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Argument 

 

 Motivul principal pentru interesul meu în tulburările de anxietate a luat amploare atunci când am 

conștientizat importanța calității vieții, importanța sănătății psihice și a gândirii pozitive, pornind de la 

emoții și ajungând la stilul vieții unei persoane. Calitatea vieții noastre ne afectează atât pe noi cât și, în 

mod extins, persoanele din proximitatea noastră începând de la familie, familia extinsă, prieteni, colegi 

de muncă și până la oamenii cu care intrăm zilnic în contact. 

În cariera mea de actor, am debutat confruntându-mă cu o dificilă gestiune a emoțiilor și am 

realizat importanța armoniei, emoție-rațiune, o balanță dificil de echilibrat.  

Rolurile abordate de-a lungul carierei mele artistice mi-au oferit exceptionala șansă de a mă 

raporta într-un mod foarte realist emoțiilor trăite de către personaje, atingând o paletă largă de trăiri. 

Aceste trăiri m-au determinat să văd viața din mai multe perspective, m-au flexibilizat și m-au antrenat 

în abordarea unei situații, astfel încât am conștientizat că viața fiecărui individ și perspectiva sa asupra 

realității este diferită de a tuturor celorlalți, ca fiecare om este unic, posedă logică privată aparte și, cel 

mai important, am realizat faptul că oamenii pot simți atât de diferit evenimente similare din viața noastră 

comună. 

Arta este cheia dezvoltării mele pesoanale și a evoluției mele ca om, iar dorința este aceea de a 

dărui celorlalți bucuria acestei dezvoltări, descoperirea universului nostru interior atât de extins și atât de 

bogat. Practic, am făcut un salt de la un public exins și o abordare nomotetică, la terapia individuală și o 

abordare idiopatică centrată pe unicitatea individului, urmând cursul firesc al lucrurilor de la personaj 

către client, de la actor către terapeut. 

Discrepanțele majore între vârsta cronologică a individului și nivelul dezvoltării sale emoționale 

sunt elemente ce constituie premisele deficitului sau în dezvoltare, o dezvoltare ce se cere a fi armonică 

astfel încât acesta să se îndrepte în permanență spre obținerea stării de bine. 

Așadar, în prezenta lucrare propun un studiu făcut asupra importanței dezvoltării personale prin 

art-terapie, un studiu despre importanța imaginii de sine și a cunoașterii de sine. Dacă în arta actoriei, a 

cunoaște personajul de la interior către exterior și invers, a avut ca rezultat jucarea rolului în mod cât mai 

bun cu putință și crearea stării de bine, prin art-terapie putem obține aceeași cunoaștere de la interior 

către exterior și invers pentru a obține un echilibru cât mai bun în viața noastră privată și socială dar în 

special cu noi înșine. 

Ca urmare, lucrarea își propune dezvoltarea imaginii de sine și creșterea încrederii în sine cu 

ajutorul art-terapiei, terapie care ne oferă o gama variată și creativă de instrumente de lucru.  
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Introducere 

 

Nativ, oamenii dețin pulsiunea de viață și pulsiunea de moarte. Dezvoltarea unei ființe umane 

pornește din prima realitate, continuă cu ruptura din narcisismul primar și se ramifică prin adăugiri 

compuse atât din negative cât și din pozitive. În orice trăsătură, percepție sau sentiment este necesară 

prezența echilibrului.  

Depresia este o afecțiune care se manifestă printr-o stare de spirit scăzută și aversiune față de 

activitatea de zi cu zi, care poate afecta gândurile, comportamentul, starea emoțională și starea de bine a 

individului. Persoanele cu stare depresivă pot să se simtă triști, anxioși, apatici, fără speranţă, neajutorați, 

lipsiți de valoare, vinovați, iritabili și să prezinte stare de ruşine sau agitație. 

 Aceste persoane de regulă își pierd interesul în activitățile care le aduceau plăcere la un moment 

dat, ele pot asocia lipsa de apetit sau polifagie, de asemenea aceste persoane pot să aibă probleme de 

concentrare, probleme în privința amintirii de mici detalii și luare de decizii. Există un risc crescut la 

acest tip de persoane să contemple, să încerce chiar să se sinucidă. Insomnie, exces de somn, 

fatigabilitate, dureri, probleme digestive sau energie scăzută se pot de asemenea asocia cu starea de 

depresie.  

Depresia pare să apară ca urmare a unor dezechilibre chimice cerebrale sau a unor  

neurotransmițători, în special reprezentate de serotonină și norepinefrină, care au impact major asupra 

stării de spirit și reglarea durerii. Este frecvent întâlnită asocierea între starea depresivă și apariția 

simptomelor fizice. Aceste simptome sunt reprezentate de dureri articulare, dureri de spate, probleme 

alimentare, probleme cu somnul și schimbări ale apetitului. Simptomele pot să se asocieze și cu tulburări 

verbale și încetinirea mișcării. Multe persoane cu stare depresivă trec din doctor în doctor în căutarea 

unui remediu la starea lor fizica, în condiția în care aceste simptome sunt datorate în principal stării 

depresive, care trebuie depistată etiologic și tratată corespunzător. 

Este estimat că până în anul 2020, depresia majoră va apărea numai secundar bolii cardiace 

ischemice, ca principala cauză de invaliditate din lume. Indivizii cu stare depresivă adesea nu pot realiza 

sau accepta că poate exista o posibilă cauză fizică, care antrenează starea depresivă. În consecință aceste 

persoane vor avea mari probleme în a descoperi și trata etiologia care stă la baza stării lor depresive. 

Multe persoane care dezvoltă un sindrom depresiv au experimentat în trecut un eveniment 

traumatic pe parcursul copilăriei sub forma sexuală, emoțională, abuz fizic sau separare de părinți (prin 

decesul unui părinte sau divorț). 
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CAPITOLUL  I 

 

1.1. Simptome specifice depresiei 

Depresia clinică, depresia majoră sau depresia în forma ei simplă sunt sinonime cu ceea ce era 

cunoscut anterior sub denumirea de melancolie. Sindromul de depresie majoră are un istoric lung, descris 

cel puţin încă din perioada clasică. 

Depresia este adesea asociată cu alte boli ca de exemplu: anxietate, sindromul obsesiv compulsiv, 

atacuri de panică, fobii și tulburări de alimentație. Starea depresivă poate să fie un sindrom în cadrul altor 

afecțiuni de tip psihiatric cum ar fi de exemplu în cadrul sindromului de depresie majoră. În același timp 

starea depresivă poate să fie parte dintr-o reacție naturală, nepatologică în situații de deces a unei 

persoane apropiate, un simptom dat de ingestia unor alimente sau o reacție adversă la unele medicamente 

și tratamente medicale. 

Tristețea sau oscilarea stării de spirit sunt considerate reacții normale a organismului la 

evenimentele stresante, dezamăgitoare și eșecuri din viața de zi cu zi. Multe persoane folosesc cuvântul 

“depresie” pentru a explica aceste sentimente, deși depresia este mult mai mult decât o tristețe majoră. 

 Unele persoane descriu starea depresivă ca o trăire într-o gaură neagră sau a unui sentiment de 

osândă iminentă. Cu toate acestea, nu toate persoanele care prezintă stări depresive se simt triste, ele mai 

degrabă se simt fără dorința de a trăi, goale pe dinăuntru, apatice, iar în cazul bărbaților, ei pot să se simtă 

nervoși, agresivi și agitați. 

 Indiferent de simptomele prezentate, depresia este diferită de tristețea normală prin faptul că ea 

afectează major viața de zi cu zi, ea intervine în abilitatea persoanei să lucreze, să studieze, să mănânce, 

să doarmă corespunzător și să se bucure de lucruri. Sentimentele de disperare, neputință și inutilitate sunt 

intense și duc la puțină liniște sufletească. 

 Starea depresivă variază foarte mult de la om la om, cu toate acestea, sunt unele semne și 

simptome comune care apar la toți indivizii care suferă de un sindrom depresiv. Este important de 

menționat că aceste simptome și semne pot face parte din viața normală a individului și să nu denote 

neapărat ceva patologic. 

Cu cât o persoană prezintă mai multe simptome, care se manifestă mai intens și pe o durată de 

timp mai lungă, cu atât probabilitatea că acea persoană să prezinte un sindrom depresiv este mai mare. 

Când aceste simptome devin prea copleșitoare, atunci este timpul potrivit ca persoana să caute un ajutor 

la medic. 
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Aș ridica aici în lumină și suicidul interpretat ca o posibilă urmare a depresiei și ne putem astfel 

îndrepta atenția și către sinuciderea socială prin alcoolism sau izolare socială, luând în calcul mai multe 

tipuri de comportament prin care o persoană se îndepărtează de ceea ce presupune viața socială și 

integrare devenind astfel nefuncțională și inaptă de a mai participa activ la viață alături de “dorința 

persoanei de a nu mai trăi ziua de mâine”. 1 

Una dintre domeniile care au combătut în mod constant suicidologia și depresia este teologia, 

domeniu care a exprimat multe rețineri și a pus multe bariere în găsirea unui numitor comun și anume în 

întărirea credinței și limitarea fenomenului sinuciderii. Acest proces presupune o “înțelegere mai 

profundă a cauzelor acestuia, a efectelor devastatoare pe care le produce și identificarea celor mai 

eficiente metode și mijloace de intervenție și prevenire”. 2  

 

1.1.2. Semnele și simptomele stării depresive includ: 

 

 Sentimente de disperare și neputință. O vedere negativă asupra vieții, nimic nu o sa fie bine și nu 

există nimic care individul poate să facă ca să îmbunătățească această situație. 

 Pierderea de interes în activitățile de zi cu zi. Lipsa de interes în obiceiuri anterioare, socializare, 

sex. Persoana pierde posibilitatea de a se distra și de a simți plăcere. 

 Schimbări de apetit sau de greutate. Creștere sau scădere semnificativă în greutate. O schimbare 

mai mare de 5% din greutatea corpului într-o perioadă de o lună. 

 Schimbări a ritmului de somn veghe. Poate oscila de la insomnie, mai ales reprezentată de 

plimbări la ore devreme ale dimineții, sau hipersomnie. 

 Nervozitate sau irascibilitate. Persoana se simte agitată, fără stare și uneori chiar poate ajunge la 

stări violente. Nivelul de toleranță a persoanei scade, temperamentul este mai sensibil și orice acțiune 

din partea persoanelor care le înconjoară este enervantă. 

 Lipsă de energie. Persoana se simte obosită, lentă și are o fatigabilitate fizică mare. Cele mai mici 

activități pot declanșa această fatigabilitate și de regulă durează mai mult timp ca de obicei pentru a duce 

activitatea la capăt. 

                                                             
1 Doina Cosman, Compediu de suicidologie, Editia a II-a adaugita, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2006, pagina 17 

2 Emanuel Adrian Sârbu, Suicidul. O analiză teologică, Editura Academică, București, 2011, pagina 35 
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 Autocritică. Sentimente puternice de neputință sau de vină. Persoana se autocritică foarte sever 

pentru greșeli și eșecuri personale. 

 Comportament necontrolat. Persoana poate recurge la droguri sau consum excesiv de alcool, 

jocuri de noroc, condus periculos și sporturi cu risc crescut. 

 Probleme de concentrare. Persoana experimentează probleme în a se focusa pe lucruri         

specifice, să ia decizii sau să-și amintească lucruri. 

 Dureri neexplicabile. Persoana se plânge mai des de dureri de cap, dureri de spate, dureri 

musculare și dureri abdominale. 

 

Simptomele și semnele stării depresive pot fi grupate de asemenea după cum urmează: 

Comportament 

o Persoana nu mai iese din casă; 

o Persoana nu mai este funcțională la scoală sau serviciu; 

o Persoana se izolează de familie și de prieteni; 

o Abuz de sedative și băuturi alcoolice; 

o Persoana nu se mai bucură de nici o activitate; 

o Persoana nu se mai poate concentra; 

 

Sentimente 

o Copleșire ; 

o Vină ;  

o Irascibilitate ; 

o Frustrare ; 

o Lipsă de încredere în sine ; 

o Nefericire ;  

o Indecizie ; 

o Dezamăgire ; 

o Tristețe ;  

o Mizerabil ; 

 

Gânduri 

o “Sunt un eșec” 
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o “Este vina mea” 

o “Nimic bun nu mi-se întâmplă” 

o “Sunt lipsit de valoare” 

o “Viața nu merită trăită” 

o “Persoanelor o să le fie mai bine fără mine” 

 

Fizic 

o Fatigabilitate continuă; 

o Bolnav și cu stare de rău permanentă; 

o Dureri de cap și de mușchi; 

o Sistem digestiv iritabil; 

o Probleme de somn; 

o Pierderea sau schimbarea apetitului; 

o Pierdere sau creștere în greutate semnificativă; 

 

Simptomele depresive la adultul în vârstă nu fac parte din înaintarea în vârstă sau din procesul de 

îmbătrânire. De aceea apariția simptomelor depresive la această grupă de vârstă ar trebui să fie privite cu 

seriozitate și investigate. Din păcate depresia este nediagnosticată și netratată la multe dintre persoanele 

adulte în vârstă, și de regulă, aceste persoane nici nu caută ajutor. Simptomele de depresie pot să fie 

diferite sau mai puțin evidente la persoanele în vârstă și sunt reprezentate de: 

 Dificultăți de memorie sau tulburări de personalitate ; 

 Fatigabilitate, lipsa poftei de mâncare, probleme cu somnul, dureri sau pierderea interesului în 

sex care nu sunt cauzate de medicamente sau probleme medicale ; 

 Dorința de a sta acasă fără nevoia de a ieși și socializa sau de a face o activitate nouă; 

 Gânduri sau sentimente despre sinucidere, mai ales la bărbații în vârstă; 

 

Depresia afectează fiecare individ într-un mod diferit, de aceea simptomele de depresie variază de 

la persoană la persoană. Subtipurile depresiei sunt reprezentate de: 

1. Sindromul anxios- agitație fără motiv, preocupare de evenimente viitoare sau pierdere de 

control. 
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1.2.Prevalența tulburărilor de anxietate 

 

 Anxietatea este o emoție fundamentală, pe care o întâlnim la oamenii din toate culturile. Poate 

termenul ne sună puțin străin, dar emoția aceasta ne este cunoscută tuturor – am trăit-o în numeroase 

situații de viață, încă de la vârste fragede. Înțelegem prin anxietate o stare accentuată de neliniște, în 

care așteptăm să se întâmple ceva rău sau simțim că nu ne mai aflăm în siguranță.  

 Neliniștea se poate exprima inclusiv prin somatizare imediată sau în timp: stări de rău, 

transpirație, dureri de burtă, respirație tracasată sau îngreunată, ritm cardiac accelerat, musculatură rigidă 

etc. 

Evoluția tulburărilor de anxietate este cronică, iar în lipsa unui tratament corespunzător 

persoanele suferă costuri majore pe termen lung, precum: risc crescut pentru boli somatice și 

comorbiditate ridicată cu alte probleme de sănătate mentală (depresie, abuz de alcool sau alte substanțe), 

rată crescută de dizabilitate, eșec academic, șomaj sau performanță scăzută la locul de muncă. 

În cazul de față, ne confruntăm cu o axietate cronică ce în timp a evoluat într-o stare de depresie 

accentuată. 

Tulburările de anxietate sunt problemele de sănătate mentală cel mai frecvent întâlnite la 

nivel global, însă este important să înțelegem că anxietatea nu este în sine o problema mentală pe care 

ar trebui să o eliminăm complet din viața noastră. Acest tip de emoții înglobate în starea de anxietate 

sunt emoții negative firești, dar care sunt necesare să nu fie dominante/accentuate și să nu interfereze cu 

dezvoltarea/devenirea noastră. 

Studiile realizate atât pe adolescenți, cât pe adulți, arată că prevalența tulburărilor de anxietate 

de-a lungul vieții este de aprox. 30%. 

 

1.3       Anxietatea şi anxietatea sociala 

 

Anxietatea (nevrotismul) este o stare afectivă caracterizată printr-un sentiment de insecuritate 

difuz. La ora actuală se vorbește despre o afectare la nivel de populație de 25% (conform datelor 

epidemiologice existente la acest moment) față de depresia care afectează doar 17%. Cele mai multe 

dintre cazuri acuză manifestări la nivel fizic, însă adevăratele cauze sunt de natură anxioasă: anxietate 

generalizată, fobia socială, fobii specifice (ex. fobia de insecte, frica de spații deschise sau închise), atacul 

de panică, tulburarea obsesiv-compulsivă şi stresul post-traumatic. 

            Aceste stări de anxietate pot avea diverse cauze, ce se pot scrie şi în spectrul medical sau psihiatric, 

abuzuri de substanțe toxice (inclusiv cofeină). Anxietatea însă, este strâns legată de stresul persoanei 

afectate şi este răspuns la incapacitatea individului de a face față şi de a elabora strategii de rezistență la 
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stres, incapacitatea de a descărca tensiunile emoționale cauzate de stres şi incapacitatea de a elabora 

strategii de readaptare. Pe tot parcursul vieții, în etapele de dezvoltare parcurse, omul este supus unor 

restructurări de natură afectivă şi emoțională/psihică în funcție de problemele specifice vârstei şi 

perioadei respective cât şi în funcție de problemele neașteptate care survin în mod inopinat în viața 

acestora. 

 Din punct de vedere medical, stările anxioase accentuate sau nu, pot fi cauzate de afecțiuni ale 

unor organe sau tulburări survenite din cauze biologice cum ar fi: afecțiuni ale glandei tiroidiene, 

afecțiuni ale colonului; sau cauze psihiatrice: atacurile de panică, depresia. La populația tantră, tulburările 

psihiatrice sunt o cauza frecvența de anxietate. Asemănător durerii, anxietatatea poate fi un semnal pentru 

individ. Acest semnal îl avertizează că organismul este suprasolicitat. 

 Deși depresia afectează mai multe femei decât bărbați, suicidul cuprinde mai multe acte reusite 

din partea bărbaților. 

 Interesul pentru măsurarea anxietății este enorm datorită răspândirii ei în populația generală cât 

şi a componentei sale diversificate şi neclarităților conceptuale, a formelor clinice vag conturate. 

Anxietatea este un fenomen care a fost descris de mii de ani şi este adânc înrădăcinat în natura noastră 

umană. 

            Interesant este faptul că deși cele două tulburări psihice sunt greu de deosebit şi sunt complementare 

ca factori ce afectează puternic structura psihică umană, punând viața indivizilor în pericol şi ajungând 

până la a-i face nefuncționali sau a săvârși un act suicidal, anxietatea şi depresia diferă în deținerea 

majorității în funcție de sex. Anxietatea este întâlnită cel mai des la femei (30,5%) față de bărbați 

(19,2%). Deși atât anxietatea cât şi depresia pot fi factori declanșatori ai actului suicidal, este 

reprezentativ în cazul suicidului, sexul masculin. De aici, concluzionăm că cele două tulburări pot fi 

asociate, la rândul lor, cu diferite comorbidități. 

Există o suprapunere a celor două tulburări care dețin în proporții variate factori de ordin genetic, 

simptomatologici, evolutivi. 

            Primul efect înregistrat de anxietate şi de depresie este suferința. Aceasta este o trăsătură specifică 

oricărei tulburări dintre acestea două. Distress-ul este întâlnit în depresia majoră, distimie, neurastenie, 

tulburarea postraumatică de stres şi anxietatea generalizată. 

            Cel de-al doilea produs al acestor afecțiuni este frica, căreia îi corespunde fobia socială. De aceea, 

mai sus am vorbit despre anxietatea socială. Frica poate da : tulburarea de panică, agorafobia şi tulburarea 

obsesiv-compulsivă. 
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            Din punct de vedere cognitiv se constată o anumită specificacitate a acestor tulburări anxioase cu 

implicații majore în psihopatologie. Astfel, putem abține o clasificare a acestor trăsături  specifice, o 

conceptualizare a lor şi o evaluare a acestora în vederea stabilirii unui plan adecvat de tratament. Aceste 

specificități sunt: 

- frică de frică ; 

- interpretarea distorsionată a simptomelor corporale ; 

- senzitivitatea anxioasă în tulburarea de panică ; 

- intoleranța incertitudinii ; 

- îngrijorarea patologică în tulburarea anxioasă generalizată ; 

- frică de a fi evaluat negativ ; 

- atenția spre propria persoană în cazul anxietății sociale ; 

- credința că nu este suficient oxigen în spații mici din claustrofobie ; 

- credința că apariția anumitor evenimente poate fi influențată de propria gândire din tulburarea 

obsesiv-compulsivă ; 

- interpretarea evenimentelor în tulburarea postraumatică de stres ; 

- intoleranță față de incertitudine (mai mult specifică tulburării obsesive-compulsive) ;   

 

Intoleranța față de incertitudine este incapacitatea de interpretare a ambiguităților produse de 

întâmplări noi şi poate neașteptate, așadar o dificultate majoră în a accepta şi a se adapta noilor situații. 

Indivizii afectați tind a avea orice scop, simțind nevoia acută, de a avea o explicație pentru un anumit 

eveniment/situație. Acest lucru vine din nevoia de control asupra realității şi de cele mai multe ori are că 

rezultat nevroză. 

Nevroza reprezintă o dimensiune a personalității care este o caracteristică largă și generală a 

personalității, care este reprezentată ca centru de sensibilitate la stimuli negativi. Pacienții cu un grad 

crescut de nevroză au tendința să experimenteze mai multe stări afective declanșate de către stimuli 

negativi întâlniți în viața de zi cu zi. 

Studiile efectuate până în momentul de față au demonstrat că persoanele care prezintă depresie 

au scoruri de nevroză mai mari la aceste tipuri de chestionare decât persoanele fără depresie, iar 

persoanele care prezintă depresie cronică persistentă asociază un grad de nervozitate care crește cu timpul 

(consistent cu modelul de continuitate). 
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Literatura despre nervozitate și depresie se actualizează de trei decade și dă un suport pentru 

fiecare dintre ipotezele în legătură cu corelația între personalitate și starea depresivă. Cu toate acestea 

există limitații semnificative la aceste concluzi. 

În primul rând, măsurarea gradului de nervozitate a demonstrat într-un număr mai mare de studii 

că este semnificativ dependent de starea de sine. Se prezintă o corelație semnificativă între depresie și 

simptome de anxietate care se adaugă la tipul de personalitate a fiecărui individ în parte. 

În al doilea rând, nervozitatea face parte din tulburări de anxietate, de acea clinicienii și 

cercetătorii sunt mai interesați în a cerceta caracteristici sau anumiți factori ai personalității care prezintă 

o specificitate mai mare. 

Rolul dependenței interpersonale în predispoziția psihogenetică cu boală depresivă a fost 

recunoscut deja de o decadă, dar cercetarea dependenței și dezvoltarea unor ipoteze în privința ei au fost 

dezvoltate relativ recent. 

 Carmen Furtună ne amintește că: “Individul nu poate face abstracţie de grupul social şi nu 

poate exista în afara unui grup social: se naşte, parcurge toate fazele evoluţiei biologice, se 

instruieşte, îşi asigură resursele materiale din activitatea pe care o desfăşoară etc., în contextul 

unei experienţe de grup”. 3 

            Și înainte de oricine, Gustave Le  Bon este cel care pune bazele teoriei despre comportamentul 

colectiv prin apariția în 1895 a lucrării “Psihologia mulțimilor”. Pentru a înțelege mai bine trebuie să 

pornim de la definiția dată de autor mulțimilor: “Mulțimea este o reuniune de indivizi oarecare, indiferent 

de naționalitate, profesie sau sex, indiferent de împrejurări care îi adună împreună” 4 

            Așadar, omul nu poate exista în afara unui grup social. El parcurge în toate fazele evoluției 

sale, diferite etape sociale cu impact asupra formării sale, asupra formării caracterului, a 

personalității și, mai ales, cu impact asupra comportamentului. Omul se naște și evoluează în mediul 

social pe care, în aceste etape ale dezvoltării sale, îl va cunoaște raportându -se la el. Individul va 

trece de la vârstă copilăriei la vârsta adolescenței, la conștientizare și responsabilizare, la însușirea 

și respectarea normelor societății, la așteptările acesteia. În perioada de adolescență, se încheie 

inteligența generală, se consolidează structurile gândirii logice și formale, capacitatea de 

interpretare și predicție și spiritul critic și autocritic. Accesul la noțiunea de lege, curiozitatea 

                                                             
3 Carmen Furtună, Sociologie Generală, disponibilă online la link: http://www.scribd.com/doc/8675253/Carmen-Furtună-

Sociologie-Generală, pagina 30 

 

4 Gustave Le Bon, “Psihologia mulțimilor”;  cap.I pag. 9 

 

http://www.scribd.com/doc/8675253/Carmen-Furtuna-Sociologie-Generala
http://www.scribd.com/doc/8675253/Carmen-Furtuna-Sociologie-Generala
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orientată către explicarea rațională, cauzală a fenomenelor și relațiilor dintre ele, abordarea mai 

amplă și filosofică a realității, precum și apariția atitudinii eretice față de valori.  

            Personalitatea este cea afectată direct în suicid, căci, înainte de toate, structura internă a 

individului, modul său de a percepe și mai ales de a interpreta lumea este cel ce protejează pulsiunea 

de viață. 

            Modul în care interpretezi lumea este foarte important. Este trasmis fără cuvinte, prin atitudini. 

Odată sesizată atitudinea ta, ceilalți construiesc pe baza ei, presupuneri cu privire la întreaga ta 

personalitate. Aici este vorba despre prima impresie. Atunci când ne place un om ne place să îl imaginăm 

în diferite contexte. Percepția noastră asupra vieții face parte integrantă din noi. Gradul de flexibilitate 

spune ceva despre om. Reacțiile în fața celorlalți și reacția în față unei întâmplări neașteptate. 

            Valoarea umană este dimensiunea morală de cea mai largă cuprindere, întrucât aceasta identifică 

omul din spatele societății. Trăsături morale generice, cu caracter de universalitate, cum sunt cinstea, 

corectitudinea, sinceritatea, seriozitatea, modestia, cumpătarea, caritatea, altruismul conturează 

personalitatea, îi dă individului substanță fără de care nimic din ceea ce întreprinde nu poate dura şi mai 

ales nu poate genera garanție, încredere, reciprocitate, carismă, empatie. 

 “Personalitatea este rezultatul acțiunii complexe a mai multor factori : moștenirea biologică, 

mediul fizic, cultura, experiența de grup și experiența personală.”5 

 

1.4.  Stresul, anxietatea și angoasa 

În dinamica sferei afective, se individualizează trei stări cu implicaţii majore pentru viaţa şi 

activitatea curentă a persoanei umane. Acestea sunt stresul (componenta sa afectivă), anxietatea şi 

angoasa. 

Noţiunea de stres a fost elaborată de către Hans Selye, în perioada 1936-1950. 

În accepţiunea sa iniţială, termenul desemna o stare de tensiune, de încordare. Selye i-a dat un 

conţinut şi un sens nou, exprimând prin el aşa-numitul sindrom general de adaptare (General adaptation 

sindrom). 

 La început, acesta avea un conţinut pur fiziologic - cuprinzând doar ansamblul reacţiilor 

vegetative şi biochimice pe care organismul le manifestă la acţiunea unui agent stresor (fizic, mecanic, 

chimic). Ulterior, pe lângă stresul fiziologic, a fost recunoscut şi stresul psihic şi psihosocial. 

                                                             
5 C. Furtuna, “Socilogie Generală” 
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 Caracterul de sindrom de adaptare este dat de faptul că el conţine o gamă variată şi relativ întinsă 

de reacţii şi că precede orice comportament specific, finalist. După Selye, acest sindrom are o desfăşurare 

fazică, în dinamica lui evidenţiindu-se următoarele etape sau verigi: 

a) reacţia de alarmă, care duce la activarea generală a organismului; 

b) reacţia de rezistenţă, prin care organismul îşi mobilizează resursele energetice pentru a 

contracara efectele dezorganizatoare ale acţiunii stresorului;  

c) faza de epuizare, în care se acumulează efecte entropice, care îndepărtează posibilitatea 

obţinerii echilibrului. Cercetările ulterioare au arătat că, întrucât sindromul de adaptare se impune ca 

premisă obligatorie a pregătirii şi incitării răspunsurilor specifice, termenul de stres trebuie asociat cu 

două tipuri de efecte: pozitive sau adaptative şi, în acest caz, avem de a face cu eustresul, dezadaptative, 

dezorganizatoare, caz în care avem de a face cu distresul. 

Stresul fiziologic se leagă, cu precădere, de acţiunea stimulilor care perturbă în mod direct 

homeostazia mediului intern sau funcţionarea normală sau lezează integritatea fizică a unor ţesuturi şi 

organe - stimuli acustici (zgomotul de intensitate mare), termici (căldura sau frigul), mecanici 

(traumatisme, leziuni), modificări în chimismul sângelui sau al creierului, focare la nivelul viscerelor, 

amânarea peste anumite limite a satisfacerii trebuinţelor biologice şi fiziologice (alimentare, de evacuare, 

sexuale etc.). Efectul dezorganizator al acestor agenţi şi situaţii stresante se determină pe baza 

interacţiunii lor cu variabilele intermediare de filtrare, evaluare şi control ale sistemului personalităţii. Ca 

urmare, la aceleaşi valori ale factorilor stresanţi, diferiţi indivizi vor realiza efecte dezorganizatoare de 

amplitudine diferită şi trăirea lor la intensităţi diferite. 

Trăirea afectivă, manifestată în forme variate: 

- încordări, tensiuni, disconfort, agitaţie, insatisfacţie, furie etc.  

- reprezintă principalul indicator subiectiv al stării de stres. 

  

Efectul negativ al unui episod particular de stres, dacă nu a fost rezolvat complet în urma 

intervenţiei mecanismelor de adaptare de tip eustres, se poate păstra în timp, sporind vulnerabilitatea 

echilibrului sistemului organismului la acţiunea ulterioară a factorilor stresanţi. Tocmai sub acest aspect 

stresul dobândeşte o conotaţie negativă, care impune menţinerea lui sub control. 

Stresul psihic se delimitează (relativ) de cel fiziologic prin aceea că el se produce pe fondul 

interacţiunii Eului, a persoanei conştiente de sine şi cu o anumită preţuire de sine, cu evenimentele 

existenţiale. O nemulţumire de sine, sentimentul unei neîmpliniri, o discrepanţă între aspiraţie şi 

realizare, o apreciere nedreaptă la adresa competenţei sau activităţii personale, un conflict interpersonal, 
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o neînţelegere în familie, pierderea unei fiinţe apropiate etc., toate acestea pot acţiona ca stresori, 

determinând o anumită bulversare a echilibrului vieţii interioare. Ca şi în cazul stresului fiziologic, dacă 

acest efect nu este înlăturat prin mecanismele de apărare a Eului, atunci el se perpetuează şi se cumulează 

în timp, transformându-se în „focar" generator de tulburări nevrotice. 

Trăirile care însoţesc sau se dezvoltă pe fondul stresului psihic îmbracă forma unei suferinţe 

existenţiale sau morale (a unei insatisfacţii de sine sau de lume, a unei neplăceri de a trăi, a unei disperări, 

a unei depresii). 

Anxietatea este o stare afectivă generalizată, difuză, caracterizată prin trăiri - de tulburare, de 

insecuritate şi teamă -, pe care subiectul nu le poate explica şi relaţiona obiectual. 

Spre deosebire de emoţiile obiectuale, anxietatea nu antrenează, de regulă, modificări fiziologice. 

Ce stă la originea unei asemenea trăsături a structurii afective, rămâne o chestiune încă neelucidată. 

Diferitele orientări doctrinare îi găsesc origini diferite. Astfel, pentru reprezentanţii teoriei învăţării, 

anxietatea este rezultatul perpetuării prin condiţionare a reacţiei de teamă, fiind nemijlocit determinată 

de raportul subunitar dintre reuşite şi eşecuri; dimpotrivă, pentru psihanalişti, ea este un efect al frustrării 

repetate a pornirilor şi tendinţelor libidoului şi al interdicţiilor impuse de Supraeu. 

Anxietatea este socotită un semnal de alarmă adresat Eului - conştiinţei de sine a personalităţii - 

singurul în măsură să întreprindă acţiuni de redresare sau să-şi mobilizeze mecanisme specifice de 

apărare. Persoana anxioasă manifestă întotdeauna reţinere şi teamă în raport cu viitorul, cu activităţile pe 

care urmează să le efectueze sau cu situaţiile cu care urmează să se confrunte. 

 

1.4.1.  Imaginea de sine 

  

Matei Georgescu în “Ipostaze ale morții într-un timp al dorinței”, vorbind despre Freud    ne 

amintește de structura individual - socială a Idealului Eului (viitoarea funcție de ideal a 

Supraeului): “Acest ideal are, pe lângă partea sa individuală, şi una socială, el fiind de asemenea idealul 

comun al unei familii, al unei categorii sociale, al unei națiuni!” 

În 1922 Freud prezintă o organizare concentrică a Idealului Eului, organizare care are familia ca 

centru de interes, apoi depărtându-se concentric se află idealurile societății . 

Apoi, în textul din 1921 idealul Eului avea trei funcții: “auto-observarea, rolul de conștiință 

morală şi factor hotărâtor în procesul refulării”.  Ajungem astfel până în anul 1932  în “Psihanaliză” 
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scrisă de Freud în care: ”Supraeul este o structură care îndeplinește trei funcții: auto-observare, 

conștiința morală şi funcția de ideal.” 

“Funcția de ideal aparține deci Supraeului” concluzionează Matei Georgescu. 

  

1.4.2.    Respectul de sine 

 

Cum ne formăm respectul de sine şi respectul față de ceilalți ? 

 

            Cel care vrea să aibă satisfacția imediată a oricărei dorințe nu va putea niciodată să construiască 

în el un Eu puternic. A se respecta pe sine înseamnă în mod fundamental, a-şi accepta propria sa existență 

şi a aplica normele unei conduite sănătoase începând cu sine. Această singură condiție este suficientă 

pentru ca omul să își schimbe atitudinea şi să facă să se dezvolte în sine ceva. Psihologul căuta acel lucru 

minunat care există în fiecare om, în regatul său interior. A se respecta pe sine nu înseamnă a deveni 

inactiv, întrerupând schimburile de energie şi stabilind prin pasivitate o stagnare a dezvoltării culturale, 

afective sau de orice alt tip. Acceptarea de sine este cu certitudine aspectul psihologic al iubirii de sine 

aşa cum o cere Iisus. Este uimitor cum Jung a reușit să traducă, în limbaj psihologic, una dintre exigențele 

importante ale lui Iisus. 

  

1.4.3.     Rolul respectului de sine în imaginea de sine și în raportarea la ceilalți/lume 

 

Am creat legi pe care nu le respectăm, am creat moravuri ce ne limitează și ne țin în frâu dincolo 

de ceea ce ar însemna granița lor, am creat o conduită pe care o ducem la extrem. Am creat o varietate 

de exemple pe care le-am ridicat la rang de tel, îndepărtându-ne de la calea proprie orbiți fiind de a urma 

calea altora. Am creat tot ceea ce nu ne dorim, am creat ceea ce ne sufocă și ne îneacă răbdările prin „așa 

nu se face”, „așa nu este bine sau frumos”. Când, de fapt, dacă ar fi posibilă transparența gândurilor 

noastre, ne-am înfiora cu toții de realitatea lor ori am rade cu poftă. Gândurile merg întotdeauna dincolo 

de aceste limite ce ni le-am impus, dar întotdeauna. Nu contest, aveam nevoie de toate acestea pentru a 

ne stăpânii, căci nu am fi în stare prin propria fire, prin propriul respect, prin propriul sine. Avem suflete 

ce nu le putem stăpâni, sălbatice și încăpățânate și oricât de mult am încerca să le dominăm nu vom reuși. 

O alegere este întradevăr între a da frâu liber simțirilor și gândului nostru și între a le reprima ducând o 

luptă continuă cu noi. 
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Așadar, ce înseamnă un om moral? Este întradevăr cel ce simte în profunzimea sa, cel mai 

aproape de aceste legi scrise, de aceste norme și conduite unanim acceptate într-o societate. Putem face 

aici o analogie cu conceptul de adevăr, considerând adevăr pur acel fapt care se aproprie cât mai mult 

cu putință de realitatea în sine. Dar oare asta înseamnă moral pentru societate sau pentru noi ca ființă 

umană? Oare nu ar fi moral să ne recunoaștem simțămintele, dorințele, idealurile? Și nu să le ascundem 

doar pentru că acestea nu se conformează societății? 

„Lumea modernă este plină de fetișuri, de fleacuri și bagătele, de obiecte ritualizate care ne sînt 

prezentate ca purtatoare de puteri sau de mesaje la adresa divinității de care sînt legate. Aceste obiecte, 

legate de cultură de apropriere și recuperare care a devenit cultura noastră, țin mai mult de registrul lui a 

face decît de cel al lui a fi.” 6  

  „Există un sens filosofic al moralei, ce reunește conduitele regulate, faptele de viață cu 

semnificația lor, specifică unei societăți date.” 7 Morala8 socială nu corespunde de multe ori cu cea 

individuală. Ierarhizarea valorilor unui individ, standardele sale și percepția despre Bine și Rău îl duc în 

pragul exprimării unui comportament în conformitate sau nu cu sine și în conformitate sau nu cu 

societatea. Așa cum arată și U. Șchiopu, aici intervine autocontrolul impetuos necesar. 

O dată cu limbajul, va urma un al doilea important eveniment : socializarea. Putem obține orice 

în această viață, însă nu integritatea. Ceva din noi ne îndrumă în mod automat spre a fi integri. 

Socializarea aduce și fixează în noi norme valorice și morale. Însă cum alegem să ne formăm, oare 

alegem să ne formăm? Tot ceea ce ni se transmite percepem prin cunoașterea comună ce ține de modul 

în care am primit informația, efectul încadrării. Apoi întâmpinăm efectul falsului consens, aderând la una 

dintre aceste convingeri vom avea  tendința de a generaliza și de a ne considera mult mai asemănători 

semenilor noștri decât suntem în realitate. Cunoașterea comună este suportul cognitiv fundamental pentru 

comportamentul majorității. Suntem tentați să luăm informațiile așa cum vin fără a le verifica și fără a 

ne îndoi de ele de la bun început. De ce ? Din simplă comoditate, din lipsa nevoii de informare, din 

viziunea greșită asupra puterii informației...etc, etc, etc. 

Legat de conceptul moralității ar fi foarte multe de spus, legat de integritate și de alegerea altora 

de a ne forma că indivizi; nenumărate am putea spune, însă, oricât am analiza această realitate, ea duce 

către o etică desăvârșită, către cucerirea Binelui ce înglobează valori ca respectul, integritatea, iubirea, o 

                                                             
6 Curajul de a fi tu însuți, Jacques Salome, p.70 

7 „Dicționar de Psihologie”, U.Șchiopu (1997) 
8 Morala - formă a conștiinței sociale, care reflectă ansamblul concepțiilor, ideilor și principiilor (normelor) care călăuzesc și reglementează 
conduita oamenilor în relațiile personale, în familie, la locul de muncă și în societate în general.(Ioan Bontas, "Pedagogie") 
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bună cunoaștere de sine și a lumii înconjurătoare. „Prin urmare, orice tip de educație are o latură afectivă 

și o latură instructivă - care în cazul educației morale se referă la ceea ce trebuie spus copilului (sub 

forma sfaturilor, exemplelor, etc.) pentru a deosebi binele de rău , pentru a cunoaște conținutul noțiunii 

morale.”  9 

Iau naștere în contexe sociale virtuți recunoscute ca repere valorice ideale așa cum sunt: respectul 

(respectul universal și respectul de sine) , iubirea, dăruirea , altruismul, etica, buna conduită și tot ce ține 

de valoarea Binelui. Vom căuta mereu ca scop final Adevărul. „Adevărul este o mișcare. Nu-l poți 

captura, conține, nu-i poți da expresie sau folosi pentru interesele tale. În clipa în care îl capturezi el 

încetează să mai fie adevăr.” spune U.G Krishnamurti în „Mintea e un mit”, ceea ce ne aduce cu gândul 

mai aproape de faptul că oricum am interpreta o virtute și oricât ne-am apropia de ea, oricât de mult ne-

am însuși o virtute nu vom obține nicicând esența acesteia. Nicicând nu vom fi morali în esență. Această 

morală o vom folosi mereu cu un scop, iar acest scop nu poate fi decât subiectiv și egoist. Căutând 

fericirea zilei de mâine, a vieții veșnice, ne stabilim valori pe care le urmăm cu conștiinciozitate. Dar cât 

anume din această valoare este înnăscută și cât anume din ea este voită? Am mai prețui continuitatea în 

lipsa fericirii? Ce valoare ar mai avea? Primul pas în educația morală îl constituie lămurirea valorilor 

morale. Al doilea pas fiind transformarea acestora în deprinderi practice, care se realizează prin 

practicarea lor în consecvență spune Friedrich Nietzsche în lucrarea „Dincolo de Bine și de Rău”. 

Societatea se vrea doar a fi o rețetă a fericirii impunând respectarea preamultor norme și principii 

atât încât rezultatul nu va fi decât depersonalizarea individului într-un final cât mai apropiat. 

Societatea oferă mai exact o formare a concepției despre lume și viață, punând la dispoziția 

individului uneltele de care acesta dispune și pe care le-a dezvoltat de-a lungul istoriei. Unde putem găsi 

libertatea de a ne forma o altă concepție despre viață, despre lume, despre realitate? Poate numai în noi. 

Societatea este în continuă schimbare așa cum omul este în continuă dezvoltare și asimilare. Prin 

activitate omul se adaptează condițiilor interne și externe la un nivel din ce în ce mai înalt. Activitatea 

este cauză și efect al dezvoltării bio-psihosociale a omului, este resimțită ca o adevărată nevoie psihică, 

o cerință impetuoasă a integrității ființei lui. 

Legat de conceptul moralității ar fi foarte multe de spus, legat de integritate și de alegerea altora 

de a ne forma că indivizi; nenumărate am putea spune, însă, oricât am analiza această realitate, ea duce 

                                                             

9 Friedrich Nietzsche, Dincolo de Bine și de Rău, Editura Teora, 1998, pagină 2 
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către o etică desăvârșită, către cucerirea Binelui ce înglobează valori ca respectul, integritatea, iubirea, o 

bună cunoaștere de sine și a lumii înconjurătoare. 

„Prin urmare, orice tip de educație are o latură afectivă și o latura instructivă - care în cazul 

educației morale se referă la ceea ce trebuie spus copilului (sub formă sfaturilor, exemplelor,etc.) pentru 

a deosebi binele de rău , pentru a cunoaște conținutul noțiunii morale.” 10 

De asemenea Jean  Piaget dezvoltă conceptul de moralitate în Teoria Învățării Sociale. 

Spre deosebire de Freud, Erikson consideră că dezvoltarea și formarea personalității are un curs 

continuu. Problemele psihosociale semnificative apar de-a lungul vieții punând o piedică majoră 

individului, provocând unirea tuturor forțelor și implicând tot ceea ce înseamă EU-ul acestiua, EGO-ul 

său spre rezolvarea acestora și trecerea la un alt nivel. Pragurile ce vor fi depășite sunt împletite cu 

influențe culturale, educaționale, tradiționale, comportamentale, spirituale…etc, astfel încât, o dată 

soluționată problema majoră a etapei de dezvoltare prin care individul trece, acesta va trece la următorul 

nivel cu atuurile sau dezavantajele dobândite. Dezvoltarea unei armonii, a unui echilibru între toate aceste 

aspecte ce construiesc practic personalitatea individuală este o reușită totală. Individul va avea astfel o 

muzicalitate interioară armonioasă și corect instrumentată. 

Așadar, Erikson, spre deosebire de Freud, va pune accent pe EGO (și nu pe SUPRAEGO). 

Formarea unei identități, dezvoltarea unui EGO sănătos, așa cum se exprimă Erikson, va soluționa pe 

viitor rezolvarea conflictelor interioare ce vor apărea pe parcursul dezvoltării sale ca individ și asupra 

cărora Freud era orientat. 

Nu putem face analiza unui individ, nu îi putem urmări dezvoltarea decât în contextul cultural și 

social unic pentru fiecare dintre noi, ținând cont de particularitățile cazului. 

Valoarea umană este dimensiunea morală de cea mai largă cuprindere, întrucât aceasta identifică 

omul din spatele societății. Trăsături morale generice, cu caracter de universalitate, cum sunt cinstea, 

corectitudinea, sinceritatea, seriozitatea, modestia, cumpătarea, caritatea, altruismul conturează 

personalitatea, îi dă individului substanță fără de care nimic din ceea ce întreprinde nu poate dura și mai 

ales nu poate genera garanție, încredere, reciprocitate, carismă, empatie. 

„E mai bine să mori pe picioarele tale decât să trăiești în genunchi ”.11 

  

A te respecta pe tine înseamnă în mod fundamental a-ți accepta propria existență și a aplica 

normele unei conduite sănătoase. Această singură condiție este suficientă pentru ca omul să-și schimbe 

                                                             
10 Friedrich Nietzsche, Dincolo de Bine și de Rău, 1998 Editura Teora, p. 2 . 
11 Emiliano Zapata  
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atitudinea și să se dezvolte în sine acel ceva. A te respecta pe tine nu înseamnă a deveni inactiv, să 

întrerupi schimburile de energie și să stagnezi dezvoltarea culturală afectivă sau de orice alt tip. 

Acceptarea de sine înseamnă acceptarea iubirii în complexitatea ei. 

 

1.4.4.    Ancora în deprecierea sinelui, pierderea speranței și a incapacității de a proiecta viitorul 

 

 Sistemele de credințe, convingeri și valori interne 

            “Am fost încântat să-mi dau seama că puteam să schimb caracteristicile vieții mele, schimbându-

mi credințele.”  spune Bruce Lipton în cartea “Biologia credinței”, încercând o trezire a conștiinței cu 

scopul de a-i da omului puterea asupra propriului corp fizic, asupra propriei gandiri și astfel, asupra 

propriei vieți. 

            ”Ceea ce îmi cânta în urechi, în Grădina Carabiană a Paradisului, era armonia vieții - şi nu lupta 

pentru viață. M-am convins că biologia contemporană dă prea puțină atenție rolului important al 

cooperării, deoarece originile el darwini-ene subliniază natura competitivă a vieții.” 12 

 Găsirea, fixarea și urmarea credinței sufletului este una pur personală și individuală la fiecare 

dintre noi. Nimeni nu poate ști cu exactitate percepția celuilalt despre Dumnezeu pentru că îl simțim atât 

de diferit. Majoritatea oamenilor își exprimă credințele ca adepți a-i unei religii, însă acest lucru nu 

garantează sau definește exact modul individual de percepere a divinității. 

Nu de puține ori alegem calea convențională și pierdem prilejul de a ne dezvolta în îndeplinire 

proprie. 

„ Cel care are chemare, aude chemarea vocii sale lăuntrice și e determinat de această chemare 

”, spune C.J. Jung. 

Emil Durkheim consideră că, în general, se include în sfera religiei ceea ce este supranatural, 

misterios sau divin, lucru care nu este corect în percepția sa. El explică religia ca un fapt social. Oamenii 

au căutat o sursă de energie superioară celei de care dispune fiecare dintre ei și cu care să poată comunica. 

El afirmă că religia este un sistem solidar de credințe și de practice referitoare la lucruri sacre, adică 

separate, interzise, credințe și practici care se unesc în aceeași comitate morală, numită Biserică, pe toți 

cei care aderă la ea. 

                                                             
12 Bruce H. Lipton, “Biologia Credinței”,Editura For You, București, 2008, pagină 19 
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“Etica religioasă pătrunde adânc în sfera ordinii sociale, dar într-o manieră foarte diferită. Aici 

sunt decisive nu doar diferențele dintre obligațiile magice, ritualuri şi religiozitate, ci mai ales atitudinea 

ei principială față de lume ”. 13    

 Apelul făcut la credință readuce sufletul la viață. Ce este sufletul? Singurul răspuns de necontestat 

pe care îl găsim este: viață. Așadar, psihologia îndeamnă omul la descoperirea credinței proprii, necesară 

pentru a percepe trăirea. 

            În 1799, Schleiermarcher, a arătat că “ sentimentul religios“, element central al religiei, derivă 

din sentimentul comun al dependenței față de infinit. 

 “Fiecare individ are legea vieții sale, înnăscută, fiecare are teoretic posibilitatea să urmeze, 

înainte de toate, această lege și să devină o personalitate, adică să-și atingă deplinătatea“. 14 

Când și de unde vine această chemare ? 

            Afirmarea de sine, idealul personalității se îndreaptă către zeități, către absolut, către exemple 

prețuite de timp îndelungat de omenire. Spune Jung, “ adevărul vocii, adevăr neconfirmat de nici o 

doctrina “. Aș îndrăzni să întreb : avem nevoie de confirmarea științifică a existenței vocii noastre 

interioare ? când, de fapt, o auzim continuu, însă, de cele mai multe ori ne vorbește codat !? Mai afirmă 

Jung :“ calea nedescoperită din noi este că o ființă psihică, pe care filosofia chinezească clasică o 

numește Tao și o compară cu un curs de apă care își urmează impecabil cursul către țelul său. A fi Tao, 

înseamnă desăvârșire, deplinătate, chemare împlinită, început și sfârșit și realizare totală a sensului 

existențial înnăscut al lucrurilor. Personalitatea e Tao.“ 15 O descriere plină de inspirație ce ne face să 

vizualizam cursul acelei ape și să încercăm senzația de împlinire. 

“ Adevărata personalitate are întotdeauna chemare și crede în ea, are pistis față de ea, ca față 

de divinitate, deși, cum ar spune omul obișnuit, nu este vorba decât de simțământul unei chemări 

individuale. Dar această chemare acționează ca o lege divină, de la care nu poate exista abatere “. 16  

Educația este prima realitate care contribuie la valorizarea persoanei, astfel că, școala trebuie să 

scoată tânărul din confortul familial și să îl facă să devină conștient de sine. Fără conștiința de sine nu va 

ști niciodată cine este, ce vrea în viață cu adevărat, ci va rămâne într-o stare de dependență și nu va ști 

decât să imite alte comportamente, având sentimentul că este neînțeles și reprimat. 

                                                             
13 Max Weber, Sociologia religiilor , p. 209  

14 C. Jung, Puterea sufletului, p. 27 
15 C. Jung, “Puterea sufletului”, p. 22 

16 C. Jung, “Puterea sufletului”, p. 22 
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Omul trebuie să fie adaptat la două lumi: cea exterioară cu familia, profesia, relațiile sociale, de 

iubire și cea interioară cu propriile gânduri, trăiri, zbateri și cu propria sa natură. 

“Conceptele religioase și idealiste servesc în plus ca linii de ghidare pentru modelarea 

individului, care are nevoie de o explicație clară a vieții în lumina unei teorii sau credințe inteligibile. 

Religia și ideologia asigură această explicație necesară dincolo de limitele rațiunii individuale. Cultura 

completează aspectul uman al vieții. Oamenii trăiesc prin forțe instinctuale, iar cultură insistă pe 

utilizarea „corespunzătoare a acestor forțe insitinctuale”. 17 

Fiecare dintre noi avem Dumnezeul propriu, divinul propriu. Religia este una din manifestările 

cele mai generale și profunde ale sufletului uman, așa cum arată și Jung în cartea „Puterea 

sufletului“ spunând: „religia constituie una dintre cele mai importante probleme personale“. Jung 

consideră că psihologul trebuie să se limiteze la observarea fenomenului religios, abținându-se de la orice 

considerație metafizică sau filosofică. 

“Fiecare are universul său propriu de mituri și credințe, animat de o multitudine de mesaje, idei, 

reprezentări sau injoncțiuni care contribuie la definirea aptitudinilor sale, a gustului pentru plăcere, 

pentru bunăstare, pentru tandrețe sau fericire. “18
 

Durkheim ne vorbește despre termenul de monomanie spunând: “Monomania este o pasiune 

exagerată, iar în cea a reprezentărilor - o idee falsă, dar de o asemenea intensitate, încât obsedează spiritul 

şi-i răpeşte orice libertate...[...]... Este suficient deci ca o mişcare ceva mai violentă a sensibilităţii să 

tulbure echilibrul mental, pentru ca monomania să apară.”  

Ideea că monomanii există sau nu, nu poate fi demonstrată. 

“Credința presupune o susținere economică importantă”.  Eul credincios este dominat de idealul 

eului care a subordonat Supraeul. În societate credința îndeplinește o funcție importantă: "Angajează 

comunicarea, legătura, investirea simultană de reprezentări și percepții care, în alte situații, ar fi condus 

la conflicte neadmise de Eu, prin efectele distructive asupra rețelei coerente care leagă individul de 

societate." 19  

Astfel, idealul facilitează crearea imaginarului funerar despre care Matei Georgescu ne vorbește: 

“Setul de credințe, construit pe obiectele Ideal, este preluat prin socializare din cadrul populației de 

apartenență iar credința în "lumea de dincolo" se impune subiectului odată cu celelalte coordonate 

culturale ale grupului, aparte de experiențele pe care acesta le va fi avut.”20 

                                                             
17 Gratiela Sion, Psihologia Varstelor, pg. 39 
18 Curajul de a fi tu insuti”, Jacques Salome, p. 39 
19 Matei georgescu, Ipostaze ale mortii intr-un timp al dorintei, Editura Peideia, Bucurest, 2003, pagina 67 
20 Matei georgescu, Ipostaze ale mortii intr-un timp al dorintei, Editura Peideia, Bucurest, 2003, pagina 67 
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CAPITOLUL   II  

Art-Terapia 

 

2.1.  Art terapia. Scurt istoric. 

  

Modul de comunicare cel mai lesne de înțeles, a fost din cele mai vechi timpuri, limbajul semnelor 

deci inclusiv al semnelor scrise/desenate. Este aleasă ca si exprimări ale ideilor și trăirilor. “Picturi 

ruprestre vechi de acum 40000 de ani, din perioada Paleoliticului Superior se găsesc și acum în 

peșteri. Se presupune că aparțin omului de Neanderthal și nu lui Homo sapiens. Urmele mâinilor 

descoperite pe pereții peșterii se presupune că aveau atât semnificație cât și funcție magică și că sunt 

legate de un ritual de inițiere.” 21 

Avansând în istorie, arta devine un instrument pentru exprimarea Sinelui, iar perioada Renașterii 

este marcantă pentru istoria artelor, când exprimarea sinelui a înregistrat un salt absolut fantastic 

depășind limitele fizice și resursele creației care până în acel moment erau considerate a fi imposibil de 

realizat. 

“Mai târziu, în secolul XVIII, în Europa, Iluminismul promova credință în legile naturale și în 

ordinea universală, precum și încrederea în rațiunea ființei umane și abilitățile ei inovatoare.”22 

Prin artă, omul își exprimă creativitatea și dezvoltă nivelul imaginației sale. Aș îndrăzni să spun 

că arta este trecerea de la imaginație la real și viceversa. 

"Creativitatea este interacțiunea dintre aptitudini, proces și mediul înconjurător prin care un 

individ sau un grup produce un produs palpabil, nou și folositor definit în contextul social." 23 Plucker, 

2004. 

Creativitatea implică  sănătatea  mentală, antrenarea minții,  flexibilizarea perspectivelor asupra 

vieții/lucrurilor, joc de rol, implicare,  efort, interes și  voință și  multe alte atribute care o  dată  activate 

contribuie la  echilibrul  sănătății  mentale și la armonie. Prin toate aceste atribute omul are capacitatea 

vădită  de  a   găsi  varii  soluții  pentru  problemele  întâmpinate ,  ceea  ce  duce  către  starea  de  bine 

emoțională și socială.  

                                                             
21 https://www.terapie-prin-artă.ro/2016/08/artă-și-terapia-prin-artă-scurt-istoric.html 
22 https://www.terapie-prin-artă.ro/2016/08/artă-și-terapia-prin-artă-scurt-istoric.html 
23 Idem 
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“Philippe Pinel i-a observat pe pacienții internați în azile care scriu sau desenează. Dr. Max Simon 

este primul psihiatru care a studiat și analizat arta și scrisul bolnavilor psihic și a evidențiat relația dintre 

stilul artistic și problemele psihiatrice. 

Cesar Lombrosso a publicat în 1880 un articol în care evidențiază cele 13 caracteristici ale bolii 

psihice. Tot el evidențiază legătura dintre arta primitivă și arta bolnavilor psihic. 

Ernst Kris (psihiatru și istoric de artă austriac) a studiat arta dintr-o perspectivă psihanalitică. 

A considerat că în cazul afecțiunilor psihiatrice, există o relație slăbită între Ego și realitate și 

producerea de artă spontană este o încercare de a contrabalansa slăbirea relației. 

Terapia prin artă a fost folosită în primul rând în instituțiile mentale și apoi în școli - terapia 

prin artă în comunitatea copiilor. 

Pe la mijlocul anilor '50 psihologul Margaret Naumburg (unul din pionierii terapiei prin artă) 

se referea la munca ei ca terapie prin artă. Aceasta se baza pe ideea de a folosi arta pentru a elibera 

inconștientul prin încurajarea de asocieri libere. Opera de artă rezultată era considerată un discurs 

simbolic, iar pacientul era încurajat să-l interpreteze și să-l analizeze. 

De la mijlocul secolului XX terapia prin artă a devenit o profesie, apărând independent în Europa 

și în țări în care se vorbea limba engleză.”24 

În urma studiilor făcute în azile, în multe dintre aceste instituții au fost incluse programe de terapie 

prin artă deoarece s-a observat că art-terapia încurajează dezvoltarea emoțională și cognitivă. 

Art-terapia este umbrela unor tipuri de terapii cum sunt psihodrama, sociodrama și dramaterapia, 

tehnici și metode pline de creativitate care s-au infiltrat în foarte multe terapii (jocul de rol, metoda 

scaunului, tehnici proiective în sand-play sau alte terapii și exemplele pot continua. 

  

2.2.     Dezvoltarea comunicării prin psihodramă 

 

 Este binecunoscută importanța comunicării în procesul de psihoterapie, cea mai importantă 

comunicare fiind cea cu sinele. Comunicarea are foarte multe forme, unele dintre ele trecând neobservate 

în fuga noastră cotidiană, altele raportându-se la un univers compresat în fracțiuni de secundă, altele 

putând fi observate atunci când gândim secvențial, altele atât de ample și discrepante încât “sar în ochi”. 

Comunicarea începe odată cu dinamica, iar dinamica înseamnă viață. Odată ce începem să ne 

deplasăm, construim relații succesive cu lumea înconjurătoare. Comunicarea pornește de la sunete și 

                                                             
24 https://www.terapie-prin-arta.ro/2016/08/arta-si-terapia-prin-arta-scurt-istoric.html 



27 
 

gesturi minore și se extinde până în zona limbajului. O dată ultilizat limbajul, putem stabili trecutul, 

prezentul și viitorul formând un ax al dinamicii noastre numit “drum în viață”. 

Pentru a comunica lumii experiența sa de viață, omul a folosit intrumente ca : scrisul și povestirile 

prin viu grai. Acestea au fost însoțite de gesturi din ce în ce mai evidente și bine conturate, gesturi menite 

să transmită emoțiile trăite. Cu cât gesturile erau mai hiperbolizate, cu atât povestea devenea mai 

interesantă. Iată plăcerea omului de a trăi senzații puternice, surescitarea minții și schimbarea dispoziției. 

Acesta este începutul teatrului. 

1. Comunicarea se cere a fi extinsă iar scopul ei este acela de a crea o nouă dimensiune mentală în 

care putem reinventa lucrurile, în care putem crea noi perspective și în care ne putem atribui un rol prin 

care să acționăm inedit. 

2. Comunicarea este cea care pune bazele coeziunii de grup, iar orice tip de informație poate fi 

extins prin comunicare. Iată cum scrisul transmite informația longitudinal în sute de ani, iată cum 

hieroglifele transmit informația în mii de ani. 

3. Se înțelege că omul are nevoie permanentă de reinventare. 

 

“Ce dezvoltăm prin art-terapie?” – psihodramă 

 

2.2.1. Tehnici terapeutice în psihodramă 

 

1.      Creativitatea: 

Se pune accent pe găsirea soluțiilor, pe alternative, pe idei conexe, pe explorare și descoperirea 

noilor perspective, pe efortul depus și cooperare! 

Prin creativitate deschidem dimensiunea multitudinilor de posibilități existente. 

2.      Spontaneitatea: 

Extrem de importantă în sprijinirea creativității. Spontaneitatea presupune dorința de a 

experimenta, de a merge către inedit, de a ne da voie să greșim și să încercăm iar. 

Spontaneitatea crește încrederea în forțele proprii și eliberează starea de entuziasm, crește 

imaginea de sine în momentul conștientizării propriei spontaneități. 
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3.      Explorarea: 

Explorarea este rezultanta a celor două dimensiuni: creativitatea și spontaneitatea. Explorarea 

deschide calea către a cerceta, către a încerca, către a imagina și a ne înlătura barierele mentale. Ea oferă 

informații non-raționale, intuitive. Este o unealtă puternică în drumul către Sine. 

1.      Încălzirea: 

În această etapă se produc asocierile, se pregătește terenul pentru procesul mental de receptivitate 

căci ideea de a ne elibera de controlul asupra propriei minți este uneori temătoare. Imaginația și 

proiectarea în acțiune cresc tensiunea psihică la un punct de receptivitate sporită. 

Așadar, se cere ACȚIUNEA și nu doar a gândi . Practic există un factor declanșator al unei motivații 

intrinseci. Interesul crește, feedback-ul întărește ideea nou-formată, implicarea devine vădită, iar 

prezența noastră este întregită în tot acest proces. 

2.      Joaca: 

Joaca are scopuri multifuncționale ca: antrenamentul, repetiția, obișnuința, desensibilizarea, iar 

toate aceste scopuri antrenează ASUMAREA. 

Joaca poate trece oricând de la imaginar la real și invers presupunând multă dinamică, multă 

mișcare a minții, deci flexibilizare. Este ca un antrenament în care ne permitem să greșim, să fim 

corectați, să acceptăm ajutor, să presupunem că…, să ne imaginăm că….. 

“Moreno a considerat această variabilă atât de importantă încât a ales-o ca tema cheie pentru 

piatra sa funerară: “Aici zace omul care a adus râsul și joaca în psihoterapie.” 25 

3. Teatrul: 

“Teatrul este un complex natural de instrumente de promovare a explorărilor creative. Teatrul 

nu trebuie să aibă un scenariu, să fie repetat și prezentat de profesioniști pentru plăcerea unui public 

pasiv; poate fi improvizat, interactiv și folosit pentru a explora probleme psiho-sociale.” 26 

                                                             
25  https://cristinaschmidt.com/blog-post/dezvoltarea-comunicării-prin-psihodramă/ 
26 Idem 
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Teatrul se aseamănă unui experiment de laborator deoarece aduce într-un cadru controlat 

evenimente și situații din viața reală, reproduce cât mai realist posibil sau chiar hiperbolizat pentru a 

transmite un mesaj puternic. 

Teatrul este un instrument al comunicării prin limbaj, al comunicării vizuale, al comunicării 

încărcate de dinamism. Teatrul este și creativitate, și spontaneitate, și explorare, și încălzire. 

4. Grupul:  

“În explorarea situațiilor sociale și psihologice există multe avantaje care decurg din lucrul în 

grupuri de oameni care împărtășesc această căutare. (Irvin Yalom observă o serie de “factori 

terapeutici” în manualul Psihoterapie de grup.) Rețineți că nu toate tipurile de grup, și nu toate formele 

de teatru, sunt utile. Aceasta nu este o chestiune de o simplă adunare de oameni, cum ar fi atunci când 

eram în clasă la școală și stăteam în bancă în timp ce cineva preda. Aici oamenii acționează într-un mod 

mai democratic, interactiv, ca o echipă.”27 

5. Tehnicile:  

Tehnicile folosite în art-terapie/psihodramă sunt ingrediente sociale și profund umane. Ele sunt 

întâlnite atât în micro-universul nostru individual cât și în macro-universul social. 

6. Interpretarea:  

“Instrumentele lui Moreno pot fi utile când explorăm prejudecățile, atitudinile sociale, presupunerile care 

stau la baza unei anumite probleme.”28 

Interpretarea poate fi considerată o altă realitate. Și este de fapt realitatea fiecăruia dintre noi. 

Interpretarea mesajului, a imaginii, a rolului, a scenei…toate aceste interpretări găsesc rezonanță în 

profunzimea Sinelui astfel încât devenim apți pentru a crea asocieri și a găsi răspunsuri pe care le deținem 

de fapt însă nu le conștientizăm. 

7. Inspirația:  

Prin inspirație accesăm gândirea extinsă în afară normelor, demolăm barierele mentale, călătorim 

cu gândul până la a simți și până la a da formă emoțiilor noastre. Din inspirație se nasc reprezentările. 

                                                             
27 https://cristinaschmidt.com/blog-post/dezvoltarea-comunicarii-prin-psihodrama/ 
28 Idem 
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 “Teatrul este una dintre artele care întărește concepția că viața poate fi o operă de artă, de 

creativitate, și contracarează modelul alternativ în care suntem “judecați” pentru performanțele 

noastre. Să ai realizări adevărate în viață înseamnă mult mai mult decât să obții o notă bună la școală.” 

29 

8. Lucru fară plan: 

Este un curaj sa lucrăm fără plan când, după ani de educație rigidă, care ne-a invățat că a pune în 

aplicare urmând anumiți pași și anticipând, ne dă mai multe șanse de izbândă. Dar a lucra fără plan este, 

în fapt, curajul de a trăi dimensiunea prezentului și a lăsa lucrurile să se întample cu naturalețe. Înseamnă 

a lua parte la desfășurarea evenimentelor cu atât de multă flexibilitate adaptându-ne din mers eliberați 

fiind de presiune. Înseamnă a accepta rezultatul, oricare ar fi acesta. 

9. Explorări non-competitive: 

Se pune accent pe cooperare și pe eliminarea competiției atât în comunicare cât și în acțiune, 

atitudine sau gânduri. Explorarea laturii non-competitive presupune abordarea situațiilor cu mult calm, 

o imagine de sine crescută, siguranță de sine și în special receptivitate și simț comunitar. 

“Un grup în care membrii se sprijină reciproc reprezintă pentru mulți o nouă dimensiune în 

domeniul comunicării și al implicării sociale.”30 

10. Distracția: 

Motivația intrinsecă este un ideal în abordarea oricărei implicări umane, aceasta determinând 

omul să dea randament, să pună accent atât pe cantitate cât mai ales pe calitatea muncii sale, a procesului 

de învățare și dezvoltare. Aptitudinile fiecăruia se dezvoltă în mod instinctiv, natural, în momentul în 

care motivația este intrinsecă. Persoana iși păstrează interesul treaz și simțurile deschise, devine 

respondent și vădit interesat să înțeleagă procesul în care este implicat.  

Într-un proces terapeutic, persoana poate întâlni provocări și tensiuni pe care împreună cu 

terapeutul reușește să le amortizeze astfel încât să evite tensiunea. 

 

                                                             
29 https://cristinaschmidt.com/blog-post/dezvoltarea-comunicării-prin-psihodramă/ 
30 Idem 
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11. Relaxarea 

Relaxarea este elementul care deblochează creativitatea și deschide ușa exprimării omului în 

diferite forme ale artei. Pe măsură ce relaxarea și creativitatea prin proporții devine distractivă aduce 

starea de bine. 

12. Profunzimea: 

Când vom înlătura străjerul imaginii noastre de sine, când vom renunța să apărăm o anume 

poziție, când vom fi pregătiți să înlăturăm lezarea, când le vom arăta lumii și nouă cu acceptare și 

cunoaștere, vom fi pregătiți să pășim spre profunzime. 

În profunzime vom analiza lucrurile care țin de moralitatea și integritatea umană, de securitatea 

și protecția sa, de judecăți și valori, convingeri și sentimente. Drumul spre profunzime este unul jucăuș 

și inovator, teatral, roluri, picanterii și este necesar a fi în acest mod deoarece a bate la ușa profunzimii 

presupune mult curaj. Când totul este abordat cu cât mai multă ușurință, devine mai lesne de acceptat și 

mai puțin dramatic. 

Abordarea profunzimii în terapia 1 la 1 este diferită de abordarea acesteia în terapia de grup. A 

aduce în discuție evenimente de viață atât de personale, credințe și valori, intimități și gânduri persoanale, 

presupune o pregătire prealabilă temeinică și seriozitate în abordare. 

13. Antrenarea co-creativității: 

Co-creativitatea implică participarea și implicarea participanților la grup (chiar și în terapia 1 la 

1), cu rolul de a îmbunătăți și a sprijini acțiunile celorlalți ceea ce presupune o implicare inclusiv a celor 

ce obișnuiesc să se retragă, a celor opoziționiști sau a celor competitivi. Astfel, omogenitatea grupului 

va face progrese iar relațiile dintre membri evoluează. Practic, co-creativitatea asigură participarea 

tuturor membrilor într-un mod asumat. 

14. Renunțarea la rol: 

Rolurile sunt folosite uneori în exces pentru scopuri nepotrivite (care nu duc spre evoluție): rolul 

de salvator, de învățător, de șef, de critic sau pedant – roluri care sunt folosite în exces devin obositoare 

atât pentru cei din jur cât și pentru “jucător”. 
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Așadar, renunțarea la rol este o alegere curajoasă în care persoana alege un rol mai puțin vizibil 

și abordează viața/situația din altă perspectivă, tendință cu adevărat sănătoasă find aceea de a îmbogăți 

repertoriul de roluri. 

Recunoașterea rolului și comunicarea poziției alese este iarăși benefică și sănătoasă ajutându-i pe 

cei din jur să înțeleagă mult mai bine atitudinea și acțiunea. 

15. Interpretarea rolului: 

Interpretarea rolului presupune totodată și observarea reacțiilor semenilor în fața rolului ales de 

noi. Astfel ne vom perfecționa sistemul de autoreglare a comportamentului și a emoțiilor exprimate/ 

atitudinilor. 

16. Împărtășirea: 

Împărtășirea este alegerea de a împărtăși cu ceilalți trăirile persoanale. Sprijină integrarea, 

cunoașterea, curajul de a fi noi înșine. 

17. Plus-realitate:  

“Acesta este termenul pe care Moreno l-a dat uneia dintre cele mai importante dimensiuni ale 

comunicării, care este generată prin teatru, psihodramă și sociodramă.“31 

a) Rolurile celor care nu sunt prezenți – cei care au murit, cei nenăscuți, ființe necuvântătoare 

etc. 

b) arheotipuri - avocații guvernului; personajul religios care pledează pentru dreptul la viață; și 

multe altele. 

c) o altă persoană, un vis, o parte a corpului (inima, creierul) 

 

18.       Dimensiuni temporale: 

a. Trecutul: Amintirile ne oferă explicații cu privire la atitudinile prezente, convingeri și valori 

(deoarece acestea sunt bazele ființei umane), traume. 

                                                             
31 https://cristinaschmidt.com/blog-post/dezvoltarea-comunicarii-prin-psihodrama/ 
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b. Aici și-acum - Prezentul: starea de fond este dominanta prezentului căci aceasta este 

reminescența trecutului peste care se proiectează un plan de viitor (sau lipsa unui plan). Această stare 

este necesară să fie preparată pentru următorii pași spre viitor. 

c. Proiecția în viitor: sprijină oamenii în eliminarea anxietății astfel încât aspirațiile lor să fie mai 

concrete și cât mai specifice. Proiecțiile sunt exerciții/antrenamente de abordare a evenimentelor imediat 

următoare dar și a celor iminente (moartea, pierderile, fricile). 

“Repetițiile pentru viitor sunt alcătuite din mai multe componente. Dacă nu știi ce vrei – este 

încă neclar – construirea unei scene pe care o pot vedea toți declanșează mai multă claritate mentală. 

Dacă știi obiectivul destul de bine, poți explora de ce ai nevoie pentru a ajunge acolo și să repeți unele 

etape – interviul pentru un loc de muncă, primele cerințe ale rolului și așa mai departe. Aceasta extinde 

din nou adâncimea dimensională a procesului de comunicare. 

Așa putem integra dimensiunile trecut și viitor. În loc doar să vorbești despre evenimente – care 

adaugă un sentiment de distanță și permite intelectualizarea și izolarea efectivă – retrăiești acea 

experiență. Pentru trecut, o puteți reface, jucând o scenă în care se ajunge la o concluzie diferită. Aceste 

experiențe sunt profund reparatorii.”32 

19. Menținerea relației.  

Menținerea relației de grup și a coeziunii de grup. 

20. Conștientizare psihologică: 

Multe dintre tehnicile lui Moreno construiesc multiple atitudini și abilități. Ceea ce rezultă este o 

normă socială în care este de așteptat ca participanții vor învăța să-și examineze propriile modele de 

gândire și de comportament, să reevalueze ipoteze, și să caute claritate. 

21. Comunicare nonverbală:  

Teatrul ne învață să fim atenți la dicrepanțe. Discrepanțele sunt cele care evidențiază într-un 

mod lipsit de naturalețe comportamente, atitudini, tonalități, gesturi și modalități de exprimare, limbajul 

și toate formele comunicării. Oamenii devin atenți la toate aceste detalii, ceea ce le oferă posibilitatea de 

a deschide o nouă dimensiune de înțelegere a semenilor și multă flexibilitate în folosirea cu scop personal 

a acestor detalii extrem de importante. 

                                                             
32 https://cristinaschmidt.com/blog-post/dezvoltarea-comunicarii-prin-psihodrama/ 
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Repetiția unei mișcări o poate face mult mai evidentă, anticipația poate transmite mesajul care 

urmează fără ca gestul să se mai producă. 

Tehnica oglinzii este una dintre cele mai puternice ca impact. 

22. Analiza mediului:  

Mediul înconjurător include influențele subtile impuse de cadrul terapeutic. 

Amenajarea spațiului de terapie, programul de lucru, caracteristicile celorlalți participanți (vârstă, 

etnie, sex etc). Toate aceste aspecte fac parte din comunicarea non-verbală a întregului grup deoarece 

vor influența starea de fond a grupului. 

23. Inversiunea de rol:  

Presupune schimbarea rolului în momente cheie pentru a determina conștientizarea celuilalt rol 

și empatia. Când avem condescendență față de celelalte roluri, acceptăm cu mai multă ușurință 

evenimentele din viață noastră și a acceptării corecțiilor înlăturând astfel barierele legate de sentimentul 

de neîncredere sau de un Ego crescut. 

“Invitația de a trece dincolo de egocentrism reprezintă una dintre cele mai importante expansiuni 

de comunicare menționate până acum.” 33 

24. Părți multiple ale Sinelui: 

 

În această dimensiune se produce acceptarea faptului că este firesc să existe multiple roluri în 

viețile noastre, să existe divergențe, coflicte externe și interne, contradicții și ambivalență. 

Recunoașterea faptului că putem fi ambivalenți și confuzi, că suntem imperfecți și 

uneori  derutați, ne duce către umanitate și către a ne simți mai sinceri și mai autentici înlăturând 

presiunea de a fi dezirabili. 

25. Cadre de referință variabile:  

Presupune anunțarea schimbării rolului, a abordării sau a contextului imaginat pentru a evita 

confuzarea celorlalți. 

                                                             
33 https://cristinaschmidt.com/blog-post/dezvoltarea-comunicării-prin-psihodramă/ 
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26. Concretizare: 

Tehnica presupune folosirea simbolurilor atât ca obiecte cât și ca posturi, atitudini sau 

caracteristici fizice. Spre exemplu, sentimentul de împovărare poate fi reprezentat prin a ține pe spate 

(protagonistul) un auxiliar, printr-un mers greoi sau un spate încovoiat etc. Aici se experimentează 

trecerea în concret și invers de la concret la abstract cu scopul de a fi mai explicit, mai evident, mai lesne 

de înțeles. 

27. Semantica: 

De multe ori înțelesul pe care îl dăm noi este diferit de ceea ce a intenționat celălalt, de aceea sunt 

necesare exemplele concise, simple. Aceste tipuri de exemple lămuresc buna înțelegere a sensului folosit. 

28. Încurajarea exprimării gândurilor și sentimentelor: 

Tehnica de “dublu” este o combinație de sprijin și ajutor în auto-exprimare folosită în momentele 

de blocaj, când protagonistul sau auxiliarul are nevoie de ajutor: îl cere sau acceptă să fie ajutat. 

29. Vorbind din perspectiva rolului:  

Această tehnică nu ține cont de părerile personale ci presupune detașarea de propriile convingeri 

și adoptarea unei perspective de rol prin care ne putem exprima părerea ținând cont numai de această 

poziție. Tehica presupune flexibilizare în acceptarea ideii că ceilalți sunt diferiți și le putem înțelege 

punctul de vedere deoarece a înțelege nu înseamnă a accepta și nici a găsi scuze, dar a înțelege înseamnă 

că descoperim cât suntem noi dispuși să acceptăm și cât reprezintă așteptarea noastră răspunsurile 

celorlalți. Astfel, putem conștientiza în ce măsură putem interveni asupra schimbărilor dorite find 

conștienți că schimbarea depinde numai de noi. 

De asemenea, ai putea interpreta un rol arhetipal, sociodramatic sau axiodramatic. Ideea este de 

a facilita exprimarea clară a tot ceea ce este doar implicit sau neclar. 

30. “Rolul” ca unitate lingvistică: 

A defini oarecum rolul este acțiunea prin care stabilim la nivel informativ caracteristici foarte 

clare ale rolurilor, deoarece a vorbi despre roluri la nivelul general poate fi confuzant. 
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Astfel, rolurile pot fi analizate practice și abordate pe segmente și, de asemenea, pot fi stabilite și 

detalii semnificative și caracteristice acestora. Acest proces ne aduce conștientizarea că suntem pregătiți 

să acceptăm anumite aspecte și respingem alte aspecte ale aceluiași rol. 

31. Disocierea de rol:  

“Oamenii dintr-un grup care utilizează tehnici sociodramatice pot uneori în mod explicit să se 

disocieze de un rol sau de o componentă a rolului pe care îl interpretează. Acest proces de disociere 

include ca ceilalți să fie de acord și să recunoască în mod clar că persoana care se separă nu mai este 

în acest rol.”34 

32. Examinarea “Tele”: 

Curentul de atracție sau de repulsie între persoane sau între oamenii dintr-un grup a fost numit de 

către Moreno “tele”. Acest termen descrie conexiunea dintre oamenii din grup sau conexiunea terapeut-

client. Relațiile presupun preferințe și animozități. 

A se simți în siguranță în relația cu terapeutul sau cu grupul are o importanță majoră. Sentimentele 

fiecărui individ influențează dinamica de grup atât de necesară mișcării spre scop a fiecăruia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
34 https://cristinaschmidt.com/blog-post/dezvoltarea-comunicarii-prin-psihodrama/ 
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CAPITOLUL  III 

 

Relevanța cazului (subiectului ) 

 

Nume: A.D.  

Vârsta: 36 ani; 

Gen: Feminin 

Pseudonim: Olive 

Stare civilă: Căsătorită; fără copii. 

Diagnostic: depresie majoră - anxietate generalizată - nevrotism  

Problema curentă:  

1) Clienta acuză o creștere în masa corporală de aproximativ 30 kg în ultimii 5 ani, însoțită 

de o pronunțată impresie că nu are resursele necesare pentru a se stabiliza pe plan profesional; 

 

2) Simptome specifice Episodului Depresiv Major:  

 Tristețe; 

 Anhedonie; 

 Retragere socială; 

 Lipsă de motivație 

 Lipsă de speranță; 

 

3) Simptome specifice Anxeității Generalizate:  

 Atacuri de panică; 

 Agitație ușoară psihomotorie în momente sau contexte stresante; 

 Griji excesive;  

 Focalizare pe aspectele negative ale vieții.  

 

Factori contextuali care accentuează sau întrețin simptomele: 

 

 Lipsa unui plan de dezvoltare în plan profesional;  
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Cazul care reprezintă subiectul acestei lucrări conturează relevanța despresiei, a stării de anxietate 

și repercursiunile acestor stări asupra vieții clientului. 

Ariile de dezvoltare ale clientului sunt afectate în mod vizibil, efectele find prezente atât în 

universul interior cât și în stilul de viață al acestuia și relaționarea cu mediul înconjurător. 

Numărul persoanelor care sunt diagnosticate cu depresie este din ce în ce mai mare ca să nu 

menționăm numărul celor care nu sunt diagnosticate. Depresia constituie un caz de sănătate publică, iar 

repercursiunile acestor afecțiuni sunt multiple pornind de la abandonul de sine și retragerea față de 

semeni, ajungând până la suicid. 

Modelul de bază care prezintă corelația între dependență și depresie a demonstrat că depenența 

este identificată ca un factor de vulnerabilitate. Individul dependent este vulnerabil la stările depresive 

când afecțiunea, iubirea sau grija de o persoană dragă este reținută sau pierdută. 

   

3.1. Ce aduce în plus lucrarea prezentului studiu. 

 

3.1.1. ETAPA I 

Prezenta lucrare propune o nouă abordare a schimbării stilului de viață din două perspective: 

1.      Un proces terapeutic direcționat de la interior spre exterior: când clientul 

conștientizează propriile stări și alege să folosescă în mod pozitiv forța sa interioară. 

2.      Un proces terapeutic care să acționeze de la exterior spre interior prin schimbarea voită 

a stilului de viață (implicit atenția clientului asupra imaginii sale). 

Aceste două direcții sunt propuse în urma faptului că, cele mai eficiente tratamente recomandate 

clienților anxioși sunt: medicamentația și terapia cognitiv-comportamentală. Acest tip de terapie 

presupune “educarea” unui nou stil de viață care în mod clar va influența starea clientului. 

Rezultate: 

Olive a făcut conștientizări pe tot parcursul procesului terapeutic învățând să comunice și să 

dezvolte latura sa creativă. 
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3.1.2.   ETAPA II 

Obiective 

Obiectul studiului este bazat pe observarea faptului că anumite tehnici conținute în psihodramă 

sunt foarte eficiente în diminuarea depresiei în cazul clienților care prezintă anumite blocaje de 

comunicare. Lucrarea îsi propune următoarele: 

1.      Aplicarea testelor proiective: eficientă în cazul clientei cu blocaje de comunicare. 

2.      Diminuarea depresiei implică simultan și reducerea rezistenței stării de anxietate și obținerea 

controlului asupra nevrozei. 

3.      Participantul, în procesul de terapie prin psihodramă, reușește să crească stima de sine. 

  

3.2. Ipoteze: 

Ipoteza 1: În ce măsură utilizarea tehnicilor proiective în terapia prin psihodramă sunt eficiente 

în cazul clientului cu blocaje de comunicare. 

Ipoteza 2: În ce măsură asumarea poate modifica starea de anxietate și nevroză a clientului. 

Ipoteza 3: Cu cât terapeutul implică, în procesul de terapie, o gama variată de tehnici și metode 

creative, cu atât clientul devine mai flexibil în abordarea sa asupra creșterii propriei stime de 

sine (extinzând perspectiva asupra propriei persoane). 

Ipoteza 4: Cu cât scopul în viață este mai vag şi slab conturat, cu atât echilibrul psihic este mai 

slab facilitând depresia. 

Obiectivul studiului este de a evidenția importanţa experimentării rolurilor și a perspectivelor 

asupra sinelui și asupra realității înconjurătoare trecând de la copilărie în prezent și proiectand în viitor 

pe axa: trecut – prezent – viitor/ antecedent – comportament – consecință. 

  

3.3.      Prezentarea instrumentelor 

I.   Inventarul Beck de Anxietate (Beck Anxiety Inventory) 

BECK (BDI-ÎI) – scor: 22 (moderat); 

1. Tristețe 
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2. Pesimism 

3. Sentimentul eșecului 

4. Nemulțumire 

5. Vinovăție 

6. Sentimentul pedepsei 

7. Neplăcere față de sine 

8. Autoacuzare 

9. Autoagresiune 

10. Plâns 

11. Iritabilitate 

12. Retragere socială, izolare 

13. Nehotărâre 

14. Modificări în imaginea despre sine 

15. Dificultăți de muncă 

16. Tulburări de somn 

17. Fatigabilitate 

18. Anorexie 

19. Pierdere în greutate 

20. Preocupările față de starea fizică 

21. Absența libidoului 

 

II.   Rosenberg – scor 26 (stimă de sine medie); 

 

III.  Inventarul Stare - Trăsătură de Anxietate a lui Spielberg (The State-Trăit Anxiety Inventory 

Spielberger-STAI) 

 

IV. STAY-C (Anxietate) – Eșantion feminin de referință 19-39 ani: 

Stare – 95% 

Trăsătură – 98% 

 

V. NEO-FFI: 

Nevrotism – 99+. 
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Extraversie – 88 (ridicat). 

Deschidere către experiențe – 99++ . 

Agreabilitate – 68 (normal). 

Conștiinciozitate – 59 (normal). 

  

VI.  MCMI-III: Amprente pronunțate de personalitate de tip depresiv ( a se vedea scorurile STAY-

C și NEO-FFI, subscala Nevrotismului pentru corelație); 

  

Diagnostic prezumptiv mulți-axial: 

AXA I (Problema curentă de suprafață): Episod Depresiv Major (moderat); Anxietate Generalizată. 

AXA II (Probleme structurale): n/a. 

AXA III (Probleme medicale): colon iritabil. 

AXA IV (Probleme socio-profesionale): lipsa unei direcții în plan profesional. 

AXA V (Indice global de funcționare): plajă 70-80. 

            Simptomele sunt prezente dar au cel mai probabil un caracter tranzitoriu și reprezintă reacții 

naturale la factori de stres psihosociali. Nu se înregistrează decât o scădere minoră în plan social, 

ocupațional sau academic. 

Recomandări de lucru: 

1.      Diminuarea simptomelor depresive; 

2.      Diminuarea simptomelor de anxietate; 

 

VII. Teste proiective: 

 

a.      Desenul terapeutic 

Ce beneficii are această terapie? 

Această metodă poate să-l ajute pe cel care desenează să descifreze vise și să conștientizeze 

amintiri, sentimente, dorințe, idei, gânduri, emoții etc. 

http://www.ziare.com/life-style/sentimente/
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Această tehnică de terapie prin colorat poate ajuta la combaterea anxietății, depresiei, insomniilor 

și chiar tulburărilor psihice. 

Coloratul este extrem de benefic în exprimarea și eliberarea de anumite traume, vise, care nu se 

pot idendifica prin exprimarea verbală, ci doar prin desen. Desenul în terapie poate fi o activitate foarte 

bună pentru concentrare, meditație, exprimare emoțională și pentru reducerea anxietății. 

Această tehnică ajută și la dezvoltarea atenției. Concentrându-te la ce ai de făcut, la desen, te va 

ajută să te distragi de la gândurile negre, sau să scapi de amintirile neplăcute. Este o formă de terapie 

împotriva stresului. 

În această categorie se înscrie și: desenul – familiei, mandala, desenul femeii și desenul 

bărbatului, desenul casei – desene care ajută clientul să vorbească despre sine și să se “interpreteze” pe 

sine. Poți desena: copaci, familia ta, un vis, un conflict, poți desena orice. 

 

VIII. Tehnici și metode din terapia prin psihodramă: 

 

“lucru fără plan” 

“încălzirea” 

“joaca” 

“distracția” 

“jocul de rol” 

 

 

IX. Teste proiective II – Art-terapie: 

Pictură 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ziare.com/life-style/familia/
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3.4.  Picturile lui Olive: 

 

Picturile sunt realizate în urma unor ședințe de relaxare și conectare cu Sinele. 

 

Denesul nr.1:         “Împărțit”                   02.08.2018 
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Olive descrie desenul printr-un cuvânt: “Împărțit”. 

În primul desen, ca în toate celelalte de asemenea, se poate observa lipsa personajelor, așadar 

excluderea celorlalți din sfera de interes sau retragerea clientei față de lume. 

Culorile sunt reci – preponderent albastru, verde și negru. 

Desenul reprezintă în partea de jos pământul negru, un gard albastru, stropi combinați cu aceste 

trei culori și cerul în straturi. Practic imaginea este “împărțită” între cele două lumi în aceeași măsură 

de…neprimitoare și reci: pământul și cerul. 

Gardul poate fi interpretat ca o nevoie de securizare și protecție – ulucile sunt bine prinse între 

ele cu alte uluci orizontale. 

Straturile norilor sunt multiple și nu se întrezărește nici o rază de soare. 

Desenul prezintă o atmosferă tristă, apăsătoare, friguroasă și lipsită de prezența oamenilor. 

Este o scenă dinamică însă fără personaje ceea ce ne trimite cu gândul la dinamismul/dreamătul 

interior. 
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Denesul nr.2:            “Furia, Inexistenta, Nesiguranța.”               24.11.2018 

 

 

În imaginea a doua avem tot un desen lipsit de personaje, împărțit iarăși în două zone: 

-          furie - în partea de sus reprezentată prin culoarea bleumarin 

-          nesiguranță - reprezentată prin verde 
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Putem observa că nesiguranța are forma unui ou sau a unui uter, ceea ce ne trimite cu gândul la 

relația cu mama, la perioada intrauterină în care este posibil ca mama să fi trăit stări de anxietate, dar ne 

vom îndrepta și spre nevoia de securitate și protectie, spre regresia lui Olive la stadiul de copil, la 

începuturile vieții sale și la refuzul de a crește. Olive ne declară că s-a simțit respinsă când a fost trimisă 

la facultate în țară. Ea declară că în vara în care tatăl ei a plecat la muncă în altă țară (pe când ea avea 3 

ani), ea a fost plasată unei alte familii cu scopul de a învăța “o altă limbă”.  

Olive spune “Atunci am simțit că mor!” Ea își descrie mama ca fiind “o femeie independentă, 

frumoasă, ambițioasă, combativă, perfecționistă” și “indisponibilă emoțional”. Iată cât de evidentă este 

nevoia de a-și accesa emoțional mama, nevoia de a fi conținută (în uter) și protejată. 

 

 

Desenul nr. 3:                        “Nesiguranță”                       24.11.2019 
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În al treilea desen, Olive îl descrie ca reprezentând nesiguranță. 

Vom merge către același simbol: uterul, oul, soarele și doar într-o simplă descriere putem observa 

legătura cu viața: soarele, căldura, lumina, viața. 

De jur împrejur domină tonul de negru – căci în uter percepem întunericul de dincolo de uter. 

Așadar, nesiguranța este în afara acestuia. 

“Am simțit că nu exist și că niciodată nu mă pot ridica la nivelul ei de “bun”. 

Relația cu tatăl ei, Olive o descrie că fiind tensionată de la vârstă de 7 ani. Până la vârsta de 3 ani 

(când a plecat la muncă în altă țară) “era bun dar și sever”, apoi a devenit un factor stressor: “La 7 ani 

era doar dur cu mine, foarte agresiv. Mă speria că mă omoară dacă nu făceam ce zicea el. Mă strângea 

de gât dar nu ca să mă sufoce ci ca să mă sperie. După 26 de ani am început să avem o relație foarte 

bună!” Iată cum Olive a reușit să depășească fricile induse de tatăl său si să construiască o relație bună 

cu acesta. 
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Desenul nr. 4:                “Epuizarea vieții”                             28.12.2018 

 
 

Olive descrie această planșă ca fiind “Epuizarea vieții”. 

Centrându-ne atenția pe centrul de interes al desenului – zona din mijloc reprezentată de culorile 

roșu și negru, putem observa cu ușurință că această reprezentare are forma unui uter însoțit de trompele 

uterine. Conturul negru, care în celelalte desene reprezintă vidul, frica a pătruns de data aceasta înăuntrul 

formei prin linii întrerupte și întretăiate arătând ca niște cicatrici/tăieturi sau cruci. 

În partea stângă a desenului avem raze de lumină care pornesc din uter (parcă dintr-un embrion 

negru) – latura emoțională cu nevoia de a ieși la lumină (razele ies din uter spre lumea de afară – posibil 

ca din punct de vedere religios, poate fi vorba despre “trecerea spre lumină”). 

În partea dreapta a desenului regăsim un copac, posibil copacul vieții. 

Olive folosește culori petrenice și contrastante: galben, roșu, negru, ceea ce ne arată intensitatea 

emoțiilor trăite și importanța lor (se pun reciproc în evidență prin contrast). 

Obesrvăm că peste copac a fost aplicat tonul de alb folosit la pictarea razelor de lumină. Acest 

ton face legătura dintre copacul vieții și razele de lumină. 
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Desenul nr. 5:  “Frica, fericirea si anestezia”  22.02.2019 
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Olive descrie desenul ca reprezentând: frică, fericire și anestezie. 

Desenul este lipsit de personaje ca și primul. Avem două zone – stânga zona neagră și dreapta – 

zona multicoloră. (ne putem hazarda în a asocia cele două zone cu cele două emisfere cerebrale: stânga 

= emoțiile, dreapta = rațiunea). Emoțiile sunt negre (sunt descrise ca fiind frică), rațiunea este 

multicoloră. Zona multicoloră este descrisă ca fiind fericirea. 

De asemenea, desenul ne prezintă un contrast puternic între culoare și lipsa acesteia. 

Zona din partea dreaptă a desenului, cea multicoloră, este predominant închisă – Olive a folosit 

mult albastru și puțin maro. A hotărât totuși să folosească și roșu, orange și galben, ceea ce dă desenului 

o notă ceva mai caldă. 

În acest desen, din punct de vedere cronologic, se observă schimbarea stărilor în urma procesului 

de intervenție psihoterapeutică și trecerea explicită de la zona de frică la zona de fericire. Este o fericire 

obținută prin “anestezie”, așa cum o numește Olive, ceea ce ne face să ne gândim la scăderea intensității 

durerii ca atunci când ne aflăm sub influența anestezicului. 

 

Desenul nr.6:        “Liniștea”        22.02.2019 
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Olive descrie planșa ca exprimând liniștea și o reprezintă prin culoarea albastră. De această dată 

un albastru mai deschis și mai uniform (care conține reminescențe ale culorii verzi (care reprezintă în 

planșele sale nesiguranță) și ale culorii bleumarin (combinația albastru și negru – deci combinație cu 

puțină frică). 

Observăm în partea stângă (emoțiile), culoarea galbenă însoțită de roșu (soarele, viață). 

Acum planșa arată ca reprezentarea unui răsărit pe întinderea unei ape liniștite! 

  

  

  

 

Concluzii: 

 

Se poate observa evoluția cronologică a clientei pornind de la ideea de “împărțit”, de jumătate, 

de balanță sau tranșare/împărțire, spre “furie” venită din sentimentul de “inexistență” precedat de  

sentimentul de “nesiguranță”. Acest sentiment de nesiguranță se menține și în planșa următoare până la 

“epuizarea vieții”. Planșa următoare descrie din nou “frică” dar și trecerea către o “fericire” prin 

“anestezie”. Se poate observa o oarecare aplatizare emoțională benefică pentru trecerea de la frică spre 

fericire și o scădere a sentimentului de frică printr-o “anestezie”/amorțeală trăită de Olive. 

La finalul acestei perioade se așterne liniștea ilustrată în ultima planșă, de la finalul terapiei. 
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Iată cum putem observa în imagini, agonia trăită de Olive în lupta sa cu frica, sentimentul de 

eliberare și trecerea către liniște. 

 

 

3.5. Model teoretic pentru intervenție: 

  

După cum am spus mai sus, lucrarea propune două direcții: 

 

1.      Un proces terapeutic direcționat de la interior spre exterior: când clientul conștientizează 

propriile stări și alege să folosescă în mod pozitiv forța sa interioară. 

2.      Un proces terapeutic care să acționeze de la exterior spre interior prin schimbarea voită a 

stilului de viață (implicit atenția clientului asupra imaginii sale). 

  

Modelul cuprinde: 

 

A.    Procesul interior: 
 

1.      Analiză asupra sinelui: relația pacientei cu ea însăși. 

 

a.       Autenticitatea, dorințele (modul în care își respectă/urmează dorințele), “ce pot face EU 

pentru situația întâlnită?”, “unde încep și unde mă termin” – clienta se autodefinește. 

b.      Cum mă văd eu – cum mă văd ceilalți – cum cred eu că mă văd ceilalți – cum sunt eu de fapt. 

Se abordează IDEALUL în raport cu sinele. 

Unde își dorește clienta să ajungă și ce poate face pentru asta. Stabilirea pașilor pentru a atinge 

acel scop. 

  

2.      Relația cu familia de nucleu: relația cu mama, relația cu tatăl, relația cu persoanele din 

proximitate – bunicii, dădacă, alte rude sau persoane implicate în copilăria și viața clientei) – 

tehnică “Scaunul gol”. 

3.      Relația cu partenerul de viață 

4.      Relația cu proprii copii (dacă este cazul) 

5.      Relația cu prietenii/vecinii 

6.      Relația cu mediul înconjurător 

7.      Relația cu munca 
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Toate aceste etape de analiză au ca obiectiv: 

 

 A se poziționa față de sine și față de restul lumii – tehnica “Oglinda” 

 A se defini pe sine: calități, valori, principii – asumări, constientizări, dorințe 

 A învața să-și respecte dorințele (ceea ce simte) și a-și asuma ceea ce simte 

 A își defini scopurile și a învața să le urmeze. A face planuri concrete pentru atingerea 

scopurilor 

 A se percepe așa cum este. Cât mai aproape de autenticitate: a-și recunoaște valorile 

 Definirea relațiilor cu ceilalți și stabilirea propriului rol precum și a caracteristicilor 

acestor roluri. 

 

Toate cele de mai sus vor fi analizate pe axa longitudinală: TRECUT – PREZENT – VIITOR 

Clienta se va raporta întâi la trecutul său, apoi la prezent și va face proiecții în viitor. 

 

Exemplu: 

 

Trecut - Ți-ai dorit copii? Cum erai înainte de a avea copii? Povestește perioada sarcinii și 

perioada creșterii până în prezent. 

Prezent: Descrie relația cu propriul copil. 

Viitor: Cum te vezi în viitor în raport cu propriul copil? 

  

Obiectiv: o mai amplă conștientizare a schimbării noastre în timp și a faptului că nu mai suntem 

aceleași persoane din trecut și putem alege să fim așa cum ne dorim în viitor. 

O mai amplă conștientizare a faptului că nici persoanele din jurul nostru nu mai sunt ca în trecut. 

 Concluzie:  

 

Evenimentele negative nu se repetă în mod similar chiar dacă în viață întâlnim situații care dețin 

caracteristici asemănătoare. 

Simptome specifice: depresie, anxietăți, atac de panică, stimă scăzută de sine, furie, 

nemulțumire. 
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3.6. Abordare terapeutică – metodologie 

 

3.6.1. Etapa 1. Abordarea cazului – colectarea datelor despre client 

  

A.    Terapeutul va urmări formarea unei imagini de ansamblu asupra stării depresive și stării de 

anxietate a clientei, după cum urmează: 

-  Momentul în care clienta își amintește când au început aceste stări 

-  Cum a evoluat stilul de viață al clientei până în prezent 

-  Cum proiectează clienta viața în viitor 

  

B.     Împreună și alături de client, eliminăm simptomele bio-fizice. 

  

C.     Împreună și alături de client, propunem soluții pentru diminuarea stărilor depresive pornind 

de la persoană către exteriorul acesteia (sine și societate) urmărind: 

-  Activitatea clientei (a fi funcțională – relația cu munca și relația cu apropiații). Este benefic ca 

persoana aflată în terapie să fie autonomă și independentă (să muncească și să reușească să se întrețină). 

-  Este benefic pentru client să dezvolte relații sociale (să aibă prieteni și relații adecvate cu familia 

– părinții, soțul, frații) 

-  Este benefic să nu se facă abuzuri (alcool, dezechilibru în odihnă). 

-  Este benefic ca cel aflat în terapie să dezvolte/găsească plăcerea în activități întreprinse de el și 

pentru el (centrarea pe persoană). 

  

Terapeutul va urmări acest proces de dezvoltare: 

 Pune întrebări clientului cu privire la fiecare arie de dezvoltare menționată mai sus, 

urmând axa TRECUT – PREZENT – VIITOR și raportul longitudinal dintre acestea (cum a arătat situația 

sa în trecut vis-à-vis de toate aceste aspecte, cum arată situația prezentă a clientului în raport cu cele 

menționate și cum se proiectează clientul în viitor, în raport cu acestea. 

 Emite ipoteze menite să lărgească aria de gândire a clientului și asupra altor aspecte poate 

negândite până în prezent sau neconsiderate a fi soluții. Astfel, clientul va flexibiliza gândirea și va lua 

în considerare și existența altor aspecte/perspective, va accepta realitatea și din perspectiva celorlalți și 

va regândi poziția sa față de sine și față de lume. 
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3.6.2. Etapa 2. Identificarea stării de fond. 

  
            Terapeutul identifică alături de client sentimentele de fond ale acestuia prin diferite metode: 

 Desenul – pe marginea căruia putem discuta despre sentimente și emoții 

 Amintirile clientului în raport cu starea sa prezentă – ce stare a avut clientul în acea amintire și 

ce sentiment are în prezent despre asta – ce ar modifica clientul în această amintire dacă ar fi posibil (o 

poate face imaginar) 

 Imagini expresive (picturi, carduri, desene) – la privirea acestora clientul descrie sentimentul 

dominant și vorbește despre el 

Gânduri 

 “Sunt un eșec” 

 “Este vina mea” 

 “Nimic bun nu mi se întâmplă” 

 “Sunt lipsit de valoare” 

 “Viața nu merită trăită” 

 “Persoanelor o să le fie mai bine fără mine” 

  

Identificarea stării de fond a clientului o putem obține prin descrierea unei amintiri sau mai multor 

amintiri din perioada copilăriei (sub vârsta de 10 ani). (Tehnica din terapia Adleriană – “Amintirile 

timpurii), sau prin desen/pictură/colaj/joacă în nisip (sand-play), jocuri proiective. 

Clientul va asocia starea din prezent (neidentificată) cu starea trăită în trecut (asocierea se face la 

nivel rațional dar inconștient deoarece creierul recunoaște starea dar nu o conștientizează). 

Punctarea sentimentului dominant. 

  

   

3.6.3. Etapa 3. Stabilirea imaginii de sine. 

  
Terapeutul propune clientului o analiză a gândurilor despre sine. 

Se va urmări atât partea negativă cât și cea pozitivă. Apoi se va urmări o legătură (dacă există) 

între cele două aspecte. De exemplu: “Îmi place să mănânc dulciuri, dar mă simt vinovată după ce fac 

acest lucru!” – observăm două stări în contrast: plăcerea în raport cu sentimentul de vinovăție. 

Este necesar ca terapeutul să DEFINEASCĂ termenii folosiți în dialog. Acești termeni pot fi: 

plăcere, durere, scârba, fericire etc. 
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Terapeutul va folosi întrebări adecvate: “Ce înseamnă pentru tine PLĂCERE?” (își notează răspunsurile 

clientului deoarece în acest mod vom afla limbajul folosit de client pentru a defini anumite emoții, 

sentimente și trăiri). 

Exemplu: 

1.“Sunt PRAF!” “La ce te referi când spui “sunt PRAF?” 

2.“Nimic bun nu mi se întâmplă!” Ce înseamnă pentru tine “BUN”? 

  

  

3.6.4. Etapa 4. Formularea unor ipoteze menite să îndrepte clientul către soluții. 

 

Se incearcă găsirea unor activități care să aducă persoana aflată în terapie la o stare de bine.  

Se caută soluții pentru diminuarea simptomelor fizice prin sugestibilitate (se vorbește despre 

somatizare). 

“Ce faci când te doare capul?” 

“Dar ce îți imaginezi că ai putea face mai mult?” 

“Ce crezi tu că te-ar ajuta în acel moment?” 

 Astfel, clientul conștientizează că poate comunica celor din jur ceea ce dorește în acele momente 

în care nu se simte bine din punct de vedere fizic, învață să ceară ajutor și să accepte ajutor dar și să se 

ajute pe sine. Se urmărește ieșirea din starea de victimă și trecerea la acțiune. 

  

 

 

3.6.5.   Etapa 5. Depistarea simptomelor stării de anxietate. 

 În cazul anxietății pot exista simptome somatice și emoționale. 

 Terapeutul va folosi același tip de abordare ca și în modelele de mai sus (pentru simptome fizice 

și pentru gândire). Se urmărește o abordare conștientă a stării de anxietate și identificarea 

sentimentelor dominante. Pornind de la sentimentele dominante, atât terapeutul cât și clientul pot 

găsi împreună soluții pentru diminuarea sentimentelor negative/deranjante și pentru creșterea 

sentimentelor pozitive/plăcute. 

 Conștientizarea propriei alegeri pe care clientul o face în acele momente este importantă pentru 

starea de asumare. Clientul face alegeri pe care, în procesul de consiliere și terapie, învață să și 

le asume. 
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 Terapetul analizează alături de clientul său, rolurile clientului în familia de nucleu a acestuia, în 

relația de parteneriat, în relația cu munca, cu prietenii, cu străinii și cu pasiunile sale. 

 

3.6.6. Etapa 6. Identificarea sinelui. 

  

            Abordarea se face atât din interiorul clientului spre societate cât și invers în toate relațiile sale, 

relația cu sinele și relația cu ceilalți. Se vor urmări 4 aspecte: 

1.      Cine CRED eu că sunt? 

2.      Cum mă văd ceilalți? 

3.      Cine îmi doresc să fiu? 

4.      Cine sunt cu adevărat? 

Se va urmări raportul dintre cine sunt cu adevărat și toate celelalte aspecte: cine sunt eu – cum 

mă văd ceilalți, cine sunt eu – cine cred că sunt, cine sunt eu  - cine vreau să fiu (toate aceste perspective 

pt fi inversate: cum mă văd ceilalți și cine sunt eu de fapt, cine cred eu că sunt și cine sunt eu de fapt, 

cine vreau să fiu și cine sunt de fapt). 

Obiectivul este acela de a forma o imagine cât mai autentică a clientului asupra sa, asupra a cine 

simte că este, a ceea ce este și a ceea ce își dorește să fie. 

La finalul acestor analize se propun soluții pentru fiecare discrepanță. Cu cât discrepanțele dintre 

cine este clientul și ce își dorește să fie, sunt mai mari, cu atât scopul va fi mai greu de atins sau posibil 

irealist. Așadar, se va urmări ideea: 

Ce poți face pentru tine cu ceea ce ai în prezent? (cu scopul de a ajunge la cine îți dorești să fii). 

  
3.6.7. Etapa 7. Abordarea de la exterior către interior și echilibrarea interior-exterior 

Se urmărește formarea unei imagini de sine cât mai aproape de autenticitatea clientului. 

Se va porni de la imaginea exterioară: 

 Grija clientului față de aspectul său fizic pe axa prezentată mai sus: cum mă văd ceilalți – cum sunt 

eu – cum îmi doresc să fiu. 

 Se indentifică piedicile/scuzele care determină clientul să încetinească drumul spre ceea ce dorește 

să obțină. Se propun soluții. 

 valoarea pe care clientul o atribuie aspecului sau fizic – dacă se iubește și cum arată acest lucru. 

Clientul este pus în raport cu lumea: obiectivul este de a înțelege că lumea este o oglindă. Cu cât are 

grijă de aspectul său, cu atât și ceilalți vor trata acest lucru cu respect. Cu cât va avea mai multă grijă 
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de aspectul său, cu atât va transmite lumii că este agreabil și pozitiv. Cu cât va avea grijă de aspectul 

său, cu atât interacțiunea cu mediul va fi mai plăcută. 

Imaginea interioară: 

 Se urmăreaste concordanța dintre: cum arăt și cum mă simt. 

 Se abordează aceeași tehnică prezentată mai sus cu mențiunea că se pune accent pe simțăminte: ce 

ofer în raport cu ce primesc. 

  

  

  

3.7.  Demonstrarea ipotezelor: 

Ipoteza 1: În ce măsură utilizarea tehnicilor proiective în terapia prin psihodramă sunt eficiente 

în cazul clientului cu blocaje de comunicare. 

Olive a reușit prin pictură să înlăture barierele comunicării pe anumite axe ale vieții sale. 

Conștientizările făcute în momentul descrierii propriilor picturi au constituit baza asumării unei 

comunicări mult mai deschise (față de terapeut și față de soțul său). 

Ipoteza  2: În ce măsură asumarea poate modifica starea de anxietate și nevroză a clientului. 

Asumările lui Olive au venit odată cu deciziile sale: căsătoria, examenele, continuarea studiilor, 

publicarea cărții. Starea sa de nevroză s-a modificat ușor, însă starea de axietate s-a redus considerabil, 

Olive devenind mai deschisă în comunicarea cu oamenii din proximitatea sa. Ea și-a asumat faptul că nu 

toți oamenii o pot agrea iar importanța propriei valori este dată doar de convingerile sale. Așadar, 

asumarea a modificat starea sa de anxietate deoarece Olive nu a mai considerat restul lumii ca fiind 

vinovată de nereușitele sale. 

Ipoteza  3: Cu cât terapeutul implică în procesul de terapie o gamă variată de tehnici și metode 

creative, cu atât clientul devine mai flexibil în abordarea sa asupra creșterii propriei stime de 

sine (extinzând perspectiva asupra propriei persoane). 

 Olive spune că au ajutat-o mult tehnicile acestei terapii prin artă, ea fiind un client cu experiență 

de peste 5 ani de psihoterapie. Olive descrie art-terapia ca fiind „altceva”. Multitudinea tehnicilor aplicate 

îi trezesc interesul și curiozitatea, îi stimulează imaginația și vine cu încântare la ședințele de art-terapie 

știind faptul că de fiecare dată abordarea va fi diferită. Acest divertisment o încântă și devine 

entuziasmată. 
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Ipoteza  4: Cu cât scopul în viață este mai vag şi slab conturat, cu atât echilibrul psihic este mai 

slab facilitând depresia. 

 Atunci când Olive a reușit să își contureze scopurile în viață, starea ei depresivă a început să se 

diminueze: Olive s-a căsătorit, a luat decizia de a publica o carte pentru copii cu propriile ilustrații, 

continuarea studiilor cu scopul de a-și schimba profesia. 

 Conturarea cât mai clară a acestor scopuri și asumarea lor au determinat-o pe Olive să se 

mobilizeze și să se miște către scop astfel încât, stările depresive nu o mai domină. Olive reușește să 

controleze stările negative iar acestea au o intensitate mai scăzută. 

 

  

  

CONCLUZII: 

 

 Până la data prezentă, clienta a beneficiat de 10 ședințe de art-terapie, scopul fiind schimbarea 

stării de fond (de la depresie la starea de bine), luarea deciziilor și stabilirea unor scopuri clare în direcția 

de viață și o dezvoltare personală armonică. 

 În acest interval, clienta a ventilat, reușind să aducă mai multă liniște în viața sa, să ia decizii 

importante (căsătoria, continuarea studiilor pentru schimbarea profesiei, prezentarea la examene, 

publicarea unei carti pentru copii cu ilustrații realizate de ea). 

În urmă aplicării instrumentelor de lucru, Olive a făcut următoarele progrese: 

Folosind dezvoltarea prin abordarea mai multor instrumente ale art-terapiei, Olive a reușit în 

procesul de intervenție terapeutică: 

În planul 1 (explorarea sinelui, relația cu interiorul) - am trecut împreună prin procesul de 

explorare (am explorat împreună universul său interior unde Olive și-a confruntat fricile și sentimentul 

de insecuritate). 

În planul 2 (relația cu exteriorul) - să dezvolte creativitatea (a deschis noi căi de comunicare prin 

pictură, desen, scris (a publicat o carte pentru copii – ca și cum ar fi fost povestită de către cățelul ei – 

desenele sunt realizate de ea) și o comunicare mai lejeră a emoțiilor - spontaneitatea (a luat decizii și a 

făcut alegeri importante în viață – s-a căsătorit). 

În abordarea viitorului am folosit tehnica  “lucru fără plan” imediat după ce am 

folosit “încălzirea” în care Olive a exersat proiecțiile de viitor și conturarea scopurilor. 
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În “joacă” Olive a indentificat zonele de interes deoarece jucându-ne, a descoperit plăcerea 

anumitor circumstanțe. 

Am folosit “distracția” și “jocul de rol” (în relațiile importante: mamă, tată, câine) pentru 

anumite contexte cu încărcătură emoțională mare și “profunzimea” pentru evenimente de viață solemne 

(moartea cățelului ei care avea 18 ani și căruia Olive îi atribuise un rol de copil). 

  

S-a schimbat starea de fond : 

 Încrederea a crescut; 

 Stabilitatea emoțională s-a îmbunătățit – înainte de începerea terapiei plângea mult și avea stări 

negative, iar acum este mult mai liniștită; 

 Este de acord să muncească și  să depună eforturi (înainte nu voia să meargă și să susțină 

examenele); 

 Se îmbracă colorat (înainte nu o făcea) și poartă accesorii – se simte bine așa; 

 Greutatea nu mai este un handicap pentru ea – se îngrijește totuși – are atenție asupra alimentației; 

 relație caldă și apropiată cu soțul ei. 

 

Obiectivul studiului este de a evidenția importanţa experimentării rolurilor, a perspectivelor 

asupra sinelui și asupra realității înconjurătoare trecând de la copilărie în prezent și proiectand în viitor 

pe axa: trecut – prezent – viitor/ antecedent – comportament – consecință. 
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Referat 

Referitor la lucrarea de disertație 

“O călătorie cu Olive / Creșterea stimei de sine la clientul / pacientul cu depresie”, de Cornelia Pavlovici 

 

 

Menționăm că lucrarea doamnei Cornelia Pavlovici întrunește toate standardele de calitate 

implicate în elaborarea studiilor de caz. Pentru a oferi o descriere mai articulată, lucrarea a presupus o 

evaluare inițială și finală (după intervenție) realizată de către un psiholog clinician avizat, fiind luate în 

calcul atât simptomele de suprafață ale clientului, cât și factorii structurali, de personalitate. Aceste 

evaluări au implicat utilizarea unor instrumente standardizate pe populația din România, fiind 

implementată în paralel monitorizarea continuă a stării pacientului de la o ședință la alta. Nu în ultimul 

rând, prevenirea derapajelor în planul intervenției a fost realizată prin utilizarea unor instrumente de 

feedback.  

Deși rezultatele obținute nu pot fi generalizate cu ușurință, fiind vorba despre un studiu idiografic, 

lucrarea realizată de către doamna Pavlovici reprezintă un important punct de plecare în validarea 

intervențiilor art-terapeutice în lucrul cu persoanele depresive, cu Nevrotism ridicat.. Cât de mult sunt 

influențate aceste rezultate de existența unei bune alianțe terapeutice, însă, rămâne o întrebare empirică 

deschisă care merită a fi adresată în cadrul unor cercetări viitoare.  

 

 

Psih. Dr. Marius M. Stanciu 
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Referat  

Referitor la lucrarea de disertație: 

“O călătorie cu Olive/Creșterea stimei de sine la clientul/pacientul cu depresie” de Cornelia Pavlovici 

 

Lucrarea “O călătorie cu Olive/Creșterea stimei de sine la clientul/pacientul cu depresie” a cărei 

autoare este Cornelia Pavlovici descrie cu adevărat o călătorie și mai exact cea a unei întâlniri. Cornelia 

Pavlovici se apropie de această întâlnire pregătind spațiul prin referințe culturale și teoretice ce dovedesc 

curiozitate și interes personal mai presus de cel strict profesional. Autoarea, în căutările sale ce pregătesc 

acest spațiu al întâlnirii, citeaza pe Krishnamurti din „Mintea e un mit”. 

 „Adevărul este o mișcare. Nu-l poți captura, conține, nu-i poți da expresie sau folosi pentru 

interesele tale. În clipă în care îl capturezi el încetează să mai fie adevăr.” 

Cornelia Pavlovici îmbină  mai multe tehnici și instrumente de consiliere prin tehnici creative, 

arătând că ceea ce propune aspirantei este interiorizat și interiorizabil în propria ființă, că experiența 

masterală este bine asimilată și poate merge pe propria cale. 

“(...)flexibilizarea perspectivelor asupra vieții/lucrurilor, joc de rol, implicare, efort, interes și 

voință și multe alte atribute care odată activate contribuie la echilibrul sănătății mentale și la armonie. 

Prin toate aceste atribute omul are capacitatea vădită de a găsi varii soluții pentru problemele întâmpinate 

ceea ce duce către starea de bine emoțională și socială.” 

 “Cu cât terapeutul implică mai mult în procesul de terapie o gama variată de tehnici și metode 

creative, cu atât clientul devine mai flexibil în abordarea sa asupra creșterii propriei stime de 

sine (extinzând perspectiva asupra propriei persone).” 

  Remarc în lucrare o capacitate de observare a procesului la care se referă și modul în care a reușit 

să dezvolte o relație terapeutică funcțională, abordând înstrumente potrivite clientului pe care l-a avut 

înainte. Autoarea percepe ceea ce este semnificativ în relația de consiliere, în valențele instrumentelor 

folosite în proces, fără să se agațe de formă, de clișee sau metode golite de sens. 

Cornelia Pavlovici a folosit art- terapia prin arte vizuale pentru: 
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- a închega relația de consiliere, așa cum spune: “au constituit baza asumării unei comunicări mult mai 

deschise (față de terapeut și față de soțul său)”. 

- a descoperi pentru ea și aspirantei din fața sa aspecte greu de descris conversațional, emoții, resurse  

prin care așa cum declară Cornelia Pavlovici “am trecut împreună prin procesul de explorare (am explorat 

împreună universul interior unde Olive și-a confruntat fricile și sentimentul de insecuritate)”. Referitor 

la resursele interioare ale clientei, Cornelia Pavlovici afirmă că aspiranta a reușit să ”dezvolte 

creativitatea (a deschis noi căi de comunicare prin pictură, desen, scris, a publicat o carte pentru copii – 

ca și cum ar fi fost povestită de către cățelul ei – desenele sunt realizate de ea și o comunicare mai lejeră 

a emoțiilor – a spontaneitatății libere ” 

  Pentru a încheia citez din nou autoarea lucrării: 

“Olive spune că au ajutat-o mult tehnicile acestei terapii prin artă, ea fiind un client cu experiență 

a peste 5 ani de psihoterapie clasică, conversațională. Olive descrie art-terapia ca fiind „altceva”. 

Multitudinea tehnicilor aplicate îi trezesc interesul și curiozitatea, îi stimulează imaginația și vine cu 

încântare la ședințele de art-terapie știind faptul că de fiecare dată abordarea va fi diferită. Acest 

divertisment o încânta și devine entuziasmată.” 

Maria Murgu 
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Referat privind susţinerea lucrării de disertaţie 
 

Titlul lucrării : “O călătorie cu Olive. Creșterea stimei de sine la clientul / pacientul cu depresie”. 

Student: Pavlovici Cornelia  

Nota: 10 (zece).  

A. Calitatea ştiinţifică                                                                  2 = are nevoie de refacere   8 = excelent 

1.  Noutatea şi originalitatea contribuţiei  2   4   6   8   

2.  Stăpânirea subiectului şi referirea în mod critic la literatura în domeniu 2   4   6   8   

3.  Definirea obiectivelor cercetării 2   4   6   8   

4. Acurateţea metodologiei de cercetare 2   4   6   8  

5.  Validitatea şi implicaţii ale rezultatelor  2   4   6   8   

6.  Claritatea discuţiei/argumentării ştiinţifice referitoare la rezultate  2   4   6   8   

7.  Titlul reflectă clar şi suficient conţinutul lucrării 2   4   6   8   

8. Introducerea şi cuprinsul reflectă clar conţinutul lucrării 2   4   6   8   

9. Folosirea conceptelor psihologice aplicabile domeniului de specializare 
2   4   6   8   

10. Folosirea unor surse bibliografice relevante  
2   4   6   8   

Scor mediu pentru calitatea ştiinţifică:  
80 

Puncte tari ale lucrării şi puncte critice de conţinut la care autorul ar trebui să se concentreze în mod deosebit 

pentru ca să-şi îmbunătăţească studiul şi să-l publice pe viitor într-o carte sau într-o revistă de profil 

 

O lucrare consistentă, concepută în două părţi corelate, teoretică şi practic-aplicativă. Prima parte se apleacă 

asupra cadrului conceptual al tulburării depresive, considerată "flagelul secolului XXI", în timp ce partea a 

doua descrie modul în care art-terapia şi, în particular, psihodrama pot funcţiona ca modalităţi eficiente de 

reducere a amplitudinii tulburării şi a disfuncţionalităţilor psihosociale asociate.  

Tot în partea a doua a lucrării, autoarea ne prezintă un studiu de caz complex, realizat conform tuturor 

rigorilor ştiinţifice, în care sunt utilizate observaţia sistematizată (cadre individuale, familiale şi sociale), 

chestionare validate şi instrumente care aparţin tehnicilor proiective. Psihoeducaţia, flexibilizarea gândirii 

clientului, diminuarea ideaţiei depresiv-anxioase şi recâştigarea funcţionalităţii sunt obiective terapeutice 

importante, care se ating rând pe rând în cadrul demersului întreprins de autoare.  

Demersul este concomitent unul idiografic şi unul nomotetic, cele două abordări completându-se reciproc, 

într-o abordare idiotetic-dinamică asupra personalităţii clientului, dând astfel valoare adăugată întregii 

cercetări. 

 

UNATC „ION LUCA CARAGIALE”  
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B. Comunicarea scrisă         1 = are nevoie de refacere      4 = excelent 

1. Organizare (structurarea lucrării) 1   2   3   4   

2. Corectitudinea limbii în care lucrarea este scrisă (gramatică,      

exprimare) 
1   2   3   4   

3. Claritatea imaginilor, a graficelor etc.  1   2   3   4   

4. Redactare în funcţie de formatul impus  1   2   3   4   

5. Stil adecvat, coerent şi desfășurare logică 1   2   3   4   

Scor mediu pentru comunicarea scrisă : 19 

Comentarii cu privire la calităţile de formă ale lucrării şi la punctele care ar trebui să fie perfecţionate: 

Sunt respectate standardele de redactare. Atenţie la limbaj şi la regulile gramaticale! Este păcat ca 

lucrarea să piardă din calitate din cauza formei/exprimării. 

 

Profesor, 

conf. univ. dr. hab. Camelia Popa 
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