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Prefaţă
Radu VULCU –
Preşedinte ARPsiC

DUPĂ 20 DE ANI
Ciclurile vieţii, la fel cu cele ale istoriei, sunt punctate de
momente de bilanţ menite să arunce o lumină clarificatoare
asupra

acţiunilor

şi

perspectivelor

semnificative

implicate

într-un demers creator. Ne aflăm acum, la douăzeci de ani de
când psihodrama s-a deschis pentru România: mai 1991 la
Conferinţa de la Gătaia – prima întâlnire cu Giovanni Boria,
invitat al Profesorului Mircea Lăzărescu. În cei douăzeci de ani,
dorinţa de face ca lucrurile să se întâmple cu creativitate şi
vigoare a prins rădăcini adânci în solul natal al lui J.L. Moreno
şi a dat naştere unei comunităţi de specialişti-psihodramatişti
cu competenţe variate: atât din sfera mediului clinic, cât şi din
cea a mediului formativ, educativ sau social.
Acest proces expansiv de dezvoltare a psihodramei a fost
declanşat şi conţinut de oameni pasionaţi care au ştiut de-a
lungul anilor
drum

al

cum să construiască structurile necesare unui

afirmării

unei

profesii

noi

pentru

societatea

românească. Mă refer aici la Giovanni Boria – formator şi
supervizor al centrului de formare din cadrul

ARPsiC, Mircea

Lăzărescu – mentor al atâtor generaţii de psihiatri,

Radu

Ricman – gazda generoasă de la Gătaia a primei promoţii de
psihodramatişti, Andrei Dumitrescu – personalitate erudită a
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psihoterapiei româneşti şi primul

preşedinte

al Asociaţiei

Române de Psihodramă Clasică, la Violeta Pecican – terapeut şi
formator entuziast, fost preşedinte al Asociaţiei.
Un pas esenţial in acest parcurs al difuzării psihodramei a
fost crearea şi consolidarea centrelor de formare a noilor
generaţii de psihodramatişti la Bucureşti, Braşov, Sibiu, Arad,
Timişoara şi Craiova. Acest demers a fost coordonat cu
perseverenţă şi curaj de Dana Dragoteanu – vicepreşedinte al
Asociaţiei şi director al comisiei profesionale împreuna cu
formatorii Mihaela Brad (Arad), Violeta PECICAN (Arad), Radu
VULCU (Sibiu, Craiova), Daciana ZEGREA (Timişoara), Anca
NICOLAE (Bucureşti), Mihaela BUCUŢĂ (Braşov), Gabriela DIMA
(Braşov),

Angela

IONESCU

(Bucureşti),

Mona

PECICAN

(Timişoara), Svetlana Popovici (Sibiu).
Perioada ultimilor ani a fost caracterizată din ce în ce mai
mult de acţiuni comune de

organizare a unor conferinţe

naţionale cu colegii de la Societatea de Psihodramă J.L. Moreno
condusă cu devotament şi profesionalism de Horaţiu Nil Albini.
S-au desfăşurat în acest timp mai multe workshopuri tematice
cu invitaţi străini de marcă din Italia, S.U.A, Elveţia, Marea
Britanie (terapia la copii şi adolescenţi, tehnici de sociometrie,
rolul directorului de psihodramă, psihodrama organizaţională,
sociodramă,
specialiştilor

gestionarea
români

la

conflictului
evenimentele

etc.).

Participarea

internaţionale,

în

structurile de conducere ale Federaţiei Europene a Organizaţiilor
de Psihodramă (Dana Dragoteanu – Comisia de atestări) cât şi
prezenţa noastră la proiectele europene Grundtvig şi Daphne
sub egida FEPTO – proiecte derulate în conformitate cu rigorile
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cercetării ştiinţifice –

au lansat Asociaţia într-un circuit

european dinamic ce va produce în anii următori noi proiecte
de anvergură. Dintre acestea enumerăm implementarea unor
programe

de cercetare în psihodramă aplicând o metodologie

standardizată, publicarea primei cărţi în limba română ce
abordează

probleme

teoretice

şi

practice

ale

terapiei

psihodramatice, organizarea de workshopuri, dezvoltarea reţelei
de schimb de experienţă cu asociaţii din străinătate, crearea
unui centru de formare în playback theatre şi deschiderea unor
noi centre de formare în psihodramă şi sociodramă.
Respectând vorbele lui Moreno „nimeni nu poate vorbi în
locul meu” nutrim speranţa că dupa 20 de ani psihodrama
românească şi-a dobândit propria voce.
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Întâlniri cu terapeuţi
CRONICA UNEI PSIHODRAME ROGERSIENE
DESPRE UN FEL DE A FI BENEFIC ŞI CONTAGIOS
Manuela TIRON
La început de lună iunie am avut încântarea de a cunoaşte,
prin

participarea

la

un

atelier

dedicat

practicienilor

psihodramatişti, una din acele persoane care te inspiră prin felul
lor de a fi: Norbert Apter.
Încercând să folosesc cuvinte pentru a descrie experienţa
Întâlnirii cu mine, cu colegii şi cu el, pot spune ca a fost în
primul rând organică, apoi surprinzătoare, precisă, densă în
informaţii şi mai ales firească.
În cele două zile au existat momente în care am simţit
grupul ca vibrând de graţie, de sentimentul comuniunii şi
deschis faţă de momentul care se crea Acum, ceea ce a făcut ca
din inima grupului să iasa emoţii îngropate în adâncurile ei, cum
ar fi furia bazală, frica organică sau foamea de a fi iubit.
Ce ingrediente a folosit invitatul nostru pentru a genera o
astfel de atmosferă? (Nu pot folosi termenii consacraţi cum ar fi
de conducător al grupului şi nici măcar pe cel de facilitator,
oricât m-aş strădui!). Listez mai jos ceea ce am putut detecta:
- curajul de a explora pentru a vedea unde duce procesul
- o autodezvaluire personală în aspectele lui umane ce nea facut să ne simţim mai demni în zbaterile noastre existenţiale
şi bucuroşi de statutul de om printre oameni
11

-o

maieutică

psihodramatică,

folosind

mecanisme

naturale, fără forceps şi nici un alt stimulent ce ar fi forţat
procesul
- o încredere în proces care a ajuns până în miezul
mecanismelor noastre auto-regenerative
- un spirit de observaţie fin
- un umor inconfundabil, marca Norbert Apter
- o confruntativitate maximă operată cu manuşi de catifea.
În concluzie, am văzut la lucru un psihoterapeut talentat,
cu multe „defecte” care îl fac competent şi simpatizat. Această
atmosferă a creat un canal de comunicare pentru a învăţa prin
experienţă proprie, elemente de natură teoretica: particularităţi
ale

contractului

cu

grupul,

modalităţi

de

investigare

a

problematicii active din grup, de decântare şi de punere în
lumină a firului roşu care circulă între noi fără să ne dăm
seama; cum se evidenţiază rolul de facilitator între cele patru
roluri

clasice

ale

psihodramatistului,

particularităţi

ale

dinamicilor de grup sau fundamentele terapiei rogersiene, o
ilustrare a conceptului de învăţare interpersonală. Şi ceva mă
face să bănuiesc că au mai fost şi altele, preluate în funcţie de
nivelul fiecăruia de receptivitate, de întrebările cu care a venit şi
de libertatea acordată în a lua de pe tava cu o mulţime de
bunătăţi ce ne-a fost oferită cu generozitate şi bucurie.
Sunt sigură că a fost o experienţă care a schimbat ceva
semnificativ

atât

pentru

noi

ca

persoane

cât

şi

ca

psihodramatişti. Aş vrea să mărturisesc cum m-a influenţat pe
mine această experienţă în lucrul cu grupul. Am devenit mai
puţin anxioasă înaintea demarării sesiunilor de grup, mai
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împăcată cu limitele mele ca psihoterapeut, cu ideea de a le
comunica grupului şi de a răspunde cu nu ştiu atunci când aşa
este; îmi acord o mai mare libertate în a valorifica terapeutic
situaţiile de umor contextual, manifest o mai mare curiozitate şi
disponibilitate în a explora cursul pe care grupul doreşte să îl
urmeze. Şi am constatat că, printr-un aer proaspăt, ce se
repetă de atunci la fiecare sesiune pe care o conduc, grupul îmi
răspunde într-un mod subtil, oferind o oglindă a transformării
mele.
Mulţumesc, Norbert!
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INTERVIU JEFFREY KOTTLER
Lorena LICUŢĂ
Întâlnirea mea cu Jeffrey Kottler a avut loc cu mai bine de
un an înainte a-i lua interviul, iar cea care mi-a facilitat-o a fost
cartea scrisă de domnia sa „Când terapeuţii ratează” – o
culegere de lecţii de onestitate profesională oferite de o serie de
psihoterapeuţi americani. Nu întâmplător am numit „întâlnire” o
experienţă

livrescă,

câtă

vreme

cuvintele

adunate

între

coperţile acelei cărţi au avut darul de a mă îmbogaţi nu atât sub
aspectul cunoaşterii – deşi informaţia cuprinsă este, în sine,
extrem de preţioasă, cât sufleteşte. În acea vreme mă aflam la
începutul practicii independente şi resimţeam mai acut ca
oricând nevoia de (auto-)confirmare profesională. Vocea din
interior îmi spunea că e bine ce şi cum se întâmplă între mine şi
cei câţiva clienţi încrezători în competenţele „dnei doctor”,
intuiţia continua să-mi fie un aliat fidel, ştiam că ceea ce cunosc
la nivel teoretic este temeinic şi destul de vast organizat în
câmpul conştiinţei şi totuşi mai lipsea ceva! Sau poate ceva era
în plus? Un lucru ştiu sigur acum: după parcurgerea cărţii lui J.
Kottler mi-am dat permisiunea să experimentez Greşeala!
Câţiva

ani

după

această

experienţă

semnificativă,

participând la workshop-ul „În culisele psihoterapiei” susţinut de
domnia sa anul acesta la Bucureşti, am trăit sentimentul că, cel
puţin profesional, mă aflu pe drumul cel bun şi aceasta datorită
mesajului profund uman transmis cu generozitate de Jeffrey
Kottler. Am avut ocazia, în câteva pauze de cafea, să mai
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schimbăm două-trei idei, legate în special de atmosfera de
prietenie caldă prezentă acolo şi de care americanul hârşit în
zeci de conferinţe îmi părea că nu se mai satură. Atât de senină
şi limpede îi era privirea, prezenţa constant vivace în cele două
zile de lucru, vocea tonică a lăsat totdeauna să răzbată până la
noi nuanţa trăirii din momentul pe

care

îl exprima cu

naturaleţe, iar discursul spontan abundând în istorisiri pline de
emoţie din viaţa sa privată, punctate pe alocuri de vorbe
„curajoase” chiar şi pentru un aşa personaj îndrăzneţ. Pentru
mine, ocazia acestui scurt interviu a fost miracolul ce a dat
rotunjime gândurilor personale despre imaginea practicianului
onest cu propria-i umanitate spre care tind profesional. M-am
străduit ca, prin traducere, să nu alterez ecoul combinaţiei de
sensibilitate şi rigoarea disciplinei interioare care m-a însoţit pe
parcursul celor 10 minute, exact!, cât a durat Întâlnirea cu
Jeffrey Kottler şi pe care îmi doresc să vi-l fi transmis şi vouă,
cititorii revistei „Psihodrama”.
Q: Vă propun să discutăm despre Întâlnire – un concept
central în psihodramă – şi despre care astăzi aţi vorbit ca
despre un moment al intimităţii. Ce face, în opinia dvs., ca o
întâlnire să fie terapeutică?
J.K.: Indiferent de context, fie ca e unul psihodramatic, fie
că vorbim de o călătorie, mă refer la puterea experienţei
directe, cea care transcende intelectul, raţiunea şi atinge inimile
şi sufletele. Sunt aici (în România, n.n.) de numai trei zile, în
care permanent am lucrat, iar în dimineaţa asta am observat
că, privindu-vă pe fiecare din audienţă în ochi în timp ce
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vorbeam, mi se întâmplă ceva special. Această stare a fost un
lucru extraordinar pentru mine, m-a mişcat faptul că celălalt şia asumat riscul de a fi privit şi de a mă privi la rândul său, dat
fiind contextul. În România voi sunteţi mult mai politicoşi şi mai
respectuoşi,

în

timp

ce

în

America

sunt

cîteva

aspecte

particulare care cred că ţin de autoritate – oamenii reacţionează
la priviri directe ca şi cum s-ar simţi acuzaţi de ceva –, iar o
astfel de experienţă nu ar fi fost acolo nici uşor de facilitat, nici
sinceră. Aşa că am fost puternic impresionat şi m-a făcut să fiu
mult mai degajat în gesturi. Pe de altă parte, am observat că
primul lucru pe care mulţi dintre românii întâlniţi îl fac este să
se exprime critic şi apoi să se scuze în numele ţării dvs.: „Îmi
pare rău că e aşa de murdar!”, „Scuze că s-a întîmplat porcăria
asta!”, „Îmi pare rău de una, de alta... scuze pentru sărăcie,
etc.”! Când aud atâtea plângeri şi scuze, ridiculizând situaţiile
de fiecare dată, mă simt profund mişcat şi mă întreb cum
înţeleg aceşti români iubirea dacă ei nu-şi iubesc ţara, dacă nu
ştiu să aprecieze lucrurile care contează cu adevărat?! Dacă ai
veni în New York – şi îl dau de exemplu pentru că acest oraş
este un mediu urban extrem de diferit de restul oraşelor
americane (stilul de viaţă, mentalităţi, cultural, social este
apropiat de modelul generic european, n.n.) – ai avea ocazia sa
observi o atitudine generală de activism: fie le pasă, fie nu le
pasă, fac schimbări, pleacă de acolo, fac ceva, se exprimă...
Acţionează!
Q: Ce vă face să depăşiţi momentele din terapie cu
încărcătură emoţională intensă, cum sunt supărarea, furia
chiar, dezamăgirea?
16

J.K.: În diferitele etape din practica mea terapeutică am
trecut de la atitudinea de a ignora sentimentul de „teroare” pe
care mi-l induceau aceste trăiri, la cea de a fi conştient de el şi
a-l ţine sub control. Mai devreme (în timpul sesiunii, n.n.) v-am
povestit un episod din viaţa mea, de 29 de ani de când sunt
părinte, în care am ridicat o singură dată vocea la fiul meu, iar
asta m-a marcat pentru totdeauna. El avea atunci 2 ani şi
jumătate, iar undeva în sufletul meu ştiu că, chiar dacă mă
simţeam extrem de mânios, tot aş fi putut găsi o cale de a
„metaboliza” sentimentul şi să nu mai fi avut parte de acea
experienţă. Am o regulă de bază după care mă conduc în viaţă:
nu permit oamenilor să-mi vorbească abuziv. Plec sau fac tot ce
pot pentru a nu le da voie să ţipe la mine sau să facă gesturi
agresive. Desigur că trăiesc frustrarea, simt tristeţe, suferinţă
profundă, pentru că sunt foarte sensibil, dar nu simt furie, nu
cred în furie.
Q: Să vorbim despre „vocea dvs. personală” ca terapeut,
momentul în care aţi ştiut că v-aţi găsit propria „voce”...
J.K.: E o întrebare foarte bună, pentru că este un aspect foarte
important pentru un psihoteraput, mai ales pentru un director
de psihodramă, să ştie cum să utilizeze vocea. Dar cred că este
la fel de important şi în viaţa reală pentru că mă gîndesc că, în
ceea ce mă priveşte, n-aş putea găsi un moment anume. Îmi
vine să-ţi vorbesc despre mentorul pe care l-am avut cândva şi
care mi-aş fi dorit să ştie cât îl veneram şi cât îmi doream să
vorbesc ca el. Şi îmi amintesc de o zi, o singură zi... el a fost cel
care m-a ajutat să-mi scriu primul articol pentru o revistă de
psihiatrie renumită, lucram împreună cu grupuri, el m-a învăţat,
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practic, cam tot ce ştiu ca profesionist... Şi a fost o zi, o zi unică
de la care el nu mi-a mai vorbit niciodata, fără să-mi spună de
ce. Nici pînă în ziua de azi, şi el e mort deja demult, eu nu am
habar ce s-a întâmplat. Mi-a luat mult timp să înţeleg ce se
întâmplase, să găsesc tot soiul de argumente în apărarea lui,
gândindu-mă la ce-aş fi putut spune sau face nepotrivit pentru
ca el să se poarte în acel mod. Mă simţeam jignit, rănit profund,
confuz şi îmi tot repetam: „... ce fel de relaţie a fost aceasta în
care unul spune celuilalt «La revedere! Nu vreau să te mai văd
vreodată!», fără nimic altceva?! Cinci ani am lucrat cu
nerăbdarea

mea,

cu

frustrarea,

cu

supărarea,

petrecând

momente bune în încercarea de a mă consola şi aş vrea să
revin la ce am spus mai devreme legat de furie. Poate să fi fost
frustrare amestecată cu furie cea care m-a făcut într-o bună zi
să spun: „Screw you! Ai vrut să fiu biograful tău, am fost
singurul căruia i-ai încredinţat jurnalele tale, mi-am petrecut o
bună parte din viaţă cunoscându-te, iar tu îmi spui doar «La
revedere! Nu vreau să te mai văd niciodată!»?... Nu vreau să
mai fiu asistentul tău!”. Eram atât de furios încât mi-am făcut
promisiunea: „N-am să mai fiu TU niciodată. Voi fi EU!”. Şi am
început să am curaj din ce în ce mai mult, de acum sunt o
grămadă de ani de când practic meseria aceasta, şi nici acum
nu ştiu exact ce fac astfel ca lucrurile să fie bune pentru
pacienţii mei. Nici nu-mi mai bat capul, de fapt, primesc
aprecierile aşa cum ajung ele la mine. Şi, cine ştie? Poate dacă
profesorul meu nu ar fi vrut să-i fiu biograf şi nu m-ar fi respins
mai apoi, n-aş fi ajuns să-mi descopăr propria „voce”! Nici
acum nu mă simt prea bine amintindu-mi despre respingerea
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de atunci, pot să-ţi marturisesc că am plâns mult din cauza
asta, încă mai simt confuzie, ştiu,... şi aştept ziua în care să
descopăr că această suferinţă a dispărut...
Q: Vă simt emoţia şi vă mulţumesc pentru aceasta. De
asemenea, vă sunt recunoscătoare că aţi acceptat să fiţi
partenerul primului meu interviu pentru o revistă.
J.K.: Îţi mulţumesc şi eu, iar pentru un prim interviu, te-ai
descurcat grozav!
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Referinţe teoretice
PLEDOARIE PENTRU PSIHODRAMA ÎN SESIUNI
INDIVIDUALE
Violeta PECICAN-GHERĂNESCU
1. Argument
Psihodrama este o metodă terapeutică de explorare a lumii
psihice şi a relaţiilor interumane prin intermediul acţiunii şi
reprezentării scenice, desfăşurată în prezenţa mai multor
persoane, adică a grupului. Grupul este, într-adevăr, contextul
operativ de elecţie pentru psihodramă.
Dar nu e unicul. Psihodrama clasică moreniană este un
mod complex de abordare a persoanei şi nu doar un ansamblu
de tehnici de grup. Ea se bazează pe o anume teorie despre
procesele psihice şi dezvoltare, mai mult decat atât: pe
concepţii originale şi specifice privind atât funcţionarea normală
şi patologică a indivizilor, cât şi posibilele modalităţi de a-i ajuta
să trăiască într-o manieră mai adecvată propriilor nevoi şi
cerinţelor

realităţii

sociale.

Originalitatea

şi

complexitatea

concepţiei moreniene permit ca psihodrama să fie utilizată cu
succes chiar şi atunci când nu există grup, când terapeutul –
director de psihodramă - relaţionează cu o singura persoană.
Astfel, încă din 1965, într-un interviu acordat lui James Sacks,
Jacob Levy Moreno semnala că: „... psihodrama poate fi făcută
şi pe baze individuale. Nu putem face psihoterapie de grup
decât în grup; aceasta este semnificaţia cuvântului. Dar putem
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face psihodramă a deux. Poţi să faci psihodramă aşa cum faci
psihanaliză. În loc să fii instalat pe canapea, eşti [însă] pe
scenă, eşti în acţiune. Putem face, deci,

psihodramă în grup

sau psihodramă individuală. Psihodrama este realmente mai
cuprinzatoare decât psihoterapia de grup” (Moreno, 1965).
De asemenea, ulterior, în Psychodrama, vol. III, Moreno
precizează:
„Trebuie să se reţină că psihodrama poate fi aplicată şi că
metoda de tratament individual – un pacient cu un director şi
un eu auxiliar sau doar un pacient şi directorul.” (Moreno şi
Moreno, 1975, p. 233)
În acest punct, se cer operate unele delimitări de ordin
lingvistic şi conceptual. Astfel, pe de o parte, în primul citat,
Moreno pare să folosească sintagmele „psihodramă individuală”
şi „psihodramă a deux” în mod interşanjabil. Pe de altă parte
însă, după cum reiese cu limpezime din cel de-al doilea citat,
psihodrama individuală poate avea, de fapt, două forme: una în
care numărul persoanelor implicate este de trei (mai exact:
client / pacient, terapeut-director şi eu auxiliar profesionist) şi o
alta, în care numărul persoanelor implicate este de două (mai
exact: doar client / pacient şi terapeut-director, acesta din
urmă asumându-şi şi rolul de eu auxiliar). Prin urmare, la o
privire grăbită, expresia „psihodramă individuală” apare ca
inadecvată, întrucât nici unul dintre aceste tipuri de psihodramă
nu implică realmente un singur individ (după cum inşelător
sugerează, dimpotrivă, sintagma amintită); cât despre expresia
„psihodramă a deux”, ea se prezintă ca fiind prea restrictivă, de
vreme ce include – s-ar zice – numai forma de psihodramă
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bazată pe două persoane, nu şi cea bazată pe trei. De fapt,
aprofundând reflecţia, contradicţiile iniţiale se dezvăluie a fi
doar aparente. Sintagma „psihodramă individuală” se referă,
bunaoară, la faptul că este vorba despre lucrul cu un singur
client – şi, deci, în acest sens, o

sesiune psihodramatică

rămâne individuală indiferent dacă beneficiarul (clientul sau
pacientul) lucrează numai cu terapeutul sau şi cu un eu auxiliar,
diferit de terapeut. Prin contrast, sintagma „psihodramă a deux”
– numită alternativ „psihodramă bipersonală” ori „psihoterapie
psihodramatică bipersonală” (Cukier, 2007, p. 6) – vizează mai
curând acel tip particular de psihodramă în care clientul unic
lucrează numai cu terapeutul (fără un eu auxiliar profesionist,
diferit de acesta din urmă). Nu este vorba atât de o
inconsecvenţă terminologică, cât mai degrabă de o comutare a
unghiului de analiză: expresia „psihodramă individuală” ţine
cont doar de numărul clienţilor / pacienţilor implicaţi, pe când
expresia

„psihodramă bipersonală / a deux” ia în seamă şi

numărul agenţilor terapeutici. Aşadar, acordând termenilor
relevanţi accepţiunile abia pomenite, nu este deloc paradoxal să
se

susţină

psihodrama

că

psihodramă

„tri-personală”

„individuală”

are

(client-director-eu

ca

subtipuri

auxiliar)

şi,

respectiv, psihodrama „bi-personală” (client-terapeut). În cele
ce urmează, ne vom concentra preponderent asupra acesteia
din urmă, ea prilejuind cele mai multe provocări.
Nevoia de protejare a intimităţii îi determină pe pacienţi să
solicite, uneori, şedinţe individuale, mai ales atunci când avem
de-a

face

cu

tulburari

psihice

severe,

care

afectează

semnificativ starea de bine subiectiv, funcţionarea în roluri
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sociale corelate relaţiilor interpersonale, comunicarea verbală şi
non-verbală. Moreno consideră că reticenţă clienţilor de a lucra
în grup se datorează faptului că pot fi văzuţi direct în acţiune,
ceea ce înseamnă mai mult decât cuvintele pe care le spun.
„Psihanaliza – accentuează Moreno – scoate la suprafaţă numai
secretele sexuale [ale oamenilor – n.n]; în schimb, noi scoatem
la suprafaţă întregul lor secret, întreaga lor viaţă...” (Moreno,
1965).
Psihoterapia prin psihodramă presupune o definire specială
a relaţiei terapeut-pacient.

Relaţia dintre terapeut şi pacient,

atât în psihoterapia individuală, cât şi în cea de grup, presupune
sensibilitate telică. Sensibilitatea telică este „educabilă” [poate
fi antrenată – n.n.]. Tele-ul, unitatea afectivă cea mai simplă
transmisă de la un individ la altul1, este cel care stabileşte o
corespondenţă naturală între terapeut şi pacient (Moreno, 1953,
pp. 311-327). Întâlnirea dintre pacient şi terapeut este baza
muncii individuale în psihodramă. Moreno subliniază că, atunci
cand în întâlnire nu se produce un tele suficient de sensibil, vor
aparea

eşecuri.

Tele-ul

este

fundamentul

relaţiei

Tu-Eu,

principalul factor ce facilitează perceperea reală a celorlalţi,
constituind totodată dimensiunea autentică, non-repetitivă a
relaţiei interpersonale. „Tele-ul diferă de transfer prin faptul că
este o experienţă în „aici şi acum”, care nu are ecouri nici din
trecutul vieţii terapeutului, nici din acela al vieţii clientului. Tele
conţine încredere şi credinţa că ambii participanţi pot fi creativi
împreună” (Bannister, 1992, p. 89).

1

In subcap. “Tele”, Moreno (1953) circumscrie aria semantica a cuvantului mentionat
prin aproximari succesive. Definitia citata aici poate fi gasita la p. 314.
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Pentru ca tele-ul

să devină activ, are nevoie de un

catalizator, iar acesta este spontaneitatea (Moreno, 1953, p.
328). Teoria canonului spontaneitate-creativitate şi cea a
rolului, noţiunile de eu-actor şi eu-observator

rămân chei

de interpretare şi de intervenţie absolut eficace chiar şi în
absenţa

unui

grup.

Şi

în

terapia

cu

un

singur

client,

mecanismele schimbării (expresivitatea, ruperea scenariului,
interacţiunea

eu-actor

/

eu-observator

şi

restructurarea

teatrului intern) rămân, deci, pe deplin active în cadrul
procesului psihodramatic.
Există însă şi nişte limite. Este adevărat, clientul îl va avea
pe director în întregime doar pentru sine, dar va fi prezent
numai acesta. Va lipsi, în schimb, încălzirea în grup, cu
posibilitatea de a dezvolta activităţi psihomotorii intense,
climatul de susţinere şi grijă reciprocă; posibilitatea existenţei
diverselor

oglinzi

şi

dubluri;

ajutorul

eurilor

auxiliare;

participarea finală cu exprimarea trăirilor şi experienţelor
personale ale membrilor grupului (Boria si Muzzarelli, 2009, pp.
265-269).
Aceasta nu înseamna totuşi că sesiunea individuală va fi
foarte aridă, că reprezintă o variantă defectuoasă şi prea puţin
incisivă a metodei, ci mai curând că directorul trebuie să-şi
adapteze intrumentele, tehnicile şi strategiile la circumstanţe şi
să acopere roluri mai diferenţiate, asumându-şi mai multe
îndatoriri.

24

2. Aplicabilitate
Alegerea

dimensiunii

individuale

nu

este

un

simplu

expedient, ci o modalitate particulară şi autonomă de utilizare a
metodei. Aceasta rezultă din motivaţii precise, legate de
particularităţi specifice, evaluări şi cerinţe, şi se desfăşoară prin
întrebuinţarea într-o manieră adecvată de către director a
instrumentelor şi tehnicilor pe care le are la îndemână.
Se recurge la psihodrama individuală mai ales atunci când,
pentru a susţine dezvoltarea unei persoane, inserarea ei într-un
grup nu e necesara sau e chiar contraproductivă.
Există, înainte de toate, o constrângere practică de care se
cere ţinut cont: orarul clientului şi cantitatea de timp disponibil.
O persoană care, din cauza obligaţiilor sale, nu poate garanta o
prezenţă regulată şi continuă la sesiunile de grup va trebui sa
opteze pentru sesiuni individuale.
Există situaţii în care clientul se adresează profesionistului
fără să fi luat în considerare posibilitatea de a lucra în grup şi în
care clientul cere explicit să lucreze singur, având diverse
motive. Cele mai comune sunt: „Nu-mi place ca şi alţii să afle
problemele mele” sau „În grup m-aş simţi încurcat şi inhibat”.
Trebuie să ţinem seama de faptul că o persoană se
adresează unui psihoterapeut pentru că a auzit de el şi nu
neapărat pentru că acesta din urmă foloseşte o metodă sau
alta. De aceea, este recomandabil ca, dupa ce s-au clarificat
motivele cererii şi obiectivele care se intenţionează să fie
atinse, să i se explice că fiecare specialist foloseşte o metodă
anume, iar cea pe care o utilizăm noi poate fi aplicată atât în
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grup, cât şi individual. Se prezintă apoi particularităţile ambelor
modalităţi de intervenţie. Se lasă explicit deschisă posibilitatea
de a trece după o anumită perioadă de la una la alta (fără însă
a le suprapune într-unul şi acelaşi interval de timp). Înţelegând
solicitarea clientului de a lucra individual ca pe o manifestare a
modului actual de a fi al acestuia, o considerăm autentică şi
demnă de respect. În unele cazuri, după o perioadă de lucru în
şedinţe individuale, în urma cărora clientul câştigă mai multa
încredere in sine, este posibil să se simta mai încrezător faţă de
ceilalţi şi să manifeste dorinţa de a se integra într-un grup.
În alte cazuri, clientul îşi poate semnala nevoia de a lucra
în manieră intensivă pe o anume problemă, acesta fiind motivul
care l-a împins să ceară ajutor: de exemplu,

un doliu, o

separare, o schimbare, o decizie importantă, un blocaj sau un
disconfort care limiteaza exprimarea sa ca persoană. Într-o
atare circumstanţă, cererea clientului este aceea de a comprima
cât mai mult şedinţele şi de a beneficia de sesiuni întregi doar
pentru sine, în loc să întreprindă un demers care să presupună
un timp mai lung de elaborare.
Finalmente, chiar profesionistul poate fi uneori, (în urma
colocviului preliminar, pornind de la ipotezele referitoare la
trebuinţele clientului şi la capacităţile sale de lucru şi folosind
drept criteriu de selecţie

beneficiile terapeutice pe care le-ar

putea

cel

obţine

acesta)

care

orientează

activitatea

psihodramatică spre şedinţe individuale sau de grup.
Domeniul de aplicare a intervenţiei individuale este
prioritar cel clinic (psihoterapie, dezvoltare personală), dar se
constată în ultimul timp o bună aplicabilitate şi în cel formativ –
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pentru înţelegerea rolului profesional, pentru eliberarea de stres
şi surmenaj (burn-out) sau pentru analiza dificultăţilor în
raporturile profesionale (Boria şi Muzzarelli, 2009).
Mai exact, intervenţia individuală este centrată, de
regulă, pe:


analiza

comportamentelor,

percepţiilor,

interpretărilor,

emoţiilor, atitudinilor pe care subiectul le trăieşte ca fiind
problematice, mai ales în momentele de schimbare;


reflectarea şi elaborarea situaţiilor din trecut;



analiza dificultăţilor în relaţii;



pregătirea deciziilor;



elaborarea conflictelor;



experimentarea unor noi conduite;



înţelegerea şi gestionarea problemelor complexe şi / sau

slab definite;


tulburări de adaptare, simptome psihosomatice, tulburări

anxioase şi depresive, obsesiv-compulsive;


tulburări de personalitate, tulburări psihotice uşoare;



înţelegerea rolului profesional şi focalizarea pe punctele

forte şi cele slabe;


elaborarea situaţiei ce privşte pierderea motivaţiei, stresul

şi burn-out-ul;


orice altă tema / problema specifică sau contingenţă.
3. Instrumente necesare şi metodologie
Sesiunea individuală se desfaşoară pe baza aceloraşi

fundamente teoretice, cu aceleaşi procedee şi utilizând aceleaşi
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tehnici ca şi o sesiune de grup. Sunt, însă, necesare unele
adaptări.
Să

repertoriem

caracteristicile

mediului

în

care

se

desfăşoară psihodrama individuală. Pentru început, subliniem că
este vorba de caracteristici diferite faţă de cele cerute într-o
situaţie de colocviu individual (care presupune doar două locuri
apropiate, de stat jos). Astfel, la fel ca psihodrama tradiţională,
de tip colectiv, şi psihodrama individuală presupune, în orice
caz, reprezentarea scenică; din acest motiv, este nevoie de
un spaţiu care să permită mişcarea protagonistului şi aşezarea
de obiecte în jurul lui. Acest spaţiu este scenă din psihodrama
tradiţională şi poate avea o dimensiune aproximativă de trei pe
trei metri. Aici, protagonistul îşi poziţionează propria persoana
şi alte eventuale personaje prezente în scenă, precum şi
elementele importante care descriu ambientul reprezentării
dramatice.
Nedispunând de alţi subiecţi în carne şi oase, ca în grup
(eurile

auxiliare),

celelalte

personaje

de

pe

scenă

sunt

reprezentate în mod simbolic de obiecte. Ele sunt ceva care
este extern în raport cu protagonistul şi spre care acesta poate
să-şi direcţioneze privirea sau cuvântul; putem vorbi, deci, de
simboluri auxiliare sau obiecte intermediare. Obiectele
intermediare sunt definite de Rojas-Bermudez (1984) ca fiind
obiecte cu existenţă reală, concretă, care sunt adaptabile
nevoilor protagonistulul şi îl ajută pe acesta să-şi desfăşoare
acţiunea psihodramatică (de exemplu, o pernă poate reprezenta
o persoana; un fotoliu – locul preferat din grădină; o bucată de
satin colorat poate fi apă, un sentiment concretizat, o anumită
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perioadă din viaţă). Obiectul intermediar îndeplineşte în spaţiul
scenic un rol comparabil cu acela pe care îl exercită obiectul
tranziţional, teoretizat de Winnicott, în procesul de dezvoltare
a

copilului

(Winnicott,

2006).

Obiectele

intermediare

ce

îndeplinesc rolul de simboluri auxiliare (Cattaneo, 1991) au un
efect deosebit de stimulativ asupra clientului, pentru ca se
pretează la a fi investite cu emoţii şi conţinuturi mentale. Ele
facilitează schimbul comunicaţional (ideatic şi emoţional), pe de
o parte, şi creează distanţă şi protecţie, pe de altă parte.
Obiectele cel mai frecvent folosite sunt scaune şi perne.
Forma scaunului sugerează prezenţa unei persoane aşezate
acolo în poziţie de ascultare. Pernele – preferabil, de culori
diferite – se potrivesc la a „umple“ spaţiul cu mai multe
persoane, diferenţiate prin culoarea pernelor. Cât despre
pernele de aceeaşi culoare, ele pot indica amplasarea pe scenă
a obiectelor necesare, de care nu se poate face abstracţie
(masă, dulap, televizor etc.).
Din

perspectiva

unui

criteriu

pe

care

îl

întâlnim,

îndeobşte, în experienţele sociometrice, obiectele aşezate în
spaţiu permit evidenţierea apropierii / depărtării în raport cu
protagonistul,

exprimând

semnificaţia

pe

care

acesta

intenţioneză să o atribuie unor asemenea poziţionări, în mod
tradiţional asociate cu polarităţi afective de tipul: atracţierepulsie, plăcere-neplăcere, iubire-ură.
Obiectele-„persoane” se animă datorită inversiunii de rol
din partea protagonistului, care poate chiar să dezvolte cu
acestea interacţiuni verbale. Pentru că lipsesc auxiliarii care să
repete replicile ce tocmai au fost exprimate, directorul de
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psihodrama este cel care (rămânând aşezat în afara scenei) îi
înlocuieşte, funcţionând ca un ecou, care repeta cu o voce
neutră elementele esenţiale ale discursului (Boria şi Muzzarelli,
2009, p. 268).
Există însă şi alte opinii privind modul în care pot fi
înlocuite eurile auxiliare: absenţa acestora din urmă poate fi,
bunăoară, compensată prin repetarea de către director a
replicilor la persoana a treia: «x a spus că...» (Verrua, 2003)
sau chiar, pentru scurt timp, prin inversiune de rol cu
personajul, directorul ieşind din propriul rol şi devenind el însuşi
eu auxiliar (Cukier, 2007; Albuquerque Brito, 2009). Astfel, în
Bipersonal Psichodrama, Rosa Cukier afirmă: «Nu cred că
terapeutul îşi pierde rolul de regizor dacă, din când în când, va
trebui să joace roluri cu clientul (verbal, ca Fonseca, prin
împrumutarea vocii, ca Bustos, sau chiar direct, cum se
întâmplă uneori). Acesta este rolul nostru fundamental şi, chiar
dacă uneori ne simţim confuzi, nu cred că este din cauza
faptului că jucăm roluri în aceste dramatizări, ci mai degrabă
datorită materialului care rezultă din ele» (Cukier, 2007, p. 17).
Subscriem opiniei că funcţia de eu auxiliar poate fi
preluată provizoriu de director, dacă acesta este capabil să fie
destul de expresiv pentru a conferi veridicitate personajelor.
Este important să fie clară diferenţa dintre rolul de director şi
cel de eu auxiliar. Din acest motiv, este de dorit chiar să se
specifice faptul că directorul iese pentru câteva clipe din rolul
său pentru a da viaţa personajelor. Uneori, este util ca replicile
să fie ascultate de către protagonist cu ochii închişi, iar vocea
împrumutată de către director diverselor personaje să fie foarte
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nuanţată. Cu cât terapeutul are o mai mare experienţă în
exercitarea funcţiei de eu auxiliar, cu atât îi va fi – desigur –
mai uşor să joace rolurile indicate de protagonist.
Psihodrama

individuală

este

opţiunea

favorită

a

terapeuţilor care doresc să interacţioneze mai plenar cu
pacienţii lor. Ideea că terapeutul şi pacientul formează un grup
reclamă, din punctul de vedere al terapeutului, o analiza
sociometrică permanentă. Elementele care definesc şi susţin
situaţia duală (unu-la-unu) sunt întrepătrunderea limitărilor şi
posibilităţilor

pacientului şi terapeutului, trăită în interiorul

relaţiei lor.
Împărtăşim părerea psihodramatistei braziliene Valeria
Cristina de Albuquerque Brito, cum că terapeutul şi clientul vor
trebui să se mulţumească nu doar cu un singur eu auxiliar (ca
în psihodrama a trois), ci – în psihodrama a deux – chiar şi cu
absenţa directorului însuşi, în intervalul de timp în care
terapeutul acţionează ca eu auxiliar sau viceversa. În faţa
acestor resurse limitate, anumiţi psihodramatişti se vor simţi
descurajaţi.

În

psihodrama

individuală,

disponibilitatea

terapeutului de a discuta şi de a înţelege povestea pacientului,
mobilizarea sa pentru conflictul evident sau ascuns în cuvinte,
precum şi disponibilitatea sa de a da viaţă personajelor apărute
constituie procesul de încălzire care va favoriza acţiunea
dramatică (Albuquerque Brito, 2009, pp. 21-23).
La început, directorul are sarcina de a facilita încălzirea,
care va fi diferită de cea posibilă în grup. Încălzirea individuală
va apela mai mult la acţiunea verbală decât la cea psihomotorie
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– ceea ce nu înseamnă, însă, că aceasta din urmă trebuie să
lipsească.
Orice poate furniza, în principiu, ocazia pentru o scurtă
încălzire individuală, fie şi de numai câteva minute, care să
spargă în mod surprinzator cercul vicios al vieţii cotidiene a
clientului şi să-l cufunde într-o atmosferă diferită, aptă să-l
predispună la o activitate de tip psihodramatic. Ca întotdeauna,
situaţiile

neaşteptate,

dar

uşor

de

înfruntat

vor

creşte

spontaneitatea; acelaşi efect îl are şi diminuarea anxietăţii prin
certitudinea existenţei unui conţinător telic sigur. Îi revine
directorului

sarcina

de

a

doza

cu

înţelepciune

efectele,

menţinându-şi rolul activ, de garant al siguranţei şi, totodată,
rămânând deschis faţă de neprevăzut. El va face că încălzirea
să

se

desfăşoare

în

maniera

tipic

psihodramatică:

prin

consemne.
Faza de încălzire presupune conturarea a ceea ce simte
şi gândeşte clientul. Constă în sublinierea aspectelor de tip
emoţional. În cele mai multe cazuri, se poate realiza prin simpla
interogare, în care i se cere clientului să destăinuie ce şi cum
simte. Pentru faza de încălzire se pot utiliza şi experienţe
afective noi. Experienţele cele mai eficiente vor fi un rezultat al
propriei creativităţi a terapeutului, asociate cu măiestria sa în
utilizarea tehnicilor psihodramei. Faza de încălzire – prima fază
a procesului – este terminată atunci când atât clientul, cât şi
terapeutul au identificat aspectele care vor fi abordate în timpul
şedinţei.
În ceea ce îl priveşte pe protagonist, atâta timp cât se
rămâne în condiţii de realitate, modalităţile cele mai specifice de
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a se exprima sunt răspunsurile la întrebările directorului
(interviul) sau solilocviul (când protagonistul pare încărcat de
conţinuturi mentale ce pot fi în mod fluent reprezentate sieşi
prin intermediul verbalizării).
Când conţinutul verbalizării atesta conexiuni cu „entităţi”
specifice (persoane semnificative prezente în lumea interna,
aspecte din sine sau alceva), directorul intervine pentru a-l face
pe protagonist să treacă la interacţiune scenică în condiţii de
semirealitate.
Modalităţile
accesibile

(care

de

acţiune

cele

nu

presupun

mai

frecvente

construirea

scenei

şi

mai
într-o

contextualizare spaţio-temporală pentru protagonist) sunt:
-

tehnica scaunului gol, în timpul căreia protagonistul

(după ce directorul a aşezat în faţa lui un scaun neocupat)
exprimă în cuvinte cu adresă directa (eu-tu) ceea ce simte că e
important să-i spună unei persoane (chiar şi defuncte) care a
deţinut sau deţine o poziţie centrală în lumea sa internă (un
părinte, un mentor, un învăţător, un şef etc.)
-

tehnica întâlnirii protagonistului cu o persoana la care se

raportează în mod conflictual în viaţa sa prezentă (coleg,
prieten, partener, şef etc.), pentru a avea cu acesta un schimb
comunicaţional

(ideatic

şi

emoţional)

sincer

între

egali.

Aşezarea a două scaune faţă în faţă îi permite protagonistului
să se exprime alternativ în rolul propriu şi în rolul altuia. Aici,
directorul, pe lângă faptul că produce ritmarea rolurilor (cerând
succesiv „inversiune”), face ecoul replicilor tocmai exprimate.
Dacă situaţia care trebuie dramatizată cere o precisă
contextualizare spaţio-temporala, se trece la construirea scenei,
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în timpul căreia directorul intervine cu stimuli proprii interviului
in situ. Pe parcursul acestuia, protagonistul va veni din ce în ce
mai mult în contact cu amintirile şi emoţiile asociate lor.
Întrebările din timpul interviului in situ îşi propun să îndrepte
atenţia

clientului

asupra

locului

în

care

are

loc

scena

dramatizată. Totul este important: momentul zilei, mobila,
amplasarea spaţială a obiectelor şi a persoanelor etc. Întrebări
precum: „Unde sunt localizate fereastra, uşa, mobila? Dar
oamenii?” sunt foarte utile şi-i pot ajuta pe client şi pe terapeut
să se încălzească şi să vizualizeze situaţia. Este totodată
interesant şi folositor să i se ceară clientului să acorde mai
multă atenţie anumitor detalii neesenţiale din cadrul scenei. De
exemplu, îi putem solicita să se uite pe fereastra ambientului
creat de el şi să descrie ceea ce vede. La sfârşitul interviului in
situ sunt utile interviurile în inversiune cu obiecte.
Între timp, vor fi utilizate scaune şi perne, materiale
colorate şi alte obiecte de recuzită, care permit structurarea
spaţiului,

dar

şi

popularea

locului

cu

entităţi

cu

care

protagonistul interacţionează.
Scena structurată nu poate avea chiar aceeaşi dezvoltare
care este posibilă atunci când există euri auxiliare. În această
situaţie, verbalizările făcute de fiecare personaj sunt reduse la
esenţă şi servesc la a exprima încărcătura afectivă asociată
relaţiilor ce caracterizează lumea protagonistului. De obicei,
inversiunea de rol cu o persoană poziţionată în scenă foloseşte
la a-i atribui acesteia un gând referitor la protagonist, care
poate da la sfârşit, prin intermediul solilocviului, un sens mai
complet şi mai matur reprezentării sale (sau solilocviul poate
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sugera

directorului

măcar

să

propună

schimbarea

scenei

protagonistului).
În psihodramă, cel mai adesea se întrebuinţează atomul
social. Protagonistul se află în centrul scenei, iar în jurul lui
dispune perne circular, la diferite distanţe de centru. Pernele
pot reprezenta alte persoane (colegi, membri ai familiei etc.),
insuşiri proprii protagonistului (ambiţie, anxietate, nesiguranţă,
competenţă, încredere în sine) ori îndatoririle sale relaţionale,
decurgând din rolurile sociale pe care le posedă (fiu, prieten,
cap de familie, şef de serviciu, angajat).
Pernele pot fi numeroase, dar asta nu va crea confuzii:
de fapt, ceea ce caracterizează şi distinge diferitele entităţi nu e
un discurs, ci însăşi evidenţa aşezării spaţiale. Protagonistul se
exprimă verbal în mod intuitiv şi nu e necesar întotdeauna un
ecou,

ceea

ce

eliberează

directorul

de

o

nouă

sarcină.

Protagonistul vorbeşte doar pentru a explica de ce exista
diversele distanţe sau apropieri ale pernelor în raport cu sine.
Chiar şi aici, la sfârşit, directorul poate cere o oglindă şi o
ajustare a aşezării pernelor, ca urmare a noilor nevoi şi dorinţe
ale protagonistului, percepute în aici şi acum. Un solilocviu
concluziv poate închide parcursul efectuat.
Dar tot atât de bine pot fi puse în scenă amintiri, vise,
dorinţe, reprezentări simbolice: metafore, scene fantastice,
apelând la toate tehnicile clasice ale psihodramei, în funcţie de
abilitatea directorului.
Există

însă

o

dificultate

legată

de

participarea

auditoriului, ca faza finală a unei psihodrame, aşa cum este
descrisă de Moreno: în psihodrama individuală, funcţia de
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director şi cea de auditoriu trebuie asumate de una şi aceeaşi
persoană. Corespondentul participării finale a auditoriului poate
fi, în psihodrama a deux, o intervenţie concluzivă a terapetului,
care îi oferă protagonistului o oglindă ce reflectă ceea ce a
văzut terapeutul pe scenă. El poate sublinia aspectele de
progres

–

în

protagonistul

raport
le-a

cu

punctul

demonstrat

în

de

plecare

momentele

–

pe

care

cele

mai

semnificative ale reprezentării sale dramatice.
În schimb, pare să nu se fi ajuns deocamdată la un
consens deplin în privinţa suficienţei unei atare proceduri.
Astfel, unii psihodramatisti (Boria şi Muzzarelli, 2009) considera
ca e preferabil ca terapeutul să se rezume numai la oglindă.
Pe de altă parte, există voci care pledează – dimpotrivă –
pentru completarea integrării finale cu iniţiativa terapeutului de
a-i împărtăşi clientului experienţe şi trăiri personale. Conform
lui Dalmiro Bustos (1994), cel mai adecvat comportament
pentru

participare (sharing) vine din autenticitatea şi tele-ul

terapeutului. Oricum, în cazul în care se optează pentru o
asemenea

strategie

suplimentară,

împărtăşirea

de

către

terapeut a unora dintre experienţele şi emoţiile sale trebuie
făcută cu mare precauţie. Şi aceasta pentru că, spre deosebire
de relaţia personală dintre protagonist şi ceilalţi membri ai
grupului din psihodrama colectivă, relaţia protagonist-terapeut
din psihodrama individuală rămâne totuşi asimetrică: este
vorba, în fond, despre o relaţie profesională, în care clientul
plăteşte pentru munca terapeutului şi se aşteaptă să se vindece
sau să-şi amelioreze starea datorită faptului că acesta se ocupă
de el. Or, câteodată este util să împărtăşeşti unele aspecte
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privind experienţe şi emoţii proprii, alteori nu (putând fi chiar
dăunător, la o adică). Aşadar – fapt esential –, împărtăşirea /
participarea trebuie să servească întotdeauna clientului şi nu
terapeutului. Iar decizia de a proceda într-un fel sau altul –
după cum previne şi Rosa Cukier – „nu e uşoară, cere o
anumită

umilinţă

în

recunoaşterea

propriilor

nevoi

[ale

terapeutului]” (Cukier, 2007, p. 128).
4. Concluzii
Sintetizând, avantajele unei sesiuni individuale sunt:


sesiunea psihodramatică individuală garantează, înainte de

toate, sentimentul de intimitate şi discreţie, factori care sunt, în
unele cazuri, decisivi pentru a obţine o reală colaborare din
partea clientului;


sesiunea

individuală

poate

permite

un

nivel

de

aprofundare de o intensitate în mod cert superioară sesiunii de
grup - măcar din considerentul că întregul timp este dedicat
unei persoane anume şi problemei sale particulare; acest lucru
poate

face să se ajungă mai rapid la ameliorările dorite (chiar

dacă durata unei sesiuni individuale este redusă la aproximativ
jumătate din durata unei şedinţe de grup, iar costul este
dublu);


demersul individual nu depinde de obligaţiile sau orarul

mai multor persoane,

deci prezintă o flexibilitate sporită în

stabilirea calendarului intervenţiei.
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Anexă:
Parcurs terapeutic în sesiuni individuale –
înfruntarea unei tulburări obsesiv-compulsive: primii
paşi...
Prezentarea cazului
Alin are 30 ani, este primul născut dintr-o familie cu trei
copii, este necăsătorit, lucrează ca asistent universitar la o
facultate cu profil de artă. La vârsta de 24 de ani a intrat prima
oară în circuitul psihiatric pentru acuze asemănătoare cu cele
din prezent, dar de mai mică intenstate şi a urmat un tratament
medicamentos,

consiliere

psihologică

şi

training

autogen.

Afirmativ, simptomele s-au redus în două luni. După patru ani
îşi schimbă domiciliul în alt oraş, treptat simptomele revin şi
datorită amplificării lor, a dificultăţilor de comunicare, de
relaţionare şi funcţionare în rolurile sociale, a crizei în relaţia de
cuplu, apelează la ajutorul nostru.
El este stăpânit de obsesii pe care le analizează permanent
(„sunt asediat de trăiri pe care nu le pot îndepărta voluntar,
deşi realizez ca sunt absurde, mă simt

paralizat”). Se

simte

„înlănţuit” între nesiguranţă, indecizie, ambitendinţă pe de-o
parte şi o rigiditate ritualică care îi ofera o pseudo-siguranţă
interzicând tot ce este neprevăzut pe de alta parte. Este
prizonier al obligaţiei şi interdicţiei fără să poată avea „acces la
spontaneitate”. El are frici obsesive care revin ca reprezentări
(frica de a nu se accidenta în timpul mersului pe strada, frica de
a nu se accidenta în timp ce îşi pune ochelarii pe nas, frica de a
nu se îneca în timp ce mănâncă), face verificări obsesive, are
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ritualuri cu motivaţie fobica (merge într-un anume fel pe stradă
pentru a preveni posibila accidentare) şi ritualuri cu motivaţie
obsesivă (repetă un anume gest de un anume număr de ori ),
are comportamente ritualice de organizare fixă a ambianţei şi în
general este perceput de ceilalţi ca fiind o persoană cu
comportamente stereotipe. Se descrie ca fiind dominat de
angoasă.
Intervenţia

s-a

desfăşurat

în

şedinţe

indiviuale

de

psihodramă cu o cadenţă săptămânală şi o durată de o oră.
Pentru ca vom prezenta întreg parcursul terapeutic al clientului,
sesiunile vor fi prezentate sintetic, insistând mai ales pe
momentele care pun cel mai mult în lumină procesul terapeutic.
Prima sesiune: Să mă descurc de unul singur
Prima sesiune a cuprins familiarizarea cu spaţiul teatrului
de psihodramă şi concretizarea prin intermediul posturii a stării
actuale. A urmat apoi

o reprezentare a „cercului vieţii”. O

circumferinţă ce reprezintă existenţa protagonistului de la 0 la
30 ani, împărţită în părţi egale echivalente cu un interval de
timp de 5 ani. Directorul îl conduce pe protagonist de-a lungul
acestui cerc pornind din prezent spre trecut, cerându-i acestuia
să spună pentru fiecare interval de timp care este lucrul cel mai
important pentru el. Apar astfel în ordine: viaţa erotica, să mă
realizez profesional, să am un loc de munca, formarea
profesională, să fiu cel mai bun, să nu-i supăr pe ai mei, să mă
joc. Fiecare lucru este figurat pe scena cu un obiect (o pernă
colorată) şi i se cere protagonistutui să privească acesta
imagine din balcon.
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Directorul: Te rog să urci în balcon, să priveşti parcursul
existenţei tale şi să alegi momentul pe care ai vrea în mod
deosebit să-l vezi acum: poate fi un moment de echilibru, sau
unul conflictual, o situaţie plăcută sau dureroasă.
Fiind foarte încălzit pratagonistul alege imediat.
Alin: Ştiu, e un moment pe care nu l-am pomenit încă dar
mi-a venit acum în minte privind: am şapte ani şi sunt la lecţia
de vioară.
Aceasta

este

prima

scenă

de

la

care

porneşte

reprezentarea dramatică.
Scena se desfăşoară la şcoală şi contrarolul care creează
dinamica în relaţia cu elevul Alin de şapte ani este profesorul de
vioară.

La

sfârşitul

interviului

in

situ

directorul

propune

inversiune de rol cu un obiect îndrăgit din clasa – o pianină.
Interviul pune în evidenţă cât de suparat este micuţul
căruia nu-i place de fel vioara, dar nu îndrăzneşte să spună asta
pentru că nu vrea să-i supere pe părinţi, mai ales pe tatăl care
a decis pentru el sa înveţe vioara. Scena dezvăluie un conflict
cu profesorul care neavând prea multă exerienţă (primul an de
învăţământ) îşi pierde răbdarea şi îl pedepseşte pe băiat
lovindu-l cu vergeaua peste mână. În acest moment, directorul
cere un solilocviu protagonistului.
Alin: Mi-e frică! Eu am repetat tare mult acasă dar mă dor
tare mâinile şi e aşa de plictisitor... N-aş putea învăţa să cant la
pianină?
Această scenă este văzută şi din perspectiva tatălui.
În această inversiune de rol cu tatăl este stimulată funcţia
mentală de oglindă (tatăl martor al scenei din clasă, inclusiv al
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solilocviului copilului).
În următorul moment directorul propune o întâlnire

cu

tatăl.
Scena se desfăşoară acasă unde are loc o discuţie cu tatăl.
Alin  Tata (pernă): Mi-e teamă să nu vă supăr pe voi şi
vreau să fiu un copil ascultător, să fac totul perfect chiar dacă
nu-mi place.
Tata (Alin)  Alin (pernă): M-aş simţi mult mai bine
dacă mi-ai spune ce doreşti să faci şi dacă nu te-ai tot preocupa
să nu ne superi. Eu şi mama te iubim foarte mult.
Directorul: Reinversiune.
Alin  Tata (pernă): Cred că ar trebui să nu mă mai
iubiţi atât de mult ci să mă lăsaţi să mă descurc singur, pe
picioarele mele.
Directorul solicită o inversiune de rol cu tatăl.
Directorul  Tata: Aţi auzit ce vă spune Alin, că ar trebui
să îl lăsaţi să se descurce singur. Vă rog să îi spuneţi lui Alin un
lucru important pentru el acum, când întâlnirea ajunge la final.
Tata (Alin)  Alin (pernă): Alin, aşa e, într-adevăr mai
bine să te lăsăm să te descurci singur. Să ştii că eu sunt foarte
mândru de tine acum şi mă bucur foarte mult că te-am auzit
spunând asta. Bravo bărbate!
Directorul solicită reinversiune de rol şi îi dă ocazia
protagonistului să audă cuvintele tatălui (directorul însuşi dă
glas rolului tatălui), apoi, revenind la rolul de director, solicită
un solilocviu din partea lui Alin.
Alin: Simt o uşurare şi o... (respiraţie amplă) poftă
de viaţă!
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Directorul îi solicită să arate prin intermediul corpului,
printr-un limbaj nonverbal, ceea ce simte. Protagonistul se
mişcă dezinvolt prin tot spaţiul, în final aşezându-se comod şi
relaxat în acelaşi loc în care la începutul sesiunii se aşezase
crispat, ţinându-şi genunchii strânsi cu mâinile.
Scena se opreşte aici, iar directorul subliniază reîntoarcerea la
realitate.
Directorul (făcându-i o oglindă lui Alin): Văd că ai o cu
totul altă postura decât la începutul şedinţei, că eşti dezinvolt şi
dai dovadă de curaj în a înfrunta momente dificile din trecut, în
a-ţi exprima clar dorinţele.
Oglinda făcută de director are rol integrator şi ţine loc de
participarea auditoriului.
Sesiunea

a

scos

în

evidenţă

crisparea,

anxietatea,

conformismul, imaginea idealizată a tatălui pe care copilul nu
doreşte să-l înfrunte de teama de a nu-i pierde dragostea.
Scopul terapeutic al sesiunii a fost, pe lângă diminurea
anxietăţii şi familiarizarea cu setingul psihodramatic (în faza
iniţială), ca protagonistul să-şi poată exprima clar dorinţele,
chiar dacă contravin părerilor tatălui, să scape de sentimentele
de vinovăţie ca o consecinţă a afirmării propriilor dorinţe, să
dobândească independenţă, siguranţă de sine şi dezinvoltură.
Tehnicile psihodramatice folosite pentru atingerea acestor
scopuri au fost concretizarea, inversiunea de rol cu un obiect,
cu profesorul, cu tatăl, oglinda din rolul tatălui.
A doua sesiune: Să mă pun mai mult în valoare
A doua sesiune a început cu jocuri de mişcare, apoi asumarea
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unei

posturi

şi

decodificarea

ei

(tehnica

dublului).

Reprezentarea scenică a constat într-o sociometrie.
Directorul îi solicită protagonistului să aleagă o persoană
din existenţa sa prezentă care îl simpatizează cel mai mult şi o
persoană care îl antipatizează cel mai mult. Alege un prieten
(Mihai) şi o femeie (Gabriela).
Apoi îi cere să aşeze la mijlocul scenei un scaun (care va fi
locul lui Alin) şi câte o pernă colorată diferit simbolizând pe
fiecare din cele două persoane (Mihai şi Gabriela). Din
interviurile în inversiune rezultă o imagine a protagonistului în
care acesta este pe de-o parte inteligent, cult dar nu se pune
suficient în valoare şi pe de altă parte este crispat şi se simte
foarte stânjenit în prezenţa femeilor.
În această scenă, pe lângă interviurile în inversiune de rol,
dialogul în inversiune, tehnica scaunului gol, directorul a utilizat
tehnica oglinzii din balcon, sugerându-i protagonistului să
privească din afară scena de la vârsta de 38 ani (proiecţie în
viitor).
Directorul  Alin din viitor: Tu eşti o persoana matură,
cu experienţă, te rog să-l priveşti pe cel care ai fost tu la 30 de
ani, e acolo pe scaun şi transmite-i un mesaj care să-i fie de
folos.
Alin din viitor  Alin (scaun): Alin tu eşti bun şi
valoros, dar nu te pui suficient în valoare.
Directorul solicită reinversiune şi Alin revine pe scenă la
locul lui, ascultă mesajul apoi face un solilocviu la solicitarea
directorului.
Alin: Cred că are dreptate, aş vrea să pot să mă pun mai
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mult în valoare şi în plan profesional şi sentimental.
Urmează o a doua scenă (ce decurge din prima), în care
directorul îi propune protagonistului să poziţioneze în spaţiul
scenic,

în

raport

cu

el însuşi viaţa

profesională

şi cea

sentimentală (simbolizate de obiecte intermediare – două
eşarfe diferit colorate) în funcţie de importanta pe care o au
pentru el în momentul prezent. Protagonistul situează mai
aproape viaţa profesională şi într-un plan mai îndepărtat viaţa
sentimentală.
Directorul îi solicită apoi să aleagă o persoană din viaţa lui
reală care să fie reprezentativă pentru fiecare din cele două
domenii. Protagonistul îl alege pe maestrul său (cel care l-a
format ca profesionist şi reprezintă şi în prezent un model
pentru el) şi pe prietena sa (cea care l-a încurajat să vina la
terapie îngrijorată fiind de criza relaţiei în cuplu). Din interviuri
şi dialogul în inversiune de rol rezultă că protagonistul este:
o

o persoană deosebită dar un pic prea timidă (punctul de

vedere al maestrului);
o

preocupat permanent de propria persoană, de propriile

suferinţe şi făcându-şi astfel singur rău (în viziunea prietenei) şi
în plus, prea puţin experimentat în raport cu femeile (tematică
ce revine).
De subliniat este faptul că în inversiune de rol cu maestrul
(persoană talentată, inteligentă, sigură de sine, cuceritoare,
uşor dominatoare), protagonistul devine dezinvolt, sigur de sine
şi spontan. Din acest motiv directorul îşi propune să îl menţină
cât mai mult timp pe protagonist în astfel de inversiuni de rol
stimulând eul actor al protagonistului.
46

Directorul  Alin: Găseşte pe cineva important căruia ai
putea să-i împărtăşeşti ceva ce-ai descoperit despre tine în
experienţa care tocmai s-a încheiat. Îl aşezi pe acest scaun în
faţa ta şi îi spui de ce l-ai chemat.
Alin: Da… fratele meu, Andrei. Te-am chemat pentru că tu
eşti foarte diferit de mine (ai încredere în tine, eşti realizat, ai
deja familie)... şi vreau să-ţi împărtăşesc ceva, să-ţi spun că
am fost surprins de modul în care m-am simţit când am fost în
pielea maestrului... Sigur am fost emoţionat... dar am fost şi
sigur pe mine şi dezinvolt, am simtit că am curaj... chiar şi în
raport cu femeile... apoi m-am simţit important. Poate că n-ar fi
chiar aşa de greu să mă pun în valoare!
Scopul demersului terapeutic al acestei sesiuni a fost
clarificarea imaginii de sine în raport cu rolul profesional şi rolul
de barbat, creşterea gradului de spontaneitate în jucarea
acestor roluri. El a fost atins prin apelul la tehnicile inversiunii
de rol, sociometriei, oglinzii şi a scaunului gol.
A treia sesiune: Vreau să-mi exprim neliniştea şi
furia
În a treia sesiune, pornind chiar de la încălzire (utilizarea
posturii

pentru

exprimarea

trăirilor

şi

decodificarea

lor),

protagonistul îşi verbalizează nevoia de a exprima neliniştea şi
furia, de a nu le mai reprima.
Dupa crearea unor jocuri care au încercat să ofere ocazii
pentru

descărcarea

avioanele

–

cad

agresivităţii

bombele),

(aruncarea

protagonistul

la
face

ţintă,

vin

următorul

solilocviu: „Simt că părţi din mine nu se suprapun într-un
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întreg şi nu ştiu cine sunt eu, mă domină permanent
angoasa”.
În

acest

moment directorul propune reprezentarea

scenică a acestor părţi din sine considerând, în mod simbolic,
întreg spaţiul scenic ca fiind fiinţa protagonistului. Îi cere
protagonistului să reprezinte părţi din sine folosind obiectele
intermediare (perne, eşarfe, tabureţi).
Scena

cuprinde în centru angoasa. Directorul solicită

inversiune de rol cu angoasa.
Directorul  Angoasa (Alin): Angoasa, care sunt părţile
din fiinţa lui Alin care îţi sunt aliate?
Angoasa (Alin)  Director: Comoditatea şi simţul
ridicolului îmi sunt aliate.
Directorul  Angoasa (Alin): Şi care îţi sunt părţile din
fiinţa lui care şi se opun?
Angoasa

(Alin)



Director:

Inteligenţa

şi

simţul

umorului îmi sunt opuse.
Sunt reprezentate pe rând pe scenă Comoditatea, Simţul
ridicolului, Inteligenţa şi Simţul umorului.
În urma desfăşurării acţiunii psihodramatice (interviuri,
dialog în inversiune de rol, autoprezentarea, imaginea în
oglindă) reiese că deşi imaginea de sine se structurează în jurul
angoasei, aceasta nu e prezentă dintodeauna. Ea este prezentă
doar de vreo douăzeci de ani.
veselia,

simţul

umorului,

Cea mai vechi părţi sunt
spontaneitatea

şi

apoi

inteligenţa. Acestea sunt părti care pot lupta împotriva
angoasei, în timp ce comoditatea, simţul ridicolului
sprijinit de neîncredere, o întreţin.
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Integrarea finală se face prin retrăirea unui moment din
copilaria protagonistului, moment în care veselia şi bucuria sunt
cele care se afla în centrul fiinţei.
Faptul că protagonistul are ocazia să retrăiască un
moment de joacă în care bucuria şi veselia sunt prezente, îl
ajută să trăiască sentimente pozitive. Amplificarea trăirilor
pozitive prin intermediul posturii, mişcării (solicitate de director)
intensifică partea de eu-actor care este mai puţin dezvoltată
fiind net surclasată de eul observator al protagonistului.
Alin (solilocviu final): Mă simt uşor, dinamic, bine
dispus, cumva euforic. Şi acesta sunt eu. Poate că aş putea să
fac mai des lucruri, să mă bucur... să nu tot analizez atât.
A patra sesiune: Pot înfrunta anxietatea
Sesiunea debutează cu mărturisirea protagonistului că a
realizat că anxietatea poate fi înfruntată şi că îşi asumă tot mai
mult riscul să o înfrunte. Apoi face referire la sesiunea
precedenta şi arată că l-a influentat pozitiv faptul că în
inversiune de rol cu inteligenţa a descoperit că: „Dacă pot să
privesc angoasa în ochi cu orice risc, o pot stăpâni, euforia e
dată tocmai de momentele în care înfrâng angoasa”.
Pe scenă sunt figurate simbolic trăirile dominante pe care
Alin le-a avut în cursul săptămânii scurse de la ultima întâlnire:
Anxietatea, Echilibrul, Euforia, protagonistul făcând un solilocviu
în jurul fiecăreia.
Directorul

cere inversiune de rol cu anxietatea şi face

interviu în inversiune.
Directorul  Anxietate (Alin): Am văzut că euforia e
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dată de momentele în care Alin reuşeşte să te înfrângă, dar tu,
Anxietate, de ce anume eşti determinată?
Anxietatea (Alin)  Directorul: De interdicţii, de
cenzură, de judecăţile de valoare (mai ales ale părinţilor lui
Alin).
Directorul: Inversiune de rol cu Euforia. Eşti aceeaşi ca
cea pe care a trăit-o aici săptămâna trecută Alin?
Euforia (Alin)

 Directorul:

Nu, acum

sunt mai

construită, atunci eram mai spontană, mai naturală.
Directorul: Reinversiune. Alin ai vrea să mai retrăieşti
euforia aceea naturală, spontană de la şapte ani?
Alin răspunde afirmativ şi directorul face o întoarcere în
timp (paşi înapoi până la vârsta de şapte ani apoi propune
jocuri de copii, pornind de la jocul preferat). Protagonistul este
stimulat şi reuşeşte să intre treptat tot mai bine în rolul de copil
(la început are tendinţa de a ieşi din rol). Sunt jocuri care
descarcă agresivitatea (cowboy-i şi indienii) şi apoi relaxante
dar cu implicare corporală (de-a înotul) în această fază
protagonistul este deja relaxat şi intră foarte bine în rol.
Directorul  Alin: Ne întoarcem la realitate. Acum alege
din imaginile care-ţi trec prin minte care este cea mai
pregnantă...
Alin: Imaginea este – fug spre valurile mării, parcă zbor şi
mă arunc în apa... apoi valurile mă fac să mă rostogolesc pe
plajă..., mă simt că un crab în nisip.
Directorul alege să lucreze asupra acestei metafore. În cea
de-a doua reprezentare psihodramatică pe scena sunt: crabul,
nisipul şi marea. Din interacţiunea dintre aceste trei elemente
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(personificate) rezultă că acest crab stă în nisip pentru că se
simte doar aşa în siguranţă. Îi este frică să înoate în mare
pentru că l-ar putea strivi cu valurile ei şi apoi acolo sunt tot
felul de animale mari şi frumoase.
Marea (Alin)  Crabul: Dar fiecare animal are rostul lui,
delfinul nu poate fi ceea ce este fără tine şi nici tu fără delfin.
Tu eşti un animal de apă, înoată. Nu trebuie să înfrunţi toată
marea ci numai câte un val.
Din dialogul cu nisipul rezultă că între crab şi obiectele de
pe fundul mării este o diferenă: el îşi dă seama de lucrurile din
jur, le percepe.
Nisipul (Alin)  Crabul: Tocmai pentru că eşti o fiinţă
inteligentă vei ajunge să îţi dai seama că poţi să înoţi şi că n-ai
făcut-o. O să regreţi că n-ai făcut-o. Crezi că delfinii nu sunt în
pericol?Tu trebuie să înfrunţi exact acelaşi risc: pe care îl
înfruntă orice fiinţă vie. Nici mai mult, nici mai puţin.
Crabul (Alin)  Nisipul: Cred că ai dreptate, dar am
crezut mereu că nu există decât suprafaţa mării unde înoată
animalele puternice şi frumoase şi fundul mării unde sunt cele
mai neputincioase şi bolnave.
Nisipul (Alin)  Crabul: Dar uită-te la toate animalele
astea: aşa, de jos în sus, nici nu se vede că una e mai jos sau
mai sus; toate sunt egale şi unice, se bucură de aceeaşi lumină.
Crabul (Alin)  Nisipul: Uite că te ascult şi incerc să mă
ridic.
Directorul solicită o ultimă inversiune cu nisipul şi-i solicita
o oglindă.
Directorul  Nisipul (Alin): Spune-i cum îl vezi pe acest
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crab şi apoi transmite-i un mesaj.
Nisipul (Alin)  Crabul: Te văd un pic naiv şi nesigur.
Dar aş vrea să-i spun ceva: Nu te mai compara cu ceilalţi, esti
unic... şi încă ceva: Nu te mai gândi la extreme (suprafaţa mării
şi fundul ei nisipos), bucură-te de lumina care străbate prin
apă, trăieşte bucuria asta.
Directorul solicită reinversiune. Îi dă posibilitatea crabului
(Alin stând cu ochii închişi) să asculte cuvintele nisipului
(reproduse de director, care intră pentru scurt timp în rol) apoi
îi cere lui Alin un solilocviu.
Directorul  Crabul (Alin): Spune-ţi ţie cu voce tare tot
ce simţi în clipa asta.
Crabul (Alin): Mă simt bine, chiar bine!
Directorul  Crabul (Alin): Arată-mi te rog printr-o
postură sau o mişcare cât de bine te simţi.
Alin, în inversiune de rol cu crabul, face câteva rotiri pe
scenă cu o mimică destinsă, surâzând.
Directorul  Crabul (Alin): Acum, te rog sa ieşi din rol!
Directorul  Alin: Te rog să vii aici, pe marginea scenei,
să priveşti scena şi să spui ce din viaţa ta reală reprezintă
fiecare element din această imagine simbolică
Alin: Crabul e fiinţa mea întreagă, nisipul e inteligenţa
mea, marea e creativitatea mea, forţa creatoare.
Directorul  Alin: I-ai putea împărtăşi cuiva experienţa
pe care tocmai ai trăit-o?
Alin: Da, prietenului meu, Mihai.
Directorul modifică lumina şi aşează un scaun gol în faţa
lui Alin.
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Directorul  Alin: Aici este prietenul tău Mihai, spune-i
tot ce vrei să-i spui despre tine.
Alin  Mihai (scaun): Vreau să-ti spun că... am
descoperit că ceea ce mă împiedică să mă bucur de viaţă este
faptul că eu gândesc doar în extreme, dacă nu sunt cel mai bun
atunci înseamnă că nu sunt bun de nimic şi nu merită să fac
mare lucru.. şi asta e greşit.. nu-i adevărat... pot fi creativ şi
mă pot bucura de asta fără să mă tot compar cu ceilalţi...
comparaţia asta mă inhibă... până la urmă important e că POT
FI... Şi asta mă face să mă simt tare bine...!
Sesiunea se încheie aici.
Scopul

terapeutic

–

scăderea

anxietăţii

şi

trăirea

spontaneităţii, a exaltării, a fost atins înca din faza de încălzire
când se obţine o descărcare a agresivităţii şi apoi bucuria
utilizării intense şi relaxate a corpului (înotul). Punctul maxim al
acestei trăiri este atins în activitatea „aruncarea în valuri” când
are loc un catharsis abreactiv datorită concretizării mişcării
valurilor (o bucată mare de pânză lucioasă). Apoi munca în
simbol aduce o nouă clarificare a imaginii de sine, evidenţierea
deficienţelor

şi

găsirea

soluţiilor

(cu

efect

de

catharsis

integrator).

A cincea sesiune – Clarificare
A cincea sesiune debutează cu o discuţie pornind de la
mărturisirea protagonistului privind efectul puternic pe care l-a
avut asupra lui activitatea cu imaginea metaforă a crabului, şi
ce bine se simte atunci când poate intra în pielea copilului care
a fost. Directorul propune o scurtă încălzire pornind de la jocuri
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de copii apoi solilocviu şi interviu în inversiune cu un obiect:
„mingea”. În final îi solicită protagonistului să aleagă o imagine,
cea mai pregnantă care-i vine în minte în urma experienţei
trăite, şi să identifice un sentiment legat de această imagine.
Alin  Director: Scena este acasă, singur, aşteaptă să
vina părinţii de la serviciu şi îmi e foarte milă de ei.
Se aduc în scenă personajele: mama şi tata, Alin copilul de
şase ani.
Din interviurile în inversiune rezultă existenţa unui conflict
latent, nemanifest, între părinţi. Directorul creează posibilitatea
unei întâlniri între cei doi soţi (prin aşezarea a două scaune
faţă în faţă şi inversiuni succesive de rol) din care rezultă că
există o distanţă provocată de necomunicare, de prejudecăţi, de
sfială, de timiditate. Ajung să recunoască faptul că deşi ar fi mai
bine să se despartă, rămân împreună datorită simţului datoriei,
faptului că există copii. Directorul îi solicită apoi lui Alin să fie
martorul acestui dialog al părinţilor. El însuşi, pentru scurt timp,
intră în pielea personajelor, dându-le voce cât mai diferenţiat şi
expresiv, pentru a face mai veridică scenă. Când face acest
lucru specifică faptul că va ieşi pentru câteva clipe din rolul de
director pentru a da viaţa personajelor. Apoi revine pe
marginea scenei intrând iar în rolul de director.
Directorul  Alin: Spune tot ce simţi şi ce îţi trece prin
minte acum că ai auzit ce-şi spun.
Solilocviul lui Alin de şase ani: Simt că mi-e frică, sunt
furios, simt tensiune şi simt că mi-e milă de ei, aş vrea să fac
ceva pentru ei.
Directorul: Tu Alin la şase ani eşti prea mic să poţi face
ceva să-i ajuţi. Să vedem dacă Alin cel care vei fi tu peste ani,
la treizeci de ani poate să faca ceva.
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Directorul propune reinversiune cu Alin adult.
Directorul  Alin (adult): Urcă în balcon, priveşte scenă
acesta cu Alin la şase ani care asistă neputincios la o discuţie a
părinţilor apoi transmite fiecăruia câte un mesaj.
Alin (adult)  Alin (copil): Până acum ai simţit doar
tensiune fără să şti de ce, acum în sfârşit asişti la o discuţie
deschisă, e mult mai bine să şti de ce simţi o tensiune... lasă-i,
se descurcă ei.. sunt adulţi.
Alin (adult)  Părinţii: Eu cred că ar trebui să divortaţi
fiecare din voi să îşi refacă viaţa cât sunteţi tineri. Poate eraţi
prea fără experienţă când v-aţi căsătorit. Acum ar fi bine să vă
despărţiţi... nu vă gândiţi aşa la copii; pentru ei e mai greu să
simtă ameninţarea şi tensiunea... pentru copii e mai bine să vă
vadă multumiţi pe fiecare.
Directorul solicită un solilocviu din balcon.
Alin (adult): Simt o foarte mare uşurare, mă simt bine!
Directorul: Ai putea pune un titlu acestei scene?
Alin: Clarificare!
Sesiunea se încheie în acest moment. Urmează o scurtă
oglinda a directorului.
Scopurile terapeutice: identificarea surselor de anxietate,
cenzura

şi

importanţa

ei,

scăderea

anxietăţii,

creşterea

spontaneităţii în jucarea diferitelor roluri, activarea eului actor
şi armonizarea lui cu eul observator, au fost atinse prin
utilizarea masivă a comunicării non-verbale, a inversiunii de rol,
tehnica întâlnirii, oglinda, balconul.
Rezultate şi concluzii
După doar cinci şedinte, comportamentul subiectului s-a
modificat simţitor: nu mai este atât de crispat, posturile sunt
relaxate,

mersul

este

firesc.

Anxietatea

s-a

diminuat
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semnificativ. A crescut starea de bine subiectiv, spontaneitatea
în asumarea diferitelor roluri. Nu a mai apărut frica obsesivă de
a se accidenta pe stradă sau atunci când mănâncă, ritualurile sau diminuat. Subiectul a reuşit să stabileasca legături mai
eficiente între diversele instanţe şi dimensiuni ale sinelui. Eul
actor şi eul oservator se află într-un raport mai armonios.
Corpul, gândirea, emoţiile au gasit legături eficace şi o integrare
mai echilibrată. S-a mărit repertoriul comportamentelor prin
dezvoltarea

adecvată

a

rolurilor.

S-a

modificat

pozitiv

capacitatea de relaţionare cu ceilalţi. Corpul este eliberat
progresiv de neplăcerile legate de simptomatologia somatică,
sunt reinvestite funcţiile sale specifice: cele de instrument şi
vehicul al interacţiunilor şi relaţiilor, de sursă a senzaţiilor şi
emoţiilor.
Ca metode de evaluare am utilizat Scala Yale-Brown de
evaluare a obsesiilor şi compulsiilor, testele de anxietate
S.T.A.I.1

şi

S.TA.I.2,

aplicate

comparativ

la

începutul

parcursului terapeutic şi la finalul celor cinci sesiuni. Am urmărit
comportamentul şi mecanismele mentale relevate. Fiecare
şedinţă a fost înregistrată.
Sesiunile de psihodramă vor continua folosind un eu
auxiliar, pe care protagonistul este pregatit deja să îl accepte şi
este dispus ca în viitorul apropiat să fie inserat chiar într-un
grup de terapie.
Este doar o etapă într-un parcurs mai lung, dar care –
credem – poate reliefa pentru colegii psihodramatişti utilitatea
sesiunilor individuale de psihodramă în ciuda

dificultăţilor, a

creşterii gradului de complexitate, a implicării directorului.
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CONŞTIENT ŞI INCONŞTIENT ÎN REPRODUCEREA
MODELELOR ÎNVĂŢATE ÎN FAMILIA DE ORIGINE
Angela IONESCU
De multe ori în relaţiile sociale sau de familie oamenii se
regăsesc făcând sau trăind lucruri care parcă nu au legătură cu
contextul actual, care sunt inexplicabile sau greu de legat de
ceea ce se întâmplă în prezent. Este ca şi cum acţionează fără a
judeca înainte care sunt consecinţele reacţiilor sau faptelor lor,
punând în funcţiune un mod de a fi sau de a face cvasiautomat.
Întrebaţi uneori ce au intenţionat să obţină sau cum îşi
motivează comportamentul, nu găsesc argumente reale care să
se potrivească cu filosofia de viaţă pe care o afirmă, sunt
incomodaţi de întrebare, ori oferă explicaţii care nu rezistă la o
analiză mai atentă. Cei care se află într-un travaliu de
autocunoaştere sau psihoterapeutic au ocazia în astfel de
momente să identifice sau să recunoască patternuri de reacţie
(emoţională sau comportamentală) pe care le poartă cu sine şi
pe care le actualizează în familia actuală. Verificând ce anume
au trăit părinţii când erau mai tineri sau în copilărie pot realiza
că povestea lor se repetă din generaţie în generaţie, ca o
moştenire dusă mai departe. Până când acest lucru nu este
adus la lumină, asumat şi iertat atunci când a generat durere,
automatismul continuă şi este transmis mai departe generaţiilor
care urmează. Modurile de comunicare, de implicare, de trăire a
intimităţii, de raportare la soţ/soţie, prieteni sau la copii sunt
toate lecţii învăţate în familia de origine.
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Mitul conform căruia copilul (şi cu atât mai puţin fătul) nu
ştie, nu simte nimic şi prin urmare nu este afectat în nici un fel
de ceea ce i se întâmplă s-a dizolvat demult. Afirmaţiile
psihologilor în acest sens sunt încă primite de multe ori cu
rezervă şi suspiciune şi pentru că a accepta că nou-născutul sau
copilul mic care plânge are suferinţe reale şi este marcat de ele
ar însemna pentru mulţi adulţi asumarea unui disconfort, al
unui sentiment de incapacitate sau al vinovăţiei. De fapt,
perioadele timpurii şi mai ales cele preverbale, înaintea folosirii
cuvintelor, sunt perioade în care individul funcţionează în primul
rând senzorial. El înregistrează fidel şi intens tot ceea ce se
petrece în jur, dar nu sub forma conceptelor, istorisirilor, a
imaginilor descriptive, aşa cum o fac adulţii, ale căror amintiri
pot fi povestite ca un film sau ca o nuvelă. Copilul foarte mic se
impregnează mai ales corporal şi emoţional cu senzaţii specifice
mediului în care vine pe lume şi în care creşte. Poate întâlni
stimuli plăcuţi, o atmosferă liniştită, prezenţe calde şi grijulii
care îi oferă o stare de destindere şi confort. Dar poate nimeri
într-un mediu tensionat, încărcat de ostilitate sau nepăsător
care să-l facă să trăiască disconfort, nelinişte şi încordare. Mai
ales dacă situaţiile de o anumită coloratură afectivă durează sau
se

repetă

frecvent, acestea

îi devin

familiare

şi pot

fi

considerate ca un imprinting pe care îl va purta cu sine toată
viaţa şi de care cel mai adesea nu este conştient. Mai târziu, în
viaţa adultă aceste amprente sunt responsabile pentru multe
dintre situaţiile pe care nu ni le putem explica apelând la
raţiune.
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De foarte multe ori în relaţiile semnificative, în relaţia de
cuplu sau în familia actuală adulţii rămân ancoraţi de modelele
din familia originară, repetând aproape fidel, dar inconştient
reacţii, patternuri, gesturi interiorizate acolo. Adesori acest
lucru se petrece atunci când familia şi istoria ei sunt acceptate,
privite ca elemente pozitive şi constructive şi cel în cauză se
doreşte un continuator conştient al tradiţiei pe care o poartă
mai departe. Dar acelaşi lucru se petrece şi atunci când
persoana nu îşi pune problema a ceea ce vrea să păstreze sau a
ceea ce vrea să debaraseze dintre lucrurile care i-au fost
transmise în familie şi acţionează automat, în virtutea celor
învăţate de-a lungul vieţii. Alteori, oamenii încearcă deliberat să
facă exact opusul a ceea ce au văzut şi au trăit în familia de
origine, tocmai pentru că legat de aceasta au experimentat
suferinţă, durere, ruşine. Paradoxal şi acesta rămâne tot un
mod de ancorare în modelele moştenite, deoarece ele rămân în
continuare punctele principale (chiar dacă negative) de reper şi
cel mai adesea persoana este mai atentă la ele, pentru a nu le
repeta, şi pierde din vedere alte aspecte importante din viaţă.
Un alt paradox se manifestă atunci când, la prima vedere,
partenerul (partenera), cei apropiaţi au fost aleşi tocmai pentru
a nu retrăi alături de ei dramele din copilărie, dar la nivel
profund, relaţiile sunt structurate şi funcţionează refăcând
acelaşi tip de trăiri. Aceste jocuri sociale sunt mai mult sau mai
puţin conştiente la moştenitori, iar acest tip de „inconştienţă”
nu are aceeaşi natură cu inconştientul freudian. Una reiese din
analiza sociologică, celălalt din psihanaliză unde ne referim la
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diferite rezistenţe - deci abordarea lor necesită modalităţi de
lucru complementare.
Analiza traiectoriilor sociale şi a strategiilor familiale se
sprijină pe referinţe teoretice extrase din sociologia reproducerii
şi

a

mobilităţii

sociale.

Dacă

ele

pot

suscita

rezistenţe

ideologice, legate de etnocentrismul de clasă, acestea nu sunt
echivalente

cu

mecanisme

de

apărare

precum

refularea.

Încorporarea obişnuinţelor şi non- conştientul ca proiecţii
imaginare pe care le fac părinţii asupra copiilor lor sunt
inconştiente. Dar atunci când cele două se conjugă, atunci când
dorinţa exprimată de reuşita socială se încheagă pe o rivalitate
inconştientă, frontierele între non-conştient şi inconştient nu
mai sunt atât de clare. Acestea sunt punctele de ancorare
important de atins. (Gaulejac, 1999). În lucrul practic,
conştientizarea determinanţilor sociologici şi a mecanismelor de
apărare

este

progresivă.

Participanţii

la

grupuri

de

autocunoaştere care nu au nici o formaţie sau experienţă în
acest tip de travaliu explorativ, nu văd, de pildă, în ce fel istoria
lor familială este marcată de fenomene sociale generale precum
evoluţia

demografică,

transformările

structurilor

familiale,

trecerea de la rural la urban, creşterea globală a nivelului de
viaţă, dezvoltarea fenomenului de salariat, evoluţia statutului
femeilor, democratizarea accesului la învăţământul superior. De
fapt, aceste transformări structurale ale societăţii traversează
ansamblul

familiilor

şi

au

impact

asupra

traiectoriilor

individuale. Mai departe, subiecţilor le este dificil să sesizeze
cum istoria lor personală este amprentată şi jalonată de
evenimente, prejudecăţi şi modele din familia originară. Ceea
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ce este prezentat de multe ori în poveştile de viaţă ca produs al
alegerii sau al rupturilor individuale, nu este de fapt decât
expresia, la nivelul individului, a transformărilor structurale ale
societăţii

şi

al

punerii

în

practică

a

transmisiilor

transgeneraţionale. Între scena inconştientă şi scena socială,
ordinea simbolică se construieşte ocupând locul acestei rupturi,
instaurând legea, limbajul, cuvintele, valorile, sacrul care, aşa
cum scrie E. Enriquez (1983): aminteşte fiecărui om că
aparţine (…) ordinii generaţiilor; că actele sale nu îi aparţin, dar
aparţin familiei sale, clanului său, totemului său, că existenţa sa
nu a fost posibilă decât pentru că la începuturile lumii
strămoşul(şii) său (sau ai săi) au pronunţat cuvintele şi au
îndeplinit actele care au dat naştere liniei căreia îi aparţine”
(Enriquez, 1983).
Grupul de autocunoaştere poate da ocazia participanţilor
să intre direct în contact cu reprezentarea înscrierii lor în istorie
şi în arborele genealogic. Aceasta permite în egală măsură
reperarea

singularităţii

individuale,

a

locurilor

parcursului,
fiecăruia

în

a

particularităţilor

sistemul

familial.

De

exemplu, el revelează destul de repede relaţiile privilegiate care
unesc generaţii diferite. Astfel, vedem apărând relaţii speciale
între tată-fiică sau mamă-fiu ce pot să se repete mai multe
generaţii, punând în evidenţă repetarea conflictelor oedipiene
de la o generaţie la alta. Ca şi genograma, utilizată de
specialiştii

în

terapie

familială,

diverse

tehnici

precum

genodrama pot fi utilizate pentru a pune în evidenţă procesele
de identificare şi de contraidentificare, relaţiile interpersonale,
sentimentele diferite ce caracterizează legăturile dintre membrii
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familiei. Pot fi utilizate şi în perspectivă psihogenealogică pentru
a repera repetiţia accidentelor, bolilor, simptomelor sau a
cerceta sindromul de aniversare. Este un prilej important pentru
individ de a-şi pune întrebări despre propriul destin şi despre
ce îl determină. Pe de o parte, pare împins de dorinţa de a se
constitui ca el-însuşi, de a câştiga autonomie, de a-şi afirma o
existenţă proprie, de a-şi dezvolta creativitatea, de a-şi exersa
libertatea. În zilele noastre pare tot mai mult că sistemul primar
de referinţă este mai puţin grupul familial şi mai mult individul
şi construirea identităţii sale. Fiecare încearcă să îşi elaboreze
singularitatea pe cont propriu, în faţa celuilalt, într-un joc
intersubiectiv unde oferă o imagine care îi dă consistenţă şi
recunoaştere. Dar şi aşa, fiecare are nevoie de celălalt pentru a
exista ca entitate, pentru a-şi revela identitatea sa profundă. Pe
de altă parte, fiecare persoană se înscrie într-o descendenţă la
încrucişarea a două linii, este element al unui ansamblu care îl
defineşte ca un „moştenitor” a cărui vocaţie este de a transmite
ce a primit de la generaţiile precedente, adaptând această
moştenire la evoluţia lumii care îl înconjoară. Produs al celor
care îl preced, el este invitat la rândul său să dea naştere altor
urmaşi

care

se

vor

înscrie

într-un

proiect

continuu

de

transmitere.
Transmiterea nu este însă decât rareori una limpede,
explicitată şi coerentă. Travaliul de autocunoaştere încearcă să
clarifice

astfel

de

aspecte

pentru

a

facilita

opţiunile

şi

schimbarea în acord cu esenţa individului. De foarte multe ori
înscrierile care vin dinspre social sunt şi ele engramate la
niveluri de conştientizare diferite, în funcţie de modul şi timpul
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în care s-au constituit. Putem deci vorbi despre trei niveluri
distincte: nivelul inconştient (cel descris de psihanaliza clasică
ca sediu al energiei psihice şi al pulsiunilor), nivelul nonconştientului sau al neconştientizaărilor (unde se află întipărite
mesaje transgeneraţionale şi care se află undeva între celelalte
două) şi nivelul conştientului (care conţine opiniile şi afirmaţiile
noastre actuale şi care corespunde socialului în care trăim).
Travaliile de autoexplorare şi de autocunoaştere merg în
direcţia accesării unor astfel de conţinuturi. Ele sunt concepute
şi realizate diferenţiat în funcţie de elementele cărora li se
adresează. Explorarea inconştientului şi explorarea sociologică
nu pot urma aceleaşi căi. Există deci o limită în posibilitatea de
a le aprofunda simultan pentru că modalităţile de ascultare
necesare sunt parţial incompatibile. Suntem aici în faţa unei
probleme complexe legate de procese care sunt în acelaşi timp
complementare, antagoniste şi contradictorii (Morin, 1990). Pe
de o parte apărările inconştientului sunt redutabile. El îşi poate
disimula dorinţele sau traumele sub aparenţe ireproşabile.
Capacităţile sale de raţionalizare, deplasare, reprimare sunt
infinite. Ficţiunea şi realitatea se inversează uneori până acolo
încât prima pare mult mai verosimilă decât cea de-a doua (de
exemplu, angajamentul pentru „cauze nobile” acoperă adeseori
tendinţe

sadomasochiste

care

sunt

obiectul

unei

refulări

masive). O contradicţie poate apărea în orice moment între o
interpretare de tip psihanalitic şi o investigaţie de tip sociologic.
Pentru a depăşi această contradicţie este bine să dejucăm
capcana dublă a „fantasmei radicale” şi a „realului omnipotent”
(Gaulejac, 1996). Capcana fantasmei constă în a interpreta
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relatările ca expresii pur subiective care nu revelează decât
trăirea interioară a subiectului, dorinţele, fricile lui, conflictele
inconştiente. Capcana realului, în sens invers, ar însemna să
luăm în considerare doar dimensiunea factuală a poveştii, ca
dând informaţii asupra realităţii contextului, realitate a cărei
veridicităţi ar fi convenabil să o verificăm în confruntarea cu alte
poveşti. Sunt elemente care apar adesea pregnant în grupurile
de autocunoaştere. Provocarea pentru terapeut şi participanţi
este aceea de a depăşi contradicţia dintre fantasmă şi realitate,
dintre subiectivitate şi obiectivitate printr-o atenţie susţinută
acordată subiectului şi individualităţii sale. El are nevoie să fie
ajutat treptat să înţeleagă erupţia fantasmei în construcţia
poveştii sale şi raportul cu situaţiile concrete din istoria sa de
viaţă.

Între

istoria

reală

şi

povestea

fantasmatică

care

populează psihismul, subiectul se (re)construieşte încercând să
facă ordine între elementele diferite care l-au compus, să le
integreze într-o formă convenabilă pentru sine. Se urmăreşte
astfel ancorarea în realitate, dincolo de iluzie şi fantasmă, în
prezent, dincolo de fantomele trecutului sau de visele despre
viitor.
Pentru Castoriadis (1975), esenţa alienării constă în
dominarea subiectului de către un imaginar care şi-a arogat
funcţia de a defini realitatea şi dorinţa ei. Deci nu doar
conflictele între pulsiuni şi realitate împiedică subiectul să se
realizeze, dar şi efortul de degajare de sub dominaţia unui
imaginar trăit ca „mai real decât realul”. Dacă acest travaliu se
realizează fără a fi bine înţeles şi numit el se manifestă
energofag. Ceea ce caută de fapt persoana şi are nevoie să îşi
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dea seama de acest lucru, este un alt raport între conştient şi
inconştient, între realitate şi imaginar, între viaţa interioară şi
confruntarea cu alteritatea. Un subiect autonom este cel care
ajunge să ştie să îşi recunoască propria dorinţă şi devine, deci,
capabil de cunoaştere şi de discernământ, de a recunoaşte un
altul care doreşte să-l subjuge şi de a se afirma în faţa lui.
Conştientizarea poate fi astfel poarta deschisă către
posibile schimbări, de data acesta voluntare, care să permită
celor implicaţi să cunoască şi să înţeleagă ce s-a întâmplat şi să
aleagă să procedeze la fel sau în alt fel, mai potrivit cu opţiunile
lor actuale.
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Aplicaţii ale psihodramei
PSIHODRAMA – METODĂ DE INTERVEŢIE ÎN
GRUPURILE DE PĂRINŢI AI COPIILOR CU DIZABILITĂŢI
Speranţa MUNTEANU (DRAGOMIRESCU)
Moto:
„Dumnezeu ascultă doar şi te lasă pe tine /
Să faci singur ce e de făcut./
Aşa că te rog să mă asculţi, numai să mă auzi./
Şi de vrei să vorbeşti, aşteaptă doar un pic/
Ca să-ţi vină rândul – şi te voi asculta eu pe tine.”
(Autor necunoscut)
Rolul de părinte este cea mai importantă şi solicitantă
slujbă, iar în cazul copiilor cu dizabilităţi acest rol devine şi mai
dificil. În acest sens este necesară sprijinirea părinţilor prin
includerea într-un program de consiliere / psihoterapie. Prin
intermediul consilierii şi psihoterapiei părinţii sunt ajutaţi să
accepte dizabilitatea copilului, să înţeleagă nevoile, limitele
copilului, şi de asemenea învaţă să pună accent pe ceea ce este
şi ce poate face el, pentru a-l sprijini atât cât este posibil să
progreseze.
Un alt obiectiv al intervenţiei psihoterapeutice poate fi
sprijinirea părinţilor în ceea ce priveşte controlul stresului, astfel
comportamentul acestora faţă de copiii lor se modifică şi îi ajută
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să-şi menţină preţuirea de sine în ceea ce priveşte rolul lor de
părinţi. Rolul intervenţiei psihoterapeutice este esenţial în
diminuarea simptomelor de anxietate şi depresie ce apar la
aceşti părinţi, şi în creşterea nivelului de adaptare la viaţa
socială şi emoţională. Însă, pentru toate acestea ei trebuie să
aibă curajul şi deschiderea pentru a cere ajutorul.
Am

considerat

necesară

încercarea

de

a

evidenţia

efectele psihodramei în lucrul cu părinţii care au copii cu
dizabilităţi în ceea ce priveşte anumite caracteristici psihologice
ale personalităţii lor. Astfel, am urmărit valorificarea propriei
persoane, acceptarea diferenţelor propriului copil, însuşirea
celorlalte roluri ca cel de partener, cel de persoană activă în
societate, a rolului de gen, dar şi mărirea empatiei, a gradului
de susţinere a celuilalt, decentrarea de pe propriile probleme şi
formarea unui grup de suport al acestor părinţi.
În lucrul cu adulţii, punerea în scenă a unor istorii
imaginare sau autobiografice constituie o ocazie pentru a
experimenta noi modalităţi de relaţionare pentru relevarea
aspectelor sinelui ascunse sau mascate. Aceasta reprezintă o
oportunitate de a lua contact imediat cu conflictualitatea
intrapsihică care odată externalizată şi recunoscută pe scenă va
fi ulterior conştientizată.
Argumente

în

sprijinul

constituirii

grupului

terapeutic
Pornind

de

la

ideea

că,

în

perioada

copilăriei

şi

adolescenţei un factor important ce condiţionează dezvoltarea îl
constituie mediul familial, efectele care apar asupra părinţilor
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ca urmare a dizabilităţii copilului constituie o temă care este
necesar să fie analizată. Familia este grupul primar şi în acelaşi
timp „mediul intim” de dezvoltare, de care depinde în cea mai
mare măsură calitatea vieţii şi dezvoltării copilului.
Analiza nevoilor acestor părinţi evidenţiază necesitatea
unei intervenţii psihoterapeutice, în vederea creării unor supape
de

descărcare,

agresivităţii,

a

creşterii

depresiei,

stimei

anxietăţii,

de
a

sine,

a

depăşirii

diminuării
frustrărilor,

depăşirea sentimentului de vinovăţie, dar mai ales în ceea ce
priveşte

adaptarea

la

nevoile

copilului

şi

acceptarea

lui

necondiţionată prin conştientizarea „handicapului” copilului şi al
propriului handicap.
Principii care stau la baza funcţionării grupului de
terapie
„Când grupul de terapie se concentrează pe aici şi acum,
cresc puterea şi eficienţa” (Yalom).
În grupul de părinţi constituit s-a plecat de la premisa
actului altruist. Victor Frankl (apud. Yalom, 2008) consideră că
sensul vieţii apare, nu poate fi urmărit deliberat. Semnificaţia
vieţii

este

întotdeauna

un

fenomen

derivat

care

se

materializează doar atunci când ne obiectivăm, când am uitat
de noi şi suntem absorbiţi de cineva sau ceva din afara noastră.
Centrarea pe semnificaţia vieţii şi cea pe altruism sunt
componente deosebit de importante în grupuri de adulţi care se
plâng că şi-au pierdut sensul sau sunt scufundaţi într-o
autoabsorbire morbidă.
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„Fiecare persoană poate fi agent terapeutic pentru o altă
fiinţă umană” (Moreno). Plecând de la acest principiu, fiecare
participant al grupului poate beneficia de relaţii cu ceilalţi şi
poate contribui la creşterea şi bunăstarea altor membri ai
grupului.

Astfel, putem vorbi despre influenţa biunivocă

individ–grup: pe de o parte individul duce la creşterea şi
dezvoltarea grupului şi individualizarea acestuia, iar pe de altă
parte grupul influenţează explorarea şi creşterea fiecărui
membru. Prin feed-back şi auto-observaţie membrii grupului
devin martori mai buni ai propriului comportament, dar şi
evaluează impactul acelui comportament asupra sentimentelor
şi opiniilor pe care ceilalţi le au despre ei.
Un alt principiu care a stat la baza funcţionării grupului
terapeutic al părinţilor este cel de învăţare interpersonală.
Aceasta presupune alte trei concepte:
a)

importanţa

relaţiilor

interpersonale

–

stabilirea

legăturilor de tele din interiorul grupului, aceasta fiind
o copie a matricii iniţiale mamă-copil, acest pattern de
relaţionare transferându-se asupra tuturor relaţiilor
ulteriore; cu alte cuvinte, nici unui om, cu atât mai
mult cu cât el se află într-un grup terapeutic, nu îi
sunt indiferente relaţiile cu ceilalţi.
b)

experienţa emoţională corectivă – Franz Alexander
(apud. Yalom, 2008) o defineşte ca fiind expunerea
pacientului la situaţii emoţionale pe care acesta nu
le-a putut gestiona în trecut, dar de data aceasta întro circumstanţă favorabilă, astfel încât el să poată
repara influenţa traumatică din experienţa anterioară,
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acest lucru realizându-l cu ajutorul consensual al
celorlalţi membri. Astfel, terapia este emoţională, cât
şi corectivă pentru că deşi permite individului în grup
să

trăiscă

spontan

şi onest

relaţiile

cu

ceilalţi,

stimulează şi capacitatea de reflexie, astfel experienţa
emoţională devine una terapeutică.
c)

grupul ca microcosmos social – membrii grupului
încep să fie ei înşişi şi vor interacţiona cu ceilalţi
membri aşa cum interacţionează cu cei din sfera lor
socială, vor crea în grup acelaşi univers în care au
trăit

întotdeauna

microcosmos

(Yalom, 2008). Conceptul de

este

bidirecţional:

nu

numai

comportamentul exterior devine manifest în grup, dar
şi comportamentul învăţat în grup ajunge să fie
manifestat în mediul social şi apar modificări ale
comportamentului şi în afara grupului.
Transferul,

privit

ca

formă

specifică

de

distorsiune

interpersonală este îndreptat spre eurile auxiliare şi este
analizat în procesul terapiei.
Aplicaţiile psihodramei în grupul de părinţi
Înfiinţarea grupului terapeutic de părinţi ai copiilor cu
dizabilităţi a fost iniţial una experimentală, susţinută în cadrul
unui Club de părinţi în care activitatea frecventă era cea de
informare şi consiliere a părinţilor. Pentru că acest Club
necesita invitaţii către părinţi în care se anunţa tema discutată,
am ajuns la concluzia că fiecare întâlnire va avea un nume.
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Astfel a apărut ca o structură a întâlnirilor de psihodramă,
concretizându-se într-un plan terapeutic cu următoarele teme:
1. Încredere şi cunoaştere
2. Aproape de familia mea
3. Lumea dorinţelor
4. Darul din sufletul meu
5. Retrospectivă şi perspectivă
6. Aproape de mine pentru a fi aproape de copilul
meu
7. Mama – univers multidimensional
8. Întâlnirea
9. Celălalt – ce poate să-mi ofere, ce pot să-i ofer
10. Planuri de viitor
Următorul

pas

a

constat

în

stabilirea

obiectivelor

terapeutice:


sprijinirea

părinţilor

în

ceea

ce

priveşte

controlul

stresului, astfel comportamentul acestora faţă de copiii
lor se modifică şi îi ajută să-şi menţină preţuirea de sine
în ceea ce priveşte rolul lor de părinţi;


diminuarea simptomelor de anxietate şi depresie ce apar
la aceşti părinţi şi

creşterea nivelului de adaptare la

viaţa socială şi emoţională;


valorificarea propriei persoane, găsirea de sprijin în
exterior pentru a ajunge la rezervele interioare;



acceptarea diferenţelor propriului copil, conştientizarea
dizabilităţii copilului şi a propriului „handicap”;



însuşirea celorlalte roluri ca cel de partener, cel de
persoană activă în societate, a rolului de gen;
71



mărirea empatiei, a gradului de susţinere a celuilalt,
decentrarea de pe propriile probleme şi formarea unui
grup de suport al acestor părinţi.
Şedinţele s-au desfăşurat cu o frecvenţă de una la 3

săptămâni, cu o durată în medie de 2 ore şi a fost un grup
închis, cu părinţii copiilor cu dizabilităţi vizuale şi asociate. Pe
parcursul şedinţelor tot timpul a fost un terapeut stabil cu
formare în psihodramă şi un coterapeut, unul din colegii
psihologi ai centrului, care nu aveau formare în psihodramă, dar
care au fost instruiţi ca euri auxiliare.
1. Încredere şi cunoaştere
Prima

şedinţă

a

avut

ca

scop

stabilirea

relaţiei

terapeutice, a încrederii participanţilor în terapeut şi în ceilalţi
membri, a intercunoaşterii şi descoperirii celuilalt, odată cu
familiarizarea cu tehnica psihodramatică. Spre surprinderea
noastră, reacţiile participanţilor la grup au fost favorabile încă
de la început, cu complianţă bună la metoda psihodramatică.
Structura primei şedinţe a respectat paşii unei şedinţe de
psihodramă clasică fără protagonist, în care fiecare membru a
avut timpul său:
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-

Luarea pulsului/situaţia fiecăruia

-

Activare psihomotorie

-

Inserarea unei persoane noi în grup

-

Reverie dirijată

-

Stimularea Eului actor/Interviul în inversiune

-

Exprimarea aşteptărilor

-

Salutul de final

Ca

tehnici

s-au

folosit

amplificare, de susţinere,

dublul

–

investigativ,

de

inversiunea de rol şi solilocviul. În

folosirea dublului, participanţii au întâmpinat dificultăţi în
exprimarea empatiei faţă de celălalt. Directorul şi coterapeutul
au exersat această tehnică pentru a-i încuraja pe participanţi.
La final, participanţii şi-au exprimat atât aşteptările faţă de
grup, faţă de terapeuţi, dar şi ceea ce aşteaptă să descopere
despre ei înşişi.
Dublul este una din tehnicile fundamentale utilizate în
psihodramă.

Aceasta

tehnică

constă

în

„a

da

voce”

sentimentelor pe care protagonistul nu reuşeşte sa le spună din
diferite motive: timiditate, ruşine, inhibiţie, angoasă, sentiment
de vinovăţie etc.
2. Aproape de familia mea
În cea de-a doua şedinţă, Aproape de familia mea, ca
şi structură s-au parcurs următorii paşi: situaţia fiecăruia,
activarea

psihomotorie,

reverie

dirijată

şi

alegerea

protagonistului cu respectarea scaletei, participarea auditorului.
Tehnica folosită este fotografia, iar în lucrul cu protagonistul s-a
respectat scaleta.
Fotografia reprezintă tehnica în care protagonistul aduce
pe scenă un moment din viaţa sa sub forma unei fotografii.
Este o tehnică facilitantă pentru rolul de protagonist - fiecare
are o fotografie asupra cărei ar putea lucra, putând aduce în
lumină conţinuturi actuale sau din trecutul îndepărtat. Poate fi o
fotografie reală sau dorită. În grupul nostru ne-am oprit la o
fotografie reală. În ambele cazuri scena se construieşte
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amănunţit, persoanele ocupă un loc anume, stau într-o
postură caracterizantă, cu o mimică anume, lângă obiecte
semnificative

pentru

acel

moment.

Scopul

este

de

conştientizare a relaţiilor existente în familie la momentul
respectiv,

cu

întreaga

lor

încărcătură

afectivă

pentru

protagonist.
3. Lumea dorinţelor
Şedinţa a treia, Lumea dorinţelor, a avut loc în luna
noiembrie şi s-a folosit ca şi tehnică principală tehnica scaunului
gol, iar ca şi contingenţe au fost apropierea sărbătorilor şi a
lunii cadourilor, dar şi oglinda, având în vedere că era cea de-a
treia întâlnire a membrilor în această formulă. Ca şi la dublu,
funcţia

oglinzii

a

fost

defectuos

folosită

de

majoritatea

participanţilor, s-a remarcat un blocaj în a se decentra de pe
sine şi a se orienta spre celălalt.
Scaunul auxiliar este o tehnică în care se utilizează un
scaun ca element „auxiliar” pentru protagonist. Scaunul gol se
utilizează atunci când protagonistul trebuie sa spună anumite
lucruri unui altul, pe care şi-l imaginează ocupând spaţiul oferit
de scaun. Elementul concret, dar gol, reprezentat de un scaun
se pretează a fi umplut cu tot ceea ce protagonistul vede că ar
umple acel spaţiu: este un spaţiu în care pot fi percepţiile,
proiecţiile, spaimele, dorinţele protagonistului.
4. Darul din sufletul meu
Şedinţa a patra, Darul din sufletul meu, desfăşurată în
luna decembrie, a constat în principal din sociometrie, iar
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contingenţa folosită a fost cea a oferirii darurilor concrete şi
simbolice a părinţilor, unii către ceilalţi, după ce au tras bilete
cu numele celui căruia trebuia oferit cadoul. Fiind o lună de
final, s-a dorit a fi şi un bilanţ al anului în curs, a realizărilor
personale, familiale sau profesionale, o evaluare a rolurilor pe
care

le

deţine fiecare. O întâlnire

emoţionantă,

în care

fenomenul tele a apărut într-un mod impresionant, s-au stabilit
legături pozitive între membrii grupului şi fiecare s-a valorificat
pe sine prin actul dăruirii şi al primirii. Nu putem vorbi despre
sociometrie fără a vorbi de fenomenul tele. Astfel, această
legătură formată între membrii grupului aici şi acum, joacă un
rol fundamental în alegerile făcute, în coeziunea grupului.
Sociometria este o tehnică ce face perceptibile şi
reprezentabile forţele de atracţie, respingere şi indiferenţă
existente între membrii grupului. Se poate lucra sociometrie
grafică sau de acţiune.
Sociometria

grafică

conduce

la

construirea

unor

sociograme (diagrame) de cuantificare a forţelor de tele
pozitiv, negativ sau neutru existente în grup la un moment
dat. Sociometria de acţiune face reprezentabile raporturile din
grup prin tehnici psihodramatice, folosind ca instrumente scena
şi membrii grupului.
Alegerile sociometrice fac parte din natura fiinţei umane
şi reprezintă conexiunile cantitative şi calitative dintre oameni.
Astfel, constant facem alegeri în legătură cu ceea ce simţim,
gândim sau facem, sociometria concretizând şi clarificând
procesul alegerilor noastre. Sociometria oferă o cale de a studia
grupurile în forma lor concretă. Moreno consideră grupurile o
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„societate în miniatură” şi astfel a creat o metodă concretă de
analiză a lor. Este o provocare continuă şi totodată o problemă
pentru terapeutul de grup să creeze un mediu sigur care să
corespundă în acelaşi timp tuturor nevoilor membrilor grupului.
5. Retrospectivă şi perspectivă
În cadrul celei de-a cincea şedinţe, Retrospectivă şi
perspectivă, tehnicile principale au fost concretizarea şi
proiecţia în viitor, făcându-se astfel o retrospectivă a anului ce
a trecut, dar mai ales a sărbătorilor de iarnă, sentimentele
ataşate acestor sărbători, punerea în scenă schematic a fiecărui
eveniment

semnificativ

din

timpul

sărbătorilor

de

iarnă:

începutul vacanţei, Crăciunul, Revelionul. S-a lucrat cu mai
mulţi protagonişti, fiecare membru al grupului având ocazia să
fie protagonist pentru circa 15 minute. După revederea acestor
evenimente semnificative pentru fiecare membru, denumirea
fiecărui eveniment şi a sentimentului ataşat lui, s-a concretizat
întregul an sub forma unui titlu, apoi s-a realizat o proiecţie în
viitor a fiecăruia în care protagonistul vedea anul ce a trecut
dintr-un viitor în care îşi proiecta propriile dorinţe şi aşteptări.
Această
tehnicilor

tehnică

psihodramatice,

are

toate

caracteristicile

protagonistul este stimulat să

schiţeze această imagine în detalii exacte, concrete, pornind de
la un timp definit, un loc definit, personaje definite. Nu este
vorba de o situaţie ireală, imposibilă, care să anuleze regulile
realităţii. Această deplasare în timp poate fi o ocazie pentru
protagonist în dobândirea unor puncte de vedere alternative
asupra existenţei sale.
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6. Aproape de mine pentru a fi aproape de copilul
meu
În sesiunea a şasea, Aproape de mine pentru a fi
aproape de copilul meu, după situaţia fiecăruia şi activarea
psihomotorie, s-a realizat o reverie dirijată în care fiecare
membru a numit două persoane din familia sa cu care vrea să
se întâlnească. La alegerile celorlalţi, a ieşit un protagonist cu
care s-a lucrat decentrarea perceptivă privind relaţia mamăcopil. Ca şi tehnici s-au folosit dublul, inversiunea de rol.
Inversiunea de rol este tehnica centrală a psihodramei.
Ea constă în a face ca o persoană (membru al grupului sau
protagonist) să-şi asume pentru un anumit timp rolul unui
„altul”. Acesta este de obicei o persoană reală, dar poate fi şi
personificarea unui obiect, unei idei, unei fantezii, unui simbol,
a unei părţi din sine.
7. Mama – univers multidimensional
În şedinţa a şaptea tehnica principală utilizată a fost
genodrama, în care s-au analizat legăturile de familie dintre
protagonistă şi predecesorii săi pe linie maternă, dar şi relaţia
cu propriul copil, pentru a putea analiza sentimentele de
vinovăţie, dar şi „handicapurile” transmise şi moştenite.
Genodrama face parte din reprezentarea geometrică în
cadrul psihodramei alături de atomul social. Formele geometrice
care vin construite pe scenă exprimă importanţa pe care o dă
protagonistul relaţiilor, dar şi depărtarea din punct de vedere al
lanţului

generaţional

faţă

de

protagonist.

Genodrama

se

realizează în general în formă liniară, evidenţiind astfel o
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secvenţă a unui eveniment. În cadrul genodramei, protagonistul
este ajutat să se perceapă ca fiind veriga cea mai recentă pe
linia

descendentă

„aducerea”

timpului

familială.
trecut

Astfel,

în

prezent

genodrama
pentru

permite

clarificarea,

edificarea şi înţelegerea unor aspecte esenţiale legate de
familie.
8. Întâlnirea
În această sesiune s-a folosit ca şi tehnică esenţială
atomul social, în care fiecare persoană din grup şi-a făcut o listă
a persoanelor de susţinere din jurul lor. Această şedinţă a avut
ca scop găsirea persoanelor de susţinere din jur, analiza
relaţiilor protagonistului, experimentarea de noi roluri în afară
de cel de părinte.
În mijlocul atomului stă nucleul - protagonistul şi
elementele din jur care îşi pot schimba poziţia (persoanele din
atom). Poziţionarea persoanelor pe razele atomului reprezintă
simbolic

sentimentul

de

încredere

protagonistului faţă de persoanele alese.

sau

ataşamentul

Prin atom, atât

terapeutul cât şi protagonistul obţin o multitudine de informaţii
despre protagonist într-un timp relativ scurt.
9. Celălalt – ce poate să-mi ofere, ce pot să-i ofer
Fiind penultima întâlnire de grup, obiectivul principal al
acesteia a fost valorificarea propriei persoane, găsirea de sprijin
în exterior pentru a ajunge la rezervele interioare. Ca şi tehnică
principală a fost sociometria, dar şi dublul, oglinda. Prin
introspecţie, fiecare şi-a analizat locul şi rolul în cadrul grupului,
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dar şi cel de acasă şi cel din societate, exprimarea nevoilor, dar
şi a darurilor spirituale de care sunt capabili, a ajutorului ce pot
să-l ofere celorlalţi. A fost stimulată capacitatea empatică a
fiecăruia şi încurajate atingerile si contactul tonic. Pe tot
parcursul sesiunilor, deşi terapeuţii au manifestat suportul întro manieră atât fizică, cât şi emoţională şi fost date consemne ce
încurajau

folosirea

corporalităţii,

participanţii

la

grup

au

întâmpinat blocaje în folosirea corporalităţii.
10. Planuri de viitor
Şedinţa finală, fiind una de bilanţ al grupului, de întărire,
dar şi de desprindere, s-a bazat în principal tot pe tehnici
sociometrice. După situaţia fiecăruia şi stimulare psihomotorie,
prin reverie dirijată fiecare a exprimat nevoile cu care veniseră
la început, ce a descoperit despre sine, despre ceilalţi, ce s-a
schimbat la sine, ce îşi propune pentru sine pentru viitor,
pentru familia sa.
CONCLUZII
În acest grup de părinţi în care s-a aplicat psihodrama sa obţinut ca şi prim pas, prin punerea în comun a experienţelor
comune şi a resurselor psihologice învingerea temerilor şi
ambivalenţelor, dar şi o maturizare emoţională. Creşterea
empatiei prin stimularea efectului de tele a dus la o întărire a
coeziunii grupului şi implicit la formarea unor legături între
membrii acestuia.
Plecând de la faptul că stilul de relaţionare al părinţilor
copiilor cu dizabilităţi este deficitar şi reactivitatea emoţională
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este mai ridicată, în cadrul grupului s-a realizat scăderea
izolării, anxietăţii, dar şi

conştientizarea faptului că fiecare

poate fi de ajutor celorlalţi, iar ajutorarea celorlalţi este o
afirmare a propriei valori. Psihodrama a oferit

ocazia pentru

luarea de contact imediată cu conflictualitatea intrapsihică, care
odată

externalizată

conştientizată.

Astfel,

şi

recunoscută
grupul

de

a

devenit

psihodramă

a

ulterior
facilitat

confruntarea cu sentimentele de vinovăţie, ruşine conducând la
diminuarea intensităţii acestora.
Exersarea rolurilor într-un cadru protejat, asigurat de
contextul terapeutic, a oferit posibilitatea adoptării şi asumării
de noi roluri în viaţa fiecărui individ participant la grup.
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ANCORA
Alina IONESCU
Răzvan PAIU
Prima oară când am intrat în penitenciar, împreună cu
întreaga gamă de idei preconcepute pe care le aveam despre
acest loc şi oamenii lui, ne-am lăsat impresionaţi de zidurile
înalte şi reci, de sistemele de securitate, de frigul şi de
atmosfera „grea” de tensiuni, ce se potriveau foarte bine cu
ideea de „pedeapsă”. Ca un contrarol, am perceput în deţinut
povara vinovăţiei. Cred că am ajuns aici pentru a ne convinge
de gradul de limitare al regulilor sociale, pentru a realiza
măsura inadecvării lor atunci când scopul este o bună calitate a
vieţii.
Proiectul „Ancora”, o colaborare între Agenţia Naţională
Antidrog, Fundaţia de Îngrijiri Comunitare şi Penitenciarul
Rahova, a vizat sprijinirea deţinuţilor dependenţi de droguri prin
sesiuni de informare şi grupuri de suport. Fiecare grup a
beneficiat de 12 sesiuni, dintre care primele 6 au avut ca scop
„Prevenirea recăderilor” (prevenirea reluării consumului de
drog), iar ultimele 6 „Pregătirea pentru eliberare”.
Sesiunile de informare s-au desfăşurat cu un numar de
până la 30 de participanţi (foşti consumatori şi neconsumatori
de droguri) şi au constat în întâlniri lunare, pe trei teme: 1.
Consum de droguri, abuz, dependenţă, 2. Reducerea riscurilor
asociate consumului de droguri, 3. Instituţii de asistenţă a
consumatorului de droguri. Sesiunile informative au mers în
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paralel pe secţia unde aveau loc întâlnirile grupului de suport şi
se reluau, cu un grup diferit şi pe alta secţie, atunci când cele
două module se finalizau.
Modulul „prevenirea recăderilor” a vizat acei consumatori
de droguri ce au renunţat la consum şi au menţinut abstinenţa.
În ciuda faptului că abstinenţa nu a fost o opţiune, ci a fost
impusă odată cu intrarea în sistemul penitenciar, a fost
percepută ca un lucru bun printre foştii consumatori care au
participat la grup. Abstinenţa a dat posibilitatea refacerii fizice,
modificărilor comportamentale ce decurg odată cu renunţarea la
drog (relaţionarea pe alte coordonate decât referitoare la
procurarea

drogului,

consumarea

lui

sau

refacerea

după

perioada de consum), desfăşurarea unor activităţi variate (citit,
sport,

calculator,

programe

educaţionale),

clarificarea

gândurilor, reîntoarcerea către familie.
Am remarcat diferenţe vizibile între cei care au renunţat
să consume şi cei care se aflau foarte aproape de perioada de
consum – în ceea ce priveşte motivaţia participării la acest
modul, felul în care se implicau în sarcini, felul în care se
centrau în discuţiile cu ceilalţi, al accentului pe care îl puneau
pe propria persoană sau, dimpotrivă, pe cel de lânga ei. În
selecţia grupului am avut în vedere implicarea voluntară a
participanţilor şi pentru aceasta am cerut de la fiecare, înainte
de a fi inclus în grup, completarea unei cereri cu menţionarea
explicită a motivului pentru care un astfel de modul prezintă
interes. Am făcut câteva compromisuri în ceea ce priveşte
selecţia participanţilor şi am primit în grup şi participanţi a căror
abstinenţă am considerat că este sub semnul întrebării. Acest
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lucru s-a dovedit a ridica probleme (aceştia întrerupeau discuţia
şi o canalizau pe aspectele pozitive ale consumului de droguri,
îşi arătau neîncrederea în participarea la astfel de discuţii,
provocau trainerii să facă dezvăluiri despre propria persoană,
inventau scuze pentru a părăsi întâlnirea, întârziau sau iniţiau
discuţii în contradictoriu, în ciuda regulilor prestabilite); în
fiecare din aceste situaţii problematice am evitat confruntarea şi
am utilizat grupul ca factor reglator în privinţa respectării
regulilor.
Conţinutul tehnic al modulului a cuprins şase sesiuni de
lucru, fiecare cu câte o temă distinctă, după cum urmează:
-

Balanţa decizională,

-

Senzaţia de poftă (craving-ul),

-

Presiunea socială,

-

Situaţii de risc,

-

Recăderea,

-

Planul schimbării comportamentale.
Modulul

„Prevenirea

recăderilor”

s-a

concentrat

pe

furnizarea de instrumente tehnice, practice de lucru, pe direcţia
identificării şi evitării situaţiilor de

criză, a recunoaşterii

emoţiilor care pot genera craving-uri (în interacţiunea cu ceilalţi
sau autogenerate) şi a diminuării efectelor pe care le poate
avea recăderea asupra propriei eficienţe şi imagini. Ultima
sesiune,

planul

schimbării

comportamentale,

reprezintă

concluzia tuturor discuţiilor avute pe parcursul modulului şi
angajamentul personal în schimbare. Am remarcat corelaţia
directă între claritatea formulării planului de schimbare şi
perioada de abstinenţă.
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Scopul sesiunilor de „pregătire pentru eliberare” a fost
dezvoltarea

personală

în

sprijinul

depăşirii

condiţiei

de

dependenţă.
Activitatea de grup a fost marcată de următoarele
aspecte:
–

În

contextul

specific

penitenciarului

relaţiile

oneste,

exprimarea liberă şi deschisă sunt nepotrivite, astfel încât
activitatea de „pregătire pentru eliberare”, tinzând către o
atmosferă

de

intersubiectivitate,

este

percepută

ca

o

experienţă inedită, incomodă şi eliberatoare în acelaşi timp;
–

Lucrul cu „grup real” (detinuţii revin după activitate în
mijlocul celorlalţi detinuţi) limitează exprimarea dimensiunii
personale în cadrul grupului.

–

Detinuţii dependenţi de droguri, cei mai mulţi închişi pentru
trafic, sunt, în mare măsură, tentaţi să încalce regulile şi să
provoace autoritatea. În aceeaşi măsură însă, sunt persoane
cărora regulile le-au fost impuse şi nu explicate, neavând în
mod real ocazia de a alege respectarea (sau nerespectarea)
lor.
Ţinând cont de acest specific, am structurat cele 6 sesiuni

în jurul unor teme comune pentru membrii grupului, lăsând la
latitudinea fiecăruia gradul de implicare personală (Etichetarea,
Încrederea, Vinovăţia, Adevărul şi minciuna, Empatia, Rolul
temut).
De

asemenea,

am

întărit

regula

respectării

confidenţialităţii şi am condiţionat intrarea unor noi membrii în
grup de acordul participanţilor „veterani”.
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Regulile de funcţionare ale grupului, stabilite şi scrise de
la prima întâlnire sunt repetate ca un ritual, la începutul fiecărei
sesiuni (fiind spuse, citite şi comentate).
Iată câteva dintre activităţile desfăşurate:

O PERSOANĂ IMPORTANTĂ
[Gândiţi-vă la o persoană apropiată, pe care o cunoaşteţi
şi care, la rândul ei, vă cunoaşte foarte bine. Amintiţi-vă cum
arată, felul de a se îmbrăca, stilul personal, cum se poartă cu
voi şi cum se poartă cu alţi apropiaţi]. (Pregătesc două bănci,
faţă în faţă). Interviu în inversiune, inversiuni repetate, dublu,
oglinzi.
[Cum v-aţi simţit în rolul altei persoane, gânduri şi
sentimente trăite în întâlnirea cu persoana importantă, ce v-a
impresionat din ceea ce aţi văzut la colegii voştri?].
Efecte în grup: Participanţii oferă şi primesc mesaje
importante de la persoanele semnificative, îşi exprimă emoţii
intense. În timpul verbalizării, îşi exprimă satisfacţia şi emoţia
de a fi ajuns „în interior”.
MĂŞTI
[Vă propun să vă gândiţi la măştile pe care fiecare dintre
voi le purtăţi în diferite situaţii. Măştile sunt ceea ce arătăm noi
în afară, ceea ce lăsăm să se vadă. Dincolo de ele este, de
multe ori, ceva diferit. Vă rog să vă gândiţi la masca pe care o
purtaţi cel mai des, pe care obişnuiţi să o arătaţi cel mai des
celor din jur].
[Împărtăşiţi gânduri, sentimente, impresii personale,
experienţe similare cu ale celorlalţi].
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Efecte în grup: Participanţii exprimă conţinuturi interne,
îmbogăţirea co-conştientului. Se produc clarificări şi integrări.
AGENTUL TERAPEUTIC
[Păstrând aceleaşi perechi vă gândiţi la un moment din
viaţa voastră, în care ceva a rămas neclar, sau lucrurile au
rămas nespuse. Daţi un nume acelui moment. Povestiţi cât mai
detaliat colegului despre ce este vorba. Puteţi pune întrebări
pentru a înţelege mai bine situaţia colegului. Aveţi 3 minute
fiecare].
[Inversiune. Deveniţi colegul care v-a povestit momentul
lui]. (Interviu, dublu).
[Redeveniţi voi înşivă. Dacă aveţi corecturi, comentarii,
completări. Cum a fost să joci rolul altuia / să te priveşti jucat
de altul].
Efecte în grup: Participanţii se implică în jucarea altui rol,
exprimând gânduri şi emoţii din noul rol, dar şi din rolul propriu.
Activarea tele-ului.
STRÂNGERI DE MÂNĂ
[Vă ridicaţi, vă plimbaţi în acest spaţiu şi când vă
întâlniţi, vă priviţi şi vă salutaţi cu o strângere de mână. Sunteţi
atenţi la diferitele strângeri de mână, nu toţi oamenii îţi strâng
mâna la fel].
Efecte în grup: Eliberarea spontaneităţii, îmbogăţirea coinconştientului.
ÎNGERI - AVOCAŢI
[Deveniţi îngerii voştri păzitori]. (Poziţionez băncile astfel
încât să împart grupul în două tabere: ''apărătorii minciunii” şi
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„prigonitorii minciunii”, stând faţă în faţă). [Folosind experienţa
celor pe care îi protejaţi, argumentaţi de ce minciuna ar trebui
exterminată / păstrată. O „instanţă superioară” schimbă rolul
celor două tabere].
[Spuneţi cum v-aţi simţit, o concluzie personală].
Efecte

în

grup:

Vehicularea

unor

noi

conţinuturi.

Eliberarea spontaneităţii, decentrare perceptivă.
OGLINZI
[Acum veţi avea fiecare ocazia de a oferi şi de a primi
oglinzi; un voluntar – alegi două persoane, care îţi vor spune un
punct tare / un punct slab pe care le-au observat la tine]. [Prin
regula catenei, numiţi starea voastră de moment].
Efecte în grup: anumite persoane sunt mai mult alese
pentru a face oglinzi; îmbogăţirea co-conştientului şi coinconştientului, activarea tele-ului.
PSIHOLOGI
[Scrieţi pe o foaie un lucru de care vă simţiţi foarte
vinovat sau de care vă este ruşine. Când aţi terminat, mi le
daţi]. (Am grijă ca fiecare persoană să primeasc altă mărturisire
decât cea proprie).
[Deveniţi

psihologi,

pacienţii

voştri

v-au

făcut

o

mărturisire. Cum vă puteţi înţelege pacientul şi cum îl puteţi
ajuta, care sunt motivele pentru care poate fi iertat?]. [Prin
regula catenei, spuneţi ce aţi simţit şi ce gânduri vă trec prin
minte].
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Am folosit în cea mai mare parte tehnici clasice de
psihodramă. Obiectivele mele au fost: de a oferi un cadru
pentru procesarea personală a temelor propuse; de a exersa
regulile de grup pre-stabilite, generând astfel şi o atmosferă
propice exprimării participanţilor; de a provoca participanţii,
adesea resemnaţi şi „înţepeniţi” în rolurile lor de deţinuţi şi
dependenţi de droguri, să-şi reconsidere poziţia sau valorile.
Printre cele mai valoroase efecte ale activităţii de
„pregătire pentru eliberare” a fost învăţarea regulilor de grup,
printr-un

efort constant susţinut, care a oferit participanţilor

accesul către un nou model relaţional, terapeutic în sine,
presupunând respect, atenţie, spaţiu pentru exprimare şi grijă
pentru celălalt, ca şi pentru sine.
Deşi numărul de sesiuni a fost redus, grupurile care au
parcurs acest modul au reuşit să conţină temeri neexprimate,
dorinţe ascunse, dureri şi tristeţi, astfel încât participanţii,
respinşi şi pedepsiţi de oameni, s-au regăsit, surprinzător de
sensibili, de emotionaţi, de empatici – într-un cuvânt –
surprinzător de umani!
Aspecte speciale
Când începi un astfel de proiect te poti gândi că oferta
către deţinuţi de a petrece timpul într-un mod diferit faţă de
rutina zilnică va fi întâmpinată cu plăcere; acest lucru s-a
dovedit a nu fi valabil în totalitate. Programul penitenciarului
conţine o oarecare diveristate de activităţi şi am remarcat că
deţinuţii integrau Ancora în programul zilnic şi nu organizau
programul zilnic în funcţie de Ancora. Altfel zis, dacă avuseseră
o noapte nedormită, ar fi preferat să rămână în cameră şi să
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doarmă, decât să participe la grup. Acelaşi lucru era valabil şi în
cazul în care întâlnirea de grup se suprapunea peste orele de
ieşire la aer sau cumpărături. Câteva cauze posibile trecute în
revista au fost: regulile penitenciarului, caracterul voluntar al
întâlnirilor, atingerea unor puncte sensibile care provocau un
comportament evitant, neomognitatea participanţilor din grup şi
desele

ieşiri

şi

reveniri,

nefavorabile

unei

atmosfere

de

încredere şi confort psihologic.
Am întâlnit în componenţa acestor grupuri persoane care
întruneau

condiţiile

clinice

pentru

anumite

tulburări

de

personalitate. Acest lucru are relevanţă deoarece explică de ce
parafrazarea

trezea

uneori

reacţii

personalitatea de tip paranoid),

de

susceptibilitate

(la

justifică răspunsurile „pe

lângă” sau evitante (la perosnalitatea evitantă / anxioasă),
justifică de ce nu se ajungea la formularea unor concluzii finale
din cauză că se detalia din ce în ce mai mult fiecare răspuns,
până

la

punctul

în

care

se

uită

de

unde

plecasem

(personalitatea de tip anancast) şi nu în ultimul rând explică
existenţa dependenţei.
A existat o distincţie clară între grupuri în funcţie de
regimul de siguranţă în care se aflau; „preventivii” – cei care se
aflau în penitenciar, dar aveau mandat de arest preventiv şi
regim semideschis – au fost mai predispuşi spre încălcarea
regulilor de grup, întârzieri, întreruperi decât cei cu pedeapsa şi
regimul stabilite. S-a observat o mai mare instabilitate a
grupului la „preventivi”. În afară de regimul semideschis, în
cadrul proiectului Ancora, s-a mai lucrat doar cu detinuţi aflaţi
în regim închis. Regimurile de „maximă siguranţă” şi „deschis”
nu au fost atinse.
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Modul de lucru interactiv, cu jocuri de rol, feed-back-urile
colective din partea grupului, utilizarea exemplelor date de
detinuţi din experienţa lor de viaţă au creat o atmosfera
lucrativă, favorabilă descoperirilor şi potenţării capacităţilor
proprii

pentru

realizarea

schimbării

comportamentale

sau

menţinerii abstinenţei. Mesajele pozitive formulate de membrii
grupului au fost în permanenţă preluate şi repetate sau
parafrazate de facilitator astfel încât să fie bine evidenţiate în
cadrul discuţiilor. Ideea ce a fost constant transmisă prin
mesaje

directe

sau

repetând

declaraţii

motivaţionale

din

discursul participanţilor a fost aceea că „recâştigarea controlului
este posibilă” în ciuda îndelungatei experienţe negative pe care
au avut-o pe perioada consumului.
Concluzia personală după derularea în penitenciar a
acestui grup de suport, pe o perioada de un an de zile, este
aceea

că

există

o

mare

nevoie

de

asistenţă

integrată

(psihosocială şi management de caz) în penitenciar, special
adresată

consumatorului

de

droguri.

Programele

psiho-

educaţionale pe care penitenciarul le desfăşoară nu conţin
elemente specifice consumului de droguri, necesare păstrării
abstinenţei câştigate pe perioada detenţiei. Pentru o ameliorare
a situaţiei psihosociale a deţinutului, favorabila reabilitării lui,
anterior ieşirii din detenţie se pot derula cu succes astfel de
programe de „Pregătire pentru eliberare” care trebuie să
conţină, cu necesitate pentru consumatorii de droguri, modulul
„prevenirea recăderilor”.
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PĂPUŞA MATRIOSKA
Eusebiu TIHAN

Cuvinte

cheie:

păpuşă

rusească,

exerciţiu,

protagonist, straturi, procese primare (acţiune), procese
secundare (reflexie)
Sumar: În psihodramă putem utiliza păpuşa rusească în
lucrul cu protagonistul. Această tehnică permite acţiunea prin
care

protagonistul

îşi poate

acorda

o

mare

libertate

în

identificarea a ceea ce reprezintă pentru el/ea acele păpuşi.
Păpuşile pot fi orice. Pot fi vârste ale vieţii, părţi ale sinelui,
straturi, învelişuri sau orice altceva.
Psihodramatiştii au convingerea că orice poate fi pus în
acţiune şi că orice element poate forma o metaforă pentru
încălzire. Nu este o surpriză că mulţi dintre noi au găsit
utilizarea păpuşei ruseşti ca o bună oportunitate de lucru.
Păpuşa rusească este rotunjită, pictată şi se poate desface
de la mijloc, ceea ce poate oferi în interior o altă păpuşă mai
mică. Această progresie continuă pentru mai multe straturi
până la o ultimă păpuşă nefragmentată. Păpuşa originală este o
femeie rusă stilizată. Kipper (1986) a menţionat un exerciţiu, o
variaţie la ceea ce descrie initial Marsha Robbins. Kipper cerea
protagonistului, la persoana I, să descrie diferitele „straturi”
(păpuşile interioare), de la cel mai vizibil la cel mai intim. Acest
exerciţiu concretizează teoria dezvoltării rolurilor. El dezvăluie
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roluri supradezvoltate cu care ne confruntăm adesea. Pe
măsura aprofundării straturilor, există şi alte beneficii. Se vor
dezvălui aspecte ale sinelui, de la cele acceptate către cele mai
ascunse şi necontrolate. Acestea sunt cele complementare,
roluri care aduc echilibrul în viaţa noastră. Acestea pot fi cele
despre care nu vrem să vorbim şi de care ne temem.
Directorul poate orienta grupul sau protagonistul către
asocierea păpuşilor cu diferite elemente ale lumii interioare.
Dacă cineva vorbeşte despre eliberarea măştilor şi va descoperi
rolurile interioare atunci va fi util să anunţe că cele 5 păpuşi
(dacă păpuşa are 5 straturi) reprezintă cinci aspecte ale sinelui,
de la cele mai evidente către cele mai particulare. Există alte
momente în care protagonistul îşi poate acorda o mare libertate
în identificarea a ceea ce reprezintă pentru el /ea acele păpuşi.
Dacă un anume subiect se blochează, vom putea cere să
răsucească păpuşa între mâini şi să se folosească de contactul
fizic pentru a vedea ce îi sugerează aceasta.
Păpuşile pot reprezenta orice. Pot fi vârste ale vieţii, părţi
ale sinelui, straturi, învelişuri sau orice altceva îşi doreşte
protagonistul. Singura instrucţiune este de a răsuci păpuşa cu
mâinile (pentru a se derula emoţiile şi informaţiile) şi, de
asemenea, trebuie reamintit protagonistului să respire relaxat.
Reglarea respiraţiei îi permite să intre mai bine în contact cu
emoţiile sale.
Rezultatul poate fi surprinzător, mişcător dar şi constructiv
pentru protagonist. Este bine ca acest exerciţiu să fie utilizat cu
respect şi acceptare. S-a dovedit a fi covârşitor pentru multe
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persoane. Blocajele şi pauzele de tăcere sunt binevenite dar la
fel de bine apar şi dezvăluiri şi revelaţii.
Exerciţiul este eficient atât timp cât se desfăşoară într-un
cadru

securizant

şi

există

sinceritate

în

dezvăluirea

şi

expunerea sinelui.
Tehnica
Păpuşa ca mijloc de încălzire
Arătaţi grupului păpuşa rusească Matrioska şi demonstraţi
asamblarea straturilor interioare.
Invitaţi membrii grupului să îşi imagineze cinci aspecte
distincte despre care sunt conştienţi că există în interiorul lor.
Acestea pot fi niveluri de roluri, de la cele publice la cele
particulare, intime. Pot fi vârste ale vieţii lor. Pot fi părţi ale
sinelui.
Cereţi grupului un voluntar ca protagonist care să înceapă
exerciţiul. Dacă aveţi un grup mic şi timp suficient la dispoziţie,
recurgeţi la interacţiuni cu auxiliari. Dacă nu, folosiţi auxiliari
sculptaţi de către protagonist, cu o declaraţie: „Eu sunt Vasile şi
reprezint ...”, sau recurgeţi la eşarfe sau alte obiecte.
Dacă alegerile încep de la niveluri publice către cele
particulare, puteţi cere protagonistului X să elimine, pe rând,
câte un strat şi folosind un auxiliar ori un obiect, să îşi asume
rolul de eliminat, prezentându-se pe sine. Se va folosi persoana
I: „Sunt un muncitor convins, responsabil” (spuneţi numele).
Lăsaţi să treacă câteva momente şi aşezaţi auxiliarii, eşarfele
sau obiectele într-un şir, terminând cu cele mai mici. Persoana
X va deveni conştientă de orice parte a Sinelui ce se va
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dezvălui. „Mă îngrijorez înţelegându-l pe Y”. „Sunt X cu glumele
sale”. „Nu ştiu cine este acesta”. Permiteţi-i lui X să avanseze
cât doreşte de mult şi cât poate. Persoana se poate chema pe
sine, prin păpuşi, dar nu este nevoie să se numească neapărat.
Acest fapt este interesant. Cine poate să nu aibă nume? Şi
acesta este un lucru interesant. Terminaţi exerciţiul cu cea mai
mică păpuşă.
Toate păpuşile trebuie reintroduse la loc, una după alta, cu
mare grijă pentru a proteja persoana şi amintirile sale. Chiar
Protagonistul şi le reaşează şi le reintegrează.
Pentru oglindire, persoana X trebuie să păşească în afară,
chiar poate urca în balcon, şi să reflecteze la ceea ce vede şi
simte. În acest moment dacă există auxiliari, fiecare trebuie
identificat cu o propoziţie. Cereţi persoanei X: „Cine este cel
mai greu de cunoscut? Pe care vrei să îl duci mai departe ? Ai
un comentariu /mesaj final pentru păpuşă?”
Dacă un protagonist a decis să lucreze pe manifestări
diferite ale păpuşii, şi anume: vârste distincte sau niveluri de
sentimente, atunci rugaţi-l să vă spună în ce mod doreşte să
concretizeze în spaţiul de acţiune. Apoi, folosiţi aceleaşi
întrebări.
Învăţaţi-i şi pe ceilalţi să îşi pună păpuşile în acţiune,
atunci când le vine rândul. Dacă recuzita vă permite puteţi oferi
de la început câte o păpuşă fiecărui membru al grupului.
Acordaţi-le timp să se acomodeze cu emoţiile şi să se simtă în
siguranţă, să nu se simtă constrânşi ori să se blocheze în a nu
şti ce să spună.
Semnificaţii
94

Ca o oportunitate puteţi introduce în grup teoria dezvoltării
rolurilor aşa cum este evidenţiată în lucrările de specialitate. Pe
măsură ce participanţii se gândesc la păpuşile lor, ei trebuie
încurajaţi să recunoască, să accepte şi să se bucure de
contribuţia acelor părţi ale sinelui care sunt foarte bine ascunse.
În ce manieră ar trebui ca rolurile ascunse să le completeze pe
cele ce conduc şi să aducă mai multă congruenţă în vieţile lor?
Ce sau cine are dreptul de a dezvălui aceste porţi ferecate ale
Sinelui? Este bine să respectăm ritmul fiecăruia. Uneori este
suficient doar să recunoaşteţi aspectul cel mai ascuns al Sinelui.
Paranteze
Dacă subiecţii au dezvoltat un travaliu terapeutic de
dezvăluire a rolurilor lor negate, la finalul seriei, reveniţi la
acest exerciţiu.
Încurajaţi fiecare persoană să îşi poziţioneze auxiliarii şi
obiectele într-o nouă formaţie.
Păpuşa nevopsită
În mod ocazional putem găsi prin magazine păpuşi
Matrioska sau cuburi nevopsite. Acestea sunt obiecte minunate
pentru exprimarea şi integrarea rolurilor dezvoltării.
Către finalul sesiunii terapeutice oferiţi păpuşi nevopsite,
pensule şi culori de toate mărimile.
Invitaţi membrii grupului să le picteze.
Dacă nu găsiţi astfel de păpuşi, cereţi membrilor grupului
să picteze cuburile pe care le-aţi pregătit special pentru acest
exerciţiiu. Dacă aţi lucrat un modul de mai multe ore, în ultima
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sesiune, cereţi-le să îşi aducă în grup păpuşile, cuburile. Fiecare
le poate prezenta verbal, descriindu-le sau şi le pot expune
pentru scurt timp în acţiune, folosind auxiliari poziţionaţi în
roluri.
Concluzii
Rezultatul

lucrului

surprinzător, poate

cu

păpuşa

Matrioska

poate

fi

fi mişcător dar şi constructiv pentru

protagonist şi grup.
Bibliografie
1. White, Liz, The Action Manual. Techniques For Enlivening
Group Process And Individual Counselling. Ontario, 2002,
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Psihodrama în cercetare
DESPRE PROIECTUL GRUNDTVIG:
SUPPORTING POTENTIAL DEVELOPMENT
Daniela MUNTEANU
Liviu GAJA
Radu VULCU
Rezumat:
Articolul

prezintă

câteva

note

introductive

despre

proiectul european cu titlul “Supporting Potential Development”,
proiect susţinut de către şapte asociaţii de Psihodramă şi
Playback

Theatre:

(Associazione

Italiana

di

Psicodrammatisti Morenieni - Italia, HUMUS - Italia,
Kasvunpaikka Oy (Place of Growth) - Finlanda, Suomen
Tarinateatteriverkkoyhdistys

ry.

-

Finlanda,

Österreichischer Arbeitskreis für Gruppentherapie und
Gruppendynamik (OEAGG) - Austria, Viešoji įstaiga Savęs
pažinimo ir realizavimo studija - Lituania şi

Asociaţia

Română de Psihodramă Clasică - România). Parteneriatul
are ca obiectiv principal dezvoltarea de noi abilităţi pentru
profesori şi educatori care lucrează cu persoane din categorii
defavorizate.
Cuvinte cheie: parteneriat, cercetare, acţiune, potenţial,
eficienţă personală, atom profesional
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Într-o societate aflată într-o continuă schimbare este
nevoie de formare şi de dezvoltarea acelor competenţe şi
resurse care pot ajuta oamenii să găsească şi să aplice noi
strategii de a-şi gestiona dificultăţile într-un mod flexibil şi cu
eficienţă.

În

acest

context

învăţătorii,

educatorii

şi

psihopedagogii au nevoie de instrumente capabile să ofere
răspunsuri adecvate la nevoile celor care se află în situaţia de
dezavantaj social: persoane care şi-au pierdut locul de muncă şi
care au nevoie de o creştere a stimei de sine, persoane
emigrante care au o nevoie de

adaptare la un nou loc,

persoane care şi-au întrerupt studiile din motive economice.
Toţi aceştia au nevoie de a primi instrucţiuni bazate pe o
metodologie puternică şi eficientă care să-i ajute să intre în
contact cu propriile resurse şi competenţe. Atât specialiştii din
domeniul social, cât şi studenţii si clienţii lor trebuie să
conştientizeze faptul că ei sunt protagoniştii propriei lor vieţi
personale şi profesionale.
Problemele apărute din cauza discriminării (culturale, de
gen, de rasă, etnice etc.) afectează din ce în ce mai mult
realitatea multiculturală a Europei. Devenind competenţi în
conducerea grupurilor alături de specialiştii din domeniul social
se va putea dezvolta o cultură a integrării care să recunoască şi
să dea valoare unicităţii fiecărei persoane.
Ideea acestui parteneriat a fost iniţiată de către Asociaţia
Italiană

a

Psihodramatiştilor

Morenieni

şi

are

ca

scop

promovarea metodelor de acţiune prin studii efectuate asupra
eficienţei instrumentelor atât teoretice cât şi practice ce vizează
dezvoltarea umană. Rezultatele arată că aceste metode sunt
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eficiente în dezvoltarea relaţiilor, deprinderilor de comunicare şi
a abilităţii de rezolvare creativă a problemelor. Aspectele
metodologice de conducere a grupului au demonstrat eficienţa
în team-building şi leadership. Lucrul în cadrul unui grup
permite focusarea pe

tine însuţi atât

la nivel personal,

profesional cât şi social.
Proiectul

european

cu

titlul

„Supporting

Potential

Development” este susţinut de şapte asociaţii de Psihodramă şi
Playback

Theatre:

(Associazione

Italiana

di

Psicodrammatisti Morenieni - Italia, HUMUS - Italia,
Kasvunpaikka Oy (Place of Growth) - Finlanda, Suomen
Tarinateatteriverkkoyhdistys

ry.

-

Finlanda,

Österreichischer Arbeitskreis für Gruppentherapie und
Gruppendynamik (OEAGG) - Austria, Viešoji įstaiga Savęs
pažinimo ir realizavimo studija - Lituania şi

Asociaţia

Română de Psihodramă Clasică - România).
Parteneriatul are ca obiectiv principal dezvoltarea de noi
abilităţi pentru profesori şi educatori care lucrează cu persoane
din categorii defavorizate. Pentru atingerea scopului propus, s-a
apelat la experţi în metoda psihodramatică şi a teatrului
playback, care folosesc metodele de acţiune. Activitatea s-a
bazat pe o teorie comună şi s-a dezvoltat după un standard şi
un protocol comun de implementare pentru a se realiza un
schimb

de bune practici şi experienţe între specialişti. Un

număr mare de profesori şi educatori din învăţământul special
au posibilitatea de a lucra, pe de o parte, pe teme specifice,
cum ar fi gestionarea conflictelor, orientare profesională,
gândire sistemică, diferenţe culturale-rasiale-de sex etc., şi pe
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de altă parte, ei pot înţelege ce înseamnă dinamica de grup şi
cum pot să-şi dezvolte abilităţile în conducerea grupului.
Un accent deosebit a fost pus pe utilizarea metodelor de
acţiune ca şi instrument eficient în dezvoltarea potenţialului şi
a creativităţii, ajutând beneficiarii să devină mai flexibili şi
adecvaţi atât la nivel personal cât si profesional. Partenerii au
întocmit o baterie de teste (administrare pre şi post-testare: 5
Open Questions, Learning questionnaire, SAI-R1.3 şi Self
Efficacy) cu scopul de a investiga la nivel ştiinţific rezultatele
obţinute şi de stabilire de noi standarde.
În România proiectul a fost

implementat de către

Asociaţia Română de Psihodramă Clasică. Stagiul de formare a
beneficiarilor a avut loc în două locaţii – Sibiu şi Bucureşti unde
s-au organizat 10 module, a câte 3 ore, cu o frecvenţă de două
ori pe lună în perioada februarie – iulie 2011. Modulele au fost
coordonate de către traineri acreditaţi de ARPsiC: pentru
Bucureşti

conf.

asoc.

Carmen

Mecu

–

Universitatea

din

Bucureşti şi logoped Luiza Vasilescu – Centrul Mun. Bucureşti
de Resurse şi Asistenţă Educaţională; iar pentru Sibiu psih.
clinician principal - psihoterapeut Radu Vulcu – Spitalul de
Psihiatrie „Dr. Gh. Preda” Sibiu, psih. Daniela Munteanu –
Fundaţia

Romanian

Prospects

şi psih.

clinician

practicant

autonom Liviu Gaja – Spitalul de Psihiatrie “Dr. Gh. Preda”
Sibiu.
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Structura şi planificarea modulelor :
Februarie 2011: Modulul I
-

Semnarea contractelor individuale de formare

-

Pre-testarea

-

Prezentarea proiectului (durată, structură, reguli,
prezentarea formatorilor ARPsiC etc.)

-

Prezentarea

metodelor

de

acţiune

ca

parte

integrantă a metodei psihodramatice
Martie 2011: Modulul II
-

Etapa

teoretică:

Respectarea

subiectivităţii

personale şi Ascultarea activă
-

Etapa aplicativă: Activităţi

axate pe tematica

propusă
-

Etapa

decodificării:

motivele

alegerii

Explicaţii
activităţilor

referitoare
şi

la

obiectivele

urmărite prin acestea
Martie 2011: Modulul III
-

Etapa teoretică: Etapa de Încălzire/Warm-up

-

Etapa aplicativă: Activităţi

axate pe tematica

propusă
-

Etapa

decodificării:

Explicaţii

referitoare

la

motivele alegerii activităţilor şi ce am urmărit prin
acestea
Aprilie 2011: Modulul IV
-

Etapa teoretică: Creativitate şi Spontaneitate

-

Etapa aplicativă: Activităţi

axate pe tematica

propusă
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Etapa

-

decodificării:

Explicaţii

referitoare

la

motivele alegerii activităţilor şi ce am urmărit prin
acestea
Aprilie 2011: Modulul V
-

Etapa teoretică: Rol social (Teoria Rolului)

-

Etapa aplicativă: Activităţi

axate pe tematica

propusă
Etapa

-

decodificării:

Explicaţii

referitoare

la

motivele alegerii activităţilor şi ce am urmărit prin
acestea
Mai 2011: Modulul VI
Etapa

-

teoretică:

Sociometrie

şi

Atom

social...personal...profesional
Etapa aplicativă: Activităţi

-

axate pe tematica

propusă
Etapa

-

decodificării:

Explicaţii

referitoare

la

motivele alegerii activităţilor şi ce am urmărit prin
acestea
Mai 2011: Modulul VII
-

Etapa

teoretică:

Autoeficacitate-Eficienţă

personală/ Stimă de sine/Empowering/ Resurse
personale/Resiliency
-

Etapa aplicativă: Activităţi

axate pe tematica

propusă
-

Etapa

decodificării:

Explicaţii

referitoare

la

motivele alegerii activităţilor şi ce am urmărit prin
acestea
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Iunie 2011: Modulul VIII
-

Etapa teoretică: Neajutorarea învăţată

-

Etapa aplicativă: Activităţi

axate pe tematica

propusă
-

Etapa

decodificării:

Explicaţii

referitoare

la

motivele alegerii activităţilor şi ce am urmărit prin
acestea
Iunie 2011: Modulul IX
-

Etapa teoretică: Tehnica Oglinzii şi Being

Heard
-

Etapa aplicativă: Activităţi

axate pe tematica

propusă
-

Etapa

decodificării:

Explicaţii

referitoare

la

motivele alegerii activităţilor şi ce am urmărit prin
acestea
Iulie 2011: Modulul X
- Post-testarea
- Completarea formularelor de feed-back
- Înmânarea certificatelor de participare
Grupurile

de lucru au avut

în componenţă câte zece

specialişti pentru fiecare centru.
În continuare vom prezenta două exemple de module
susţinute în cadrul programului de formare :
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Exemplul I
MODUL VII Autoeficacitate –eficienţă personală
I. Etapa teoretică:
Lector: Dana (60 min.)
Prezentarea materialului

şi discuţii cu exemple din

practica cursanţilor.
Pauza: 15 min.
II. Etapa aplicativă:
Coordonator: Radu (90 min.)
a. Aducerea la zi:
Vă gândiţi la săptămâna care a trecut şi alegeţi evenimentul
profesional care a avut o semnificaţie pozitivă pentru voi.
b. Starea fiecăruia:
Ceea ce simţiţi acum transmiteţi după regula catenei
c. Tezaurul resurselor:
Vă aşezaţi în cerc şi vă atingeţi palmele în aşa fel până când
simţiţi că sunt încărcate

cu energie. Acum le folosiţi ca şi

cum ar fi nişte instrumente care pot detecta zonele din
corpul

vostru

care

îndeplinesc

funcţia

de

tezaur

al

resurselor. Vă localizaţi acea zonă şi menţinând un contact
direct cu ea identificaţi o resursă activă. Fiecare pe rând vă
comunica grupului care este zona corporală şi care este
resursa.
c. Alegerea protagonistului:
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Vă gândiţi care este resursa pe care vreţi să o vedeţi
exprimată pe scenă şi alegeţi

persoana în tezaurul căreia

se află acea resursă.
d. Activitatea cu protagonistul:
-

tehnica

personificării

(reprezentarea

resursei/reprezentarea unei stări care blochează
resursa/reprezentarea unei stări neutre);
e. Participarea auditoriului:
Comunicaţi celui care a fost protagonist ceea ce a trezit
în voi această psihodramă.
III. Etapa decodificării:
Coordonator: Liviu ( 20 min.)
a. Vă gândiţi la ceea ce aţi experimentat azi şi comunicaţi
grupului lucrurile care v-au impresionat şi care au
relevanţă şi pentru activitatea voastră profesională.
b. Saluturi finale.
Exemplul II
Modul VI – Sociometrie/Atom profesional
I.

Etapa teoretică

Lector – Liviu (50 min.)
Prezentarea materialului şi discuţii cu exemple din
practica cursanţilor.
Pauză : 15 min
II. Etapa aplicativă
Coordonator – Dana (100 min.)
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A. ACTIVITĂŢI CU GRUPUL
1. Saluturi
Scop: saluturi
Vă plimbaţi în ritm propriu. Stop! Vă pozitionaţi în cerc pe
marginea scenei, în picioare. La semnalul meu, vă întoarceţi
simultan către persoana din dreapta voastră şi o salutaţi ca şi
când nu v-aţi dori să o vedeţi azi aici. Acum, fiecare vă
întoarceţi către aceeaşi persoana şi o salutaţi ca şi când v-ar fi
cel mai bun coleg de muncă. După aceeaşi regulă, la semnalul
meu, salutaţi aceeaşi persoană ca şi când ar fi şeful ce tocmai
v-a anunţat o mărire substanţială de salariu.
2. Ce mă preocupă în această perioadă
Scop: îmbogăţirea co-conştientului grupului.
Vă plimbaţi şi vă gândiţi în linişte la ceea ce vă preocupă în
această perioadă din punct de vedere profesional. Când aţi
găsit, împărtăşiti grupului pe rând.
3. Revigorare
Scop: relaxare
În timp ce mergeti, întindeţi-vă mâinile, braţele,
picioarele, gâtul. Găsiţi apoi o poziţie în care să vă simţiţi
relaxaţi, respiraţi adânc, îndepărtaţi tot ce vă supără şi aruncaţi
problemele/oboseala acumultată în ultima perioadă într-un coş
imaginar astfel încât să vă simţiţi împrospătaţi. Aveţi la
dispoziţie 2 minute să vă bucuraţi de noua stare. Cine se simte
revigorat, să se ridice în picioare pe marginea scenei.
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4. De când nu ne-am mai vazut...
Scop: aducerea la zi, îmbogăţirea co-conştientului
grupului.
Formaţi un cerc în picioare pe marginea scenei. Veţi auzi o
serie de afirmaţii şi dacă, sunteţi de acord cu afirmaţia auzită,
faceţi un pas inainte, înspre interiorul cercului. Dacă nu sunteţi
de acord, fiecare îşi păstrează poziţia pe margine cercului.
- Săptămâna care a trecut a fost una bună pentru mine.
- La locul meu de muncă m-am simţit apreciată.
- Am avut parte de susţinere şi colaborare din partea colegilor
de echipă.
- Am fost neplăcut surprinsă atunci când atmosfera de la
serviciu a fost una predominant conflictuală.
- Am fost suparată/dezamagită pentru că cineva nu m-a
înţeles/sprijinit.
- Am avut divergenţe cu şeful şi /sau unii dintre colegi.
- Am simţit că am dus la bun sfârşit un plan/proiect sau că am
progresat în anumite aspecte profesionale.
5. Atomul profesional
Scop: activitate premergatoare alegerii protagonistului.
Fiecare se gândeşte la propriul atom profesional astfel
încât fiecare atom să conţină minim 5 persoane; pot fi şi
colaboratori externi. Când aţi vizualizat atomul, daţi-i un titlu şi
comunicaţi-l grupului.
6. Alegerea protagonistului
Grupul se îndreaptă către acea persoană al cărei titlu i-a captat
interesul.
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B.CONDUCEREA PROTAGONISTULUI
- Atom profesional
C. PARTICIPAREA AUDITORIULUI
III. Etapa decodificării / feed- back:
Coordonator – Radu ( 25 min.)
1. Vă

gândiţi

la

propriul

vostru

grup

(din

proiectul

Grundtvig) ca la un atom, la relaţiile create între voi şi
desenaţi 3 cercuri pe care vor fi plasaţi membrii acestui
grup în funcţie de ceea ce simţiţi faţă de ei.
2. Priviţi

harta

desenată

şi

numiţi

atomul

printr-o

caracteristică.
3. Alegeţi persoana faţă de care simţiţi că aveţi un tele
pozitiv şi mergeţi pe rând în faţa acestei persoane,
spunându-i ce trăiţi în raport cu ea.
4. Vă întindeţi sub formă de stea şi urmând regula catenei
fiecare va transimte cu ce pleacă azi de aici.
5. Saluturi finale.
Rezultatele intermediare şi cele finale de la pre şi posttestare sunt centralizate, prelucrate şi interpretate de către
echipa de formatori Grundtvig de la asociaţia coordonatoare
(AIPsiM - Italia). Aceste rezultate vor fi corelate cu cele obţinute
în cadrul celorlalte proiecte europene aflate în derulare sub girul
Federaţiei Europene a Organizaţiilor de Psihodramă şi vor fi
publicate atât în reviste de specialitate cât şi în raportul final al
proiectului în primăvara lui 2012.
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PROIECTUL EMPOWER:
PSIHODRAMA CA METODĂ DE INTERVENŢIE ÎN LUCRUL
CU FEMEILE VICTIMĂ A VIOLENŢEI DOMESTICE ŞI
EXPLOATĂRII SEXUALE
Gabriela DIMA
Mihaela BUCUŢĂ
„EMPOWER” este un proiect de prevenţie, intervenţie şi
cercetare în domeniul violenţei domestice şi exploatării sexuale
a femeilor. Raţiunea şi fundamentarea teoretică a proiectului
sunt continuarea unei cercetări anterioare realizată în Italia,
România

şi

Albania,

prin

care

s-a

urmărit

înţelegerea

motivaţiilor pentru care femeile din ţările est europene sunt o
„pradă” uşoară pentru reţelele de trafic uman.
Scopul general al proiectului Empower este de a cerceta
co-responsabilitatea femeilor în asumarea rolului de victimă a
abuzului şi transmiterea acestuia mai departe spre fiică şi de a
creşte gradul de conştientizare al femeilor cu privire la acest
fenomen. Proiectul urmăreşte testarea a două metode de
intervenţie în lucrul cu femeile victimă a abuzului - modelul
ecologic şi psihodrama - şi evaluarea eficienţei intervenţiei care
combină cele două metode.
Proiectul actual reprezintă un parteneriat internaţional
între Italia, Portugalia, Albania, Austria, Romania şi Bulgaria,
sub coordonarea Universităţii Padova, finanţat prin programul
Daphne. Partenerii proiectului sunt organizaţii care sprijină
femeile – victime şi organizaţii / asociaţii de psihodramă din
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ţările implicate. Dimensiunea de cercetare a proiectului implică
şi Comisia de cercetare din cadrul Federaţiei Europene a
Organizaţiilor de Training în Psihodramă (FEPTO). În România
proiectul

este

implementat

prin

Asociaţia

Română

de

Psihodramă Clasică şi Biserica Reformată Casa Speranţei,
acreditată în furnizarea de servicii sociale femeilor victimă a
violenţei domestice.
Violenţa domestică în România
Violenţa domestică este un flagel al societăţii româneşti şi
al familiei. În România, se estimează că în fiecare minut 2 femei
cad victime ale violenţei domestice. Din estimatul de peste 1,2
milioane de femei victime ale violenţei domestice în fiecare an,
mai puţin de 1% intră în statisticile oficiale ca urmare a
depunerii unei plângeri împotriva agresorului (Sondaj de opinie
reprezentativ

la

nivel

naţional,

2008

şi

Date

statistice

înregistrate de Agenţia Naţională pentru Protecţia familiei ANFP,

2008).

Conform

statisticilor

ANFP

fenomenul

înregistrează o tendinţă de creştere continuă de la un an la
altul, deşi este în atenţia instituţiilor publice şi private şi există
organizaţii specializate care luptă împotriva violenţei în familie.
Violenţa

domestică

a

fost

sancţionată

legal

şi

reglementată în statele europene înca începând cu anii 1960. În
România, abia în anul 2000 a fost adoptată o lege (197/2000)
care

modifica

infracţiune,

Codul

care

cade

Penal,
sub

introducând
incidenţa

un

Codului

nou
–

tip

de

violenţa

domestică. Totuşi, până în 2003, România nu a avut o lege
specifică referitoare la violenţa în familie, aşa cum aveau cele
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mai multe state europene. Legea 217 a fost adoptată abia în
anul 2003, reprezentând o încununare a eforturilor societăţii
civile.
Fundamentarea teoretică a cercetării
În societăţile şi culturile de tip tradiţional mamele îşi cresc
copiii, băieţi şi fete, după un model stereotip de supunere a
femeii faţă de bărbat, conceput ca valoare pozitivă în familie. În
mod inconştient, mamele îşi educă fiicele să fie supuse, pentru
că aşa este normal şi corect. O astfel de educaţie dezvoltă un
nivel ridicat de neajutorare învăţată, care, la rândul ei o face pe
fiică să considere că este normal să fie abuzată de bărbatul ei
(sau chiar să nu îl considere abuz, ci un comportament normal).
Astfel violenţa devine o practică admisibilă, ceea ce echivalează
cu dezumanizarea femeii.
Studiile vorbesc de existenţa unei subculturi a familiei care
determină supunerea femeii faţă de bărbat. O caracteristică
constantă la această subcultură este violenţa femeii faţă de alte
femei din familie, în particular abuzul şi violenţa mamei asupra
fiicei este larg răspândit (Testoni, 2006). Există mai multe
forme sub care se manifestă abuzul mamei prin care transmite
mai departe valorile acestei subculturi: mama îşi bate fiica;
mama îşi încurajează fiica să suporte abuzul fără să se apere;
mama nu îşi ajută fiica, când această doreşte să se elibereze
din situaţiile de abuz; îi lipseşte conştientizarea rolului de
femeie; este apatică şi indiferentă faţă de situaţia fiicei; este
geloasă pe fiica ei; intră în competiţie cu ea.
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Violenţă maternă este negată inconştient de fiica – victimă.
Astfel, fiica care ajunge în situaţii de violenţă masculină nu are
capacitatea de a conştientiza rolul pe care abuzul mamei îl
joacă în viaţa ei, care a dus la interiorizarea unui rol submisiv.
Aceasta este o cauză importantă a inabilităţii fiicei de a se
elibera din situaţia de violenţă pe care o trăieşte.
Testoni (2006) atrage atenţia asupra felului în care rolul
mamei faţă de fiică pune într-o nouă perspectivă violenţa
domestică a bărbatului asupra femeii. Este subliniat factorul coresponsabilităţii femeii faţă de propria violenţă şi destinul de
subordonare, subjugare. Problema cea mai mare este faptul că
mama transmite mai departe ideea normalităţii suferinţei
datorate abuzului şi violenţei.
Clarificarea şi creşterea gradului de conştientizare asupra
rolului femeii / mamei, nu urmăreşte să învinovăţească şi să
pună şi mai multă presiune asupra acesteia, ci se doreşte a fi
un imbold pentru promovarea schimbării. Această schimbare
trebuie să pornească de la femeia – victimă şi să fie pentru ea.
În

acest context

teoretic,

proiectul Empower

propune

psihodrama ca metodă de intervenţie în lucrul cu femeia –
victimă.

Psihodrama

clasică

promovează

emanciparea

şi

eliberarea din relaţii compulsive şi abuzive. Însuşi Moreno a
lucrat cu prostituate, prizonieri etc. Psihodrama foloseşte
acţiunea şi pentru a explora psihicul şi lumea relaţiilor. Prin
tehnicile

sale,

în

special

experimentarea

de

roluri

inversiunea
şi

perspective

de
noi.

rol,

permite

Observarea

comportamentului din diferite roluri sau perspective modifică
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automat

conştientizarea,

creşte

spontaneitatea

şi

oferă

posibilitatea ieşirii din rolurile proprii.
Mecanismele schimbării în psihodramă sunt diverse; printre
ele se numără expresivitatea, ruperea scenariului, relaţia
interactivă „eu actor” – „eu observator”, restructurarea teatrului
intern individual. Psihodrama stimulează resursele spontane şi
creative cu care fiecare este înzestrat. Munca psihodramatică
stimuleaza schimbarea tocmai prin eficienţa cu care reuşeşte să
producă

expresivitatea

unei

lumi

profunde

şi

ascunse.

Experienţa utilizării unei game cât mai largi de modalităţi
expresive va ajuta persoanele să dea o formă mult mai clară şi
mai completă a ceea ce vor ele să arate, recunoscându-şi atât
zonele întunecate, cât şi aspectele caracteristice, specifice
modului lor de a fi din întâlnirea cu ceilalţi. Rezultatul evolutiv al
mecanismelor expresivităţii şi acţiunii este reprezentat printr-un
progres spre comportamente şi modalităţi relaţionale din ce în
ce

mai

variate,

creative

si

individuante

(Boria,

2005).

Psihodrama le permite oamenilor să devină mai conştienţi de
propriile roluri interiorizate. Teatrul intern individual cuprinde
personajele pe care fiecare dintre noi le-am interiorizat de-a
lungul

vieţii.

Jocul

de

rol

permite

redefinirea

rolurilor

interiorizate inconştient prin conştientizarea comportamentului
propriu în raport cu persoanele semnificative, de referinţă. Se
clarifică felul în care relaţiile primare influenţează restul
relaţiilor şi poate restructurat modul în care au fost introiectate
suferinţele relaţionale din mediul familial. Femeile victimă a
violenţei domestice, lipsite de sprijinul mamei lor vor fi ajutate
prin psihodramă să descopere „mama-rea” din teatrul lor intern
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şi să o înlocuiască cu o figură nouă. Psihodrama le va oferi
posibilitatea de a se centra pe rolul lor în ecuaţia violenţei
domestice – conform perspectivei co-responsabilităţii – cu un
mare potenţial de a induce schimbarea acestui rol. Sunt
eliberate resursele spontane, creative şi adaptative care să
permită eliberarea din situaţia de violenţă. Prin alternarea „eului
actor” cu „eul observator” în timpul punerii în scenă a situaţiilor
lor de viaţă, femeile abuzate vor avea posibilitatea de a fi nu
doar „actor”, ci şi „spectator” al vieţii lor şi din această
perspectivă să modifice „scenele” vieţii lor.
Metodologia cercetării
Studiul are ca scop integrarea a două modele de lucru cu
femeile victimă a violenţei din partea bărbaţilor - modelul
ecologic

şi

psihodrama

-

şi

evaluarea

eficienţei

acestei

intervenţii combinate. Participanţii la studiu sunt femei victimă
a violenţei domestice sau traficului de persoane / exploatării
sexuale. Un obiectiv specific este analiza rolului maternal în
violenţa bărbatului asupra femeii. Studiul îşi propune să
determine dacă în urma intervenţiei prin psihodramă apare
schimbarea la nivelul modului de relaţionare al femeii abuzate,
a sănătăţii ei fizice şi psihice şi a nivelului de spontaneitate şi
creativitate.
Participantele
Portugalia,

Austria,

la

studiu

România,

vor

fi

selectate

Bulgaria

şi

din

Albania,

Italia,
prin

intermediul unor asociaţii partenere în proiect care lucrează în
domeniul violenţei domestice sau traficului de persoane în ţările
menţionate.
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Complexitatea subiectului cercetării va fi abordat printrun design de cercetare mixt. Prin modelul ecologic vor fi culese
datele primare de cercetare. O parte din partcipantele la studiu
vor face parte dintr-un grup de psihodramă şi vor beneficia de
intervenţia combinată – model ecologic şi psihodramă – în timp
ce alt grup de femei vor forma grupul de control care va
beneficia numai de intervenţia prin modelul ecologic, astfel:


Cel

puţin

participantă

6

femei
(6

ţări)

(până
for

la
fi

20)
incluse

din
în

fiecare

ţară

grupuri

de

psihodramă: 25 de sesiuni a câte 2 ore fiecare. În
Albania – ţară care este neeligibilă pentru finanţarea
Daphne şi care nu are practicieni psihodramatişti, se vor
organiza 7 intervenţii de grup – maraton de psihodramă
(2 zile). Pentru asigurarea calităţii intervenţiei prin
psihodramă sunt alocate 4 ore de supervizare pe lună.


Cel puţin 10 femei (până la 50) din fiecare ţară
participantă vor beneficia de intervenţia ecologică pe o
perioadă de 1 an.
Dimensiunea cantitativă a cercetării va implica evaluarea a

cel puţin 86 de femei (până la 420) din cele 6 ţări participante.
Instrumentele de culegere a datelor sunt: CORE-OM (Clinical
Outcomes in Routine Evaluation Outcome Measure, Evans et
al.), SAI-R (Revised Spontaneity Assessment Inventory, Kipper)
şi BDI-II (Beck Depression Inventory). Administrarea testelor
se va face înaintea începerii sesiunilor de grup (T0), la
jumătatea intervenţiei (T12 – luna 12 a proiectului), şi la final
(T24 – luna 24 a proiectului).
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Datele calitative vor fi culese prin înregistrarea video sau
notiţe (cu acordul participanţilor) în timpul sesiunilor de
psihodramă care vor urmări surprinderea schimbării. Tehnica
observaţiei calitative care va fi utilizată este specifică abordării
psihologic – culturale, o integrare a analizei discursive, metodei
etnografice şi analizei textuale.
Prelucrarea cantitativă şi calitativă a datelor din toate ţările
participante la studiu se va realiza de către specialiştii de la
Universitatea

Padova.

diseminarea

rezultatelor

naţionale

şi

La

organizarea

finalul

prin
unui

cercetării

publicaţii
seminar

se

doreşte

internaţionale

şi

internaţional

de

promovare a rezultatelor obţinute.
Concluzie
Violenţa asupra femeii este un fenomen psiho-socio-cultural
larg răspândit în lume, care a dus la înfiinţarea de organisme
naţionale

şi

internaţionale

de

combatere

şi

diminuare

a

acestuia. În acelaşi timp este un domeniu de cercetare intensă.
Proiectul de faţă îşi propune promovarea unei metodologii
psiho-educaţionale noi de abordare a victimelor violenţei, care
se doreşte a fi validată prin cercetare ştiinţifică.
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