiei - Centrul de Dezvoltare Personală, Consiliere şi 

Psihoterapie Experienţială, sub egida Colegiului Psihologilor din 

România. 

 

Iată și câteva imagini ilustrative: 
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Conferinţa Internaţională de Asistenţă Socială 

„The Challenges of Glocal Social Work Education,     

Practice and Research” 

 

 

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a organizat şi 

găzduit în perioada 8-9 noiembrie 2018 cea de-a treia ediţie a Social 

Work International Conference „The Challenges of Glocal Social 

Work Education, Practice and Research” sau cum să căutăm soluţii 

la provocări în cercetarea, practica şi educaţia în asistenţa socială.  

 

La conferinţă au participat invitaţi de marcă din ţară şi din 

străinătate, profesori universitari, cercetători, practicieni şi studenţi, 

toţi interesaţi de asistarea celor aflaţi în suferinţă. 

 

Conferinţa a inclus prezentarea de lucrări şi postere, dar şi 

workshopuri pe diferite subiecte (cercetarea în domeniul asistenţei 

sociale, dans-terapia în lucrul cu populaţii diverse ş.a.). Invitaţii 

speciali din cadrul acestei ediţii a conferinţei au fost: prof. univ. dr. 

Nino Žganec, Universitatea din Zagreb; prof. univ. dr. Karen Lyons, 

Universitatea London Metropolitan; prof. univ. dr. Lars Uggerhøj, 

Aalborg University, Danemarca. 

 

Organizatorii conferinţei au invitat participanţii să admire 

lucrările expuse în cadrul a trei expoziţii, una dintre acestea cu 

articole realizate de beneficiarii Asociaţiei Ateliere Protejate; o 

expoziţie de pictură semnată Simona Budică, masterand la Facultatea 

de Asistenţă Socială, şi o expoziţie de fotografie organizată de 
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Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, 

„100 de ani de asistenţă socială în România”. 

 

Tot în cadrul conferinţei, Fundaţia Parada, care implementează 

servicii de asistenţă socială în regim de urgenţă, de educaţie şi de 

integrare socio-profesională, prin intermediul circului social, a 

delectat participanţii cu un moment artistic impresionant. 

 

Conferinţa a fost organizată de Facultatea de Sociologie şi 

Asistenţă Socială, Departamentul de Asistenţă Socială, Universitatea 

din Bucureşti, împreună cu Asociaţia Şcolilor de Asistenţă Socială 

din România. 

 

Va urma ediţia a patra, iar pentru detalii suplimentare puteţi 

accesa site-ul conferinţei: https://swicub.com 

 

Până atunci, vă invităm și aici la un periplu vizual: 
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ESEURI ȘI SCRIERI TERAPEUTICE 

 

La drum cu singurătatea 

 

psih. Maria GEMESCU6 

Facultatea de Psihologie și Științele Educației, 

Universitatea din București 

 

 

Așa cum se spune în mitologia românească despre norocul 

fiecărui om că s-ar naște odată cu stăpânul său, mintea mea crede în 

taină același lucru despre singurătatea umană. Să vă explic. Gândul 

acesta a izvorât în timpul celei mai tumultoase perioade de dezvoltare 

din viața mea de până acum: adolescența. Dincolo de viziunea 

strălucitor de colorată oferită de scenariile filmelor americane 

abundente în imagini cu liceeni hiperpopulari, mă surprindeam în 

anumite momente cugetând la problematica singurătății. Se făcea că 

mă aflam în compania prietenilor apropiați, discutând banalitățile zilei 

și, deodată, un portal îmi permitea să am acces la propriile-mi 

gânduri. Acestea cântau clar următoarele versuri: ,,La finalul zilei, ești 

tot singură. Doar tu cu tine”. După intervenția gândurilor, reveneam la 

conversație la fel de natural, pentru că tendințele presante ale 

sociabilității nu dispar cu un gând sau cu două. Apoi, mă întorceam 

acasă și, în așteptarea somnului, mă reîntâlneam cu aceleași idei. 

Odată, mi-am și spus că mă învelesc cu singurătatea. Era o abordare 

terapeutică, dar încă nu știam asta pe atunci. 

De atunci, adolescența a apus (sau, cel puțin, așa sper) și m-am 

confruntat din nou cu același adversar. Da, ați ghicit, era tot 

                                                           
6 E-mail: maria.gemescu@yahoo.com 
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singurătatea mea, draga de ea. Da, e totodată și un loial prieten, nu 

doar un adversar. Tocmai acest dublu rol al ei m-a motivat să mă 

expun unei experiențe în care să o pot vedea limpede la față, așa 

încât am cutezat iarna trecută să planific o călătorie în care aveam să 

mă aventurez de una singură, timp de două luni. La baza deciziei s-a 

aflat următorul raționament: ,,Dacă vreau să-mi văd singurătatea, 

atunci e nevoie să o convoc în locuri complet noi și în circumstanțe 

imprevizibile, pentru că doar așa îi voi vedea punctul slab. Iar dacă îi 

voi găsi vulnerabilitatea, o voi birui și nu îmi va mai fi teamă de 

sentimentul de singurătate”. Ce păcăleală zdravănă! 

În timpul desfășurării raționamentului, puțin aveam idee că mi 

se va dezvălui cea mai dureroasă vulnerabilitate a mea sau mai bine 

zis a părții din mine care credea că poate învinge singurătatea. Încă 

din prima zi a călătoriei, după nesfârșite răsturnări de situații și de 

bagaje în tren (pentru că iluzia grandomaniei te ajută să presupui că 

poți ridica bagaje de treizeci de kilograme), ajunsesem la prima 

gazdă care urma să mă cazeze. A urmat cea mai non-verbală situație 

experiențială pe care am întâlnit-o. Gazda vorbea doar în rusă, iar 

paleta de cuvinte pe care le cunoșteam în rusă se epuizase deja din 

primul minut de interacțiune. I-am dat de înțeles că vom comunica 

prin gesturi, dar nu atunci a apărut picătura de breaking point. Am 

rămas blocată noaptea în baie cu rușinea teribilă de a nu ști să descui 

o ușă defectă, dar nici acel moment nu a fost picătura. Nici măcar 

când am rămas jumătate de zi în pijamale pe holul blocului pentru că 

nu mi se explicase sistemul de securitate.  

Picătura s-a prezentat într-un moment aparent potolit, în care 

îmi pregăteam bagajul pentru a mă muta la a doua gazdă. Preocupată 

de anticiparea primei zile de voluntariat care urma, mi-am însușit 

realitatea: mă aflam într-un oraș complet necunoscut, îmi mutam 

bagajele și somnul la gazde noi înainte de a avea timp să mă 

obișnuiesc cu cele vechi, în jurul meu se vorbea o limbă nedecriptată, 
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aveam să lucrez într-un mediu în care se vorbea aceeași limbă. 

Concluzia: eram singură pentru două luni acolo. Brusc, plângeam și 

nu mai simțeam singurătatea ca pe o anexă psihologică atașată doar 

uneori. Recunoscusem singurătatea ca fundal emoțional pe care se 

derulează toate procesele psihicului meu.  

Mi-a rezonat principiul gestaltist formă-fond, care afirmă că o 

structură nu poate fi percepută în același timp ca formă și fond. Din 

perspectiva mea de atunci, singurătatea poate fi un fond inerent al naturii 

umane. Însă, în anumite condiții de stres sau vulnerabilitate, se 

preschimbă într-o formă pregnantă, asupra căreia îmi concentrez atenția. 

Doar pentru că ea nu este obiectul atenției noastre foarte frecvent nu 

înseamnă că nu este prezentă undeva, în umbră, tăcută și timidă. 

Zilele se evaporau rând pe rând și continuam să mă prezint la 

școala unde îmi desfășuram activitatea de voluntariat. După două 

săptămâni de călătorie cu singurătatea, aflasem că bariera între mine 

și localnici se estompase la fel cum petele de acuarelă rămase pe 

mâinile copiilor se duc la atingerea ușoară a apei. 

În următoarea săptămână, deja mă împrietenisem cu 

bucătăresele școlii și le vizitam pentru a mai prinde din zbor o aromă 

proaspătă de sos abundent în busuioc. Munca părea rutinieră, însă 

mecanismul comunității funcționa într-un fel creativ: școala în care 

activam făcea parte dintr-o cooperativă socială, iar în această navă-

mamă își găseau activitatea și centre de socializare pentru persoane 

cu dizabilități. 

Am trăit cu adevărat experiența de a fi în această comunitate 

abia într-o dimineață însuflețită de iulie. Adusesem cu mine il 

carrello pe plajă, pentru că asta îmi era una dintre responsabilități în 

zilele în care activitățile centrului aveau loc pe plajă. Copiii așteptau 

cu nerăbdare merindele păstrate în cărucior. Erau în continuare și 

acei copii care trec mereu de gardul zonei școlii, ajung exact în 
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spațiul unde sunt plantele care îi înțeapă în talpă, îi auzi țipând și îți 

canalizezi toate procesele meditative pentru a opri furia să ajungă în 

locul ghimpos din ființa ta imperfectă. Desigur că nu lipseau nici 

copiii care îți găsesc pălăria, și-o atașează pe cap, o ascund și apoi se 

furișează în cabina cu jucării. Pe scurt, era o dimineață pentru care 

credeam că mă pregătisem. 

După ce trecuse momentul în care organizam activități de joc 

în zona special amenajată pentru copii, izbutisem să le explic 

acestora și importanța împărtășirii leagănului cu ceilalți. Spre 

surprinderea mea, copiii de trei ani puteau deja să înțeleagă aceste 

reguli sociale și era câte unul dintre ei care îi spunea altuia ce nu voia 

să se despartă de leagăn: ,,Leagănul nu e al tău. E al școlii”. Iată cum 

problema posesiei apare încă din copilărie.  

Mă gândeam cât de candid ar fi să abordăm viața așa… Dacă 

ne-am gândi că nimic din ce găsim pe tărâmul existenței nu ne 

aparține de fapt ar însemna că totul ne este împrumutat și că nu avem 

puterea de a deține pentru o veșnicie nici măcar propriile corpuri. 

Atunci, poate că nu suntem stăpâni pe ceea ce ne înconjoară. Suntem 

doar oaspeți ai ȘCOLII, care nu îți oferă diplomă de absolvire. Iar 

viața ne găzduiește pe toți, fără excepție, chiar dacă apar mereu 

războaie civile mai mici sau mai mari între noi, niște bieți oaspeți. 

Disputele pentru posesia leagănului încetaseră pentru că era 

timpul plimbării pe malul mării. Unii dintre copii se alergau prin apă, 

alții preferau să nu se apropie de teama algelor. Rolul meu era să stau 

precum salvamarul, la mal, și să observ vigilent dacă vreunul dintre 

copii se îndepărta prea mult. Memorabil a fost momentul în care doi 

copii mi s-au alăturat și adoptaseră întocmai aceeași postură 

corporală ca a mea. În momentul acela, îmi apărea o imagine 

panoramică, prin care puteam să mă văd de la distanță, lângă doi 

copii care aproape că mă protejau cu prezența lor.  
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Perspectiva din acel moment s-a îmbogățit atunci când lângă 

noi au apărut cu mult entuziasm și cei din centrul persoanelor cu 

dizabilități. Se avântau spre mare, dansau viguros și râdeau, surprinși 

de venirea oricărui val. Soarele ne îmbrățișa pe toți. Mă uitam la 

fiecare dintre aceste persoane, simțindu-i uimitor de aproape într-un 

spațiu foarte întins. Mișcarea îi cuprindea pe toți, iar în mișcare 

vedeam cum se dezvăluie viața. Mi-a răsunat bine-cunoscuta zicală 

românească: ,,Este loc sub soare pentru toată lumea”. 

După finalizarea călătoriei, am conștientizat mai mult decât ce 

spune zicala. Mai precis, locul vieții fiecărui om este sacru. Sacrul din 

mine și sacrul din tine coexistă dintotdeauna. Același suflu măreț care 

curge prin mine curge și prin omul de pe stradă. Revelația aceasta m-a 

ajutat în trei mari feluri. Unul a constat în diminuarea sentimentului 

neplăcut de singurătate, care a fost înlocuit cu afecte predominant 

pozitive în momentele de solitudine. Al doilea fel a ținut de creșterea 

aprecierii experiențelor în care sunt înconjurată de alte persoane. Al 

treilea fel a contribuit la remotivare. Mi-am dat seama că munca pe 

care o voi face în continuare, de la curățenie în casă și până la cercetări 

științifice, mă reconectează la sacrul din mine. Astfel, dincolo de 

efortul din spatele muncii, am găsit o răsplată spirituală. 

Odată cu revenirea în țară, interesul pentru subiectul 

singurătății s-a intensificat și a căpătat forma iscodirii unor explicații 

empirice în cadrul literaturii de specialitate. În modul acesta, am 

descoperit cartea scrisă de Cacioppo și Patrick (2008), care 

inventariază multiple cercetări din domeniul psihologiei sociale și al 

neuroștiințelor, cu privire la fenomenul singurătății. 

Cartea debutează cu o perspectivă evoluționistă asupra acestui 

fenomen, realizându-se presupunerea conform căreia omenirea nu ar fi 

supraviețuit ca specie fără instinctul de cooperare. Mai mult, 

sentimentul de singurătate este un semnal natural pe care oamenii îl 

primesc, pentru a se reintegra în comunitate. Strămoșii noștri din 
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preistorie aveau nevoie să rămână grupați pentru a fi în siguranță, feriți 

de prădători și, în același timp, capabili să se hrănească pe ei înșiși.  

Conform psihologiei evoluționiste, sentimentul de durere 

socială ar fi apărut în antropogeneză, cu funcția de a feri omul de 

pericolele singurătății în sălbăticie. Nevoia de a trimite, a recepta și a 

interpreta semnalele sociale a condus la apariția scoarței cerebrale, 

care este asociată și cu mecanismele executive de control și comandă.  

În scopul supraviețuirii speciei, singurătatea este corelată și cu 

sentimentul de amenințare fizică, acompaniat de frică. Acest sentiment 

este prezent și la persoane care trăiesc în zone foarte sigure, fapt care îi 

poate debusola pe aceștia din punct de vedere emoțional.  

În continuare, singurătatea este definită ca o experiență 

subiectivă a individului. Cu alte cuvinte, individul se poate simți 

singur chiar și în preajma persoanelor apropiate. Am găsit a fi și mai 

interesantă informația referitoare la diferențele inter-individuale în 

ceea ce privește nevoia oamenilor pentru conexiuni sociale. Astfel, 

problemele apar atunci când există un raport inegal între nivelul de 

relații sociale de care persoana are nevoie și nivelul de conexiuni 

sociale pe care mediul îl oferă. 

Pentru a clarifica, aduc în discuție și cei trei factori enumerați 

în carte, care răspund la următoarea întrebare: ,,Cum se face că 

anumite persoane suferă mai mult decât altele din cauza singurătății? 

Deci, de ce au aceste persoane o nevoie mai mare de relații sociale?”. 

Cei trei factori sunt: nivelul de vulnerabilitate la izolarea socială, 

abilitatea de autoreglare a emoțiilor și reprezentările mentale ale 

celorlalți. Nivelul de vulnerabilitate variază de la persoană la 

persoană, în funcție de influențele ereditare. 

Un concept relevant prezentat este cel de durere socială. În 

urma unor cercetări neuroștiințifice, datele au arătat că regiunea care 

înregistrează reacțiile emoționale la durerea fizică este aceeași cu cea 
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activată în situațiile de respingere socială. Dacă privim cu atenție 

rezultatul acesta, metaforele poetice cu privire la respingerea din 

partea persoanei iubite nu mai par atât de exagerate. 

Situația nu se prezintă însă chiar atât de întunecată. Autorii 

afirmă că există și soluții pentru cei care sunt captivi într-o buclă 

repetitivă de izolare socială, gânduri negative și diminuare a exersării 

abilităților sociale. Ieșirea din capcană constă în utilizarea 

mecanismelor de cogniție socială și de co-reglare. În co-reglare este 

implicat și altruismul reciproc. Din punct de vedere comportamental, 

dovezile de altruism întăresc conexiunile sociale. În acest sens, 

indivizii care manifestă comportamente altruiste și își minimizează 

relațiile conflictuale au șanse mai mari de a supraviețui și de a avea o 

stare de bine crescută. 

Când am citit ultimele pagini ale cărții, mi-am reamintit 

ipotezele pe care le creionasem intuitiv încă din timpul călătoriei. 

Citindu-le, observ că reflectă nevoia de conexiune socială.  

Prima ipoteză: Viața ne găzduiește pe toți. 

A doua ipoteză: Singurătatea din mine tânjește după 

singurătatea din tine, aproapele meu drag. 

A treia ipoteză: Dacă ne împrietenim singurătățile, vom 

supraviețui. 

Acum rămân impregnată de imaginea oamenilor scânteietori, 

aflați pe plajă. Lumina le aprindea chipurile. Gesturile dansau prin 

aer. Priveam împreună spre VĂZ DUH. 
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psih. Alexandra FRÎNCU7 

cursant Institutul SPER 

 

Arborele vieții și Regatul interior  

 

 

În ziua în care s-a născut Prințesa, părinții ei au sădit în 

grădina din spatele palatului regal un mic arbust, vlăstar plăpând, dar 

încărcat peste măsură de frunze: unele mai crude, altele mai bătrâne, 

unele palide, altele viu colorate, aprinse. 

Și micul arbust creștea odată cu Prințesa, transformându-se 

destul de repejor într-un copăcel voinic, admirat de toată lumea din 

regat. Cu toate acestea, undeva în sufletele lor, fiecare simțea că ceva 

nu este în regulă cu acest vlăstar, ca și când ei vedeau ceva ce nu 

avea nimic de-a face cu interiorul său, cu esența sa autentică... 

Prințesa, la rândul său, creștea. Era înconjurată de toată atenția 

pe care o putea primi și purtată parcă pe palme, dar nu spre a ajunge 

chiar oriunde, căci nicidecum nu ajungea vreodată acolo unde și-ar fi 

dorit ea sau i-ar fi plăcut; căci Prințesa era cel mai mult purtată acolo 

unde ceilalți își propuneau pentru ea: pentru că, de fapt, Prințesa 

servea drept obiectul propriilor lor așteptări, dorințe și năzuințe, 

pofte și vise, mai mult sau mai puțin drepte. 

Și, asemenea copacului, și Prințesa creștea tot mai împovărată 

de ceea ce oamenii regatului aveau nevoie ca ea să fie și să poarte pe 

umerii cruzi. Iar dacă arbustului i se tot adăugau frunze care mai de 

                                                           
7 E-mail: alexandrafrincu30@yahoo.com 
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care, Prințesei i se adăugau atribuiri și atribute ce nu aveau decât prea 

puțin a face cu persoana ei. 

Iar anii treceau, se succedau unii după ceilalți, urmând același 

tipar al lucrurilor care se fac cum trebuie, neîntrebându-se nimeni 

despre acest dat al ordinii lucrurilor în lume. Arar, în momente de 

prea grea povară sufletească, Prințesa se refugia sub copacul vieții 

sale, se sprijinea de trunchiul acestuia și-ncerca să trăiască liniștea 

alături de el, împărtășind povara celorlalți. 

Într-una din zile însă, pe când Prințesa crescuse binișor, 

apropiindu-se de momentul încoronării în drepturi depline asupra 

regatului, iată că apusul o găsi plimbându-se prin păduricea de lângă 

castel, hălăduind de una singură pe malul pârâiașului limpede ce-și 

urma, nepăsător, curgerea.  

Îngândurată și pierdută în propriile imagini mentale, Prințesa 

pierdu noțiunea timpului, mergând atât de departe, încât ajunse la 

poalele munților de ceață; tresărind, smulsă din visare, Prințesa mai 

întâi s-a minunat, pentru ca apoi să se îngrijoreze... cum va mai găsi 

drumul înapoi? 

Resimțind oboseala în picioare, ea s-a așezat pe o stâncă mai 

plată, undeva la baza micului izvoraș ce curgea direct din munte la 

poalele acestuia numai pentru a da naștere unui golfuleț învolburat și 

rece. Prințesa s-a aplecat asupra lui să-și clătească un pic mâinile și 

fața, în speranța de a mai alunga sfârșeala ce o cuprinse. 

Însă, când să se aplece a treia oară pentru a-și umple căușul 

palmelor cu apa înviorătoare, tumultul parcă s-a oprit pentru câteva 

secunde infinite, revelându-i Prințesei, în reflexia apei ca oglinda 

acum, nu propriul chip, ci o imagine cu mult mai răscolitoare: prin fața 

ei se succedau chipuri după chipuri, ale tuturor celor din regat de acum 

și de alte dăți, cunoscuți ori străini, revenind însă cu stăruință și 

regularitate chipurile cele mai dragi ei din lumea aceasta, ale părinților. 
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Năucită, Prințesa nu-și putea desprinde ochii de la spectacolul 

fantasmagoric de dinaintea ei, rămânând mult timp cu privirea 

ațintită asupra apei chiar și după ce desfășurarea drăcească s-a 

încheiat și ultimul chip a pierit de pe suprafața lucioasă, apa 

reluându-și tumultul zgomotos, silueta ei legănându-se în adierea 

nopții asemenea unei trestii în voia vântului. 

Vrăjită, Prințesa nici n-a băgat de seamă că între timp s-a făcut 

noapte de-a binelea. Era cuprinsă de o stare difuză, de confuzie și de 

ralanti ce-i împovăra orice mișcare fizică și psihică. Simțindu-și ochii 

tot mai grei și având o stare de rău tot mai intensă, Prințesa a coborât 

de pe stâncă și s-a întins la poalele muntelui, într-un morman de 

frunze și crenguțe, culcușindu-se sub faldurile rochiei. 

Somnul i-a fost greu și chinuit, cu vise urâte și coșmaruri 

familiare, relevându-i imagini și stări pe care credea că le uitase, dar 

pe care le-a întâmpinat cu sentimente de bucurie și mirare amestecate 

cu groază și durere surdă. Nici nu știa să spună dacă era mai mult 

trează sau adormită, dacă visa ori retrăia aievea acea viață adânc 

îngropată și acum ieșită la suprafață cu forța unui gheizer. Părea că 

pășise într-o dimensiune nouă, o lume cu totul diferită, în care legile 

care domneau erau cu totul altele și unde ea însăși era transfigurată... 

# 

Nu știa să spună cât a zăcut așa, cu o stare febrilă și zbătându-

se parcă între viață și moarte. S-a trezit la palat, singură în odaie, în 

miros de fum și zgomot ascuțit de voci de tot felul. Pe fereastră 

pătrundea o lumină portocalie intensă, ce proiecta pe pereți umbre 

dansatoare. 

Ridicându-se din pat, Prințesa devenea din ce în ce mai lucidă, 

cu toate că îi era groază să recunoască ceea ce se petrecea de fapt: tot 

regatul era în flăcări, cotropit de un pârjol care nu doar că era în afara 

oricărui control, ci nu putuse fi stăpânit nici măcar o clipă. 
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Coborând scările palatului în mare grabă, Prințesa s-a repezit 

către copacul ei, arbustul cu care și-a împărtășit până acum viețile - 

atât pe cea princiară, cât și pe cea interioară. Zărindu-l, Prințesa și-a 

dat imediat seama că a zăcut mai mult decât ar fi crezut, căci acum 

micul copăcel era un arbore în toată regula, cu trunchi gros și 

puternic și cu o coroană bogată și amplă de toată frumusețea, părând 

cu atât mai falnic cu cât îl înconjura acum un zid de flăcări 

amenințătoare. 

Fermecată și îndrăgostită la vederea acestui nou copac, pentru 

Prințesă zgomotele din jur au amuțit și tot ce-a mai știut a fost că nu 

dorea decât să fie lângă el, să fie cu el. Cuprinsă la rându-i parcă de 

un incendiu interior ce-i dădea o putere îmbătătoare, Prințesa a pornit 

către arborele vieților ei, pășind pe pietrele carbonizate ale 

caldarâmului fără să simtă arsură ori durere. 

Tălpile ei lăsau urme albe și curate în funinginea ce se 

așternuse peste tot regatul, creând o cărare aparte, numai a ei, a 

prefacerii Prințesei în Regina flăcărilor și a pârjolului, căci acestea 

păreau că se dau la o parte și că o cuprind în același timp, doar poalele 

rochiei fiind pârlite, asemenea unei țesături de dantelă murdară. 

Prințesei însă nu-i era frică, dimpotrivă: simțea că renaște cu 

din ce în ce mai multă forță și frumusețe pe măsură ce se apropia de 

mărețul arbore, pe care l-a cuprins strâns cu brațele și cu o oftare 

adâncă, îngenunchind la baza sa atunci când a ajuns, în final, la el. 

Și cei doi au rămas așa, îmbrățișați, cât timp pârjolul a ars și a 

ars, năruind totul din jur, prefăcând iluzia regatului care a fost numai 

în praf și cenușă, pe care vântul răcoros al dimineții l-a spulberat 

blând, purtându-l deasupra apei pârâiașului și ducându-l departe în 

aval. Curând, dintre ruine au început să crească noi vlăstari verzi, 

ploile curățind zidurile ruinate, pe temeliile cărora oameni noi, 

autentici au zidit un nou regat, mai senin. 
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Prințesa a rămas pe veci la poalele arborelui său, acoperită de 

funingine și cenușă, o statuie nemișcată a iubirii. Protejată de 

coroana măreață a falnicului copac, ea s-a transformat încetul cu 

încetul în stană solidă, servindu-le noilor oameni drept amintire a 

ceea ce iubirea atât nesăbuită, cât și nemărginită, poate aduce 

destinului unui neam. 

 

*     * 

* 

 

Kilometrul zero al creației interioare 

 

 

Să te gândești seară de seară, uitându-te în oglindă după ce te-

ai spălat pe față, că n-ai mai înfăptuit nimic cu viața ta, că ai lăsat 

muza nu doar să lâncezească, dar că mai ales ai lăsat-o să se 

îndepărteze de tine; pentru că ai neglijat-o, face să fie deconcertant 

chiar să citești un interviu cu o scriitoare contemporană, de ceva 

succes autohton; că ea poate să creeze și, fiind fericită, zice, că nu e 

neapărat nevoie să fii nu-știu-cum ca să ai inspirație și bla-bla - te 

face să începi să presupui că are dreptate, într-o anumită măsură, 

pentru că, dacă stai să te gândești mai bine, la ceea ce vezi și ce afli 

și trăiești în jurul tău, zi de zi, se găsește măcar un subiect pe care l-

ai putea transforma în ceva sublim - da, da, sublim! 

Chiar dacă tot ce ai tu mai bun a fost creat numai din izvorul 

unor dureri și al unor tristeți melancolice de care - recunoști: te temi 

de ele și le eviți, cu toate că sunt momente în care și jinduiești după 

ele, astfel că preferi să le acorzi autonomie și putere de sine încât, 

atunci când apar, să-ți permiți să te bucuri de fertilitatea 
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inspirațională pe care o aduc, reducând totodată la tăcere sentimentul 

de vinovăție, deresponsabilizându-te... 

Pentru că încă ai idei și subiecte trecute pe notițe de dezvoltat 

și, de asemenea, porți cu tine în minte tot pe atâtea, deși muza se face 

prea rar văzută. Vei adăuga toate aceste semințe de creație pe 

„hârtie”, precum și pe cele ce-ți stăruie în gânduri, bineînțeles; cine 

știe când le-o veni totuși și lor rândul... 

Dar ce-ar fi să o faci acum și să le-așterni, parcă ai prefera să 

faci din ele o poezie - să faci din toată viața ta o artă, chiar dacă nu e 

cea mai veselă sau cea mai simetrică. Cui ar trebui să-i pese altuia 

decât ție? Este viața ta - și exprimate melodios și liric, parcă toate 

stările tale sufletești capătă o luminozitate muzicală numai a lor, 

aparte, întunecată totodată, minunat oximoron existențial: 

 

Să stai la geam, privind absent 

Cum trec alene clipe din prezent, 

Să speri că mâine încă vei trăi 

Și că doar timpu-n sine se va nărui. 

 

Probabil că în vise totu-i mai frumos 

Și că sub pleoapele închise tu te ridici de jos, 

Dar știi că e minciună, că viața nu-i așa, 

Realul e prezent, povara-ți mult mai grea. 

În versuri inegale se exprimă al tău suflet 

Când dincolo de granițe rămâi doar într-un urlet 

A deznădejde, poate-a disperare 

Că toată lumea-ți cere, constant, să fii tare. 
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Și poate că vei șterge mâine aceste versuri inegale 

Neîncadrate-n norme sau stereotipuri sociale; 

Vei trece un alt prag, al viitorului absent: 

E cea din urmă clipă-a aceluiași prezent. 

 

*     * 

* 

 

Reziliența și reconstrucția de sine 

 

 

 „Pactizând cu realul, trebuie făcut travaliul de doliu”, spune 

Cyrulnik - și nu-i putem da decât dreptate. În momentul în care 

persoana își apleacă privirea spre a vedea adevărata față a lumii, pe de 

o parte are loc un fel de armistițiu („pact”) cu ceea ce este obiectiv, 

concret și de netăgăduit, iar pe de altă parte se realizează pierderea 

idealului, a fantasmaticului, a impalpabilului („travaliul de doliu”). 

Și bineînțeles că se produce o rană - psihică -, însă tocmai 

această rănire este cea care îl constrânge pe individ la a-și începe și 

procesul de metamorfozare. Față în față cu pierderea idealului, 

persoana se află și în fața pierderii de sine așa cum se știa, neavând 

de făcut decât două alegeri: fie a renunța de tot la orice fel de Sine 

identitar, fie a se reinventa, recrea, retransforma. 

Individul acum - pentru că este din nou redus la statutul de 

individ până când redevine persoană - este constrâns însă și de 

contextul exterior, de care el nu poate scăpa, indiferent cât de mult s-

ar încerca separarea celor două lumi-reper, anume interioară și 

exterioară. Mecanismul se relevă prin faptul că impregnarea 
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evenimentului în „memoria intimă a unei persoane” s-a petrecut în 

urma validării emoționale a anturajului, fie prin reacțiile pe care 

acesta le-a avut, fie prin importanța pe care suprasistemul Cultură o 

atribuie fenomenului. 

Memoria este astfel îmbogățită, afirmă Cyrulnik, pe măsură ce 

adultul înaintează în vârstă prin intermediul „reconstrucțiilor sociale 

în care evenimentul capătă sens”. Este tocmai acest „context social” 

cel care „conferă memoriei autobiografice repere mai fiabile 

permițând înlănțuirea evenimentelor. Suntem făcuți pentru a vedea 

lumea exterioară ca pe o dovadă, ca pe o imagine care se fixează în 

memoria noastră și pe care încercăm mai târziu să o situăm în 

preajma reperelor familiale sau sociale. Acestea sunt reperele 

exterioare care dau coerență înlănțuirii imaginilor noastre interioare. 

În absența reperelor, amintirile se acumulează sub formă de imagini 

dezordonate unde va fi greu să apară un sens. (...) Imaginile nu au 

sens când nu poți să le situezi și să construiești cu ele o poveste.” 

Emoția este elementul catalizator al acestui proces: ea încarcă 

evenimentul și fixează în acest fel amintirea, ce rezultă din 

interacțiunea momentului de dezvoltare cu reperele exterioare ale 

individului. Fiecare astfel de întâlnire „este un viraj”, însă nu unul 

haotic sau dezorganizat, ci dimpotrivă, căci ne construim pe baza 

acumulărilor specifice, prin mediu în sine, acesta fiind alcătuit din 

povești, tradiții, tehnici și instituții proprii. 

Aici se naște reziliența, fiind de fapt re-nașterea de sine față cu 

loviturile sorții, este această re-inventare, re-creere a individului într-o nouă 

persoană, supraviețuitoare atât propriei istorii, cât și celei mari, macro. 

Calitatea rezilienței este însă determinată tocmai de calitatea 

legăturilor pe care copilul a stabilit-o înainte de producerea 

evenimentului traumatic, precum și imediat după acesta. Structurile 

stabile în care copilul se înscrie în preajma petrecerii fenomenului, 
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prezența unor ritualuri ori deținerea unui status și a unui rol de jucat, 

oricât de mic, le asigură o mai bună stabilitate și le conferă o mai 

mare rezistență. Cu toate că o rană se produce, reintegrarea într-un 

grup și într-un context/sistem social în care au o sarcină de asumat le 

permite să reînceapă să trăiască. Această rană însă nu poate fi 

tăgăduită, ci ea acționează din interior, exprimându-se lent pe 

parcursul dezvoltării și influențând insidios „traiectoria vieții” ce 

„tocmai a fost complet deviată”. 

Celălalt capătă astfel un loc central în acest proces de 

reconstrucție, întrucât el oferă premisa pentru identitatea de sine; un 

copil fără repere interioare privitoare la propria persoană preia din 

„privirea” celuilalt punctul de plecare al construcției personalității. 

Interesant - și important - este faptul că, atunci când persoana 

își povestește trecutul, nu îl reconstruiește nici prin reinventare, nici 

prin retrăire. Cu toate că utilizează elemente ale trecutului, se ține 

cont de faptul că nu totul este un eveniment într-o viață, ci acele 

evenimente la care am fost sensibilizați - cum anume? „Un 

eveniment nu poate da naștere la amintiri decât dacă este încărcat de 

emoții. Un copil izolat sfârșește prin a împietri și a nu-și aminti 

nimic pentru că el nu are în lumea sa nici un eveniment susceptibil 

să-i alimenteze amintirea”. 

Tocmai prin caracteristica definitorie a prezenței factorului 

emoție primară, anume cea a amintirii senzoriale, care se înscrie în 

biologic, în creier, deci și ulterior, pe acest fundament, amintirile 

conștiente, puse în lumină de anturaj, sunt întreținute și revizuite de 

acele povestiri pe care copilul și le face și spune despre el însuși pe 

parcursul procesului de socializare a discursului său. 

„Orice istorie este o negociere socială”, așadar. „Fie că este 

vorba de memoria trasată în neuroni, care creează unele aptitudini 

pentru a proba evenimentul, fie că e vorba despre cea înscrisă în 
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reprezentările personale, totdeauna în creier este amprentat mediul 

înconjurător. El este acela care creează lumea intimă a emoțiilor și a 

limbajului interior”.  

Acest proces însă nu este doar bidirecțional, ci este cumva 

circular: asemenea unui cerc vicios, „nu se poate spune decât ceea ce 

cultura e dornică să audă”, căci, în ceea ce privește memoria colectivă, 

ea este în fapt un discurs asupra căruia s-a convenit că nu are interesul 

decât de a-i reduce la tăcere pe acești răniți în suflet și de a-i considera 

drept valoroși doar pe care susțin justificarea acestui discurs. 

Acesta este motivul pentru care tăcerea este universală în 

cadrul unei culturi, căci ea nu este altceva decât o complicitate „în 

care toată lumea își găsește justificarea”... 

 

Sursa citată: Cyrulnik, Boris (2006). O minunată nefericire. București: Elena 

Francisc Publishing. 

 

*     * 

* 

 

Dovlatov – despre film altfel 

 

 

Dovlatov (2018) m-a pus față în față cu propria existență: m-a 

trezit din inerția existențială și m-a forțat să-mi privesc cu mai mare 

atenție ceea ce am considerat până acum ca fiind propriul sens de a fi 

în lume, precum și de a face ceva cu viața mea. 

M-am regăsit în peisajul sufletesc al protagonistului, 

întrebându-mă la rândul meu atât de prețul, cât și de valoarea 

propriei identități, a propriei autenticități și, mai ales, a propriei 
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integrități. M-a făcut să-mi dau seama că, de fapt, nu doar că nu 

cunosc valoarea acestora - și, implicit, a mea - cât mai ales că, 

necunoscând valoarea lor, nu le pot stabili nici un preț, astfel că 

asumarea propriei persoane rămâne a se face... 

Pentru mine, filmul a fost o experiență în sensul întreg al 

cuvântului: deopotrivă deconcertant și reconfortant, am simțit revolta 

și cinismul, disperarea și durerea, nepăsarea și apatia, nedreptatea și 

elanul vital și speranța, trecând de la una la alta și prin fiecare, 

concomitent și succesiv totodată. 

Dincolo de interpretarea actorului, de regie și de setting-ul 

spațial, dincolo de caracterul istoric al personalității, personajul este 

real, este viu, fiecare dintre identitățile prezentate ale protagonistului 

este palpabilă, are viață, se mișcă și trăiește și simte: Dovlatov-tatăl, 

soțul, scriitorul, bărbatul, prietenul - toți au demoni, au speranțe și 

iluzii, au curaj și, da, au și frici. 

Mi-au fost adresate întrebări dure: cum rămâi tu însuți atunci 

când ești un nimeni? Dacă îți ratezi propria viață? Cum să faci să nu 

îi fii doar un simplu martor - un passer-by al propriei existențe? 

Încotro te îndrepți? (și, implicit, încotro ne îndreptăm?) Ce lași zilei 

de mâine? Și, poate chiar mai important, ce faci pentru ziua de azi? 

Unde și ce este acasă? E un exterior sau e un interior, un spațiu 

abstract și concret în același timp, localizat undeva în forul interior, 

personal, intim? Cum te împaci cu imposibilitatea reîntoarcerii, odată 

ce ai plecat? Să ai - și dacă da - cum să ai curajul de a gândi măcar 

liber, dar să te mai și exprimi? 

De cât curaj este nevoie pentru toate acestea și de unde, din ce 

ți-l iei? Ce faci când nu-ți mai găsești locul - în afară, în tine? 

Toate sub forma unui decupaj: întreaga peliculă este parcă 

asemenea unei bucăți rupte la întâmplare din realitatea mai mare, din 

ansamblul existenței, lăsând impresia că, la fel de bine, ar fi putut fi 
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prezentată orice altă bucată, oricare alte zile - însă tocmai pentru a 

sublinia faptul că esența ar fi fost aceeași. 

Este surprins într-o măsură foarte bună caracterul, pe bună 

dreptate, kafkian al existenței: ce-i viața unui individ altceva decât 

absurd și derizoriu, expusă și supusă unor supra-forțe și puteri? La ce 

este bună dreptatea dacă ea survine post-mortem? Se mai cheamă 

aceasta dreptate, iar dacă da, pentru cine? 

Lupta care se duce, sub toate formele ei, este una a subtilului și 

a subversivității psihologice, nicidecum fizice, materiale, cu toate că 

nu este mai puțin concretă din punctul de vedere al trăirii interioare. 

Căci mesajul este acela că spiritul nu comportă granițe, transcende 

tonurile cenușii, reci, iernatice ale realității celor mulți, ale regimului 

politic, ale situației economice și ale valorificării și validării sociale. 

Pentru mine, Dovlatov a fost o meditație profundă și 

răscolitoare care, da, m-a făcut să mă simt inconfortabil - și nu este 

acesta semnul și simptomul imboldului la dezvoltare, la creștere, la 

dinamism existențial și creator, punctul transformator al plecării și 

pornirii de sine? 

Câți dintre noi nu ne vindem murdar, mai curând decât să furăm 

cinstit? Mă întreb aceasta pentru că m-a pus pe gânduri în mod aparte 

o scenă anume: la un moment dat, pictorul care îi este și prieten bun 

lui Dovlatov îi propune mai degrabă să fure o mașină, căci ar fi mai 

cinstit, decât să accepte să scrie conform liniei dictate de regim. 

În funcție de ce anume stabilim ce-i valid? Cum și în funcție 

de ce anume ne raportăm valorile? Cât este curaj și demnitate și cât 

este prostituție, în cel mai brucknerian sens? Care-i prețul integrității 

tale? Realitatea care este experiența ta, chiar dacă este doar a ta, 

singulară și individuală - o mai consideri ca fiind reală? Dacă nu-i a 

celor mulți, o face asta oare mai puțin adevărată? 

Cât de liber crezi, simți că ești, de fapt? 
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POEZIE TERAPEUTICĂ 

 

Colet fără adresă 

 

lect. univ. dr. Lucian ALECU8 

Universitatea din București, Institutul SPER 

 

Suntem un lanț trofic 

de șoapte. Fiecare își imaginează 

nemurirea înghițind-o pe cealaltă. 

Din șoaptă-n șoaptă răsar apoi  

clipele ploii și o luăm de la capăt 

sculptând câte un pas pe această rază 

de soare, 

scară rulantă către acel altceva 

imaginat 

și șușotit pe la colțuri. 

E cald aici. M-am ghemuit în pragul acestei 

movile de nisip. Aș putea să-i spun chiar casă. 

Vreau să mă las îmbrățișat de un melc.  

În felul acesta aș simți că aparțin unei categorii 

denumite „ceva ce melcul ar îmbrățișa”. Am o identitate. 

Uneori a fi șoaptă nu mai e de ajuns. 

E nevoie să devin altceva, mult mai mult, mult mai înalt. 

                                                           
8 E-mail: lucian.alecu@yahoo.com 
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Ceva ce melcul ar îmbrățișa. 

Între dimensiunile acestei speranțe 

încep să înțeleg de ce am creat idealuri. 

Pentru că la un moment dat ne-am imaginat 

cum curcubeul nu mai e de ajuns. 

 

 

 

 

*     * 

* 
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Spațiile dintre cuvinte 

 

conf. univ. dr. Carmen-Maria MECU9 

Institutul SPER 

 

 

(Am gândit acest grupaj ca unul de poeme-meditații, un eventual / 

posibil suport pentru meditații, fiindcă sensurile cresc în spațiile 

dintre cuvinte.) 

 

* 

te scalzi 

în apele memoriei 

 

reci 

* 

chipul sfâșiat  

al animalului tainic 

din mine 

* 

dragostea 

o iluminare  

întâmplătoare 

 

                                                           
9 E-mail: carmenmecu@gmail.com 
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* 

casele deschid ochi 

în acoperișuri  

ploile 

devin lacrimi 

* 

cei dragi 

locuiesc în 

poemele noastre 

* 

dumnezeu poate coborî oriunde 

 

și într-o așchie de  

unghie 

* 

în cumpăna  

nopții luminează 

doar urmele iubirii  

din noi 

* 

topește-te 

în mila lui dumnezeu 

și  

acoperă-i 

să nu le fie frig 

* 
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merg  

cu fața spre lună și sunt 

numai lumină 

ovală 

* 

te miști iar 

aerul memorează 

formele sufletului tău 

* 

simplitatea e  

diamantul  

pe care îl șlefuiește 

în fiecare clipă 

dumnezeu 

* 

respirația  

unui singur om  

credincios 

poate ridica o biserică 

la cer 

* 

prin  

 

aburul memoriei 

 

calma resemnare a grădinii 
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aur verde aur galben  aur 

roșu 

 

ducem în viața de dincolo de viață 

toată iubirea 

eliberată de cuvinte 

 

 

Notă: „dumnezeu” este Dumnezeu și - în același timp - un simbol al 

Lumii Spirituale. 

 

 

 

 

*     * 

* 
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Luiza Gabriela STANCU10 

Facultatea de Sociologie și Asistenţă Socială,  

Universitatea din Bucureşti 

 

Cer de zahăr 

 

 

Cerul de-o nuanță rozalie, 

Aș gusta din el o felie, 

Dar să fie cu gust de vanilie, 

Dacă se poate! 

 

Îl privesc, ce frumos este el! 

Roz, pufos, 

Decorat c-un apus de-o roşeaţă mai puternică decât focul 

Unde, peste tot în jurul lui, totul parcă se topește. 

 

Te face să vrei să zbori, 

Să mergi mai departe, la capătul lumii, 

Unde acolo sunt și mai mulţi nori de zahăr, 

Acolo, unde se spune că se găseşte paradisul.. 

De unde nimeni nu se mai întoarce. 

 

                                                           
10 E-mail: luiza.gabriela.stancu@gmail.com  
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Cer de zahăr, 

Îmi aduci aminte de zilele de vară. 

Ce-mi faci tu mie, inimă, când mă vezi de nu mă mai lași să pot 

dormi în liniște?! 

 

Uite ce apus sublim! 

Cer de zahăr încununat c-un soare-n sânge, 

Clipe-n aşteptare, emoții în ardoare! 

 

Culori pastel se tot preling pe-un cer de-un dulce rozaliu. 

Frumusețe parcă scoasă dintr-un tablou 

Pictat întâi în negru apoi stropit în culori... Pastel. 

 

Ca la final, să rezulte pe pânză, 

Un cer de zahăr, 

Ușor rozaliu cu note de chihlimbar, 

Presărat la final cu picături de-un albastru clar 

Ce se răcoresc și se-mbină perfect într-un cumul citadin.. 

Într-un amestec format din soare, cer și-o aromă, 

 

Cred că de vanilie, ușor picantă, cu note de ardei iute de la ale 

soarelui roşeaţă. 

 

 

05.02.2018, 17:19 
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De câte ori mă scufund... 

 

 

De câte ori mă scufund, privesc în mine. 

Ce mare învolburată! 

De câte ori nu am văzut cum se scufundă bărci, 

De câte ori nu am simţit cum se îneacă, 

De câte ori nu am gândit c-o să se ducă, 

Câte-un gând, câte-o vorbă, 

De câte ori mă scufund, 

Văd marea şi adâncul... 

Nu prea sunt creaturi marine. 

Mai zăreşti din când în când, 

Câte un mănunchi de meduze, 

Câte un delfin jucăuş, 

Dar plantele acvatice se lasă în bătaia curenţilor. 

Corali frumoşi şi calcaroşi, 

Îmi sunt gânduri uitate de demult, 

Alge ce se unduiesc, 

Îmi sunt speranţe purtate de vânt. 

Un scafandru de m-ar explora 

Ar vedea cât de tulbure mi-e marea, 

Ar vedea cum izbeşte cu putere ţărmurile, 

Cum de departe se-nnegreşte, 

Cum valurile-i se sparg în spume imense, 
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Cum ţărmurile sunt invadate 

De plante şi vieţuitoare din mare. 

De câte ori mă privesc, 

Văd marea, calmă. 

Alteori când mă privesc, 

E atât de rece, tulbure. 

De câte ori mă privesc, 

Îmi văd emoţii, gânduri, 

La fel de schimbătoare precum nişte valuri. 

Acum mai liniştite, calme, 

Alteori învolburate, dezlănţuite. 

Dar dacă priveşti îndeaproape marea, 

Nu ai impresia că-ţi dă o stare de bine? 

Priveşte-o şi bucură-te de ea. 

Trage aer în piept, 

Simte-o cum îţi invadează plămânii, 

Admir-o şi ia-ţi culorile de pe şevalet, 

dar nu te şterge pe mâini! 

Nu e aşa că e frumoasă, 

Cu tot cu stări, 

Cu urlete şi pete de culoare? 

Mare, plină de mister, trăieşti înăuntrul meu. 

Şi aşa te voi purta mereu! 

 

14.01.2018, 14:11 
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Păsări de ornament 

 

 

Ne place să fim ca niște păsări izolate-n colivii 

Ne place să ne lăsăm 

întemnițați în propriile minți. 

Ne place să credem că poate, 

cândva, vom evada… 

către văzduhuri fierbinți. 

Ne place să ne închidem în propriile minți 

Pentru că ne place să rămânem uimiți 

de fiecare gând ce ne străbate 

și ne trimite undeva departe de realitate. 

Suntem păsări ornamentale 

captive în colivii 

Nelăsate să zboare 

Nelăsate să se bucure 

de tot ce e melodic, de tot ce e frumos 

de tot ce e al pământului mai prețios. 

Suntem captivi în colivii 

Ne place să ne depărtăm de lume, 

să o strivim și să o pictăm la loc 

mai frumoasă și mai încântătoare, 

Și când decidem să evadăm, 

ne trezim buimaci dintr-un vis amar. 
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Ieșim din colivii să cerem ajutor 

și-n zadar ne cufundăm în gânduri iar și iar. 

Când în sfârșit ne hotărâm să zburăm, 

constatăm că avem aripile arse 

și privim neputincioși la zborul 

în gol pe care-l realizăm 

și ne lăsăm în voia sorții, de fapt, în cea a minții… 

Și ne trec sudori, ne-ncearcă fiori 

Și constatăm că suntem niște păsări în colivii. 

 

18.08.2016 

 

*     * 

* 

 

Păsări de ornament 2 

 

 

Ce ar fi să zburăm? 

Cum ar arăta o colivie goală? 

Fără păsări, fără oameni care să le vegheze... 

Fără gânduri prizoniere, 

Fără răutăți sau gânduri deșarte... 

 

Ne privim tăcut 

Și fiecare își schimbă poziția 
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În funcție de cum se simte. 

Apoi ne reluăm locul de unde am rămas. 

Te întrebi unde, poate. 

În colivie, locul unde ne place să ne găsim pe noi înșine. 

 

Dar biata pasăre care vrea s-ajungă acasă, 

Ce mai face? 

Noi le luăm locul. 

Ne cam place… 

Să rămânem închiși în noi, 

Să ne ținem prizonieri ai minții. 

 

Dar ce facem atunci? 

Când ne-a plăcut atât de mult până acum, 

Cum să renunțăm? 

Stați... păsările să plece, 

Să rămână coliviile goale. 

Noi știm ce să facem cu ele. 

 

Dar dacă am pleca? 

Ne-ar fi mai bine? 

Liberi de griji, de rele, 

Dacă ne-am gândi cum ar fi să ne ferim de ele? 

Să-nvățăm să ne luăm zborul, 

Să lăsăm plânsul, 

Să ne ștergem obrazul 
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Și să ne depărtăm în zare. 

 

Pentru că fiecare dintre noi este o pasăre, 

Liberă de tot și toate 

Căreia nu-i place să stea în colivie... 

 

17.12.2017, 22:04 

 

*     * 

* 

 

Perfect asimetric 

 

 

Un suflet rotund într-un corp geometric… 

Perfect robust, profund șlefuit. 

Stă drept și se uită nedumerit. 

Te privește, îl privești. 

Este el, un corp inert, stângaci, 

Toate astea, ambalate perfect în dezacorduri armonice. 

Vă priviți, vă vorbiți… prin semne. 

Vă înțelegeți, discutați... tăcuți. 

Vrei să-i întinzi o mână parcă să-l saluți. 

Te uiți confuz la el... nu vrei să-l minți. 

Tu, un conștient desăvârșit, 

El, un asimetric, mic și deloc trist. 
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V-ați găsit aici ca să vorbiți, 

Și iată cât de bine reușiți! 

Departe de alți ochi voi vă vorbiți. 

Vă reamintiți felurite gânduri, 

Vă amăgiți, încercând să zâmbiți, 

Și priviți uimiți la ceilalți. 

Nu, ei nu vă înțeleg. 

Voi continuați! Mergeți mai departe! 

Găsiți motive să zâmbiți… 

Căci sunteți doi asimetrici perfecți! 

 

10.08.2018, 23:12 

 

*     * 

* 

 

Tu ce simți cu adevărat când te uiți la tine? 

 

 

Tu ce faci când nu-ți zâmbești? 

Nu vezi ce gol ești pe dinăuntru? 

Ce suflet sumbru… 

Nu-ți vezi propria imagine… 

Ci doar o reflexie… 

Te privești și te observi tăcând… 

Cam cât de adânc este abisul din propriul suflet? 
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Nu-l vezi… pentru că e un iceberg 

Ce plutește în necunoscut. 

Îți e greu și te simți ca vândut? 

Un iceberg ce plutește lin 

Este o imagine cu tine. 

Cum, nu te vezi? 

Cât de profund ești în adâncuri 

Și ce puțin te cunosc mulți… 

 

Dar nu văd că acest iceberg are un suflet. 

Cum, ce suflet? 

De gheață… la ce să te aștepți? 

Plutești, continui să rămâi la suprafață 

Te privești în oglindă… 

Acum înțelegi? 

Ești un iceberg cu o direcție precisă… 

Vezi? 

Nu ai motive să te scufunzi. 

Ești o bucată de gheață ce plutește… 

Pe ape reci, repezi… 

 

07.11.2017, 18:27 

 

*     * 

* 
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psih. Angelica BURCEA11 

mrd. PEU, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, 

Universitatea din București 

 

Umbra fără nume 

 

 

1. „Poate dragostea e ca o umbră. 

Cine o calcă pleacă cu ea”; 

Poate fiecare răsuflare e un ecou al unei amintiri; 

Poate fiecare cuvânt din câmpul semantic 

E rostit de tine de are rezonanță. 

 

2. Te văd prin colțul unui ochi 

Și-aud foșnetul respirației tale, 

Par absentă, dar topită de genunchi 

Ridic privirea din întâmplare agale. 

 

3. Ce văd mă ține țintuită neanunțat: 

Sunt ochii tai pe care-i tot feresc. 

Am un deficit de atenție pronunțat, 

Gura ta c-o vorbă o cerșesc. 

                                                           
11 E-mail: burcea.m.angelica@gmail.com 
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4. E atât de trist să cauți a te rupe de polul tău magnetic. 

Tu împingi departe-o amintire, iar el te apropie frenetic. 

Ce ți-e și cu fizica asta și regulile ei 

Mă încurcă chimia dintre noi trei. 

 

5. Că suntem 3, dragul meu străin: 

Eu, tu și egoul meschin. 

Al meu, al tău nici n-are nume, 

Dar el e de vină că nu mă pot abține. 

 

6. Mi-e teamă, știi, 

De te-aș privi, 

C-am ochii triști și ai putea să rupi apărarea și dincolo de ea 

S-ajungi sublim ca un delfin 

În inima mea. 

 

7. Și nici ea nu ar putea atunci să pară tristă 

Ar râde și cânta neîncetat, 

Iar eu o prefer adormită să nu facă gălăgie în lumea mea. 

Ce gălăgie? E ca un motor că are pentru cine a funcționa, 

Pulsează viață, energie și începe a butona. 

 

8. Dă ordine și-mi pune neuronii în mișcare, 

Aș putea atunci să funcționez mai tare, 

Dar eu prefer liniștea că-i tristă, 

Calmă și agale nu mă pune în vibrare. 
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9. Tu, inimă, de-ai bate mi-ai da teme multe, 

Iar eu am obosit ca el să tot asculte. 

Fiecare vers ce tu i-l spui prin unde, 

Fiecare râs ce i-l trimiți pe nevăzute. 

 

10. Lasă-mă rece, mă prefer regină. 

Nu vreau vreo săgeată de căldură în străfundul meu. 

Lasă-mi regatul și garda pusă, 

Nu vreau prizonieri în castelul meu. 

 

11. Mi-am luat telefonul să scriu și am simțit durere. 

Sunt o artistă și am nevoie de atenție să simt plăcere. 

Atenție? Mă mulțumesc cu orice-i de la tine: 

Un surâs, o privire sau doar o întrebare. 

 

12. Îmi fac singură scenariul în visul de seară: 

Cum tu transformi surâsul în îmbrățișare, 

Cum eu îți iau cuvântul printr-o sărutare, 

Cum amândoi călătorim prin stele sau la mare. 

 

13. Am un cântec în privire, 

O coardă ondulată sună în mine, 

O vibrație tristă te cântă fantomatic, 

Nu degeaba îmi apari un pic lunatic. 
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14. De ce ești în ceață, luna mea ? 

Sau poate eu am ceață de nu ajung la ea? 

Uneori mi-ar plăcea să privesc de sus o viață. 

Nu a mea, c-o știu prea bine, 

Ci pe-a ta, de-i despre mine. 

 

15. Un zâmbet interiorizat ca o lumină 

Joacă și aleargă prin coastele arcuite 

Sapă în mine precum o mină, 

Din tine coastele îmi sunt venite 

Cum Eva făcută din Adam 

Domnul a dat „a fi” sau „eram”. 

 

16. M-am lăsat să curg pe undeva, 

Mi-am permis să cad din înălțimea trufiei mele. 

Iată-mă muritoare și iubind o umbră cumva, 

Fantoma idealului pe care ți-l atribui privirii tale. 

 

17. M-am întins precum culoarea unei pene, 

E o cercetare a ființei mele. 

Vreau să cred mai mult decât pot vedea, 

Am o fantasma în care sunt a ta, iar tu trăiești umbra mea. 

 

 

*     * 

* 
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Dimineața 

 

 

Dimineața, ea, persoana, mă umple de viața și dor. 

Îmi amintește că întunericul e trecător, 

Că viața însăși mai doarme adesea, 

Că dorul plutește și se dezmierdă prin copaci. 

 

Dă-mi dimineți ca să renasc, 

Iar eu îți dau cu disperare nopțile și o cafea. 

Știu că nu-i suficientă, dar e a mea. 

Ah, un zgomot de mașini… 

Ce căutați în dimineața mea? 

 

Opresc cadrul, că vreau să-l trăiesc adesea 

Precum un gif în bumerang. 

Mă gâdila în nări aerul, există! 

Nu-i aer mai curat ca dimineața. 

 

Și norii… uite-i adormiți și statici! 

Ce peisaj rupt din matrici. 

Oriunde dimineața-i profundă 

Și nu aș da-o pe niciun apus. 

 

Îmi place să renasc și nu să mor încet. 
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Îmi place să mă deschid și întind 

Nu capul să mi-l plec. 

Și să culeg prima rază de la zi, 

S-o țin în brațe până ai să-mi vii. 

 

Știi ce? Tu poți să stai acasă, 

Dar lasă-mi dimineața și în asfințit 

Că vreau să tot repet un început 

Acela când în dimineață te-am văzut. 

Și te-am privit atât de dulce prin perdea, 

Tu, mic copil din dimineața mea 

Și voiam să te ating și simt, 

Dar tu ca dimineața ai fugit după apus. 

  

Dimineața pe mine s-a supărat. 

Am uitat de câteva zile să o salut. 

Am dormit mai mult, nu e că am vrut, 

Somnul, nu noaptea m-a fermecat. 

  

Dorm că adesea somnul e mai bun ca viața. 

Dorm că trează nu am cu cine să povestesc. 

Dorm că visele mă trag la ele 

Amețită de noapte cu paradisul, hoața. 

  

Mă încarc de la dimineață ca floarea de la soare, 

D-aia sunt leșinată că te-am pierdut pe tine. 
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Noaptea mă consumă și-mi ia din energie 

Pe când tu, dimineața mea, îmi dai seva ta să înfloresc. 

 

Ce are drujba aia cu dimineața mea ? 

De ce îmi taie pacea și liniștea din ea? 

Pleacă, pleacă, și lasă-mă-n lumină. 

E dimineața mea petrecută în grădină. 

 

 

*     * 

* 

 

Îmbrățișarea 

 

 

Dragul meu, ne-am îngrășat. 

Nu-n kg, ci sufletul ni-i plin. 

Am simțit un val de viață venind din îmbrățișarea ta. 

Avem contur amândoi și suntem oameni. 

 

În sfârșit, am reușit să ne găsim pe noi. 

Simți? Până acum eram 2 umbre ce nu puteau să se atingă, 

Iar acum, pentru un moment, am simțit că-s ruptă din tine 

Ca două forme ce-s despărțite, dar aparțin aceluiași corp. 

 

Așa și eu am simțit astăzi că sunt în curbura brațelor tale. 

https://www.abeautyworld.ro/imbratisarea/
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Brațe în care aș dori să trăiesc 

Pentru că așa îmi șade bine și mi-e normal 

Să-ți aparțin. Știi? Te iubesc…dar azi ne rupem de întreg 

Pentru că nu am să-ți spun. 

Nu ne mai vedem niciodată. 

Nu insista… ai avut timp să vii acasă, 

Dar ai uitat unde era. 

 

 

*     * 

* 

 
Gânduri în dezordine trăite-n Orient 

 

 

Intro: Mă caut de ani buni și încă n-am găsit o variantă pe care s-o 

păstrez. 

Arată-mi mai multe fețe ale firi și eu păstrez ce-mi convine; o umbră 

mai vie decât celelalte, o umbră pe care să o simt prin casă și să știu 

că e a mea. 

 

1. Azi e marți sau luni sau joi, 

Nu știu, nu-i nimeni înapoi 

Și totuși, trăiesc în Orient 

Prinsă de trecutul curent. 
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2. Aici timpul îl ține doar soarele și vântul, 

Pisicile, dealul și mutul 

Să nu poată verbaliza 

Cât este pentru unii ora. 

 

3. Moscheea amintește de credință, 

Iertare, nemurire și suferință, 

Pe mine mă pune în povestea veacului. 

Plutesc fiind în pielea personajului. 

 

4. Căci povestea asta e a mea, 

O revendic cu tot ce pot a capta 

Și-mi întind brațele în cer, 

Vreau să mă simt suflet liber. 

 

5. Femeia are drepturi în alt dosar, 

Eu pun pe masă un întreg arsenal. 

Un bărbat m-a crescut independentă în gândire, 

Să fac lucruri mărețe mânată de iubire. 

 

6. Căci dacă simți ce e iubirea 

Poți fii liber, tolerant, 

Să lași oamenii să vadă deosebirea 

Să-și arate sufletul emoționant. 
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7. Văd totul cu alți ochi de când mi-am dat voie să uit  

Că știu ceva ca să pot cunoaște totul. 

Și știi, iarba de aici e verde doar în unele ținuturi, 

În rest praful are regat mai întins decât avem noi apă. 

 

8. Dealurile se întind în fața mea, parcă-s două picioare deschise. 

Oamenii? Ce transparență și câtă simplitate 

Să fii tu fără nimic în plus, 

Să respecți și să fii respectat doar pentru că ești om. 

 

9. Om! Asta-i marea realizare a umanității, 

Să ajungi la acest nivel de devenire: 

Tu! Ce până azi ai fost doar o hârtie, 

Un gol ce umbli pe alei 

Fără să știi că aici se mănâncă miei. 

 

10. Și ce tare liniștea se simte când ești o umbră fără poveste. 

Pân’ și-un ambalaj în vânt e mai plin decât te crezi tu. 

Aș vrea să vezi ochii unui om cu adevărat 

Să îți dai seama de trăirea lui mai autentică ca a ta. 

Of, aici până și pisicile sunt mai bine primite decât gândurile în 

mintea ta. 

 

11. Adoarme-mă ținut că nu pot să țin pasul cu liniștea ta. 

E așa de pace, încât lupta din mine se revoltă. 

Și știi ? Am insomnii repetate din cauza ta. 
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N-am ce să fac și, că tot stau degeaba, mă gândesc la tine 

Și asta-mi face și mai rău, că ești chiar lângă mine! 

 

12. Și de mi-ai răspunde cu același entuziasm, 

Dar tu ești pace și static precum tabloul ăsta. 

Tablou frumos de admirat, dar îmi vreau gălăgia din oraș. 

Vreau gălăgie în jurul meu să nu o aud pe aia din mine. 

 

13. Uneori mă gândesc c-am înghițit 

O furtună ce toarce în stomacul meu. 

Respir mai greu și oftez prea des. 

Pot da vina pe ultimul fum tras din gura ta 

Sau narghileaua aia pe care o pufăi de mă înec 

Și totuși, continui să trag fiecare fum încet. 

 

14. Pe tine? 

Te-am căutat și nu te-am găsit sub atingerea mea, 

Pe când pipăind cu mâna canapeaua 

Ai fugit cum adesea umbrele noastre se aleargă. 

 

15. Două fantome e prea mult pentru oraș și casa noastră. 

În ținutul ăsta aflat în rutină, noi suntem cei goi și falși. 

Știi? Ei doar privesc curioși și intrigați 

De trufia mea sau de tine că ai ochii umflați. 
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16. Nu verifica acum, e vorba de culoare și de miorlăitul tău 

constant. 

Și pisicile ar fi geloase de te-ar auzi dimineața cum te alinți. 

Copilaș… totuși, te-aș da pe tine pentru o pisică. 

Ea ar fi pufoasă și mi-ar răspunde la îmbrățișare. 

 

17. Tu-mi fii liniște, iar eu îți sunt viață. 

Cel mai frumos zgomot e liniștea. 

Cu fiecare firicel de suspans pe care îl aduce, 

Cu fiecare sunet de departe ce-ți ajunge în tâmple. 

 

18. Liniștea… adu-o mai des în viața mea. 

 Pentru că e locul în care vreau să trăiesc. 

Iau o pauză de aer și mă țin de-o păpădie. 

Până și ea arată azi mai puternică ca mine. 

Degeaba am forță dacă vocea nu îmi e simțită. 

E limba în care și dacă vorbești normal faci gălăgie. 

 

19. Mă sperie s-aud ceva ce depășește tot ce pot eu a înțelege. 

Ce frustrare că-s așa limitată, dar câtă bucurie că pot afla mai mult 

Când mă golesc de teamă, mă umplu de cuvinte. 

Calde, blânde și vocea îmi coboară, 

Dar de mi-e teamă mă agăț de tot ce mișcă-n casa mea; 

Iar de tace e teroare că sunt singura care luptă degeaba 

Și știu că totul e în zadar oricum dacă alergi. 
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20. Ce rost are să fugi când nimeni nu te caută, 

Să te grăbești când cafeaua e fierbinte. 

Te-am învățat deja că mie așa-mi place  

Și trimite la Orient, la fluxul ce mă poartă ș-adâncește în interior. 

Aud „fur elise” atât de des, de parcă ăsta e zgomotul liniștii 

Nu mașina de butelii ce străbate dealul priveliștii. 

 

21. Când sunt în terasă și privesc ținutul, simt că sunt nesătulă. 

Caut să absorb și înfulec cu ochii tot 

Să pot păstra pentru desen și pensulă. 

Nu, nu știu să desenez,  

Dar sigur sufletul meu va face el un tablou în amintiri. 

Pe unele le șterg de n-ai să-mi mai vii, 

Tu sau povestea ce singură mi-o rumeg în minte. 

 

22. Pfff, de-ai putea pătrunde în gaura aia fără fund  

Ce arde cuvinte și mi le aruncă în față. 

Nu te primesc oricum,  

E greu să am încredere într-o altă fantomă. 

Din experiența mea, știu cât de fără simțuri ești, doar formă. 

 

23. Pionul albastru ce e fantoma „Eu”, 

Are viață ce o face ca un cleu. 

Adică gelatina lipită de tine, 

Să știi că e o parte din fantoma ce mă susține. 
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24. Fantoma ta? Absoarbe tot și mă consumă. 

Îi place să ia tot precum scaunele de-o gumă. 

Știi aspiratorul ăla din colț? Tu ești mai puternic ca el cu viața mea. 

Ai putea de altfel să aduni gunoiul din casă, 

Oricum mai e mult până îl duc în terasă. 

 

25. Știi noaptea aia în care amândoi ne chinuiam strigându-ne somnul? 

Dacă ne îmbrățișam puteam dormi și doborî dușmanul. 

Îți zic eu, mințile noastre erau la celălalt și era necesară unirea 

mâinilor pentru regăsire, 

Dar tu ai preferat să stai cu capul în pernă 

Și cu ochii spre fereastră. 

Eu? Eu m-am răsucit și luptat cu ambele fantome 

Căci m-ai lăsat pe mine și cu suspinele tale. 

 

26. Orașul? Pare o comedie, mă bate la toate regulile mele. 

Aici învăț controlul emoțiilor și conținerea frustrării. 

Am venit nimeni, sunt privită ca cineva  

Și mă simt tulbure știind că nu-i așa! 

 

27. Adică sunt minoritate și toți privesc la mine. 

Trag hainele aproape, dar ochii lor parcă mă văd dezbrăcată. 

Dacă ați descoperit lentile magice ce dezgolesc, 

Vă rog, dați-mi și mie prin ele să privesc. 

Uneori și eu vreau să văd oamenii goi, 

Suntem mult mai simpli și aproape de noi. 
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28. Astăzi m-am rătăcit de mai multe ori, 

Mi-aș fi dorit totuși drumul mai scurt. 

Hmm, parcă și aș râde,  

Rătăcirea mea arată ca drumul către tine; 

Un labirint fără scăpare, 

Labirintul ăla în care alerg disperată să te prind. 

 

29. Râd, cum să prind un timp care nici nu e. 

Pentru că-n Orient totul e un cerc fără contur. 

Cauți timpul? Sigur e la o cafea, 

Iar de a terminat-o, trage din narghilea. 

 

30. Am să învăț să trăiesc mai încet, 

Că aici nimeni nu-mi cere nimic pe fugă. 

Oamenii oferă tot de la timp pân’ la cafea. 

Așa mă simt iubită când am una a mea. 

 

31. Să fie mare, simplă sau cu lapte, 

Dar voi aveți așa aromă-n toate. 

Și-i tare de mă ridica pân-la deal, 

La cel ce-mi înșiră orașul mie, personal. 

 

32. De mă cauți pe mine, iată-mă în timp! 

Renunț să mă consum căutând răspunsuri la ce nu a fost scris. 

Suntem în Orient trăind repetat un anotimp. 

Caut liniștea din interiorul meu descoperind catharsis. 
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Cea mai loială prietenă, durerea 
 

 

Vreau să plâng în minte, 

Tăcut, simplu, fără cuvinte. 

Încep să cred că-mi place durerea. 

A fost prietena mea de atâția ani. 

 

Of, simt tare în piept, se umflă inima 

și totuși apasă în interiorul meu. 

Știu… îmi place durerea, 

Iar acum știu și de ce: 

Durerea e singurul lucru pe care îl am constant 

și mă face să simt. 

 

Iubirea niciodată nu a stat așa mult la mine 

Încât să mă îndrăgostesc de mine-n starea ei. 

 

Durerea nu are secrete față de mine. 

Ea e constantă și se simte diferit în tot corpul, 

Dar știu că e acolo mereu adormită în pieptul meu. 

Mă las mereu în voia ei și o chem la mine. 

 

Durerea e credincioasă și-mi place că mă minte. 

Mă minte că nu-s dorită de nimeni nici de-mi spune. 

Mă minte că nu merit să trăiesc pe lume, 

Iar eu ador să știu că nu însemn nimic. 
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Să mă pot rupe de tot știind am dreptul să fac asta, 

Pentru că, știi, pot spune că ei nu mă vor. 

 

Iubirea, ea e sora mai mică a durerii, 

Dar nu înțeleg de unde înțelepciunea. 

Iubirea e dură că îți știe adevărul. 

Nu poți minți când ea te cuprinde, 

Ea scoate din tine tot prin fiecare por. 

Toți văd cât de mult ea te-a convins să-i aparții. 

Doar omul ce-l iubești nicicând nu va ști. 

 

Iubirea e, știi, oarbă pentru cei ce se iubesc. 

Preferă să se rănească doar de teamă că celălalt îi rănesc. 

Se privesc, iar corpul lor strigă prin fiecare firicel că se iubesc, 

Dar iubirea nu-i lasă să zică vreun adevăr. 

Ei se privesc și văd doar un tablou idealizat. 

E greu să realizeze că-s iubiți cu adevărat. 

 

Și de-asta eu prefer durerea. 

Ea e prietena mea loială și prezentă. 

Durerea știe cum să mă facă a simți ceva. 

Sunt moartă de prea mult timp 

Și doar ea mă învie câteodată. 

 

Cum să nu caut respingerea când vreau să mă simt vie? 

Să știu că durerea e încă aici cu mine. 
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Doamne păzește să mă caute iubirea! 

Nu știu s-o primesc, nici măcar să o salut. 

Am uitat oricum sentimentul ei demult. 

 

O fi grea, o fi plăcută, 

Cine știe cum te ia. 

O fi vie sau prea mută 

Mi-e teamă să o cunosc pe Ea. 

 

Nu prea știu cum e iubirea 

Pentru că durerea e geloasă și cum apare altă ea, 

Hop, îmi amintește de relația noastră. 

E bolnava, dar o înțeleg. 

Durerea mă iubește în felul ei. 

Vrea doar pe ea să o simt în mine 

Și e comod să nu cunosc iubire. 

 

Cum e oare să iubești ? 

Aș întreba de la cei mici pân’ la mari, 

Aș începe c-o furnică care-mi tot dă ocol: 

Ia zi, dragă, tu, pitică, ai iubit și ți-a fost dor ? 

 

Eu și prietena mea stăm astăzi acasă. 

Ocupăm forma săpată-n canapea. 

Mi-am pus două cafele, a mea și a sa, 

Aș pune lângă și-o sticlă de vin 

Mai încolo apare depresia și ne înmulțim. 
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DELICIILE RETINEI 

 

Identități descoperite, închipuite, respirând texturi și 

geometrii organice 

 

psih. Irina PETREANU12 

 

 

Irina Petreanu este M.D. Psihodiagnoză, Psihoterapie 

Experiențială Unificatoare și Dezvoltare Personală, cu competențe în 

consilierea psihologică și psihoterapia centrată pe adult-copil-cuplu-

familie, art-terapie și terapii expresiv-creative. Irina este artist 

independent și psihoterapeut practicant. În cabinet, practica ei 

include tehnici și metode specifice abordării mindfulness, utilizând 

metafora, resemnificarea și simbolul ca instrumente semnificative în 

procesul de vindecare. În atelier, urmărește o abordare organică a 

lumii prezente, realizând ilustrații, pânze și schițe care caută să 

surprindă memorii ale locurilor, geometrii emoționale ale spațiilor și 

ale naturii. 

 

„Personajele mele, alter-ego-uri sau ego-uri, se caută unele pe 

altele, se definesc prin frici, indecizii, nostalgii sau necuvinte. Seria 

de ilustrații abordează părțile noastre respinse sau acceptate, oglinzile 

și reflexiile pe care le încorporăm, definindu-ne prin noi sau prin 

alții, întotdeauna la granița dintre a fi și a deveni.” 

 

Despre portrete: tehnică – acuarelă și marker pe hârtie, tehnică 

mixtă. 

                                                           
12 E-mail: irina.petreanu@gmail.com 
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Egon 

 

 

Elira 
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                     Naoko                                               Ima 

   
 

Layla 
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Îngeri și despre Îngeri.  

Adică despre Iubire, Frumos, Bine și Pace 

 

mrd. Simona BUDICĂ13 

 

 

Simona Budică este absolventă a Facultății de Sociologie și 

Asistență Socială, Universitatea din București, iar în prezent urmează 

Masterul Managementul Serviciilor Sociale și de Sănătate și este 

voluntar în cadrul Fundației Touched România, din cadrul 

Institutului Clinic Fundeni București. 

 

„Din luna martie până în prezent și prin intermediul cercetării 

lucrării de licență, am avut ocazia să pot face voluntariat la Fundației 

Touched România, din cadrul Institutului Clinic Fundeni București, 

unde am putut să fiu în preajma copiilor diagnosticați cu boli 

oncologice, dar și a părinților lor. Încă din primele zile de voluntariat 

am luat parte la desfășurarea programelor derulate la sala de joacă ce 

constau în terapie ocupațională. Chiar dacă poate părea presant (așa 

cum credeam înainte să ajung acolo, de fapt erau doar fricile mele ce 

ieșeau la suprafață), pot spune că m-am îndrăgostit de activitățile 

desfășurate aici. Ceea ce m-a bucurat foarte tare a fost faptul că am 

putut introduce și părinții în joc (mare bucurie a fost pentru copii să 

facă activitățile împreună cu părinții, iar părinții au declarat că îi 

ajută să mai uite de durere). Cea mai bună lecție pe care am învățat o 

din această experiență este aceea că în fiecare moment poți aduce 

                                                           
13 E-mail: simonabudica@yahoo.ro 



VOL. 5, NR. 9, 2018 

REVISTA DE TERAPII CREATIV-EXPRESIVE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ UNIFICATOARE 

 

 

 

 
105 

puțină bucurie doar prin simpla prezența, iar cel mai important este 

să mă concentrez pe prezent și pe lucrurile frumoase. Am descoperit 

și lucruri mai puțin plăcute, lucruri care par banale (dormitul într-un 

pat confortabil sau un loc unde se pot spală sau usca hainele sau pur 

și simplu hrana cea de toate zilele). Unele lucruri sunt mai puțin 

plăcute, însă fiecare dintre noi putem face schimbări esențiale doar 

prin simpla prezența. Îmi place și mă relaxez prin a picta Îngeri și 

despre Îngeri, adică despre Iubire, Frumos, Bine și Pace. Asta văd eu 

și asta îmi doresc să exprim prin lucrările mele. Sunt pasionată de 

îngeri, iar cea mai frumoasă meditație este atunci când îmi opresc 

mintea din a mai gândi și îmi imaginez un înger sau o persoană dragă 

care nu mai este printre noi (de care am nevoie în acel moment) că 

mă ține în brațe, îi simt iubirea, îi văd lumina și apoi îmi imaginez că 

strălucesc din ce în ce mai tare. Uneori îmi este mai greu să mă 

concentrez, dar cel puțin mă face să mă liniștesc. Iar atunci când mă 

pot concentra nu pot descrie, pot spune doar: «Încearcă! Și vei 

descoperi singur!».” 

 

                 

Puritate                                                   Ariel, Protector al naturii și al  

                                                                                             animalelor 
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Haniel (Gloria Lui Dumnezeu)                            Îngerul Meu Păzitor 

 

 

 

      

Zâna Irina                                                 Bibi, copilul cu părul de aur 
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Îngerul Protector                                                      Conexiune Divină 

 

 

           

Micuța Serafima                                                                             Zen 
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Tată-Fiu                                                                        Zâna Curcubeu 

 

 

      

Enia                                                                                             Moise 
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Îngerul Mathilde                                                         Iubirea de mamă 

 

 

             

Copilul din tine                                                     Arhanghelul Raguel 
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Expoziție de pictură 

 

mrd. Rebeca COJOCARU14 

 

Este studentă la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, 

în cadrul masterului Managementul serviciilor sociale și de sănătate, 

și la SNSPA, la masterul Development, International Cooperation 

and Humanitarian Aid.  

 

„Pictura este o ușă pe care am deschis-o și nu vreau să o mai închid 

vreodată… Trăirile se duc, sentimentele se ascund în cufărul cu amintiri, 

privirile își fac aripi și nu le mai vezi, însă, prin pictură, prin explozia de 

culori ce se contopesc, păstrez vie fiecare clipă. Printre pasiunile mele se 

numără și vioara, care îmi alină sufletul cu fiecare notă, fiecare vibrație, 

apoi scrisul, care, de curând, a devenit o realitate palpabilă, prin publicarea 

în antologiile «Povești din umbră» și «Schițe de iubire».”  

 

 

Fragmente din melodia vieții 

                                                           
14 E-mail: cojocaru_rebeca@yahoo.com 
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Arta de a trăi                                                            Beautifully broken 

            

Gândind o altă lume…                                         Gânduri nestatornice 
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Haos în gânduri… în culori         Plânsul unei viori, melodia unei inimi! 

          

Revărsarea iubirii                                                  Sentimente pierdute 
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Speranță                                                              The secret in her eyes 

 

 

Împreună dar separați! 
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INTERVIURI 

 

Despre limbaj, metafore, spațiu și simboluri –  

un interviu cu psihoterapeuții britanici  

James Lawley și Penny Tompkins 

 

 

La începutul anilor ’80, grație eforturilor inovatoare ale 

psihologului neozeelandez David Grove, o nouă abordare terapeutică 

de orientare experiențială a început să-și facă apariția. Acesta, 

lucrând cu victimele abuzurilor și traumelor (inclusiv cu veterani de 

război), a dezvoltat metode non-intruzive care identificau și utilizau 

cu succes metaforele clienților săi pentru a facilita vindecarea 

amintirilor traumatice. Grove a numit această nouă abordare „Clean 

Language” („Limbaj Curat” n.t.), deoarece prevenea ca 

presupunerile, convingerile și metaforele terapeutului să interfereze 

în vreun fel cu experiența clientului său. 

În 1995, psihoterapeuții Penny Tompkins și James Lawley, 

membri în cadrul U.K.C.P. (Consiliul Psihoterapeuților din Marea 

Britanie, n.t.), au început să aprofundeze metodologia terapeutică a 

lui David Grove. Rezultatele cercetărilor lor s-au materializat într-un 

foarte mare număr de articole și studii de caz ce pot fi găsite alături 

de alte resurse foarte interesante pe website-ul lor 

(www.cleanlanguage.co.uk).  

Cartea lor, „Metaphors in Mind: Transformation through 

Symbolic Modelling” (Metaforele Minții: Transformare prin 

Modelarea Simbolică, n.t.) (2000), a fost tradusă în limbi precum 

franceză și italiană și este considerată astăzi o piatră de temelie în 

ceea ce privește abordarea Clean Language. De asemenea, ei au 
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publicat 6 articole în jurnale de specialitate, 3 capitole în volume 

colective și 2 cursuri video de formare centrate asupra abordării 

„Clean”. Ei sunt în prezent considerați ca fiind autorități în acest 

domeniu și coordonează frecvent cursuri de formare în abordarea 

„Clean” în toată lumea.  

Abordarea „Clean” s-a dezvoltat și extins în mai multe ramuri, 

precum Symbolic Modelling (Modelarea Simbolică, n.t.), Clean 

Space (Spațiul Curat, n.t.) și Emergent Knowledge (Cunoașterea 

Emergentă, n.t.) cu aplicații în psihoterapie, consiliere, coaching, 

educație, schimbare organizațională, precum și cercetare comercială 

și academică. Până în prezent, au fost publicate 20 de cărți dedicate 

abordărilor de sorginte „Clean”, mai mult de 25 de articole în jurnale 

de specialitate și 11 teze doctorale ce acoperă toate domeniile mai 

sus-menționate.  

Penny și James au fost foarte amabili să ne răspundă la mai 

multe întrebări legate de perspectiva lor asupra abordării „Clean” și 

asupra aplicațiilor sale.  

 

1. Înainte de toate, vă rugăm sa ne spuneți cum ați intrat în 

contact cu abordarea „Clean Language” și ce anume v-a atras să 

vă și formați în această abordare? 

 

L-am văzut pentru prima dată pe David Grove demonstrând 

abordarea sa în Londra, în 1993. Deoarece el locuia la acea vreme în 

S.U.A., ne-a luat mai mult de un an să aflăm unde va susține un nou 

workshop în Marea Britanie (țineți minte că asta se întâmpla în 

perioada de dinaintea răspândirii internetului!). Ceea ce ne-a motivat 

a fost o profundă curiozitate de a descoperi ce anume făcea Grove și 

cum anume abordarea sa putea să aibă aceste rezultate extraordinare. 

Niciuna din formările noastre în psihoterapie pe care le 
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parcurseserăm până atunci nu ne pregătise pentru a putea înțelege 

metodologia lui Grove. Munca sa cu spațiul perceptual-simbolic din 

afara corpului, vindecarea inter-generațională, cât și întreaga sa 

abordare de a folosi „Clean Language” pentru a lucra în mod direct 

cu metaforele încorporate ale clienților ne-au uimit și, în egală 

măsură, ne-au fascinat. De îndată ce am început să devenim 

competenți în folosirea abordării lui Grove cu clienții noștri, am 

observat cum aceasta ar putea fi aplicată și în alte contexte, dincolo 

de psihoterapie. Ne-am simțit privilegiați să fim într-o asemenea 

poziție unică și misiunea noastră a devenit aceea de a răspândi în 

lume această abordare valoroasă. 

  

2. În opinia voastră, ce anume oferă abordarea „Clean” în 

calitate de model de facilitare a schimbării în comparație cu alte 

abordări? Care sunt diferențele și avantajele specifice ale acestei 

abordări? De asemenea, de ce ar putea fi un facilitator interesat 

să se formeze în abordarea „Clean”? 

 

Acestea sunt întrebări importante și care sunt prea complexe 

ca să le oferim răspunsuri sintetice, așa că este mai bine să ne 

concentrăm asupra a patru aspecte care diferențiază „Modelarea 

Simbolică” de alte abordări. În primul rând, facilităm clientului 

oportunitatea de a se auto-modela. Mai sunt câteva abordări care 

realizează într-o oarecare măsură acest aspect, dar niciuna dintre ele 

nu o plasează drept concept central în cadrul propriei metodologii de 

lucru cu clientul. De asemenea, niciuna din ele nu consideră 

constructele și metaforele clientului drept singurele aspecte cu care 

terapeutul poate lucra și că tot acesta nu poate insera niciuna dintre 

ideile sale, indiferent de cât de folositoare ar considera că ar putea fi 

în cadrul procesului de facilitare.    
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Al doilea aspect este acela că păstrăm perspectiva clientului 

asupra lumii sale interioare într-un mod unic. Aspectele non-verbale 

ale folosirii „Clean Language” sunt, de asemenea, importante. Ne 

folosim direcția privirii, poziția capului și celelalte gesturi pentru a 

păstra orientarea clientului către propria sa panoramă simbolică 

interioară. Acest aspect scutește clientul de a adopta pentru moment 

perspectiva noastră de terapeut pentru a ne înțelege întrebările pe 

care i le adresăm. Acest aspect relevă faptul că procesul terapeutic 

este unul foarte concentrat. Dar, odată ce procesul începe să se pună 

în mișcare, clienții sunt uimiți de cât de multe lucruri se pot întâmpla 

în 20 sau 30 de minute.  

Al treilea aspect este cel legat de modelul dezvoltat tot de noi, 

numit „Problem-Remedy-Outcome (PRO)” (Problemă-Remediu-

Rezultat, n.t.) și care permite terapeutului să știe în fiecare moment 

de-a lungul sesiunii prin ce fel de categorie de experiență trece 

clientul său. De multe ori spunem: ne îndreptăm atenția la ce anume 

își îndreaptă clientul atenția. Oricât de ciudat ar părea, mulți terapeuți 

nu prea știu cum să urmărească atenția clientului și cum să-i ofere 

acestuia, într-un mod elegant, oportunitatea de a-și îndrepta atenția 

spre diferite aspecte ale experienței sale.   

Al patrulea aspect este acela că, în calitate de facilitator de 

orientare „Clean”, noi nu avem intenția clară pentru client de a se 

schimba. Poate că absența schimbării este mai bună pentru client și 

pentru ecologia sistemului din care face parte - dar aceasta trebuie să 

fie alegerea sa. Din nou, mulți terapeuți susțin că acționează în mod 

similar, fără să-și conștientizeze (de multe ori în mod neintenționat) 

folosirea limbajului de a încerca să conducă sau să influențeze în 

vreun fel conținutul experienței clientului. Desigur, întrebările de tip 

„Clean” manifestă o influență (nu ar avea niciun fel de valoare dacă 

nu ar fi făcut-o), dar o fac într-un mod aparte. Acestea invită atenția 

clientului să se orienteze către un anumit aspect din propria 
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experiență și îi oferă libertatea maximă de a răspunde din perspectiva 

propriului său „model al lumii”.   

 

3. Având în vedere că vorbim despre o abordare terapeutică 

nouă, care au fost provocările prin care ați trecut în anii ’90? 

 

La vremea respectivă, singura sursă publicată disponibilă era 

Resolving Traumatic Memories (Vindecarea Amintirilor Traumatice, 

n.t.) o carte în coautorat a lui David Grove scrisă în 1987 (publicată 

în 1989). Nu exista nimic altceva publicat despre dezvoltarea 

activității sale în acest domeniu în anii care au urmat.  

David Grove rareori pregătea alte persoane în abordarea sa în 

sensul tradițional de „formare”. Metoda sa preferată de predare era 

demonstrația alături de un client și apoi analizarea sesiunii respective 

împreună cu ceilalți participanți. Această situație ne-a forțat să 

mergem direct la sursă: lucrul lui David Grove cu clienții săi - 

inclusiv cu noi. Anumite persoane au încercat replicarea metodelor 

lui Grove, dar nimeni nu a reușit să creeze un model generic. Mai 

mult, nici nu prea exista prea multă informație sau îndrumare despre 

cum anume s-ar putea face acest lucru. Noi eram deja formați în 

procesul modelării din cadrul abordării NLP (Programare Neuro-

Lingvistică), dar, cu toate acestea, primele cărți despre NLP doar 

documentau rezultatele lui Richard Bandler, John Grinder și ale altor 

persoane, modelând, însă ele nu explicau cum anume aceștia au ajuns 

la respectivele rezultate.  Astfel, am decis să aplicăm un proces de 

„inginerie inversă” asupra acelor cărți și astfel am creat în mod 

succesiv propriul nostru model de modelare. Cu alte cuvinte, trebuia 

să creăm o metodă de a studia abordarea lui David Grove, să creăm 

un model al abordării sale și să creăm modalități pentru ca și alte 

persoane să poată dobândi sau învăța modelul nostru.    
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Grove a fost un inovator constant și atunci când alte persoane 

îi descriu activitatea acestea trebuie să o și marcheze în funcție de 

perioadă, deoarece s-a dezvoltat într-un mod continuu și radical de-a 

lungul celor 25 de ani până la moartea sa, din 2008. Am reușit să-l 

observăm pe David Grove lucrând la aproximativ fiecare 6 luni și 

între aceste perioade el adăuga întotdeauna câte ceva nou în 

abordarea sa, ceea ce era și pasiunea sa în acea perioadă. Pentru 

câțiva ani la rând, simțeam că trebuie să facem un efort constant 

pentru a ține pasul cu evoluțiile sale. În final, modelul nostru a 

devenit îndeajuns de comprehensiv astfel încât să se poată adapta la 

majoritatea noilor tehnici dezvoltate de el, și atunci a fost și 

momentul în care am publicat cartea Metaphors in Mind, în 2000. 

Dar apoi, în 2001, el a făcut iar un mare pas, respectiv înspre 

dezvoltarea abordării „Clean Space” și a trebuit să începem iar 

procesul de modelare.  

 

4. Una din contribuțiile voastre majore în cadrul abordării 

„Clean” este „Modelarea Simbolică”. Ați menționat că această 

folosește „Clean Language”, auto-modelarea metaforelor 

clientului și orientarea către rezultat pentru a facilita 

schimbarea. Puteți să ne spuneți mai multe despre această 

abordare și care sunt aplicațiile sale? 

 

Modelarea Simbolică reprezintă modelul nostru bazat pe 

inovațiile geniale realizate de către David Grove. Atunci când este 

folosită în scop terapeutic, obiectivul nu este să facem exact ce a făcut 

David Grove, ci să folosim metode echivalente pentru a obține 

rezultate comparabile. Modelarea Simbolică reprezintă o cale generică 

astfel încât modelul mental al clientului să aibă îndeajuns de mult sens 

astfel încât să putem facilita construcția unui model al modului în care 
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sistemul său minte-corp funcționează, în mod cât mai direct și în timp 

real. În construcția Modelării Simbolice ne-am inspirat și am inclus 

aspecte din rezultatele cercetărilor din lingvisticile cognitive, teoria 

sistemelor auto-organizatoare și a dinamicilor evoluționiste.  

 

Aplicațiile abordărilor „Clean” sunt nelimitate și Modelarea 

Simbolică evoluează în mod constant pe măsură ce este aplicată în 

noi contexte. De exemplu, în prezent, dezvoltăm metode „Clean” 

pentru a sprijini persoanele cu comportament sexual infracțional de 

a-și separa acțiunile lor de atracțiile lor; pentru lucrul cu persoane cu 

probleme neurologice care nu pot vorbi; și pentru a ajuta persoanele 

care lucrează în vânzări de a modela nevoile clienților lor. De 

asemenea, colegii noștri au aplicat abordările „Clean” în zone 

precum mediul sportiv, coaching pentru business, sănătate, educație, 

marketing și cercetare academică, schimbare organizațională și 

facilitare de grup, doar pentru a enumera câteva.   

O nouă zonă de aplicare a abordării „Clean” de care suntem 

interesați este aceea a cercetării calitative. „Clean Language 

Interviewing” (Interviul bazat pe Limbaj Curat, n.t.) și practica de a 

aplica o perspectivă „Clean” asupra întregului proces de cercetare au 

început să fie recunoscute în mediul academic în ultimii cinci ani. 

Crearea „Cleanness Rating” (Index de Curățenie, n.t.), care permite 

cercetătorilor să evalueze un interviu privind gradul de non-

intruzivitate sau privind gradul de îndrumare folosit în cadrul 

intervențiilor, reprezintă o inovație majoră și care poate avea un 

impact de lungă durată în cadrul acestui domeniu.  

 

5. O altă contribuție importantă este modelul vostru de „Clean 

Space” (Spațiul Curat, n.t.); spuneți-ne un pic mai mult despre el 

și care sunt diferențele între el și Clean Language și Modelarea 

Simbolică? 
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În cei șase sau șapte ani înainte de 2001, majoritatea activității 

lui David Grove s-a concentrat asupra spațiului perceptual-simbolic 

din interiorul și exteriorul corpului și asupra modului în care atenția 

clientului se schimbă în cadrul lumii sale perceptuale. Atunci când 

răspundeau la întrebările „Clean Language”, clienții descopereau o 

panoramă metaforică personală formată din simboluri și din relații 

între simboluri. Dar, în Clean Space, clientul creează o rețea de spații 

în mediul lor fizic - câte un spațiu pe rând - și apoi acesta se mișcă în 

cadrul acelei rețele. Clean Space este un proces emergent, deoarece 

clientul găsește, numește și descoperă informații noi conținute în 

cadrul acelor spații. Ceea ce este remarcabil este faptul că nici 

clientul și nici facilitatorul nu cunosc dinainte ceea ce ar putea 

descoperi în cadrul fiecărui spațiu și nici cum anume el sau corpul 

său va reacționa pe măsură ce rețeaua de spații devine psiho-activă. 

Din cadrul Clean Space s-au dezvoltat un număr de procese „Clean” 

pe care David Grove le-a intitulat colectiv drept „Emergent 

Knowledge” (Cunoaștere Emergentă, n.t.).  

O diferență majoră între Clean Space și Modelarea Simbolică 

este reprezentată de modul cât se poate de explicit al procesului 

Clean Space. Acesta este foarte clar și tehnicile sale de bază pot fi 

învățate într-o singură zi de formare. Totuși, mergând dincolo de 

tehnicile de bază, formarea durează mai mult, în schimb, formarea 

pentru a deveni competent în folosirea Modelării Simbolice durează 

mult mai mult. Facilitatorul care folosește Clean Space are un rol mai 

puțin activ în comparație cu sesiunile „Clean” tradiționale și oferă 

atât indicații cât și pune întrebări clientului.  

Recent, Marian Way și cu mine (James) am revizuit complet 

procesul Clean Space de la zero, identificând și păstrând doar 

caracteristicile sale fundamentale. Acest proces s-a materializat în 

cartea, Insights in Space (Revelații în Spațiu, n.t.), care explică în 

premieră cum poate fi adaptat acest proces pentru lucrul în sesiuni 
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individuale, cât și pentru lucrul cu o familie, cu o echipă, sau cu orice 

alt fel de grup - ceva ce David Grove nu a făcut niciodată. 

 

6. Clean Space a fost inclus în abordarea emergentă denumită 

Psihologia Spațiului Mental, coordonată și promovată de către 

Societatea pentru Psihologia Spațiului Mental (www.somsp.com). 

Cum considerați că această nouă abordare psihologică, bazată pe 

conceptul de „spații mentale”, va evolua? Și ce anume 

considerați că această abordare are de oferit în context 

psihoterapeutic, dar și în alte contexte?  

 

Noțiunea de spațiu mental oferă o legătură între lumea 

exterioară comună văzută și auzită de către client și de către terapeut 

și între lumea interioară, privată, a clientului. Limba engleză și, din 

câte știm noi, toate limbile pornesc de la presupoziția conform căreia 

oamenii operează în cadrul unui spațiu mental. Desigur, aceasta 

reprezintă o metaforă. Nu există imagini mentale sau dialog intern în 

cadrul creierului, dar impresia generală este că așa s-ar desfășura 

lucrurile. Spațiul mental este precum o pânză albă pe care conștiința 

se conturează sub forma unei picturi. Pentru a „vedea” o imagine 

creată sau amintită, aceasta trebuie să fie (metaforic vorbind) într-un 

anumit loc și să aibă o anumită formă care o diferențiază de oricare 

altă experiență subiectivă, altfel cum am putea să ne dăm seama dacă 

este vorba despre această experiență și nu oricare alta? Localizarea 

sentimentelor, a gândurilor și a altor percepții în locații diferite din 

interiorul sau din exteriorul corpului este una din modalitățile 

principale prin care ne structurăm propria experiență. O ilustrație 

simplă a importanței spațiului mental provine de la un client care (în 

mod inconștient) avea aproape toate experiențele sale concentrate 

într-o zonă de aproximativ câțiva centimetri pătrați a spațiului său 
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mental. Fără surprindere, acesta era tot timpul nedumerit de ce 

emoțiile sale se schimbau atât de rapid de la un moment la altul. 

Atunci când a învățat să-și „răspândească” experiențele sale, viața sa 

s-a îmbunătățit în mod considerabil.   

Noi suntem de părere că aplicațiile psihologiei spațiului mental 

vor continua să se dezvolte pe măsură ce valoarea ideilor sale vor 

ajunge cât mai mult în mediul curentelor actuale ale psihologiei. 

Lucas Derks (creatorul abordării „Panorama Socială”, n.t.) și colegii 

săi de la Societatea pentru Psihologia Spațiului Mental fac un mare 

serviciu omenirii.  

 

7. Acum, privind în viitor, cum vedeți abordarea generală 

„Clean” evoluând peste 10 sau 20 de ani? 

 

Sincer, nu știm cum anume se va dezvolta acest domeniu. 

Viitorul are o caracteristică emergentă!  Dar, că tot ne întrebați - 

precum și alte idei utile, ne așteptăm ca anumite tehnici „Clean” să 

fie absorbite și integrate în cadrul altor modalități terapeutice și să 

continue să-și dezvolte raza de acțiune în contexte noi de aplicare, 

chiar în unele neașteptate. Există potențial considerabil pentru 

inovații fascinante folosind realitatea virtuală și cea mixată. Cu toate 

acestea, odată cu procesul de absorbție apare și potențialul de diluare 

și supra-simplificare. Deja au apărut tehnici care susțin că folosesc 

„Clean Language”, dar din punctul nostru de vedere, ele sunt de fapt 

chiar „tulburi”. De asemenea, simplitatea întrebărilor poate masca la 

început nivelul de sofisticare și măiestrie al unui practician cu 

experiență. 

Presupunem că, într-o bună zi, cineva o să înființeze o 

asociație sau o societate mondială pentru abordarea „Clean”. 

Momentan, noi nu am făcut asta deoarece acest domeniu este în plină 
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dezvoltare și nu vrem să-i provoace vreun fel de stagnare. În schimb, 

noi ne percepem rolul nostru în calitate de documentariști ai 

abordării „Clean” - de la principii către procese și până la practici. 

Ne dorim ca generațiile viitoare să aibă posibilitatea de a revizita 

sursa acestor idei. Între timp, noi vom continua să dezvoltăm 

abordări „curate” de a lucra și de a susține alte persoane care duc 

această abordare în noi contexte și care o aplică în noi limbi și 

culturi. Ar frumos să mai fim prin preajmă peste 20 de ani ca să 

vedem ce se va întâmpla! 

 

8. Aveți o experiență de peste de 25 de ani ca psihoterapeuți. În 

opinia voastră, ce anume face ca un să fie psihoterapeut să fie 

unul eficient? Cu alte cuvinte, care sunt caracteristicile necesare 

unui psihoterapeut competent? 

 

Nu putem răspunde acestei întrebări, dar în schimb o să vă 

enumerăm trei aspecte despre care noi credem că aduc o contribuție 

competenței noastre personale în calitate de terapeuți. În primul rând, 

nimeni nu cunoaște cum anume funcționează exact schimbarea 

psihologică. Fiecare modalitate terapeutică are propria sa explicație 

și majoritatea acestor explicații se interpun între ceea ce trebuie cu 

adevărat să se întâmple în cadrul interacțiunii dintre două (în cazul 

nostru, trei) persoane. Dacă dăm deoparte aceste teorii, cu ce anume 

rămânem? (Răspunsul: cu ceea ce se întâmplă în cabinet).  

În primul rând, nu putem sublinia îndeajuns de mult 

importanța metaforelor autogene (auto-generate) ale clientului. Toți 

clienții folosesc metafore. În special atunci când își descriu propria 

lor experiență. Am devenit foarte fini detectori de metafore. 

Metaforele dezvăluie structura și dinamica prin care o persoană 

percepe și interpretează lumea. Din acest motiv noi lucrăm în mod 
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direct cu ele - desigur, Clean Language a fost special construit pentru 

acest aspect.   

În al doilea rând, foarte importantă este abilitatea noastră de a 

observa și a recunoaște reacțiile verbale și non-verbale ale clientului 

față de propriile sale experiențe. De asemenea, unul din cele mai 

importante răspunsuri pentru care îl calibrăm pe client este aceea al 

factorului de surpriză - nu ceea ce face sau spune, dar ceea ce face și 

spune chiar atunci când este în cabinet, în cadrul procesului 

terapeutic. Reacția de surpriză indică o deschidere, o ușă către o nouă 

experiență. 

În final, noi am dezvoltat un respect deosebit pentru 

creativitatea înnăscută a clientului. Aceasta are o capacitate mai mare 

decât orice altceva ne-am putea imagina, astfel încât ne ferim cât se 

poate de mult să stăm în calea ei. Clean Language previne ca 

terapeutul să introducă în mod involuntar ideile sale în cadrul 

conversației. Având în vedere acest aspect, clientul trebuie să se 

bazeze pe propriul său potențial creativ. Iar atunci când reușește să-și 

folosească propriul potențial creativ, nu numai ca este uluit, dar și 

noi suntem - chiar și după 25 de ani de experiență în practica 

terapeutică.   
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