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Introducere

Abstract: This research paper is concerned with the study of the specific aspects of

the therapeutic relationship in art-therapy as, at the moment, there are few studies on

the subject. The goal of this qualitative study is to determine the level of change that

occurs in the therapeutic process brought by the quality of the therapeutic relationship

and if the techniques used have an influence over the relational aspects in the client`s

life. This research has two main parts. The first part of the paper is divided in two

sections. The first section is comprised of a walk thorough the history and usage of

the concept of ”therapeutic relationship” in classical psycho-therapies and a brief

summary of theoretical and practical differences between distinct theories in

psychology. The second section gathers the existent information on the specificity of

the therapeutic relationship in art-therapies. The second part of the paper contains

information about the context and development of the study, the methodology used

and the results.

Key words: art-therapy, therapeutic relationship, specificity of the therapeutic

relationship in art-therapy, the therapeutic triangle.

Această cercetare pornește de la onesta observație că există un schimb

incuantificabil între părțile implicate într-o relație de orice natură. Incertitudinea pe

care o aduce acest lucru este, în mod extraordinar, incomfortabilă pentru specia

umană, și face ca investigarea (căutarea certitudinilor prin testarea ipotezelor) să poată

oferi o structură pentru a naviga cu mai multă ușurință prin incomesurabil. Cercetarea

poate deveni un baston pe care mintea umană se poate sprijini pentru a accepta cu mai

multă ușurință grandoarea ”nu știu-lui”. În consecință, această cercetare este un drum

eclectic spre o înțelegere plenară a relației, a întâlnirii, cu accentul pus pe contextul

terapeutic oferit de terapia prin artă.

În acest domeniu emergent, al terapiilor artistice, cercetăriile sunt încă în fază

incipientă. În momentul actual, există un număr generos de studii efectuate pentru

verificarea eficienței acestui tip de terapii, corelate cu o gamă largă de diagnostice.

Însă, în ceea ce privește specificul relației terapeutice în terapiile artistice, studiile

efectuate sunt doar calitative, cu rezultate greu generalizabile și condiții greu

replicabile. Principalul motiv este nivelul ridicat de subiectivitate al procesului și,

implicit, nivelul ridicat de dificultate în folosirea metodelor de cercetare cantitative.
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O altă provocare, dar simultan o oportunitate considerabilă, este

interdisciplinaritatea domeniului. Provocare deoarece, fiind un domeniu emergent,

există o multitudine de tehnici și ramificații apărute în decursul ultimilor ani. Acestea

nu au la bază o orientare teoretică solidă, un set de metode general aplicabile și studii

repetabile care să sprijine practicile adoptate. Această provocare este intrinsecă însăși

artei, atunci când este folosită ca metodă de lucru în terapie. Avantajul este că

interdisciplinaritatea păstrează acest domeniu proaspăt și experimentarea diverselor

metode artistice care pot avea impact terapeutic, rămâne încă nearbitrată de teorii

învechite și rigide.

Întrebările la care încearcă să răspundă această lucrare de cercetare sunt: a) poate

relația terapeutică în art-terapie să ofere un model nou de relaționare pentru client?; b)

are relația terapeutică efecte benefice asupra clientului?; c) se pot dezvălui noi

aspecte de relaționare prin interacțiunea cu materialele folosite în sesiunile de lucru?

Lucrarea este structurată în două părti și fiecare parte este alcătuită din două

capitole. În primul capitol, demersul teoretic pornește de la definirea relațiilor și

stabilirea impactului pe care acestea îl au asupra calității vieții unui individ, din

perspectivă neuro-biologică. Traseul continuă prin definirea conceptului de relație

terapeutică în psihoterapie. Sunt prezentate diferite aspecte conexe precum:

rezultatele obținute în terapie, rupturi ale relației, metode de măsurare a alianței

terapeutice și prezența terapeutică. De asemenea, primul capitol conține o prezentare

sumară a modalităților prin care înțelegerea relației terapeutice se schimbă, în funcție

de orientarea terapeutică în care se naște.

Cel de-al doilea capitol al primei părți conține informații despre specificitatea

relației terapeutice în terapiile artistice. Prima parte a capitolului trasează conturul

istoric în care terapiile prin artă apar, tratând ulterior aspecte specifice precum

triunghiul relațional și influența diferitor tehnici și materiale asupra relației

terapeutice.

A doua parte a lucrării este partea aplicativă a studiului, în care sunt descrise

condițiile și contextul în care studiul a avut loc, obiectivele, implicațiile și rezultatele

cercetării. Metoda de cercetare pentru explorarea ipotezelor propuse este studiul de

caz.
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Tabel - Deosebiri între psihoterapii și terapiile prin artă

Psihoterapii Terapiile prin artă

Orientare teoretică Diferite orientări teoretice,

diferențiate la nivel teoretic

Orientare teoretică transdisciplinară

(punctul de întâlnire al psihologiei,

științelor sociale și al artelor)

Metode Terapii vorbite Metode practice utilizate în terapie:

dans, muzică, teatru, desen etc.

Metode specifice fiecărei orientări

teoretice

Tehnici și materiale diverse:

psihodramă, dans, muzică, lut etc.

Metode convenționale Metode neconvenționale și în unele

cazuri netestate

Cercetări și studii Cercetări și studii repetate care

verifică eficiența anumitor metode

Cercetare amănunțită pe unele

metode care s-au dovedit eficiente,

cercetare în stadiu ințial în alte arii

ale domeniului (ex. relația

terapeutică )

Se pot aplica metode cantitative și

calitative

Metode predominant calitative,

motiv pentru care există dificultate

în replicarea studiilor

Relația terapeutică Compusă din doi actori - clientul și

terapeutul

Tringhi relațional - client, produs

artistic, terapeut

Îngrădită de orientarea teoretică Neîngradită de orientarea teoretică

Relația transfer-contratransfer se

face între terapeut și client

Relația transfer-contratransfer

dublă: primordial între client și

produsul artistic, apoi între client și

terapeut

Relația terapeutică este folosită ca

vehicul al vindecării

Procesul creativ și relația sunt

vehicul al vindecării
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I. Partea I

Capitolul 1 - Relația psihoterapeutică

”La început a fost...nu știm ce a fost, căci începutul e departe, departe...„

Anonim

1. Relația ca spațiu al întâlnirii

Relaţiile interumane influenţează în mod esenţial calitatea vieții și performanţele

oricărui om, fiind esențiale pentru tot ceea ce privește spectrul experienței umane.

Relațiile formate de-a lungul unei vieți încep cu persona care le inițiază și, simultan,

sunt relații la fel de vechi precum umanitatea în sine. Capacitatea de a relaționa este

un rezultat și o consecință a evoluției speciei umane. Civilizația este o întreprindere

care are la bază relația între oameni și relația acestora cu obiectul și informația.

Vestigiile civilizațiilor trecute și ale celei prezente au putut fi duse la înfăptuire prin

punerea laolaltă și conducerea energiilor umane prin aceste pârghii invizibile încă

nedeslușite.

La o primă vedere poate părea că oricine știe ce este și ce implică o relație, dar o

cercetare atentă scoate la iveală prăpastia dintre concepte și factualiate. A ști despre,

nu echivalează cu a fi în. În ciuda validității informațiilor despre acest subiect,

obiceiurile mentale și relaționale înnăscute, deprinse și exersate pe parcursul unei vieți,

nu se pot schimba cu altele noi, pe cât de repede se pot citi. Drumul schimbărilor

factuale cere, printre altele, timp, auto-conștientizare, voință și constanță.

Calitatea vieții este influențată de capacitatea de a surprinde și menține

intimitatea în relațiile cu ceilalți1. Oricâte informații există, realitățile intimităților pe

care le conține relația și întalnirea cu un Celălalt, se pot accesa doar prin

experimentare, din care poate reieși cunoaștere, dar de o altă factură decât cea

teoretică. În eseul practic - filosofic despre relații ”Eu și Tu ”, Martin Buber2 (1923)

spune că toată viața reală se întâlnește, iar vindecarea rezultă din întâlnire, pe măsură

ce persoanele implicate devin pe deplin prezente una cu celălaltă. Pentru Buber,

1 Holt-Lunstad J., Smith T.B., Layton J.B., Social Relationships and Mortality Risk: A Meta-analytic Review,

PLoS Med 7(7), 2010.
2 Buber, Martin, Eu și Tu, ediția princeps 1923, traducerea Ștefan Augustin Doinaș, Editura Humanitas, București,
1992
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prezența unui om poate sfinți cotidianul, ceea ce permite să apară spațiul pentru

dimensiunea spirituală.

Similar, părintele psihodramei, Jacob Levy Moreno descrie în poezia ”Invitație la

întâlnire” întâlnirea autentică: ”Şi când îmi vei fi alături îţi voi lua ochii/ Şi-i voi pune

în locul alor mei,/Şi tu vei lua ochii mei/ Şi-i vei pune în locul alor tăi./ Şi atunci eu te

voi privi cu ochii tăi/Şi tu mă vei privi cu ai mei”3. Dat fiind faptul că o ființă începe

să simtă încă din pântecul mamei, de la 20 de săptămâni, schimbările bio-chimice

emoționale la care este expusă, viziunile propuse de cei doi pot părea utopice. Oricare

ar fi natura acestor schimbări, ele influențează predispozițiile comportamentale și

relaționale ale fătului. ”Ochii mei” și ”ochii tăi” pot fi în suficientă măsură

condiționați, încât să se privească, dar să nu se vadă. Să existe mai multe șanse de

distorsiune a imaginii celuilat, decât de percepție empatică.

În societatea modernă filosofia, ca metodă de cunoaștere a ființei umane, a fost

înlocuită în cea mai mare parte cu psihologia. Astfel, mulți dintre cei care doresc să

remedieze problemele în relaționare recurg la ajutor specializat. Deși psihoterapiile

moderne păstrează o aură de legitimitate și autoritate ca forme de știință aplicabile

funcționării psihicului uman, cu toate acestea, știința din care s-au născut majoritatea

nu este cea de astăzi, ci cea din la belle epoque, din secolul trecut.4

În contextul științific actual, domeniul psihologiei, nu oferă o teorie unificatoare,

integrantă, a modului de funcționare a minții umane, care să încorporeze deopotrivă

descoperirile biologice și aspectele filosofice. La momentul actual există diferite

orientări teoretice susținute de diferite școli. Această fracționalizare a psihologiei în

diferite școli concurente poate duce la (sau este rezultatul) fracționarii persoanei.

Există prea puține dovezi care să sugereze superioritatea unei terapii față de alta5, dar

toate școlile de terapie recunosc necesitatea unei forme de legătură terapeutică cu

clientul, ca precursor și determinant al schimbării6. În interiorul teoriilor există, ca și

3 Jude Fermeta (trad.), Studii documentare în psihodramă, Editura Tipografia Universității Timișoara de Vest,

Timișoara, 1996, p 29.
4 Orlinsky, D. E., Russell, R. L., Reassessing Psychotherapy Research: Tradition and change in psychotherapy

research: Notes on the fourth generation, Editura The Guilford Press, New York, 1994.
5 Phillips, E. L., The delivery system as prime therapeutic determinant. în J. K. Zeig and W . M. Munion,What Is

Psychotherapy? Contemporary Perspectives, Editura Jossey-Bass Publishers, San Francisco, 1990.
6 Lambert, M. J., Psychotherapy outcome research: Implications for integrative and eclectic therapists. în J. C.

Norcross, M. R. Goldfried, Handbook of Psychotherapy Integration, Editura Basic Books, New York, p. 116,

1992.
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în afara lor, aceeași posibilitate ca aspecte ale intangibilului nenumibil adus de

întâlnire să fie pierdute din vedere.

La jumătate de secol după lucrările revoluționare ale lui Carl Rogers, rămâne în

mare parte neexplorat modul în care schimbarea terapeutică este favorizată în relație -

procesele comportamentale, biologice și cognitive care sunt implicate în procesul

schimbării și al interrelaționării.

Demersul spre o viziune științifică unificatoare și integratoare a modului în care

mintea noastră apare în lume, și lumea apare în mintea noastră va aduce o viziune mai

bogată asupra naturii noastre - asupra posibilităților neexplorate aduse de întâlnirea a

două puncte de ieșire ale conștienței, sub formă de ființe umane, și a dinamicii

factorilor care ne fac să relaționăm în modul în care relaționăm.

2. Neurobiologia relațiilor

Analizarea unei relații interpersonale, pe baza criteriilor psihologiei sociale

(dimensiunea spațială, dimensiunea funcțională, dimensiunea normativă și axiologică,

nivelul de interacțiune, gradul de implicare, gradul de apartenență și gradul de

consens), oferă informații cantitative și calitative utile, dar limitate, datorită

variabilelor necunoscute. Un individ nu are acces la propria activitate neuronală în

interacțiune - numărul neuronilor oglindă care se activează, măsura în care este

influențată interacțiunea de simțuri sau de modul fiecăruia de a percepe realitatea etc..

Cu toate astea, interacțiunea socială este una dintre cele mai puternice experiențe care

ajută la modelarea creierului și implicit a comportamentului.

Neurobiologia interpersonală și neuroștiința socială sunt domenii de studiu

emergente care încearcă să unifice științele biologice și cele sociale. Obiectivul la care

aderă cele două domenii de cercetare este acela de a înțelege indivizii în contextul

relațiilor în care se nasc, în care se dezvoltă și care conturează modul în care aceștia

vor face alegeri de viață. Ipoteza pe care se bazează, este aceea de a considera creierul

un organ social format și modelat de experiență.

Prin explorare interdisciplinară, aceste științe caută să descopere modul în care

neuroplasticitatea este dependentă de și corelată cu experiențele trecute și modul în

care trecutul contureză experiențele viitoare.

Obiectul de activitate al neurobiologiei interpersonale este studierea sistemelor

neuronale care organizează atașamentul, emoția, atitudinea și comunicarea socială.
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Construcția socială a creierului și rolul relațiilor de atașament sunt deosebit de

importante în neurobiologia interpersonală.

În consecință, cunoașterea crește din ceea ce o precede. Primul contact uman la

sosirea în lume influențează radical modul de percepție a ceea ce urmează în viața

individului: modul în care el își construiește narațiunea despre sine, capacitatea sa de

a relaționa cu ceilalți și modul în care percepe și interacționează cu mediul. Există

studii despre modul în care expunerea fetusului la niveluri crescute de hormoni de

stres întârzie maturizarea sistemului nervos fetal, restricționează dezvoltarea

neuro-musculară, modifică răspunsul la stres al nou-născutului, afectează dezvoltarea

mentală, crește comportamentul fricos la sugar și poate duce la diminuarea volumului

de materie cenușie la copii. Expunerea mamei la condiții ridicate de stres exercită

influențe profunde de programare asupra sistemului nervos al copilului și poate crește

riscul de afectare emoțională și cognitivă7. De asemenea, au fost efectuate studii

longitudinale despre modul în care relația de atașament cu figura maternă, va

influența tipul de atașament pe care indivulul îl va avea în restul relațiilor sociale de-a

lungul vieții.8 Datele sugerează că îngrijirea maternă precară este corelată cu tipare

comportamentale de evitare, anxietate și sentimentele de nesiguranță în relații.

În lumea modernă, faptul că o mare parte din psihoterapie este dedicată

soluționării mesajelor contradictorii sau negative în relația cu părinții, sugerează că în

evoluția umanității, oferirea îngrijirii este o deprindere la care încă se lucrează.

Răspunsul la stres a apărut în evoluția speciei ca parte a mecanismului de

adaptare și transformare în fața amenințărilor. În cel mai bun caz, nivelurile de stres

joase și moderate sunt rezolvate rapid prin comportamente adaptive. În aceste situații,

hormonii secretați în urma stresului inițiază schimbări biologice care îmbunătățesc

plasticitatea neuronală, învățarea și răspunsurile adaptative de coping. Când stresul

este extrem, sau prelungit, sau în cazurile în care vârsta individului nu permite

înțelegerea experienței traumatice, capacitatea de adaptare este inhibată. În aceste

situații, funcționarea creierului se organizează în jurul fricii, rigidității și în jurul

evitării stimulării și explorării. Pe măsură ce aceste trasee neuronale devin baza

7 Sandman, C. A., Davis, E. P., Buss C., Glynn, L. M., Prenatal programming of human neurological

function, International journal of peptides, 2011, 837596. 2./10.1155/2011/837596.
8 Zayas, Vivian, Aber, J., Roots of Adult Attachment: Maternal Caregiving at 18 Months Predicts Adult Peer and

Partner Attachment, Social Psychological and Personality Science, 2011, 2. 10.1177/1948550610389822.
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dezvoltării individului, ele vor distorsiona cunoașterea socială și vor influența negativ

interacțiunile sociale.

Din fericire, evoluția a reușit să creeze un sistem complex în ceea ce privește

relaționarea. Relațiile sunt posibile într-o oarecare măsură, prin simplul fapt de a

exista într-un loc. Un public care a participat la un spectacol se va sincroniza ritmic în

timpul aplauzelor și cântăreților unui cor li se vor sincroniza respirația și bătăile

inimiilor.

Cercetările inovative din domeniul neuroștiinței scot la iveală capacitatea de

sincronizare emoțională și fiziologică a indivizilor.9 Cercetătorii au comparat nivelul

de procesare al creierului unui vorbitor, cu cel al ascultătorului și au găsit dovezi ale

sincronizării celor două creiere: niveluri similare de ritm cardiac, conductanță a pielii

sau alți astfel de biomarkeri de excitare. Activitatea cerebrală a ascultătorului devine

similară cu cea a vorbitorului. Cu cât similariatea este mai mare, cu atât este mai mare

înțelegerea și conexiunea raportată de cei doi. Prin urmare, funcționarea creierului

fiecărui individ este determinată de creierele cu care acesta este conectat.

Acest lucru se întâmplă în orice relație, inclusiv în cea terapeutică, care se

deosebește de relațiile sociale uzuale prin faptul că succesul actului terapeutic depinde,

în cel mai înalt grad, de buna funcţionare şi organizare a relaţiei. Relația terapeutică

posedă o suplețe a mijloacelor de adaptare mai ridicată, deoarece unul dintre

participanții la relație, terapeutul, are pregătirea profesională și exercițiul, necesare

sincronizării. În acest fel, el poate rămâne prezent cu ce se cere în relația respectivă, în

acel moment particular al existenței clientului. O cercetare realizată în 2018 folosește

pentru prima dată hiperscanning-ul fNIRS, pentru a măsura sincronul activității

cerebrale între terapeut și client10. Aceste tipuri de sincronie îmbunătățesc alianța de

lucru în timpul terapiei și contribuie la rezultatele pozitive în procesul de schimbare

prin care trece clientul.

O altă deosebire majoră între relația terapeutică și relațiile sociale uzuale este

nivelul de autodezvăluire și mutualiate. Relația terapeutică nu poate fi niciodată pe

deplin reciprocă. Există contact reciproc, încredere reciprocă și îngrijorare reciprocă

pe subiectul unei probleme identificate, dar nu incluziune reciprocă, deorece

9 https://www.thecut.com/2017/01/how-interpersonal-synchrony-works.html, consultat la data 21.03.2020
10 Zhang, Y., Meng, T., Hou, Y., Pan, Y., & Hu, Y., Interpersonal Brain Synchronization Associated with
Working Alliance during Psychological Counseling, PsychiatryResearch:Neuroimaging, 2018.
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conținutul interior al terapeutului rămâne nedezvăluit, sau dezvăluit în măsura în care

el poate întări relația terapeutică.

3. Relația terapeutică - caracteristici generale și evoluția conceptului

Relația terapeutică este termenul folosit pentru a descrie natura colaborativă a

parteneriatului între un client și un terapeut și este unul dintre factori comuni în toate

orientările teoretice din psihoterapie.

În prezent, interșanjabil, este folosit și conceptul de alianță terapeutică, deși

distincția între cele două a fost evidențiată în trecut: alianța este un mod de a privi

spre relație, nu relația în sine11. Alianța este o caracteristică sau o proprietate a relației,

caracterizată prin efortul de colaborare către obiectivele stabilite în terapie.

Adepții teoriei relaționale resping această separare a termenilor în teoria și

practica contemporană. Ei argumentează că folosirea termenului „alianță” terapeutică

a fost necesară în perioadele de tranziție teoretică în psihologie: în psihanaliză -

perioada când se încerca teoretizarea celorlalte interacțini dintre client și terapeut (în

afara celei de transfer-contra-transfer); și în terapiile cognitive și comportamentale -

ca strategie de a menține relația terapeutică în centrul atenției, în perioada când nu era

considerată un factor atât de important.

În literatura de specialitate se face o distincție și între alianța terapeutică și alianța

de lucru. Alianța terapeutică este definită ca legătura afectivă, bazată pe respect

reciproc, atașament și căldură. Alianța de lucru este definită ca fiind cadrul și motorul

eforturilor de schimbare conform obiectivelor stabilite. Diferențierea dintre cele două

capătă sens, deoarece legătura afectivă poate susține activitatea terapeutică sau poate

interfera cu rezultatele ei. Un client poate să respecte și să se atașeze de un teraput, în

ciuda faptului că nu pot lucra productiv împreună. Prin urmare, legătura afectivă nu

este garanția unei colaborări lucrative. Însă, eforturile de a delimita granițe între

termeni, în domeniul larg al relației, sunt sortite eșecului, deoarece conceptele

utilizate pentru conturarea granițelor nu sunt exclusive12. În consecință, pe parcursul

lucrării vor fi folosite alternativ toate modalitățiile pentru desemnarea legăturii dintre

terapeut și client.

11 Muran J. C., Barber J. P, The therapeutic alliance: An evidence-based guide to practice, Editura The Guilford

Press, New York, 2010, p.21.
12idem
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Scopul relației terapeutice este focalizarea pe obiectivele clientului și conturarea

unor metode pentru atingerea acestor obiective, păstrând cadrul de referință al

beneficiarului. Cercetările arată că relația terapeutică este factorul care are cele mai

semnificative contribuții pentru obținerea rezultatelor13, fiind unul dintre cei mai

consistenți și cei mai puternici predictori ai succesului terapiei.

La origine, conceptul provine din teoretizarea transferului de către Freud (1913),

deși el nu a numit-o „alianță terapeutică”14. Freud a observat legătura care se crează

între client și terapeut și modul în care această legătură se poate modifica, pe baza

imaginilor experiențelor relaționale anterioare avute de către client.

Bordin15 (1976) definește relația terapeutică ca fiind un concept pan-teoretic,

aplicabil oricărei abordări terapeutice. Acestă definire elimină dihotomia dintre

procesul terapiei și procedurile de intervenție. În viziunea lui, relația de colaborare

dintre client și terapeut este primordială, alianța terapeutică fiind lupta comună pentru

a depăși suferința clientului și comportamentul autodistructiv al acestuia.

El evidențiază trei condiții necesare pentru formarea unei relații terapeutice

puternice: (1) o legătură semnificativă (afectuoasă) între client şi terapeut, (2) un

acord asupra scopurilor psihoterapiei și (3) un acord asupra sarcinilor necesare pentru

a atinge scopurile stabilite. Cele trei componente sunt interdependente, dezvoltarea

ultimelor două fiind influențată de primul - cultivarea unei legături bazate pe

încredere și considerație. Condiția necesară pentru stabilirea oricărui acord este

încrederea clientului că terapeutul îl poate ajuta și încrederea terapeutului în resursele

clientului.

Bordin vede condițiile necesare alianței terapeutice ca fiind cele care contribuie la

relația de colaborare înspre obiectivele propuse, spre deosebire de Rogers care

consideră că oferirea condițiilor necesare este ceea ce aduce schimbarea. Punând

accentul pe colaborarea dintre terapeut și client, Bordin transformă alianța terapeutică

într-o relație bidirecțională. Alianța terapeutică optimă se realizează atunci când

clientul și terapeutul împărtășesc credințe în ceea ce privește obiectivele terapiei și

13 Flückiger C., et all, How central is the alliance in psychotherapy? A multilevel longitudinal meta-analysis,

Journal of Counseling Psychology, 59(1), 10–17. (2012), 2.10.1037/a0025749
14 Ardito Rita, Rabellino Daniela, Therapeutic Alliance and Outcome of Psychotherapy: Historical Excursus,
Measurements, and Prospects for Research, Frontiers in psychology, 2011, 2. 270.10.3389/fpsyg.2011.00270.

15 Bordin E. S, The generalizability of the psychoanalytic concept of the working alliance, Psychotherapy: Theory,

Research & Practice, 16(3), 1979, p.252–260.

https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0025749
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consideră metodele utilizate pentru a le realiza, ca fiind eficiente și relevante. Teoria

propusă de Bordin a fost îmbunătățită ulterior prin evidențierea procesului de

negociere în formarea și menținerea alianței. Negocierea este dezbaterea deschisă și

eficientă a dezacordului sau îndoielilor clientului cu privire la soluțiile găsite în

procesul terapeutic.

Descoperirea faptului că diferite tipuri de terapie produc adesea rezultate similare

a dat naștere ipotezei că există niște variabile comune tuturor formelor de terapie,

astfel conceptul „relație terapeutică” devine centrul de interes al cercetătorilor, fiind

definit ca o variabilă non-specifică.

Freud a pus accentul pe dinamica internă a conflictului și pe mecanismele de

rezistență ale clientului, accentuând neutralitatea sau anonimatul terapeutului. Pe

măsură ce metodele folosite în psihoterapie au evoluat, dificultățiile apărute în

procesul terapeutic au dus la cercetarea unor noi moduri de a înțelege relația, apoi la

noi teorii clinice care au condus spre noi dificultăți. Progresia înțelegerii alianței

terapeutice și a factorilor implicați poate fi considerată o bună oglindire a evoluției

înțelegerii despre relațiile interumane în general.

4. Prezența terapeutică

Conceptul „prezență” își are originile în filozofia existențială occidentală și a fost

identificat ca variabilă terapeutică în studii despre asistența medicală, interacțiunea

doctor-client și contexte organizaționale etc.. În psihologie, studiile teoretice și

empirice au demonstrat corelații semnificative între prezența terapeutului și alianța

terapeutică16. În consecință prezența terapeutică a devenit o variabilă considerată în

terapie, ca fiind un element constitutiv al relației terapeutice.

Descrierea conceptului „prezență terapeutică” variază, așa cum probabil variază

fenomenul în sine, în mod factual, în timpul terapiei. Aceste variații sunt legate de

tipul de prezență descris și de calitatea relației în sine. Majoritatea descrierilor unui

nivel ridicat de prezență din partea terapeutului includ caracteristici transpersonale și

transcendentale, culminând cu încercări de integrare a tradițiilor spirituale non-duale

estice în praxisul psihoterapiei. Calitățile relației terapeutice asociate prezenței includ

16 Geller S. M., Greenberg L. S., Watson J. C., Therapist and client perceptions of therapeutic presence: The

development of a measure, Journal of Psychotherapy Research, 20(5), 2010, p. 599-610.
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onestitatea, spontaneitatea, autenticitatea, accesibilitatea, spațiul, implicarea,

participarea, profunzimea relațională.

Prezența terapeutică poate fi înțeleasă ca un set de condiții, conținute de terapeut,

care îmbunătățește relația terapeutică și are implicații în gradul de receptivitate al

clientului și în rezultatele obținute în terapie. Conceptul „prezență terapeutică” este

delimitat și evidențiat în relația terapeutică deoarece studiile sugerează că prin apariția

acesteia, se pot transcende limitele obișnuite ale comunicării terapeutice

convenționale.

Spre finalul carierei sale, Rogers (1986) a adăugat prezența terapeutică celor trei

condiții necesare relației terapeutice. „Descopăr că atunci când sunt cel mai apropiat de

sinele meu interior și intuitiv, când poate mă aflu într-o stare ușor alterată de conștiință în

relație, orice fac, pare să fie plin de vindecare. În acele momente, prezența mea este eliberantă

și utilă. În acele momente, se pare că spiritul meu interior s-a întins și a atins spiritul interior

al celuilalt. Relația noastră devine transecendentă și parte din ceva mai mare.”17 Prin

adăugarea acestei condiții, Rogers s-a îndepartat de la modelul său de bază și s-a

aventurat pe un teren nou transpersonal, mistic, susținând că experiența terapeutică

implică transcendentalul, nedescrisul, spiritualul. „Sunt obligat să cred că eu, ca mulți

alții, am subestimat importanța acestei dimensiuni mistice, spirituale ”18

Ulterior, alți teoreticieni au considerat prezența ca fiind a patra condiție în

modelul terapiei centrate pe persoană, fie că au definit-o ca bază pentru celelalte trei

condiții19, fie că le subsumează și transcende20.

Hart (1999) descrie prezența terapeutică ca fiind o stare de empatie profundă sau

transcendentală și compară tehnica ascultării active cu o practică Zen în care atenția

terapeutului este total absorbită de prezența clientului. Ascultând în acest fel, dialogul

intern al terapeutului se oprește, conștientizarea se extinde, spre o înțelegere mai

directă și mai spontană a conținuturilor împărtășite de client21.

17 Rogers, C., Client-centered therapy, I. L. Kutash, A. Wolf (ed.), Psychotherapist’s casebook: Theory and

technique in the practice of modern therapies, Editura Jossey-Bass, San Francisco, 1986, p. 197-208.
18 Idem.
19 Geller Shari, Greenberg Leslie, Watson Jeanne, Therapist and client perceptions of therapeutic presence: The

development of a measure, Psychotherapy research: Journal of the Society for Psychotherapy Research, 20, 2010,

p. 599-610.
20 Schmid P, Authenticity: The person as his or her own author. Dialogical and ethical perspectives on therapy as

an encounter relationship. And beyond, G. Wyatt (Series Ed.& Vol. Ed.), Rogers’ therapeutic conditions:

Evolution, theory, and practice, Editura Ross on Wye, Anglia, 2001, vol. 1, p. 213-228.
21 Hart T, The refinement of empathy, Journal of Humanistic Psychology, 39(4), 1999, pg 111-125.
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Thorne (2002) susține că prezența terapeutică nu este ceva ce poate fi dorit sau

obținut de terapeut, ci mai degrabă este un rezultat al harului. În ciuda acestui fapt, el

consideră că terapeutul poate precipita apariția prezenței prin practicarea condițiilor

de bază ale terapiei centrate pe persoană22.

Majoritatea cercetărilor descrie o stare terapeutică similară celor enumerate mai

sus, comparabilă cu stările mistice descrise în tradițiile spirituale orientale. Descrierile

sunt mai degrabă experiențiale decât conceptuale, și transced dihotomia subiect-obiect.

Acesta este motivul pentru care s-a sugerat că starea de prezență a terapeutului are

potențialul de a invita clientul spre propria stare de prezență, și în consecință de a-l

conecta cu unitatea fundamentală a propriei ființe.

O modalitate de a depăși ambiguitatea descrierilor acestei stări terapeutice este

aceea de a recurge la cercetările despre stările alterate de conștiință, unde există o

viziune curentă care acceptă existența diferitelor niveluri ale percepției realității,

conforme cu starea de conștiință în care un individ se află. Starea obișnuită a

conștiinței dă acces la o realitate obișnuită, dar formele de conștiință mai puțin

familiare sunt cele clasificate sub denumirea generală de stări modificate/alterate de

conștiință. Stările modificate de conștiință sunt prezente atunci când există o abatere

în experiența subiectivă sau psihologică. Diverși cercetători din diverse țări au

constatat caracteristici comune ale stărilor modificate de conștiință, chiar dacă au fost

folosite metode diferie de inducție. Analizele la nivel dimensional au identificat în

mod pozitiv trei subscale primare intercorelate (1) pierderea limitelor care separă

ființă de lumea exterioară (2) frica de dizolvare a ego-ului și (3) restructurarea

vizionară23. Prima subscală descrie o stare similară experiențelor mistice; a doua

subscală conține caracteristici care indică o stare neplăcută datorită unei percepții a

dezintegrării, similară cu unele simptome în schizofrenie sau cu simptomele care apar

în urma consumului de substanțe psihedelice; iar a treia subscală include halucinații

vizuale: viziuni, iluzii și halucinații. Fenomenologia inclusă în cele trei subscale

menționate mai sus poate fi prezentă, de asemenea, și în episoade psihotice.

Diferențierea între un episod psiheledic și o experiență mistică, se face în funcție de

22 Thorne B, The mystical power of person-centered therapy, Editura Whurr, Londra, 2002, pg 38.
23 Simoes, M., Altered states of consciousness and psychotherapy: A cross-cultural perspective, International

Journal of Transpersonal Studies, 21(1), 2002, p. 145–152.
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gradul de implicare al fiecărei subscale. Aceste date indică posibilitatea ca ambele

experiențe să aibă o bază psihofiziologică comună, ele pot reflecta neurobiologic

mecanismele care stau la baza transcendenței.

5. Rupturi în relația terapeutică

Ruptura în relația terapeutică este definită ca deteriorarea relației, manifestată

printr-o reticență la colaborare între client și terapeut, pentru obținerea obiectivelor

terapeutice propuse sau printr-o crispare a legăturii emoționale dintre cei doi.

Termenul mai este folosit și pentru a descrie tensiuni minore apărute în relație, despre

care unul sau ambii participanți pot fi doar vag conștienți24.

Rupturile de alianță și procesele prin care acestea sunt rezolvate pot fi evenimente

subtile și complexe, care nu sunt întotdeauna transparente, nici măcar pentru clientul

și terapeutul implicați. Deși rupturile sunt fenomene comune, pot reprezenta provocări

semnificative pentru terapeuți. Ele pot fi una dintre cauzele principale datorită cărora

clienții abandonează terapia. Soluționarea unei rupturi apărute între terapeut și client

poate servi ca o experiență corectivă din punct de vedere emoțional și reprezintă o

puternică oportunitate pentru procesul de schimbare și vindecare profundă prin care

trece clientul.

Este important de menționat de asemenea, că terapeuții, la rândul lor, sunt însoțiți

de către un supervizor care îi îndrumă înspre obținerea unei perspective de ansamblu

asupra relațiilor pe care le au cu clienții lor și care pot aduce la vedere posibile cauze

ale rupturilor care apar în relația terapeutică.

Studiile arată că terapeuții care recunosc, adresează deschis și explorează

rupturile relației terapeutice, transformă acest fenomen în oportunități de schimbare

pozitivă, având o rata mai mare de reușită în terapie. Flexibilitatea și disponibilitatea

de a accepta responsabilitatea contribuției sale la ruptura produsă, poate ajuta

terapeutul să conștientizeze rolul pe care care îl are în crearea și menținerea rupturilor.

Variabile precum diagnosticul, tipologia atașamentului, caracteristicile

personalității sau orientarea teoretică a terapiei pot influența tipurile de rupturi care

apar și pot indica spre procesele de rezoluție cele mai eficiente. Alți factori care

24 Safran J. D., Crocker P., McMain S., Murray P., Therapeutic alliance rupture as a therapy event for empirical

investigation, Psychotherapy, 27(2), 1990, p. 154–165.
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contribuie la crearea rupturilor sunt: tăcerea îndelungată și lipsită de prezență a

terapeutului, critici aduse de terapeut clientului, lipsa ascultării active și a empatiei,

interpretarea eronată în mod repetat a transferurilor din relație, exigențe autoritare din

partea terapeutului, excesul de structură în lucru, autodezvăluirea necorespunzătoare.

6. Metode de măsurare a relației terapeutice și rezultatele în terapie

Indiferent de orientarea teoretică, o bună relație terapeutică rezultă într-o

colaborare fructuoasă între terapeut și client pentru atingerea obiectivelor terapiei.

Metodele de măsurare standardizate permit terapeuților să evalueze în timp, propria

percepție asupra relației, comparativ cu perspectiva clientului. De asemenea, aceste

evaluări standardizate permit cercetătorilor să coreleze nivelul de alință terapeutică cu

rezultatele obținute în terapie și să cerceteze problemele care interferează cu munca

eficientă de colaborare.

Scalele de evaluare a relației terapeutice s-au modificat, în proporție directă, cu

avansarea cercetărilor în domeniu. Există scale concepute pentru toate categoriile de

clienți - copii, adulți, grupuri. Cu toate acestea, cea mai mare parte a cercetărilor

referitoare la alianța de lucru este realizată prin: Inventarul Alianței de Lucru (WAI),

Scalele Alianței în Psihoterapie din California (CALPAS), Scala Vanderbilt (VTAS).

Aceste scale, cu excepția WAI, au fost dezvoltate pe baza unei conceptualizări

eclectice a alianței de lucru25.

O altă modalitate de evaluare rapidă a bunăstării clientului și a calității alianței

terapeutice este folosirea chestionarelor OSR/SRS. Administrarea fiecărui chestionar

durează mai puțin de un minut și poate aduce informații relevante pentru procesul

terapeutic, motiv pentru care chestionarul a fost tradus și este utilizat la nivel

internațional.

Toate abordările terapeutice împărtășesc anumiți factori comuni precum:

relația terapeutică, capacitatea terapeutului de a detecta obstacole care pot împiedica

schimbarea și obținerea rezultatelor, așteptările clientului, nivelul de credibilitate al

terapeutului (așa cum este perceput de client) etc.. Corelări între acești factori comuni

pot explica într-o oarecare măsură, reușitele și eșecurile procesului terapeutic,

deoarece cercetările arată că mulți clienți își îmbunătățesc starea psihică între

25 Muran J. C., Barber J. P, The therapeutic alliance: An evidence-based guide to practice, Editura The Guilford
Press, New York, 2010, p. 14.
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efectuarea apelului telefonic pentru a stabili prima sesiune de terapie și prima

ședință26. Printre variabilele care contribuie la obținerea rezultatelor pozitive în terapie,

relația terapeutică este considerată unamim ca având corelații pozitive cu efectul și

rezultatul terapiei.

Fiecare orientare teoretică potențează un tip specific de alianță terapeutică, dar un

studiu realizat de Lambert și Barley (2002) arată că indiferent de orientarea teoretică,

terapeuții care sunt percepuți de clienți ca fiind înțelegători, empatici, calzi și

încurajatori, contribuie pozitiv la rezultatele obținute în terapie27. Nivelul de

experiență profesională a terapeutului nu este necesar corelat cu rezultate de succes în

construirea și menținerea unei relații terapeutice puternice și eficiente28. Există studii

care susțin că unii terapeți au devenit, în mod paradoxal, mai puțin eficienți terapeutic,

pierzând din vedere puterea empatiei și a intuiției, pe măsură ce au devenit mai

capabili din punct de vedere tehnic și mai rigizi în aplicarea acestor tehnici.

Alte variabile care corelează pozitiv cu rezultatele terapiei și menținerea relației

terapeutice sunt: încurajarea implicării active a clientului care va îmbunătăți aderența

acestuia la tratament, solicitarea feedback-ului și a feed-forward-ului29 clientului la

fiecare sesiune care va întări sentimentul colaborativ în terapie și solicitarea unei

investiții semnificative în sesiune (financiare, de timp sau emoție) care va spori nivelul

de angajament al clientului în terapie.

7. Perspective asupra relației terapeutice

Fiecare formă de terapie are un set de așteptări sau cerințe pentru client și

terapeut și o tehnică specifică de lucru înspre atingerea obiectivelor. Aceste reguli de

bază decurg din teoria clinică și influențează modul în care alianța terapeutică se

dezvoltă. Astfel se selectează aspectele care sunt potențate în interiorul relației. Deși

26 Wampold B.E.,Methodological Problems in identifying efficacious psychotherapies, Psychotherapy Research,

Vol 7, 1997, p. 21-44.
27 Lambert M. J., Barley D. E., Research summary on the therapeutic relationship and psychotherapy outcome, J.

C. Norcross (ed.), Psychotherapy relationships that work: Therapist contributions and responsiveness to patients,

Editura Oxford University Press, UK, 2002, p. 17–32.
28 Castonguay L.G., Godfried M.R., Wiser S., Raue P.J., Hayes A.M., Predicting the effect of cognitive

behavioural therapy for depression: A study of unique and common factors, Journal of Counselling and Clinical

Psychology, vol 64, 1996, p. 497-504.
29 Feed-forward - metodă de a obține perspectiva clientului în legătură cu modalitatea în care, dacă rolurile ar fi
fost schimbate între cei doi, el ar fi procedat referitor la anumite aspecte disputate în terapie
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este un factor comun tuturor orientărilor teoretice în psihologie, alianța terapeutică se

dezvoltă în moduri diferite în diferite tipuri de terapii.

7.1 Orientarea psihodinamică

Freud consideră că psihicul uman are o natură dimanică, bazându-se pe prezența a

două fenomene: fenomenul rezistenței și fenomenul amneziei post-traumatice.

Fenomenul rezistenței apare în asocierile mentale opuse activ motivelor raționale

pentru schimbare. Aceste rețele asociative utilizează comportamente inadecvate,

datorită satisfacțiilor imediat obținute prin acestea. Fenomenul amneziei

post-traumatice este o exilare/reprimare activă, dinamică a amintirilor dureroase din

conștiință care continuă să influențeze comportamentul individului și să producă

simptome. Aceste manifestări pot fi destul de subtile și sunt cel mai bine observate ca

manifestări în relație. În consecință, relația terapeutică devine spațiul în care clientul

va manifesta problema pe care încearcă să o amelioreze.

În orientarea psihodinamică, relația este însăși principalul obiectiv al muncii

terapeutice, nu doar vehiculul pentru livrarea unei tehnici specifice de terapie; relația

în sine devine un obiect de cercetare și un vehicul pentru schimbare30.

Intervențiile terapeutice psihodinamice pot avea succes, dacă terapeutul dă

valoare lumii sale interne, reflectând, explorând și monitorizând inconștientul său ca

parte importantă a relației terapeutice. În orientarea psihodinamică transferul și

contra-transferul este discutat și examinat constant31.

Transferul și contra-transferul sunt fenomene normale care pot apărea în relația

terapeutică. Înțelegerea acestor fenomene este importantă, indiferent de orientarea

teoretică. Transferul implică redirecționarea sentimentelor, conflictelor și gândurilor

clientului bazate pe experiențele din copilărie nerezolvate sau nesatisfăcătoare (în

relațiile cu părinții sau alte figuri marcante din istoria clientului) către terapeut.

Contra-transferul implică aceleași principii, cu excepția direcției transferului, în cazul

acesta de la terapeut către client. Fenomenul transferului/contra-transferului este legat

de cel al proiecției - o formă de distorsiune perceptiv - emoțională, care constă în

atribuirea unor caracteristici care aparțin sinelui, către alte persoane.

30 Feltham, C. (ed.), Professional skills for counsellors, Editura Sage Publications Ltd, New York, 1999, p. 34-35.
31 Charura Divine, Paul Stephen, The Therapeutic Relationship Handbook: Theory and Practice, Editura Open

University Press, UK, 2014, p. 25.
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Transferul în relația terapeutică este consecința rezistenței la amintire32.

Terapeutul diminuează rezistența clientului prin crearea unui spațiu emoțional ce

oferă siguranță, pentru a explora semnificația simbolică a ceea ce este acționat în

transfer. Spațiul creat oferă clientului o perspectivă asupra eșecului dezvoltării sale.

Relația terapeutică permite accesarea, reconfigurarea și integrarea materialului

traumatic și crează posibilitatea restabilirii încrederii în ceilalți în context relațional.

Terapeutul încearcă să ofere condiții de atașament sigur clientului, pentru a

restaura capacitatea relațională a acestuia: un mediu cald, sigur, previzibil, cu o figură

de atașament empatică, receptivă și capabilă să corespundă nevoilor emoționale ale

clientului, menținând, în același timp, granițe adecvate. Acest scenariu permite

clientului să fie singur în prezența celuilalt și să continue, prin urmare, călătoria sa de

auto-descoperire33.

7.2 Orientarea cognitiv - comportamentală

Terapiile cognitiv-comportamentale se concentrează pe reducerea directă a

simptomelor psihopatologice. Ele au ca fundament credința că terapia ar trebui să

ofere clienților abilitățile necesare de a aborda problemele din viața de zi cu zi, în

absența unei terapeut34.

Terapia cognitiv-comportamentală consideră interconectarea gândurilor, stărilor

de spirit și a senzațiilor fizice ca fiind un factor de influență asupra comportamentelor,

fie pozitive sau negative. Terapeutul folosește intervenții specifice, bazate pe dovezi

științifice, pentru a ajuta clientul să restructureze și să modifice gândurile și

comportamentele negative. Abordările beckiene consideră că restructurarea are trei

niveluri diferite, care se infleunțează reciproc: gândire, dispoziție și comportament35.

Ca rezultat al terapiei, clientul înțelege dinamica care susține legăturile dintre

gândire, sentimente și comportament. El învață metode diferite și mai eficiente de

gestionare a problemelor și dezvoltă noi tehnici pentru a face față problemelor.

32 Idem, pg 19.
33 Feltham, C. (ed.). (1999). Professional skills for counsellors, Editura Sage Publications Ltd., New York, 1999,

p. 49.
34 Grosse Holtforth, M., Castonguay L. G., Relationship and techniques in cognitive-behavioral therapy—a

motivational approach, Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 42(4), 2005, p. 443–455.
35 Charura Divine, Paul Stephen, The Therapeutic Relationship Handbook: Theory and Practice, Editura Open

University Press, UK, 2014, p. 31.
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Terapia cognitiv-comportamentală constă în procesul de trecere de la o perspectivă

negativă asupra sinelui, a lumii și a viitorului, la una pozitivă ca rezultat al unei

restructurări cognitive.

O bună relație terapeutică este o consecință a unei bune tehnici terapeutice.

Terapeutul poate dezvolta o alianță de lucru prin intermediul tehnicii, fără a dedica

spațiu explicit relației. Cu toate acestea, există studii care arată că terapeuții de

formare cognitiv-comportamentală au afișat semnificativ mai multă empatie,

autenticitate, contact interpersonal și căldură în comparație cu terapeuții de formare

psihanalitică36.

O altă caracteristică specifică a relației terapeutice în terapiile cognitiv-

comportamentale este accentuarea colaborării și a muncii în echipă. Modelul

„empirismului colaborativ”37 continuă să fie central pentru terapia cognitivă. Beck a

folosit analogia a doi oameni de știință care trebuie să colaboreze - unul furnizează

„datele brute” și celălalt ghidează întrebările de cercetare, oferind structură și

expertiză cu privire la modul de rezolvare a problemelor.

Clientul și terapeutul lucrează împreună pentru a identifica problemele centrale

cu care se confruntă clientul și pentru a găsi soluțiile posibile. Beck susține că

utilizarea tehnicilor cognitiv-comportamentale într-o manieră colaborativă

construiește o alianță terapeutică solidă și crește așteptările de reușită ale clientului.

Scopul principal al relației terapeutice este acela de a încuraja implicarea în

tehnicile specifice utilizate în terapie și relația poate fi utilizată ca vehicul pentru

promovarea învățării unor noi comportamente.

La scală largă, variabilele în relație în terapiile cognitiv comportamentale sunt:

încrederea de bază și raportul. Încrederea de bază este încrederea că terapeutul

acționează în cel mai bun interes al clientului. Raportul este definit ca o experiență

interactivă între terapeut și client care implică un schimb sigur, confortabil, sensibil și

empatic.

Relația terapeutică poate fi o experiență corectivă în sine și poate fi folosită

precum „laborator pentru testarea credințelor”38 și ca spațiu pentru învățarea noilor

36 Sloane R. B., Staples F. R., Cristol A. H., Yorkston N. J., Whipple K., Psychotherapy versus behavior therapy,

Editura Harvard University Press, Cambridge, 1975.
37 Beck A. T., Rush J. J., Shaw B. F., Emery G., Cognitive therapy of depression, Editura Guilford Press, New

York, 1979, p. 6.
38 Feltham, C. (Ed.). (1999). Professional skills for counsellors, Editura Sage Publications Ltd., New York, 1999,
p. 130.
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abilități și dezvoltarea unor noi credințe. Terapeutul își admite greșelile, este deschis

la sugestii și este dispus să ajute clientul, fără să îl patroneze sau să îl desconsidere.

Dificultățile care apar în relația terapeutică pot fi utilizate ca indicii de diagnostic

pentru identificarea schemelor de relaționare folosite de client.

Principala provocare a orientărilor cognitiv-comportamentale este folosirea unor

cadre teoretice rigide în practica clinică care pot conduce la disensiuni între terapeut și

client. De multe ori, terapeuții cognitiv-comportamentali presupun că reticența

clienților de a se implica în terapie este rezultatul gândurilor distorsionate. Acest lucru

conduce la o lipsă a conștientizării modului în care terapeutul contribuie la ruperea

alianței. Pentru a soluționa aceste neajunsuri, terapeuții cognitiv-comportamentali

adoptă o varietate de tehnici de mindfulness și abordări bazate pe compasiune, pentru

a sublinia că încrederea și empatia rămân competențele și obiectivele principale ale

intervențiilor terapeutice.

7.3 Orientarea umanistă

Orientarea umanistă se concentrează pe aspectele personale, ontologice și

fenomenologice ale experienței umane. Această orientare are la bază abordarea

terapiei centrate pe persoană a lui Carl Rogers.

Rogers considera atitudinea și comportamentul terapeutului ca fiind cadrul

optim pentru facilitarea schimbărilor în psihoterapie. El vedea terapia ca fiind o

experiență autentică de la persoană la persoană, asemănătoare cu cea descrisă de

Martin Buber (1923) drept „relația Eu-Tu”. Această conceptualizare relațională

transformă interacțiunea dintre client și terapeut într-o interacțiune, care facilitează

conexiuni profunde intra-psihice (pentru fiecare dintre ei), inter-psihice (între cei doi)

și existențiale (conectate cu ramificațiile mai largi ale vieții umane).

Reconceptualizarea relației terapeutice în acest fel, elimină funcția terapeutului ca

agent primar și central al schimbării, oferindu-i în schimb rolul de susținere a

clientului, în procesul acestuia de schimbare. Obiectivul principal al lui Rogers a fost

abilitarea clienților. În consecință, clientul devine expert în experiența sa și cel care

decide traseul terapiei.

Pentru Rogers, patologia este consecința unui conflict între experiența organică a

unei persoane și condiționările interiorizate ce sunt învățate de la îngrijitorii primari și
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alte persoane semnificative. Atunci când terapeutul oferă clientului acceptare și

empatie, acesta va fi capabil să dezvolte modalități autentice și mai satisfăcătoare de a

fi în lume.

Empatia apare atunci când terapeutul „sesizează sentimentele și semnificațiile

personale pe care le experimentează clientul și le comunică acestuia sub formă de

observații empatice.”39 Empatia terapeutică funcționează ca o busolă care indică către

anumite momente și sensuri din experiența împărtășită a clientului. Cu ajutorul ei,

terapeuții pot să îl asiste pe acesta în experimentarea mai adâncă a semnificațiilor și să

avanseze în procesul vindecării.

Răspunsurile empatice ajută la construirea alianței de lucru și validează

sentimentele clientului. Ele constau în reflecții asupra emoțiilor, cognițiilor sau

comportamentelor acestuia. Răspunsurile empatice pot fi metafore, menite să evoce

aspectele vii și încărcate ale experienței fenomenologice a beneficiarului. Validarea

experiențelor transformă clientul în agent activ în propriul proces de schimbare și

sporește angajamentul acestuia în procesul terapeutic.

Rogers a propus un stil de terapie non-directivă. Pentru a permite acest grad de

non-directivitate, este necesar ca terapeutul să renunțe la control, la expertiza sa și la

autoritatea asupra clientului. În același timp, e necesar să aibă încredere că

înțelepciunea organică a acestuia și tendința sa de actualizare sunt superioare oricărei

îndrumări pe care el, terapeutul, ar putea-o oferi.

Rogers a trasat trei condiții necesare ca schimbarea să aibă spațiul optim pentru

apariție în procesul terapeutic: (1) starea terapeutului să fie de congruență; (2)

terapeutul să ofere considerație pozitivă necondiționată clientului; (3) terapeutul să

experimenteze o înțelegere empatică a cadrului intern de referință al clientului și să

încerce să comunice această înțelegere.40 Integrarea condițiilor necesare relației poate

duce spre o altă calitate, care aduce relației terapeutice valențe transcendentale sau

spirituale41. În experiență, această calitate este identificată ca prezență sau/și tandrețe.

39 Rogers, C.R., The foundations of the person-c entered approach. A Way of Being , Editura Houghton Mifflin,

Boston, 1980, p. 36-113
40 Rogers, C. R., The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change, Journal of Consulting

Psychology, 21, 1967, p. 97–103.
41 Feltham, C. (ed.). (1999). Professional skills for counsellors, Editura Sage Publications Ltd., New York, 1999,

p. 69.
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Congruența este angajamentul terapeutului de a fi conștient de propria experiență

interioară și de a împărtăși această conștientizare clientului, atunci când consideră că

este de ajutor procesului terapeutic.

Această condiție cere terapeuților să depună un efort constant de

auto-conștientizare, să fie responsabili, autentici în relațiile lor, transparenți, integri și

sinceri în comunicarea empatiei și a acceptării față de client, astfel încât să nu existe

nici o discrepanță între ceea ce comunică și ceea ce simt. Când terapeutul este autentic,

vindecarea este în egală măsură disponibilă pentru el ca și pentru client.

Considerația pozitivă necondiționată este atitudinea terapeutului care semnalează

clientului că experiența sa este acceptată pe deplin și evaluată fără judecată. Această

condiție exprimă o nevoie majoră a ființelor umane, crucială pentru dezvoltarea unui

sine deplin funcțional. Cu ajutorul considerației pozitive necondiționate, clientul are

posibilitatea să-și integreze experiențele într-o nouă imagine a sinelui. Empatia și

considerația pozitivă necondiționată funcționează împreună, fiecare aspect

echilibrându-l și îmbogățindu-l pe celălalt.

Relațiile terapeutice în abordările centrate pe persoană sunt pline de compasiune,

autentice, egalitare și respectă autonomia clientului. Scopul terapiei este înțelegerea

viziunii subiective a celuilalt fără a judeca.

7.4 Relația în coaching

Cuvântul „coach”desemnează la origine un vehicul ușor pentru călătorii. Originea de

proveniență a cuvântului oferă o metaforă potrivită pentru esența coachingului: un

„vehicul” pentru călătoria către o destinație aleasă de către client. Coaching-ul a

apărut în anii 90 și a fost profund influențat de toate tipurile de psihoterapii existente:

terapia cognitiv-comportamentală, terapia centrată pe persoană, analiza tranzacțională,

orientările psihodinamice. Coaching-ul nu este o formă de terapie, ci face mai degrabă

parte din domeniul dezvoltării personale, dar tipologia relațională caracteristică

acestui demers este demnă de menționat, deorece ea însumează și împrumută

caracteristicile tuturor formelor terapeutice, sub numitorul comnun al aducerii în

prezent a clientului și obținerea unor rezultatelor cuantificabile dorite de acesta.

Diferența între coach și terapeut apare din intenția practicantului. În terapie,

accentul se pune în primul rând pe „sinele” clientului, iar intenția este de a căuta o

înțelegere mai profundă a relațiilor clientului cu propriul sine și cu ceilalți, ca sursă și
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„soluție” pentru problemele pe care le are. În coaching, accentul este pus pe

îmbunătățirea performanței într-o sarcină sau proiect și intenția este de a căuta o

înțelegere mai profundă a ceea ce este implicat pentru atingerea acestui obiectiv.

Coach-ul lucrează cu aspectul psihologic pentru a permite clientului să obțină o

anumită înțelegere și libertate de mișcare pentru a aborda agenda specifică de

coaching, dar nu mai mult.

Relația de coaching este directă și orientată spre prezent. Coach-ul menține

atenția pe obiectivul stabilit de client și indică spre mecanismele mentale care apar în

timpul conversației și modul în care acestea pot împiedica obținerea rezultatelor dorite.

Coach-ul testează în relație intuițiile și senzațiile care apar în timpul unei sesiuni,

(ceea ce în orientările psihodimanice este denumit transfer/contra-transfer) așa cum se

întâmplă în orientările pshidimanice, dar explorarea se concentrează pe obiectivul din

prezent al clientului, nu pe explorarea experiențelor trecute.

Sper deosebire de terapie, numărul întâlnirilor în coaching este mult mai redus.

Un client poate conștientiza obstacolele mentale care îl împiedică să atingă țelul pe

care dorește să îl atingă încă de la prima ședință.

7.5 Relația terapeutică în mediul on-line

În era digitalizării este important să fie menționate câteva aspecte despre

practicarea terapiei în mediul on-line. Desfășurarea sesiunilor de terapie în mediul

on-line pune sub lupă aspectele terapiei considerate necesare până acum și deschide

noi oportunități de cercetare ale acestora.

Atașamentul poate fi considerat unul dintre cele mai importante variabile în

dezvoltarea unei relații și proximitatea a fost considerată necesară pentru formarea

acestuia. Problema prezenței fizice este relevantă și în cadrul teoriilor moderne din

neurobiologia interpersonală. Alan Schore (2003), Daniel Siegel (1999), Louis

Cozolino (2013) subliniază importanța reglării reciproce bazate pe prezenţa fizică. În

procesul terapeutic, factor determinant al schimbării nu sunt doar cuvintele, ci și

reglarea fizică reciprocă dintre creier și creier, corp și corp. Faptului că terapia on-line

funcționează, oferă posibilitatea de a studia modul în care apropierea se naște în afara

proximității fizice. Factorii care pot ajuta reglarea reciprocă sunt limitați la chip și

voce, dar limitările pot fi compensate, într-o oarecare măsură, prin comunicare.

Terapeutul nu are acces la fizicalitatea clientului, dar îl poate întreba pe acesta cum se
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simte corpul său, ce senzații apar etc. Deși în mod tradițional, prezența implică

prezența corpului, în terapie prezența terapeutului implică imersiunea, pasiunea,

atenția, implicarea emoțională. Aceste aspecte ale prezenței terapeutice pot fi

practicate și în mediul online.

"Tehnologia creează o nouă stare a sinelui. Intimitățile online sunt reale, dar

funcționează cu noi dinamici”42. Todd Essig (2017) susține că terapia online

funcționează, dar aceasta implică procese care sunt diferite de terapia în persoană.

Procese specifice fundamentale în terapiile psihodinamice, cum ar fi ascultarea

analitică și atenția asupra proceselor implicite, sunt inevitabil schimbate și modificate

atunci când sunt supuse medierii tehnologice. Weinberg (2014) a argumentat că

relația online implică un alt tip de intimitate, pe care a numit-o E-ntimitate, care se

bazează pe dezvăluirea de sine și pe confidențialitate. Întrucât confidențialitatea nu

poate fi garantată în mediul on-line, este necesar ca intimitatea să fie regândită în noi

moduri. E-intimitatea este asemănătoare cu tipul de intimitate care se dezvoltă în

grupuri mari și se bazează pe atmosfera de coeziune și apartenență. Deși terapia

on-line este diferită de terapia în persoană, există cercetări și soluții de adaptare la

mediul digital, care fac practica fezabilă și eficientă.

42 Weinberg, H., Rolnick, A., Theory and Practice of Online Therapy, Editura Routledge, New York, 2020, p 6.
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Capitolul 2 - Specificificitatea alianței terapeutice în terapia prin artă

"Art is a wound turned into light."

Georges Braque

1. Cadrul teoretic

Asemenea altor forme de psihoterapie și consiliere, terapiile artistice sunt folosite

pentru a încuraja evoluția personală, pentru a schimba comportamentele

maladaptative, pentru a spori starea de bine, înțelegerea și conștientizarea de sine și

pot fi utilizate în lucrul cu copiii, adulții, familii și grupuri.

Terapiile artistice constau în utilizarea creativă a mijloacelor artistice, ca vehicule

pentru comunicarea non-verbală și simbolică, într-un context de explorare, susținute

de o relație client-terapeut bine definită, pentru a atinge obiectivele personale sau

sociale stabilite de comun acord43.

Prin procesul creativ se pot accesa forme preverbale ale cognițiilor senzoriale,

kinestezice sau imaginare sau experiențe emoționale asociate, care pot fi reprezentate

și conștientizate prin limbajul simbolic al artelor.

Practica terapiei prin artă a apărut și s-a dezvoltat în domeniul psihiatriei în prima

jumătate a secolului XX. Atât teoria psihanalitică, cât și cea jungiană au avut un

impact profund asupra dezvoltării domeniului, într-o oarecare măsură, toate abordările

art-terapiei au pornit de la aceste baze. Inițial, au existat două linii paralele de

dezvoltare: arta ca terapie și arta în terapie.

Margaret Naumburg, fondatoarea terapiei prin artă, și-a construit cadrul teoretic

pe recunoașterea faptului că cele mai fundamentale gânduri și sentimente ale omului,

derivate din inconștient, pot fi exprimate cu mai mare ușurință în imagini decât în

cuvinte. În consecință, arta poate fi folosită ca modalitate de exprimare în terapie.

Metoda propusă de ea, „orientată dinamic” era în mare măsură analogă practicilor

psihanalitice contemporane ei. Accentul se punea pe relația de transfer între client și

terapeut și pe încurajarea asocierilor libere.

Edith Kramer oferă o abordare diferită, plecând de la premisa că prin procesul

artistic clientul poate recrea experiențe și sentimente primare. În acest fel, el are

43 Karkou Vassiliki, Sanderson Patricia, Arts Therapies: A Research-based Map of the Field, Editura Churchill

Livingstone, Londra, 2006, p. 4.

http://www.artcyclopedia.com/artists/braque_georges.html
https://www.amazon.com/Vassiliki-Karkou/e/B001HO5DGE/ref=dp_byline_cont_book_1
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posibilitatea de a „reexperimenta, rezolva și integra conflictul”44. Prin adaptarea

conceptelor din teoria personalității lui Freud, metoda propusă de Kramer accentuează

potențialul terapeutic intrinsec pe care îl are orice proces de creare a artei.

Prima dintre aceste abordări, accentuează importanța relației terapeutice stabilite

între terapeut și client, în timp ce a doua subliniază potențialul de vindecare pe care îl

are procesul artistic. Importanța diferențierii între cele două abordări are relevanță

pentru determinarea factorului primordial de influență în obținerea rezultatelor în

terapia prin artă.

În ultimii 50 de ani, aceste două abordări au fost extinse, întrepătrunse,

modificate și îmbunătățite. Din ele au apărut perspective multiple de practică în

terapiile artistice. La momentul actual, art-terapia s-a transformat într-un domeniu

interdisciplinar, care îmbină arta, psihologia, medicina, științele sociale și educația.

În prezent mulți art-terapeuți adoptă o abordare eclectică. Aproximativ 21%

dintre terapeuții intervievați de Asociația Americană de Terapie prin Artă au descris

orientarea lor teoretică principală drept „eclectică”45. Ei utilizează mai multe modele

de practică și orientari teoretice în activitatea lor, în funcție de contextul dat și de

problemele clientului. În ceea ce privește rezultatele terapiei, ele sunt datorate

interacțiunilor variate și subtile între procesul creativ, relația terapeutică și materialele

și tehnicile utilizate.

Studiile realizate până în prezent oferă dovezi pentru eficacitatea terapiilor

artistice pentru o gamă largă de afecțiuni: probleme de sănătate mintală severe și de

durată, autism, sindromul Asperger's, ADHD, dizabilități profunde de învățare,

demență, traume, abuz fizic, sexual și emoțional, anxietate, îmbunătățirea stării

generale46.

În funcție de metoda artistică folosită, art-terapiile se împart pe mai multe

catogorii: terapie prin desen, lut, dans, drama terapie etc..

44 Nguyen, Minh-Anh, Art Therapy – A Review of Methodology, 4, 2015, p. 29-43.
45 Elkins, D. E., Stovall, K, American Art Therapy Association, Inc.: 1998–1999 Membership survey report, Art

Therapy: Journal of the American Art Therapy Association, 17, 2000, p. 41–46.
46 Karkou Vassiliki, Sanderson Patricia, Arts Therapies: A Research-based Map of the Field, Editura Churchill

Livingstone, Londra, 2006, p. 23.

https://www.amazon.com/Vassiliki-Karkou/e/B001HO5DGE/ref=dp_byline_cont_book_1
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2. Relația triunghiulară terapeut-client-produs artistic în art-terapie

Alianța terapeutică este un factor comun tuturor tipurilor de psihoterapie, dar

fiecare orientare teoretică dezvoltă caracteristici specifice ale relației, carateristici care

vor influența obținerea rezultatelor.47 Deși art-terapia are la bază multe aspecte din

gândirea psihoterapeutică, conceptele împrumutate nu sunt suficiente pentru

înțelegerea specificității alianței terapeutice din cadrul terapiilor artistice. Acest fapt

se datorează existenței produsului artistic ca intermediar și componentă a relației.

Există un număr restrâns de studii de cercetare pe subiectul alianței terapeutice în

terapiile artistice. Principala provocare este că aceste terapii se situează în mod natural

într-o paradigmă calitativă. Art-terapeuții nu se pot încadra cu ușurință în modelul

științei empirice, deoarece natura muncii artistice presupune că există multe moduri

diferite de a privi lumea - câte soiuri de linii, forme și culori crează clienții, atâtea

tipuri diferite de cunoaștere48.

Activitatea recentă în neuroștiință a început să răspundă la câteva dintre marile

întrebări legate de modul în care funcționează și de eficiența terapiilor artistice.

Cartografierea neuronilor oglindă arată că răspunsurile emoționale și empatice la

diferiți stimuli pot fi monitorizate și în acest fel se pot cerceta efectele terapiilor

creative cantitativ, nu doar calitativ.49

Majoritatea cercetărilor realizate până acum sunt cercetări calitative și studii de

caz. Ele constau în documentarea unei game largi de metode terapeutice în care

mediul de lucru (tehnica și materialele folosite) contribuie la formarea relației în

cadrul terapeutic și o pot îmbogăți.

În art-terapie, relația terapeutică cuprinde interacțiunea între terapeut și client și

produsul artistic. Această dinamică este adesea denumită relația triunghiulară

client-terapeut-procesul/produsul artistic50. În cadrul acestei relații triunghiulare se

47 Hatcher, R. L., Alliance theory and measurement, J. Muran & J. Barber (ed), The therapeutic alliance: An

evidence-based guide to practice, Editura Guilford Press, New York, 2010, p. 7–28.
48 Junge, M. B., Linesch, D, Our own voices: New paradigms for art therapy research, The Arts in Psychotherapy,

20(1), 1993, p. 61–67.
49 Charura Divine, Paul Stephen, The Therapeutic Relationship Handbook: Theory and Practice, Editura Open

University Press, UK, 2014, p. 100.
50 Schaverien, J., The triangular relationship and the aesthetic counter-transference in analytical art

psychotherapy, A. Gilroy, G. McNeilly (ed.), The Changing Shape of Art Therapy, Editura Kingsley, Londra, 2000,

p. 55.
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poate pune un accent mai mare sau mai mic pe fiecare axă (între client și produsul

artistic sau între client și terapeut) în timpul unei singure sesiuni sau pe parcursul

terapiei. În abordarea propusă de Naumburg, arta în terapie, se evidențiază axa

client-terapeut și se consideră că produsul artistic este o comunicare simbolică a

materialului inconștient. Această comunicare se se face într-o formă directă,

necenzurată și concretă, care încurajează și rezolvă transferul între terapeut și client.

Abordarea artei ca terapie, propusă de Kramer subliniază axa client-artă. Aici

rolul principal al terapeutului este de a facilita procesul artistic și de a fi martor la

evoluția și produsul acestuia, oferind clientului în acest fel oportunitatea de sublimare

și comunicare.

Această formulare teoretică a relației triadice a fost una dintre sursele principale

de investigare în cercetările realizate până în prezent. Diferite studii au explorat

dinamica interrelațională dintre cele trei componente și modul în care acestea pot

genera înțelegerea cadrului de referință al clientului și pot produce schimbarea.

Studiile realizate de Schaverien (2000) și Case (2000) au explorat dinamica specifică

a transferului și a contratransferului în cadrul relației triunghiulare.

Schaverien a analizat modul în care accentele diferite pe axa triunghiulară pot

determina tipologia practică a terapiei (cum a fost menționat anterior, dacă este vorba

de arta ca terapie sau arta în terapie )51.

Case52 a contestat simplitatea formei triunghiulare, propunând forme mai

complexe pentru a se potrivi cu proiecțiile multiple și refractate din spațiul

art-terapeutic. Wood53 (1990) a conceptualizat produsul artistic din cadrul relației

triunghiulare ca fiind asemănător cu existența unei a treia persoane în sesiunea

terapeutică.

Ball54 (2002) a oferit o nouă înțelegere asupra acțiunii art-terapiei prin

documentarea și analiza interacțiunii între client, terapeut și produsul artistic

introducând un observator în sesiunile de art-terapie. În acest fel au putut fi observate

schimburile dintre client și terapeut și relația amândurora cu produsul artistic. Aceasta

51 Idem
52 Case, C, Our Lady of the Queen: Journeys around the maternal object., A. Gilroy, G. McNeilly (ed.), The

changing shape of art therapy: New developments in theory and practise, Editura Kingsley, Londra, 2000, p.

15-54.
53 Wood, C., The triangular relationship (1): The beginnings and the endings of art therapy, Inscape: Journal of

Art Therapy, winter, 1990, p. 7- 13.
54 Ball, Barbara, Moments of change in the art therapy process, Arts in Psychotherapy, 29, 2002, p. 79-92.
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a fost o încercare de a pune în lumină procesele care pot rămâne neobservate sau

misterioase participanților implicați în proces.

3. Caracteristici specifice ale alianței terapeutice în terapia prin artă

Alianța terapeutică este evidențiată ca un factor important în majoritatea

definițiilor art-terapiei55. Una dintre caracteristicile specifice ale alianței terapeutice în

art-terapie este că se stabilește prin și este influențată de procesul și produsul artistic.

Triunghiul relațional format permite două canale de comunicare simultane:

intrapersonal (nivelul intern) - între client și sine, și interpersonal (nivelul diadic) -

între client și terapeut56.

Nivelul intrapersonal descrie comunicarea non-verbală în interiorul persoanei,

când atenția clientului este centrată spre procesele interioare, în relație cu tehnicile și

materialele de lucru sau cu produsul artistic realizat. Informațiile acestui tip de

comunicare pot fi sau nu transmise terapeutului. Acest nivel adresează emoțiile

individuale, procesele intrapsihice (între conștient, inconștient sau preconștient) și/sau

propria psihopatologie. Prin intermediul procesului artistic se pot stimula și activa

imagini (reprezentări interioare ale obiectelor sau evenimentelor) care trezesc părți din

sine ale clientului, rămase imobile în urma evenimentelor de viață nerezolvate.

Nivelul diadic se referă la comunicarea dintre client și terapeut, atât cea verbală

cât și cea non-verbală. În timpul acestei comunicări, emoțiile, afectele și aspectele

contextuale devin importante. Citirea indicilor non-verbali ai clientului variază în

funcție de cadrul conceptual teoretic utilizat de terapeut. Comportamentul non-verbal

capătă semnificație în contextul în care este exprimat. Modul de interacțiune al

beneficiarului cu materialele și mediile disponibile oferă informații suplimentare

despre stările sale emoționale. Momentele în care terapeuții deslușesc acurat indicii

comportamentului non-verbal transmiși de client, pot intra într-un dialog non-verbal

cu aceștia.

Spre deosebire de psihoterapiile verbale, în art-terapie alianța terapeutică are o

componentă semnificativă non-verbală. Comunicarea non-verbală este adesea corelată

55 Karkou Vassiliki, Sanderson Patricia, Arts Therapies: A Research-based Map of the Field, Editura Churchill

Livingstone, Londra, 2006, p. 64.
56 Idem, pg 61.

https://www.amazon.com/Vassiliki-Karkou/e/B001HO5DGE/ref=dp_byline_cont_book_1
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cu limbajul corpului: expresii faciale, contact vizual, proximitate, postură, gesturi,

tipuri de mișcare și calitatea mișcării. În terapiile artistice, termenul cuprinde toate

expresiile umane care nu intră sub incidența unei structuri lingvistice stricte; faptul de

a alege anumite obiecte spre deosebire de altele (pensulă, dimensiune de hârtie, tip de

material, costum etc.) poate căpăta semnificație în contextul dat.

Deși este semnificativ diferit de celelalte forme de limbaj non-verbal, limbajul

artistic sau estetic folosit de client intră sub incidența semnalelor non-verbale

transmise de acesta. Limbajul artistic este bogat în expresivitate și poate avea multe

straturi de sens care nu corespund unui limbaj verbal, dar constituie o mare parte din

informațiile comunicate de client. Nicio imagine nu poate fi explicată pe deplin în

cuvinte; dacă s-ar putea, nu ar mai fi nevoie de imagine57.

Alianța terapeutică în art-terapie poate fi descrisă ca având două componente:

relația „proiectivă” și relația „activă”58. Relația „proiectivă” este momentul reflecției

asupra a ceea ce s-a întâmplat în sesiunea de lucru, momentul în care atât clientul cât

și terapeutul au atenția îndreptată spre produsul artistic și spre procesul care l-a adus

în ființă. Relația „activă” este implicarea activă în realizarea produsului artistic și

presupune colaborarea între terapeut și client, o altă caracteristă specifică a alianței

terapeutice în art-terapie. Focusarea pe sarcinile practice implicate în procesul creativ

și pe interacțiunea cu materialele și tehnicile de lucru, implică o colaborare mai amplă

față de acordul asupra obiectivelor din psihoterapiile clasice.

O altă caracteristică specifică a alianței terapeutice în art-terapie este viziunea

holistică pe care terapeutul o are asupra clientului, angrenând atât mintea acestuia, cât

și corpul. Procesul creativ include aspecte senso-motorii, perceptuale, cognitive,

emoționale, sociale și spirituale. Terapeutul poate folosi jocul, mișcarea și simțurile

pentru a stimula exprimarea artistică a clientului. Procesul artistic în sine accesează

părțile noi ale ființei, spre deosebire de terapiile tradiționale care folosesc doar

limbajul pentru obținerea obiectivelor stabilite.

O altă caracteristică specifică a relației terapeutice în art- terapie este faptul că

relația de transfer este proiectată în cea mai mare parte pe produsul artistic și pe

materialele folosite. Astfel, se crează spațiul propice pentru studierea relației în sine și

impactul pe care aceasta îl poate avea în procesul de vindecare al clientului.

57 Case C., Dalley T., The handbook of art therapy, Editura Routledge, Londra, 1992, p. 55.
58 Karkou Vassiliki, Sanderson Patricia, Arts Therapies: A Research-based Map of the Field, Editura Churchill

Livingstone, Londra, 2006, p.170.

https://www.amazon.com/Vassiliki-Karkou/e/B001HO5DGE/ref=dp_byline_cont_book_1
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În funcție de abordarea teoretică urmată, terapeutul poate alege să se implice activ

în procesul creativ în primele sesiuni de lucru, pentru a ajuta clientul să se

familiarizeze cu procesul. El poate alege să deseneze în tandem cu clientul pe medii

separate sau să folosească același mediu de lucru pentru a realiza un produs artistic

împreună.

Terapiile prin artă au o natură activă și directivă intrinsecă, este de așteptat ca

beneficiarul și în unele cazuri terapeutul să se angajeze în folosirea tehnicilor,

mediilor și materialelor în timpul unei sesiuni. Această natură activă intrinsecă aduce

cu sine un grad de directivitate în sesiunile de lucru. Este însă alegerea terapeutului

(conturată de abordarea teoretică căreia îi este afiliat) în ce măsură va fi directiv sau

non-directiv cu un client59.

Principalul subiect în dezbaterea între a folosi practici directive sau non-directive,

a fost alegerea temelor de lucru de către terapeut. Susținătorii practicilor directive

argumentează că alegerea temelor de lucru de către terapeut, de la debutul terapiei,

oferă siguranță pentru client și o bază pentru începerea activității terapeutice. Cei care

susțin practicile non-directive, argumentează că temele ar trebui să reiasă din

conținuturile interioare ale clienților și că ar trebui să existe o flexibilitate în

schimbarea temelor în funcție de evoluția terapiei.

Un alt subiect de dezbatere a fost nivelul de structură dintr-o sesiune terapeutică.

Practica directivă implică un nivel ridicat de structură, în timp ce în practicile

non-directive, structura este considerată ca fiind o potențială întrerupere a procesului

terapeutic. Această dezbatere a sporit conștientizarea diferitelor modalități și

posibilități de lucru în cadrul terapiei prin artă și înțelegerea faptului că diferite grade

de structură și de directivitate pot fi utile pentru clienți. De exemplu, pentru clienții cu

dizabilități de învățare, se pot utiliza practici mai puternic directive, în timp ce în

cazul persoanelor fără dificultăți aparente, se pot folosi cu mai mare ușurință

practicile non-directive.

4. Prezența terapeutică

Există puține scrieri și studii despre specificitatea prezenței terapeutice în terapia

prin artă. Robbins (1988) a descris prezența terapeutică ca fiind capacitatea

59 Idem. pg 92
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terapeutului de a observa, din cumulul de emoții și sentimente care apar în procesul

creativ și cel terapeutic, diferența dintre propria experiență și experiențele împărtășite

de client. 60

Într-o cercetare despre prezența terapeutică a art-terapeutului61, au fost

identificate patru caracteristici esențiale ale art-terapeutului: (a) să fie pe deplin în

contact cu propria persoană în momentul întâlnirii; (b) să fie simultan deschis,

receptiv, dar și cufundat în conținuturile înfiorătoare ale momentului (c) să ofere

spațiu de extindere a conștientizării și, prin urmare, a percepției (d) să însoțească

clientul cu intenția de a fi util și suportiv pentru client în efortul procesului acestuia de

vindecare.

Robbins descrie prezența terapeutică drept un „nivel dual de conștiință”62, în care

terapeutul este împreună cu beneficiarul și separat de acesta. Robbins atrage atenția

asupra faptului că „a fi împreună cu” nu este o stare de fuziune, ci necesită ca

atenția terapeutului să se mute înainte și înapoi, între client și propria sa experiență

internă, conștientizând cât mai mult fiecare moment. Aceasta este o mișcare ritmică

între o stare intuitivă și o stare analitică.

Prezența terapeuților este înțeleasă ca o stare finală a receptivității de la moment

la moment și a contactului relațional profund. Ea implică însoți clientul, mai degrabă

decât o acțiune către client. Prezența terapeutică în art-terapie implica disponibilitatea

terapeutului de a fi mișcat de experiența clientului, în timp ce răspunde nevoilor și

experienței acestuia. Implicit este vorba despre un echilibru și un nivel dublu de

conștientizare: în primul rând, menținerea contactului cu experiența clientului și cu

propria experiență, și în al doilea rând, capacitatea de a reflecta schimburile care se

produc între ei.

Deoarece relația terapeutică în art-terapie este conceptualizată ca o relație

triunghiulară, prezența artei în relație influențează prezența terapeutică. Există

momente în care activitatea artistică mediază relația prin reducerea nivelului de

intimitate directă, față în față. Astfel se permite dezvoltarea unui spațiu reciproc în

60 Robbins, A., Therapeutic presence: Bridging expression and form., Editura PA, Philadelphia, 1998, p. 17.
61 Schwarz, N., Snir, S., Regev, D., The therapeutic presence of the art therapist, Art Therapy, 35(1), 2018, p.

11–18.
62 Robbins, A., Therapeutic presence: Bridging expression and form., Editura PA, Philadelphia, 1998, p. 11.
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timpul procesului artistic.63 Implicarea și angajamentul clientului în lucrul cu

materiale, permite terapeutului să-și asume un rol mai atent în relația terapeutică.

5. Recuzita relației terapeutice (tehnici și materiale)

Terapia prin artă dă posibilitatea unei diversități în abordarea relației terapeutice

în funcție de tehnicile folosite (desen, lut, dans, poezie, drama, muzică etc).

Terapeutul selectează teme, tehnici și materiale relevante pentru reflectarea stării

emoționale și relaționale a clientului. În unele cazuri, temele pot fi propuse de către

client sau pot reieși din interacțiunea între cei doi. În acest mod, este stimulată apariția

unui limbaj metaforic și simbolic cu ajutorul căruia clientul își poate reconstitui

narațiunea personală.

Produsul artistic este mai puțin important decât procesul terapeutic. Terapeutul nu

se concentrează în mod special pe meritele estetice ale produsului artistic, ci pe nevoia

și modalitatea clientului de a se exprima. Aspectele pe care se concentrează terapeutul

sunt: modul de implicare al clientului în realizarea produsului artistic, găsirea și

exprimarea sensului din rezultatul artistic, împărtășirea experienței de realizare a

imaginii cu terapeutul64.

Materialele, mediile și tehnicile folosite joacă un rol important în cadrul acestei

relații, întrucât deseori prin mediu se formează, se stabilește sau se lucrează relația

terapeutică. Ele sunt infuzate de subiectivitate - indiferent dacă este a clientului, a

terapeutului sau a ambilor.

Există studii care sugerează că diferite tipuri de materiale, medii și tehnici pot

provoca reacții emoționale în client, de la anxietate până la bucurie copilărească65.

Însăși prezența materialelor poate declanșa asocieri cu experiențele trecute care ar

putea afecta pozitiv sau negativ alianța terapeutică. De asemenea, prezența constantă

și păstrarea organizării și aranjamentului materialelor în sesiunea de lucru aduce o

continuitate firească și poate spori siguranța în spațiul terapeutic și în relație.

Fiecare material și mediu poate fi folosit de client în mai multe moduri pentru a

aborda diferite provocări și teme. De exemplu, mediile tactile precum hârtia poroasă

sau materialul textil pot stimula răspunsuri emoționale din zona simțului tactil, pe

63 idem
64 Malchiodi, C. A. (ed.), Handbook of art therapy (2nd ed.), Editura Guilford Press, New york, 2012, p. 62.
65 Rubin, J. A., The art of art therapy, Editura Brunner/Mazel, New York, 1984.
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când argila sau materialele poliomerice similare pot stimula relaxarea. Trebuie

menționat că studiile realizate specific pe utilizarea materialelor în art-terapie sunt

puține, în primul rând datorită modalităților calitative utilizate și în al doilea rând,

datorită unui grad de subiectivitate ridicat - argila poate declașa pentru un client o

reacție benefică de relaxare și pentru un altul o reacție negativă, violentă și o

aversiune puternică.

Variabilele dimensiunilor mediilor (The Media Dimension Variable) a fost

propus ca un ghid pentru ierarhizarea materialor de către Kagin în 196966.

Proprietățile diferite pe care un material sau un mediu le poate avea încorporează

calitatea de a fi fluid sau rezistent, simplu sau complex, structurat sau nestructurat, cu

necesitatea unui mediu sau fară (de exemplu, guașele se pot folosi doar pe un mediu,

pe când argila se poate folosi ca atare). Aceste proprietăți acționează ca un continuu

pe care se pot amplasa diferitele materiale, pentru a evalua și/sau a obține un răspuns

dorit de la un individ.

În prezent, variabilele dimensiunilor media au fost integrate în continuul

terapiilor expresive (Continuum Therapies Expressive -ETC). ETC este o teorie

fundamentală în domeniul terapiei prin artă, formulată de Kagin (1978) și dezvoltată

de Lusebrink (2004)67. ETC oferă o structură pentru înțelegerea modului în care

interacționează clienții cu materiale de artă, pentru prelucrarea informațiilor și

formării imaginilor. Aceste modalități de interacțiune sunt considerate similare cu

modalitățile prin care clienții prelucrează informațiile în alte domenii din viețile lor și

astfel, reflectă modul în care clienții gândesc, se simt și se comportă. ETC este un

sistem trans-teoretic care oferă un limbaj capabil să faciliteze comunicarea între

abordări diverse ale terapiei prin artă. Modalitățile de interacțiune sunt împărțite pe

diferite niveluri: senzoriale și kinestezice, perceptive și afective, cognitive și

simbolice.

Hinz (2009) susține că materialele utilizate în terapia prin artă sunt echivalentul

vorbitului în psihoterapiile tradiționale. Dacă în terapiile verbale clienții nu se simt

confortabil cu anumite subiecte care sunt dureroase, pot să le evite. În art-terapie,

66 Aach-Feldman, S., Kunkle-Miller, C., Developmental art therapy, J. A. Rubin (ed.), Approaches to art therapy,

Editura Brunner-Routledge, New York, 2001, p. 121-133.
67 Hinz Lisa D., Expressive Therapies Continuum - A Framework for Using Art in Therapy, Editura Routledge

Taylor & Francis Group, New York, 2009
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clientul poate să aleagă fără să știe un mediu sau un material care provocă expresia

emoțională sau poate să povestească despre afecțiune fără să o exprime explicit.

5.1 Tehnica desenului

Tehnica desenului este des utilizată în art-terapie. Este o tehnică generoasă, care

are capacitatea provocării unei întâlniri între client și fantasmele sale interioare

materializate. Un copil începe să producă lucrări de artă, folosind desenul, în jurul

vârstei de 18 luni. Materialele folosite sunt de obicei cele uzuale și pot include

creioane, creioane colorate, pasteluri cu ulei, cretă pasteluri, cărbune, carioci și

markere. Materialele de desen sunt deseori utilizate în sesiunile de terapie și pot fi

asociate cu materiale care au fost utilizate în copilărie și adolescență. În acest sens,

materialele de desen sunt familiare și nostalgice pentru clienții adulți. Datorită

familiarității, clienții pot fi înclinați să folosească aceste materiale familiare, în

defavoarea celor necunoscute precum argila, acuarelele sau acrilicele.

În funcție de tema dată și materialele folosite și modul în care clientul folosește

materialele, desenul poate accesa tot spectrul nivelurilor ETC.

Materialele de desen sunt simplu de utilizat și necesită o capacitate cognitivă

moderată pentru a fi folosite. Este important ca art-terapeutul să aibă o bună

cunoaștere a materialelor oferite unui client, astfel încât să poată aleage materialul

potrivit problemei experimentate de acesta. În acest fel se facilitează realizarea unei

expresii emoționale cât mai ample. Terapeutul trebuie să fie conștient și de

capacitatea cognitivă a clientului și aleagă un material de desen care este potrivit

pentru clientul respectiv68.

Materialele folosite în studiul de caz au fost: creioane colorate, creioane colorate

tempera, pasteluri uleioase, carioci, acrilice, tempera.

Creioanele colorate sunt profund legate de zona copilăriei și fac parte din

categoria de materiale cu grad ridicat de familiaritate. Concretețea liniei trasate denotă

un grad ridicat de control atât asupra produsul artistic, cât și asupra materialului în

sine (spre deosebire de tehnica ud pe ud cu acuarele, în care gradul de control asupra

materialului este mult mai scăzut). Mediul de lucru specific creioanelor colorate este

de cele mai multe ori hârtia clasică de desen, un alt element cu grad ridicat de

68 Rubin, J. A., The art of art therapy, Editura Brunner/Mazel, New York, 1984.
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familiaritate. Tendința generală la întâlnirea cu creioanele colorate este de a explora

zona obiectelor concrete (casa, copac, floare etc). Desenul în creion colorat permite

exprimarea tensiunii și mâniei prin presiunea exercitată, materialul este suficient de

dur pentru a putea permite acest lucru. Pe de altă parte, acest material permite spațiul

descoperii „propriei linii”, a gingășiei și a acceptării de sine.

În consecință, creioanele colorate permit clientului să păstreze o zonă de confort,

familiaritate și control.

Cariocile au precizie, claritate și puterea de a străluci. La fel ca și creioanele

colorate, sunt un material familiar, folosit în copilărie. Culorile sunt vibrante și permit

exprimarea emoțiilor puternice. Urmele lăsate pe hârtie de carioci sunt mult mai ușor

vizibile față de cele ale creionelor colorate, carioaca permite o exprimare mai

curajoasă și mai senzorială. În perioada adolescenței, cariocile sunt folosite pentru a

sublinia diferite texte. Conexiunea aceasta poate râmâne activă la nivel subconștient,

și clientul poate alege cariocile pentru a pune în lumină anumite aspecte ale temei.

Pastelurile uleioase oferă posibilitatea exprimării forței vibrante și a agresivității.

Sunt un material alunecos și lasă urme de culoare vibrantă. Materialul impune contact

direct cu suprafața de lucru (spre deosebire de creioanele colorate și cariocile, care

permit o distanță mai mare față de mediul de lucru). Pastelurile uleioase permit

exprimarea fără detalii, a energiilor brute ale ființei. Realizarea desenului solicită un

nivel ridicat de implicare și timp, lucru care poate transforma activitatea într-una de

descărcare sau liniștitoare. Materialul este complet opac și oferă un nivel sporit de

control asupra liniilor trasate.

Tempera și acrilicul sunt materiale care se folosesc în combinație cu apă și crează

o senzație de fluiditate, de curgere și înaintare. Sunt materiale mai puțin familiare

decât cele menționate anterior și, prin urmare, pot trezi reticențe sau anxietate în client.

Culoarea poate fi aplicată în moduri variate - cu pensula, cu degetele, poate fi turnată,

stropită, lăsată să alunece,ca pastă sau soluție mai diluată. În consecință, se oferă o

gamă largă de posibilități de exprimare prin aceste materiale. Ambele materiale se

usucă relativ repede și permit intervenția ulterioară pe umed sau uscat. Materialele

solubile în apă sunt folosite cu precădere pentru a diminua nivelul de agresiune.
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5.2 Lutul/ Argila

Lutul este un material ancestral folosit din cele mai străvechi timpuri de specia

umană și stă la baza dezvoltării civilizației. De aceea este considerat ca fiind un

material legat de procesele primare de bază și impune o imersiune a clientului în

materialul de lucru. Lutul pune la dispoziția clientului un întreg limbaj non-verbal

pentru ca acesta să poată explora tărâmul său mental, emoțional relațional69. Datorită

faptului că este un material care impune experimentarea fizică directă, permite

clientului o bogată experință senzorială și emoțională. Argila poate stimula sentimente

de dezgust, de plăcere, poate părea rece și de nepătruns sau moale și manipulabilă.

Este un material care opune rezistență și oferă răspuns imediat în interacțiune: se

încâlzește în mâini, își modifică densitatea la căldură și la diluarea cu apă. Lutul este

profund relațional, poate fi auzit, simțit, mirosit, atins, lovit, bătut, modelat. Oferă

posibilitatea întâlniri cu sinele deoarece este un material corporal. Prin sculptare și

modelaj oferă posibilitatea apariției formei.

Clienții sunt capabili să regreseze într-o stare copilărească atunci când folosesc

lut. Acest material are capacitatea de a scoate în evidență caracterul unei persoane și

latura jucăușă a personalității sale sau aspecte reprimate în procesul dezvoltării.

Datorită faptului că acest material permite accesarea unei vaste game de emoții și

senzații este necesar să fie folosit în procesul terapeutic într-o faza înaintă a terapiei.

Când relația terapeutică este suficient de stabilă și sigură, ea permite manifestarea

conținuturilor interioare accesate în lucrul cu lut.

Argila poate fi găsită la toate nivelurile E.T.C. La nivelul senzorial al E.T.C.

permite clientului să aibă o experiență senzorială, tangibilă. Argila este un material

kinestezic care forțează clientul să folosească mișcarea corpului pentru a construi

forme. La nivelul afectiv al E.T.C. argila le permite clienților eliberarea emoțiilor.

Materialul ia forma acelor emoții și are capacitatea de a le absorbi și de a le

redirecționa, acolo unde este nevoie. La nivelul perceptiv al E.T.C., argila poate fi

utilizată simbolic pentru a indica limitele pentru client. Aceste limite pot fi văzute prin

utilizarea materialului, deoarece se poate lucra cu o cantitate restrânsă de lut. La

nivelul simbolic al E.T.C., lutul poate fi folosit de client pentru a-și construi un sine

69 Sholt, M., & Gavron, T.,Therapeutic qualities of clay-work in art therapy and psychotherapy: A

review, American Journal of Art Therapy, 23(2),2006, p. 6-72.
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simbolic. Nivelul cognitiv al E.T.C. este accesat atunci când clientul învață cum se

utilizează argila.

5.3 Tehnica colajului

Colajul este creat prin selectarea de imagini din reviste, hârtii texturate, cărți etc..

Apoi tăierea sau modificarea acestor elemente, aranjarea și lipirea lor pe un

mediu-suport precum hârtia sau cartonul. Colajul este tehnica folosită în lucrul cu

persoanele care pot fi intimidate de ideea de a realiza propriile desene. Colajul oferă

un sistem sigur și structurat în procesul dificil de auto-exprimare70. Procesul de creare

a unui colaj aduce împreună, în mod obișnuit, elemente vizuale disparate, cere răbdare

și timp pentru a fi realizat. Folosirea într-un mod nou a unor materiale care au avut o

altă utilizare, permite descoperirea de noi idei și moduri de rearanjare interioară. În

urma realizării unui colaj pot apărea în mod surprinzător sensuri neprevăzute,

conexiuni neconștientizate și posibilități neobservate. De asemenea, colajul permite

inconsecvențe, ambiguități, rupturi și discontinuități. Simultan, dă posibilitatea de a

explora aceste aspecte într-un cadru securizant în interiorul relației terapeutice.

Modul în care sunt realizate sortarea și selectarea materialelor de lucru pot oferi

informații despre modul în care clientul procesează informațiile în celelalte domenii

ale vieții sale. În ceea ce privește E.T.C., colajul accesează mai multe niveluri.

Nivelul senzorial este accesat în procesul de selecție și lipire a materialelor. Nivelul

afectiv este accesat în procesul de aranjare a materialelor. Clientul alege o anumită

formă de amplasament al fiecărui element, în funcție de ceea ce dorește să exprime.

Nivelul perceptiv este accesat de investirea aranjamentului cu sens, clientul are ocazia

să obțină o nouă înțelegere asupra modului în care își poate rearanja imaginile de sine

care îl definesc. Nivelul cognitiv este accesat prin însușirea tehnicii și prin asumarea

unor noi trasee cognitive ca urmare a sesiunilor de lucru.

70 Chilton Gioia, Scotti Victoria, Snipping, Gluing, Writing: The Properties of Collage as an Arts-Based Research

Practice in Art Therapy, Art Therapy, 31:4, 2014, 163-171,
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II. Partea a II a

Capitolul 3 - Metodologie
„Birth of a question is the beginning of education. Inquiry breeds understanding.”

Abhijit Naskar

1. Obiectivul cercetării

Acest studiu de caz are ca obiectiv explorarea71 specificității relației terapeutice

în art-terapie și a posibilului impact al acestei relații asupra capacității subiecților de a

relaționa în viața de zi cu zi.

Interesul față de acest subiect vine, în primul rând, în urma experienței personale

în care relațiile existente în viața mea au fost cele care au modificat substanțial atât

traseul personal, cât și traseul profesional. În al doilea rând, subiectul este de interes

ca urmare a experienței de a trece prin o serie de sesiuni de lucru art-terapeutic, în

cadrul masterului de Art-Terapie, în care relația cu profesorii a depășit granița

educațională și a avut un efect terapeutic asupra mea, modificând modul meu de

relaționare cu ceilalți. Inevitabil, schimbul făcut în timpul sesiunilor de lucru a

conturat modul în care mă raportez la toate relațiile din viața mea. Mutatis mutandis

am dorit să folosesesc prilejul necesității unei cercetări la finalul perioadei de studiu,

pentru a observa dacă acest lucru este valabil și în alte cazuri. În prezent există un

număr restrâns de cercetări despre relația terapeutică în art-terapie.

Elementul de noutate adus de această cercetare este posibilitatea ca lucrul cu

diverse materiale și tehnici să poată dezvălui noi aspecte de relaționare interumană. În

mod uzual, materiale în art-terapie au fost cercetate ca potențial catalizator al

vindecării sau în relație cu un diagnostic specific (de exemplu: lucrul cu argilă pentru

clienții care suferă de depresie).

Ipotezele cercetării sunt următoarele:

(1) relația art-terapeutică poate oferi un nou model de relaționare pentru client

(2) relația art-terapeutică are efecte benefice asupra clientului

(3) relația cu materiale folosite în sesiune poate dezvălui noi posibilități de

relaționare transmutabile în relațiile sociale

Studiul de caz ca metodologie de cercetare oferă instrumentele necesare pentru ca

fenomenele complexe să poată fi studiate în contextele lor, cu scopul înțelegerii

71 Tip de studiu de caz utilizat pentru a explora acele situații în care intervenția evaluată nu are un set clar și unic

de rezultate.
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holistice, prin folosirea unei varietăți de surse de date. Această metodă permite

cercetătorului să exploreze situații, indivizi sau organizații, relații, comunități sau

programe, folosind intervenții simple sau complexe72.

Există două abordări principale care ghidează metodologia studiului de caz: cea

propusă de Robert Stake și cea propusă de Robert Yin. Ambele abordări asigură o

bună explorare a subiectului de interes și dezvăluirea esenței fenomenului, dar

metodele pe care le angajează fiecare abordare sunt diferite. Acest studiu de caz se va

baza pe metodologia descrisă de Robert Yin. Abordarea sa aparține paradigmei

constructiviste conform căreia, adevărul este relativ și depinde de perspectiva din care

este prezentat. Această paradigmă recunoaște importanța creației subiective a sensului,

fără a respinge în mod clar noțiunea de obiectivitate.

Avantajul principal al studiului de caz ca metodologie de cercetare este

colaborarea strânsă dintre cercetător și participant. Această colaborare permite

participantului să descrie opiniile lui despre realitate și propria viziune. În consecință

cercetătorului i se permite să înțeleagă mai amplu acțiunile și perspectiva

participantului și a fenomenelor complexe relevante obiectivelor studiului. Studiul de

caz ca metodă de cercetare este relevant atunci când: (a) obiectivul studiului este să

răspundă la întrebările „cum” și „de ce” (b) când nu se poate manipula

comportamentul celor implicați în studiu; (c) când condițiile contextuale sunt

relevante pentru fenomenul studiat.73 Această cercetare respectă ultimele două

condiții menționate anterior.

2. Surse de colectare a datelor

Sursele de colectare a datelor folosite în cercetare au fost:

A) Scala de evaluare a rezultatelor (ORS) și scala de evaluare a sesiunii (SRS)

Scala de evaluare a rezultatelor (ORS) este o scală analogică vizuală cu patru puncte,

care măsoară experiența de bunăstare a clientului în funcționarea sa individuală,

interpersonală și socială. Scala de evaluare a sesiunii (SRS) este o măsurare a alianței

terapeutice prin patru itemi, care reflectă definiția clasică a alianței terapeutice,

formulată de Bordin. Numeroase studii au documentat validitatea concomitentă,

72 Yin, R. K., Case study research: Design and methods, Editura Sage Thousand Oaks, UK, 2003, p. 2.
73 Baxter Pamela, Jack Susan, Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice

Researchers, The Qualitative Report, vol. 13, nr.4, 2008 p. 544-559.
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discriminatorie, legată de criterii și predicție, fiabilitatea test-retest și fiabilitatea

consistenței interne pentru ORS și SRS74. Aceste metode de a măsura alianța

terapeutică pot atinge dimensiunile perceptibile ale alianței terapeutice și oferă o

imagine generală, la nivel de sesiune.

B) Formularul standardizat completat de art-terapeut

Formularele protocol completate după fiecare ședintă cuprind o descriere a temei

abordate, a impresilor, senzaților și percepțiilor art-terapeutului legate de modul de

lucru al clientului. Formularul cuprinde 14 câmpuri care au fost completate după

fiecare ședință. Completarea acestui formular standardizat după fiecare ședință oferă

posibilitatea de a face o analiza calitativă a cuvintelor și expresiilor care s-au repetat

pe parcursul celor 12 ședințe de lucru, pentru a descrie relația terapeutică, aspecte

relaționale modificate în viața clientei și corelarea acestora cu materialele folosite.

C) Înregistrări audio

La începutul ședințelor, clienta și-a dat acrodul scris pentru înregistrarea audio a

ședințelor. Înregistrările vor fi folosite pentru a face o analiza calitativă a cuvintelor și

expresiilor folosite de clientă pentru a descrie relația terapeutică, aspecte relaționale

modificate în viața clientei și corelarea acestora cu materialele folosite.

D) Interviul final

La finalul celor 12 ședințe de lucru, a fost realizat un interviu înregistrat pentru

evaluarea progresului și oferirea feed-back-ului. Întrebările folosite în interviu au fost:

1. Ce ai descoperit despre tine pe parcursul ședințelor?

2. Ce achiziții consideri ca ai făcut în urma ședințelor?

3. Ce materiale ți-au placut cel mai mult?

4. Ce ai învațat lucrând cu lut?

5. Ce ai învătat lucrând cu acuarele?

6. Ce ai învațat lucrând cu creioane și carioci?

7. Ce ai luat din lucru cu diferite materiale și ai translatat în situațiile de viata

cotidiene?

8. Cum te-ai simtit pe parcursul sedintelor?

9. Ce ședințe ai simțit ca fiind puternice? Și care sunt motivele?

10. Care a fost tema ta preferată de lucru?

74 Reese R. J., Norsworthy L. A., Rowlands S. R., Does a continuous feedback system improve psychotherapy

outcome?, Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 46(4), 009, p. 418–431.
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11. Care a fost tema pe care ți-a fost cel mai greu să o abordezi?

12. Care a fost tema care ți-a adus o puternică conștientizare?

13. Care a fost temele care ți-au dezvăluit aspecte neconștientizate despre tine?

14. Cum a influențat relația terapeutică aspectele de socializare cu persoane de sex

feminin?

15. Cum a influențat relația terapeutică celelalte relații din viața ta?

16. Care e nivelul de calitate pe care l-a adus relația terapeutică?

17. Ce ai învățat despre tine, oglindindu-te în relația terapeutică?

18. Ce dorești să cultivi pe mai departe din achizițile făcute în timpul ședințelor?

E) Artefacte - produsele artistice ale fiecărei ședințe

Produsele artistice realizate în timpul sesiunilor de lucru au fost luat în considerare

doar în măsura în care ele au fost relevante ipotezelor cercetării.

75 Yin, R. K., Case study research: Design and methods, Editura Sage Thousand Oaks, UK, 2003, p. 86.

Surse de colectare a datelor 75 Categorie

Documente 24 chestionare de monitorizare de rutină a

ședințelor - ORS/SRS (Anexa 2)

12 formulare pentru protocol completate de

terapeut (Anexa 3)

Înregistrări 13 înregistrari audio ale ședințelor

Interviu Ședința 13 - interviu pentru feedback76

Observații art-terapeut Formular standard pentru protocol pentru fiecare

ședință

Achiziții comportamentale, materiale alese în lucru,

implicarea în ședințe, progresul de la o ședință la

alta

Observațiile clientului Înregistrări audio, interviu

Artefacte Produsul artistic al fiecărei ședințe (Anexa 1)
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3. Caracteristicile lotului de subiecți

Participantul la acest studiu de caz a fost ales dintr-un lot de 5 posibili subiecți.

Pentru a putea testa ipotezele cercetării, au fost stabilite următoarele criterii de

selecție pentru participanți:

-vârsta - cuprinsă între 25-40 de ani;

-existența unor probleme în relaționare;

-angajamentul de a participa la sesiuni, în mod constant, timp de 13 săptâmâni;

Subiectul ales a fost cel care s-a încadrat cel mai bine în criteriile prestabilite.

Din restul participanților, doi nu și-au exprimat angajamentul hotârât de a păstra

constanța sesiunilor de lucru, unul nu se încadra în limita de vârsta și unul nu se

încadra în criteriul existenței unor probleme de relaționare.

Clienta a parcurs, înainte de sesiunile de terapie prin artă, o serie de sesiuni de

terapie cu un psiholog de orientare cognitiv-comportamentală. La recomandarea

acestuia, clienta a ales să urmeze o serie de sesiuni prin terapie prin artă, acesta fiind

un factor important în seriozitatea cu care aceasta a participat la sesiunile de lucru.

La prima ședință clienta a fost informată că datele furnizate în sesiuni vor fi

folosite în scopul realizării unei cercetări. De asemenea, clienta cunoaște subiectul

cercetării și și-a dat acordul scris pentru participare (Anexa 5), pentru înregistrarea

sesiunilor (Anexa 6) și pentru prelucrarea datelor (Anexa 7).

4. Condițiile de desfășurare a studiului

Studiul s-a desfășurat pe parcursul unei perioade de 13 săptămâni, în spațiul unui

atelier de creație. În fiecare săptămână, clienta s-a deplasat la spațiul de comun acord

stabilit și a beneficiat de o sesiune de lucru prin art-terapie. Durata sesiunilor a variat

între o oră și o oră jumătate, în funcție de tema abordată.

Spațiul de lucru este o garsoniera, amplasată în centrul istoric al Bucureștiului,

un spațiu cu două camere, în care se găsesc o multitudine de materiale artistice

disponibile (acrilice, pigmeți, creioane colorate, carioci, pasteluri uscate și uleioase,

materiale textile, reviste, imagini, cărți, diferite tipuri de adezivi, diferite tipuri de

suporturi de lucru - lemn, carton, hârtie, pânze, lut, plastilină, o gamă largă de

instrumente muzicale etc) și diferite ustensile pentru lucru artistic (mașina de cusut,

roata olarului, pistol de lipit, pensule, foarfecă, șevalet, etc).
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În partea dreaptă a camerei este amplasată o masă cu două scaune. Clienta a stat

pe latura lungă a mesei, iar art-terapeutul a stat în partea ei dreaptă. Camera este

luminată de sus și are lumini suplimentare sub forma unor veioze, care au fost aprinse

pe parcursul câtorva sesiuni de lucru. A fost păstrat același aranjament al materialelor

pentru toate sesiunile.

Pe lângă obiectivele cercetării, au fost stabilite de comun acord obiectivele

terapeutice pentru fiecare sesiune.

Fiecare ședință de lucru a fost structurată în patru părti: începutul în care are loc o

mică discuție despre ce s-a întamplat în săptămâna anterioară, apoi a doua parte care

constă într-un moment de aducere în prezent/meditație ghidată, corelată cu tema de

lucru a ședinței, partea de lucru propriu-zis pe tema aleasă și apoi dialogul pe tema

desenului.

5. Prezentarea cazului

a. Identificare:

 Nume – L.N.

 Vârsta – 26 ani

 Ocupație- copywritter într-o agenție de PR

 Statut marital – necăsătorită, într-o relație de cuplu de aproximativ 1 an

 Domiciliu – Bucureşti, cu chirie

b. Motivul solicitării consilierii psihologice

Prima discuție cu această clientă a avut loc în cadrul unui curs din curicula

Masterului AT-TAS, UNATC. Clienta a fost invitată la acest curs de către psihologul

cu care a lucrat, care este și cadru didactic la acest master. Ea a avut posibilitatea de a

alege un art-terapeut cu care să lucreze, în continuarea ședințelor de terapie

cognitiv-comportamentală pe care le-a parcurs. Alegerea a fost reciprocă, deoarece

simptomatologia prezentată se potrivea cu obiectivele acestei cercetări. Simptomele

pe care le-a prezentat ca fiind active au fost: anxietate socială - frica de face noi

contacte sociale și de a iniția discuții în contexte sociale, frica de a-și expune ideile și

teama de a fi ridiculizată, frica de a vorbi în public, crearea scenariilor negative legate

de evenimente viitoare, probleme în relaționare cu persoane de sex feminin.

Simptomele au devenit problematice în contextul schimbării locului de muncă, fapt
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care a determinat-o să caute ajutor specializat. Pe parcursul sesiunilor au mai ieșit la

suprafață alte simptome: frica de a spune nu, reticență față de experiențe noi, reticență

în a cere ajutor și de a exprima vulnerabilitatea.

c. Istoricul personal şi familial

Relaţii familiale – Tatăl a decedat în urmă cu 15 ani, mama s-a recăsătorit. Relația

cu tatăl vitreg este bună. Relația cu mama este problematică, deoarece aceasta a

devenit o figură autoritară după moartea tatălui, iar tatăl vitreg are o fire domoală și

s-a lăsat dominat la rândul său de aceasta. Mama locuiește în Giurgiu, clienta

locuiește în București. Nu are frați sau surori. Merge rar acasă, în medie de două-trei

ori pe an. Păstrează relația cu mama sa telefonic, vorbesc de aproximativ 2-3 pe

săptămână. Acum câtiva ani, mama sa a fost diagnosticată cu cancer și a stat o

perioadă în București, în casa clientei.

Ruta şcolară – evoluţie şcolară bună. După terminarea liceului s-a înscris la

facultatea de Cartografie, a absovit, dar a ales să nu profeseze în domeniu. În prezent

este studentă la Facultatea de Limbi Străine.

Relaţii, prieteni – a avut o relație foarte apropiată cu o fostă colegă de la muncă, mai

în vârstă ca ea, care devenise un substitut al figurii materne, dar aceasta i-a trădat

încrederea, povestind aspecte despre viața privată a clientei în public. În prezent are o

prietenă de aproximativ 2 ani, colegă de facultate, cu care se înţelege bine, dar căreia

nu îi împărtășeste faptul că este o persoană importantă în viața ei. Clienta este

implicată într-o relație de cuplu de aproximativ un an. Clienta susține că problemele

de socializare apar doar atunci când se află în contexte sociale noi, în grupurile de

prieteni pe care îi cunoaște de mult timp, se simte în largul ei și poate comunica fără

probleme.

d. Istoricul problemei

Clienta a avut o perioadă de depresie după ce mama sa a fost diagnosticată cu

cancer și au locuit împreună. Ea susține că problemele ei de relaționare au început în

aceea perioadă, deoarece nu dorea să socializeze deloc. Restul prietenilor ei insistau

să facă ceva în legătura cu acest aspect, așa că ea a preferat să mențină distanța socială.

În ceea ce privește relaționarea cu persoanele de sex feminin, au existat probleme din

totdeauna, clienta preferând, în general, prietenia persoanelor de sex masculin.

Lucrurile au început să se schimbe atunci când a întâlnit partenerul actual. A făcut 12
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sesiuni de terapie cognitiv comportamentală și la recomandarea psihologului cu care a

colaborat a ales să urmeze o serie de 12 sesiuni de terapie prin artă.

e. Intervenția art-terapeutică (corelarea tematicilor ședințelor cu obiectivele

stabilite (Anexa 4 )

Obiectivele terapeutice stabilite de comun acord pentru sesiunile de terapie prin

artă au fost: conștientizarea raportului eu - ceilalți, autoconștientizare, auto-cunoaștere

prin încurajarea curiozității față de limitele propriilor capacități, conștientizarea

resurselor personale, deschiderea către noi experiențe, deschiderea către

autodezvăluire și vulnerabilitate, focusarea pe pozitiv, îmbunătățirea modului de

relaționare cu persoanele de sex feminin.
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Capitolul 4 - Rezultate
„Change is the end result of all true learning.”

Leo Buscaglia

1. Descrierea calitativă a ședințelor

Ședința 1 - Să ne cunoastem și să cunoaștem materialele

Data: 06.11.2019, durata:1h

Materiale: creion colorat maro

Prima întâlnire. Începutul relației. Să ne cunoștem prin lucrurile importante din

viața noastră. Am desenat în tandem. Am ales să folosesc autodezvăluirea prin desen,

pentru a-i spori gradul de confort.

A sosit destul de agitată, mi-a povestit despre noul loc de muncă și despre modul

în care se acomodează acolo. Modul în care a povestit despre ea a fost presărat cu

autocritică și s-a descris ca trăind în haos. Se compară cu ceilalți, pe care îi vede plini

de culoare, de idei bune, spre deosebire de ea. Mi-a povestit despre pasiunea ei pentru

fotografie și cartografie, la care a renunțat pentru că nu era mulțumită de rezultat.

Rezultatul comparat cu rezultatul colegilor. Concluzionează că: ceilalți fac ”mai bine

ca ea”și că nu îi plac lucrurile care nu îi oferă gratificare imediată.

Am vorbit despre ce ar vrea să lucreze pe parcursul sesiunilor, mi-a spus că e

confuză și că nu știe ce i-ar fi benefic, dar e dispusă să încerce, pentru ea ”e un pas

mare că vine la aceste sesiuni”. Ce poate să spună este doar despre problemele pe care

le resimte. Împreună am stabilit obiectivele pe care vom lucra. A spus că nu o să

lucreze cu culoare, că îi plac culorile, dar așa cum le vede în natură, că ea nu se

pricepe să le foloseacă și nu știe cum să iasă din zona asta. Că nu poartă nici haine

colorate și că toate hainele colorate pe care le are sunt rezultatul sesiunilor de

cumpărături în care a mers însoțită și a fost obligată să le cumpere de persoana care o

însoțea. Ea ar vrea să se îmbrace doar în negru, maro, gri sau crem.

Nu a putut să stea cu ochii închiși la meditație, s-a foit și a vorbit. Am rugat-o să

își imagineze locul în care se simte în siguranță. O plajă pustie unde este cu cineva din

viața ei. Păstrează contactul ca măsură de siguranță. Asociază singuratatea cu depresia.

Nu îi place să stea în disconfort, fuge de acolo pentru că asociază cu perioada ei de

depresie. Îi e frică să nu revină acolo, în punctul unde nu se mai poate mișca. Îi e
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teamă că se păcălește singură că e mai bine după sesiunile de terapie anterioare, dar

vede totuși progesul făcut.

A refuzat invitația de a testa materialele întinse pe masă, aranjate în cutii

(respectiv: creioane colorate, creioane pastel, creioane cerate, pasteluri cerate,

pasteluri uscate, carioci, tempera, cărbune). A specificat înainte să deschidă cutiile

că ”se uită după creioanele colorate”. Am invitat-o să deschidă pe rând cutiile, până le

va găsi. Când a ajuns la cutia cu creioane colorate, s-a oprit. Nu a încercat niciunul

dintre materialele din cutiile anterioare. Nu am dorit să o forțez, am vrut să văd care

este zona ei de confort. A ales un singur creion colorat, culoarea maro.

A desenat puțin, dar a vorbit și a gesticulat mult. A ținut să explice, să se justifice.

Pe foaie au apărut niște contururi mici și goale: o carte, o pisică, un cactus, o felie de

tort, o rolă de film. Cât a desenat a vorbit despre cât nu se pricepe la desen.

I-am spus că estetica nu e de interes în ceea ce facem, mai degrabă să pună atenția

pe ce fel de conținuturi interioare apar în relația cu mine, cu materialele și cu tema. Că

în sesiunile de lucru vom învăța să stăm cu ce este, plăcut sau neplăcut. Pe tot

parcursul ședinței am șimțit să o încurajez și să o reasigur că e primit tot ceea ce apare,

că nu e nevoie să se justifice, nici să îmi explice. Am invitat-o să mă ghideze și i-am

spus că eu o voi urma prin cotloanele întunecate, pe unde îi e mai dificil să mergă de

una singură, ca ședințele să îi fie folositoare. La finalul ședinței, i-am arătat ce am

desenat eu: o notă muzicală, un hang drum, o pisică, niște inimi care se leagă între ele.

Am desenat într-un mod necaracteristic mie (adică am lăsat doar conturul), foarte

asemănător cu modul în care a desenat ea, eu am ales creioanele cerate și am folosit

mai multe culori.

Ședința 2 - Eu și ceilalți - relațiile apropiate

Data: 12.12.2019, durata: 1h 15

Materiale: creioane colorate

A ajuns cu un tonus mai bun la ședință. Era fericită că a vorbit la telefon fără să

mai simtă anxietate. S-a simțit că s-a relaxat după momentul de aducere în prezent. A

fost un pic mai liniștită, a păstrat ochii închiși aproape pe tot parcursul momentului,

s-a fâțâit mai puțin pe scaun. La un moment dat, și-a rearanjat poziția și când s-a

așezat, am putut observa detensionarea corpului ei.

I-am spus care e tema- ea în relație cu ceilalți. A început prima dată să

povestească despre relațiile importante din viața ei și despre ”gărdulețul” pe care îl
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ține ridicat că se protejeze. Cineva a rănit-o în trecut, spune povestea. Spune că îi e

frică de vulnerabilitate pentru că este ceva nu poate controla, îi e teamă că ceilalți vor

profita de ea pentru că nu știe să zică nu și pentru că nu știe să pună limite. Și totuși le

pune, sub forma unui ”gărduleț”. E curioasă, se uită și se analizează cu interes. Pusă

în fața propriului paradox, zâmbește ca un copil care a fost prins furând o bomboană,

apoi redevine serioasă și consideră mai atent mecanismul interior. Povestește despre

persoanele care sar peste gardul ei imaginar, uneori lor le spune că îi iubește, dar

foarte rar - ”de câteva ori în toți anii de când se știu”. Desenează persoanele ca fiind

flori, pe ea se desenează mai micuță, la mijloc. Apoi desenează relația cu persoana

care a rănit-o. Înainte și după rană. După rana persoana are petalele căzute. În timp ce

povestește cu desenul în față, își dă seama că nu e responsabilă pentru

comportamentul celorlalți, dar, că totuși, nu are suficientă încredere în propriul

discernământ ca să renunțe la ”garduleț”. Își botează desenul ”Eden” și zice că este

prima grădină cu flori pe care știe să o fi desenat vreodată. A folosit tot creioanele

colorate, dar a evidențiat faptul de a fi folosit mai multe culori.

Pe parcursul ședinței, corpul meu a reflectat povestea ei, mă conștientizam fie

direct în poziție, fie cu gândul de a-mi ridica piciorul pe scaun, astfel încât genunchiul

să îmi devină scut, ”gărdulețul„ ei manifestat de mine. La final am vorbit despre

modul în care se poate împăca vulnerabilitatea cu gărdulețul, a spus că o să se

gândescă în săptămâna ce vine.

Ședința 3 - Cubul resurselor

Data: 29.12.2019, durata 1h20

Material: creioane cerate, carioci

A venit la ședință obosită și fără chef de lucru. A primit momentul de aducere în

prezent cu liniște. Se simte că s-a familiarizat cu mine și cu spațiul. Când a aflat tema

de lucru, i-a plăcut propunerea. A fost ceva ce a animat-o. Pregătisem de dinainte o

coală de lucru decupată în forma unui cub 3d desfăcut. A verbalizat vocea critică pe

parcurs, în timp ce lucra. A povestit despre un moment de când era copil și a desenat

ceva de care nu a fost mulțumită și a hotărât să nu mai deseneze niciodată pentru că

nu se pricepe. Am lăsat-o să termine cubul, și apoi rugat-o să deseneze legată la ochi,

ceva la alegere și să fie atentă cum se aude vocea critică, atunci când e legată la ochi.

A spus că are emoții legate de rezultat și că încearcă să calculeze cum să facă liniile
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ca să iasă ceva acceptabil, pentru că o să văd și eu. Ceva s-a liniștit în ea, când i-am

zis că o să rupem desenul la final și că mă leg și eu la ochi ca să nu mai văd.

Tema cubului a accesat o latură a ei mai veselă, a povestit cu entuziasm despre ce

a desenat, pe fiecare latură a cubului câte un simbol: o inimă, un aparat foto, cuvântul

words, o tigaie, o mască de teatru, un măr. A ales să lucreze cu creioanele colorate din

nou, și eu i-am propus să folosească și creioanele cerate și apoi a încercat și cariocile.

A fost de acord, deși a zis că în mod normal ar fi zis nu. A vrut să ia cubul acasă la

finalul ședinței.

Tema desenului în timp ce era legată la ochi a pus-o în dificultate și totodată a

mișcat ceva în ea. A fost o eliberare când a rupt la final desenul. L-a rupt și a râs în

timp ce rupea foia în bucățele mici. Nu am o explicație pentru ce m-a mișcat să lucrez

două teme în aceeași ședință. A fost o idee care s-a trezit așa de puternic, încât nici nu

am chestionat, în timp ce făceam. Într-un fel, cred că a fost un mod de a o introduce

iraționalul în ecuație, asumându-mi-l pe deplin, mărturisindu-i și ei acest lucru,

urmându-mi intuiția că s-ar putea să iasă ceva. Faptul de a mă lega la ochi și de a oferi

posibilitatea să rupă desenul, au solidificat relația, am încercat să o fac să simtă că

sunt dispusă să accept termenii ei și că respect ritmul și condițiile ei.

Ședința 4 - Nimic pe toată pagina legată la ochi

Data: 27.12.2019, durata: 1 h

Materiale: Creioane colorate, creioane cerate, carioci pastel uscat

A venit de direct de la muncă, a început să lucreze de la birou. Până atunci a

lucrat de acasă. Fusese sâptămâna sărbătorii Crăciunului, a avut câteva zile libere de

sărbători, și a stat să se odihnească. A intrat cu bucurie în meditație, a stat cu ochii

închiși pe toată perioada, nu s-a grăbit să îi redeschidă la final.

I-am zis care e tema și că va lucra legată la ochi, i-am spus de ce am ales tema,

respectiv pentru că e o tranziție ușoară spre umplerea spațiului, de la contur concret

spre abstract. A fost de acord. Am legat-o la ochi și la început a apărut din nou criticul

interior, care ne-a părăsit la scurt timp, aproximativ la 5 minute, după ce a început să

lucreze. S-a observat în corpul ei momentul când a renunțat să se critice. S-a relaxat și

și-a permis pur și simplu să fie. În momentul când s-a relaxat a spus ”începe să îmi

placă treaba asta”. „Nimic pe toată pagina„, a repetat, „nimic, pentru că nimic nu

poate fi criticat spre deosebire de ceva„, i-am răspuns. I s-a înmuiat vocea și a scăzut

volumul, s-a dus înspre o zonă lichidă a ființei ei. A spus că îi trebuie control ca să
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poată păstra relaxarea, se puteau observa fluctuațiile în modul în care își mișca mâna

pe foaie. A repetat de câteva ori că se simte bine, că ar vrea să ”strecoare” non-sensul

în viața ei, să nu mai fie doar o metodă de refulare. A încercat mai multe materiale,

pastelurile uscate (nu i-au plăcut pentru că scârție), pastelurile cerate, carioci și

creioanele colorate. Și-a lăsat mintea să facă tot felul de asocieri libere, a povestit

despre imagini care apăreau în procesul lucrului, un copac, un bătrân care cântă la

chiatară. Și-a denumit lucrarea ”Haos”. M-am bucurat ca „haos” din sesiunea asta a

fost diferit de ”haos„ din prima ședință. E prima ședință după care am rămas în liniște.

Ședința 5 - Copacul lucrurilor nespuse - ce am nevoie să spun, să manifest și nu îmi

dau voie

Data: 03.01.2020, durata:1h30

Materiale: creioane cerate

A venit într-un fel de amorțeală la sesiune, a spus că nu a dormit cu o noapte

înainte, pentru că a trebuit să lucreze. A început să intre cu foarte mare ușurință în

momentele de aducere în prezent, să își ia timpul pe care îl consideră necesar înainte

să redeschidă ochii. Și-a luat timp să abordeze tema. A început să lucreze și să

povestească concomitent despre perioada de depresie, a denumit-o „vacanță forțată”.

A povestit despre relația cu mama ei, despre moartea tatălui, despre greșeală/greșit,

despre ce înseamnă alegerile greșite. A avut momente de spontaneitate în timp ce

povestea, momente în care nu se mai critica și se lăsa în poveste. Și-a dat seama de

similaritățile între motivele pentru care alege să nu vorbească în diferite scenarii. Între

povești a avut multe momente de liniște. Își roade buzele în timp ce lucrează. A

folosit creioanele cerate și pentru că tema i-a permis să deseneze cu cuvinte, a tratat

materialul ca pe ceva cu care scrii. Începe să obeserve cum se schimbă poveștile pe

care le spune despre ea.

Ședința 6- Lut - Cum sunt eu și ce le arăt celorlalți

Data: 10.01.2020, durata 1h .10 min

Materiale: Lut legat la ochi

A căpătat un fel de liniște. S-a schimbat ceva în modul în care își poartă ființa, s-a

așezat ceva înauntrul ei. Din nou momentul de aducere în prezent a fost bine primit. A

lucrat cu lut legată la ochi. A încercat mai multe feluri de lut. A ales prima dată lutul

negru din care a făcut o față zâmbitoare cu un tunet pe ea. Tunetul reprezintă ce o
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costă să se arate zâmbitoare și disponibilă pentru ceilalți. Apoi a făcut un cerc alcătuit

din două coloane împletite, ca simbol al complexității ei, pe care o ascunde în spatele

zâmbetului.

I-am dat să încerce lutul roșu, care i-a adus aminte de lucrurile de care îi e

frică ”pentru că este mai alunecos„. Din el a făcut o patină. Iar apoi a lucrat cu lutul

alb, care i-a adus în minte lucrurile care îi plac, a făcut un cactus, și-a adus aminte de

înțepăturile cactușilor ei, atunci când îi îngrijește și apoi a zis că așa face și ea cu cei

care vor să aibă grijă de ea. I-a plăcut să lucreze cu lut, a fost prima dată când a lucrat

cu acest material. A povestit ca i-a adus aminte de perioada când lucra cu probe de sol

la facultatea de cartografie. A zis că dorește să își facă, la un momement dat, o

grădină doar ca să stea cu mâinile în pământ și că e ceva ce îi aduce bucurie, pentru că

îi plac și plantele și procesul de a le îngriji. Am observat că pe parcursul ședinței a

fost liniștită, și-a îndreptat spatele de câteva ori, și dată fiind noutatea materialului,

criticul interior nu a mai avut loc să apară. A rămas predominant în timpul sesiuni, în

zona de resurse. Am rămas cu liniște în urma sesiunii. Se vede un progres palpabil.

Azi a purtat o bluză corai.

Ședința 7 - Eu și ceilalți - Fața refuzului

Data: 17.01.2020, durata:1 h

Material: acuarele

A venit cu un suflu pozitiv, deși a spus că este obosită, era îmbracată în roz. A

doua ședință consecutiv când poartă haine colorate. A stat mai mult în meditație, am

stat amandouă cu ochii închiși în liniște, s-a simțit spațiu între noi, a simțit când am

deschis ochii, și la scurt timp i-a deschis și ea. În prima parte a ședinței a făcut o listă

cu mecanismele pe care le simte că sunt în schimbare și o altă listă cu cele pe care

dorește să le lucreze în viitor. Din lista făcută a ales o temă pe care să o

antopomorfizeze. A ales teama de a fi refuzat. A lucrat cu acuarele. A fost singurul

material pe care i l-am pus pe masă. Materialul în sine a accesat o zonă a resurselor,

perioada liceului. A povestit despre cum era atunci, contextul, ea, cum vedea lumea.

A desenat o față pe care a botezat-o ”Joker”. A făcut conexiunea cu filmul și a

povestit similaritățile pe care le găsește între Joker-ul ei și cel din film. Când a

terminat desenul s-a uitat la el și a început să râdă pentru că ”e mai mult amuzant

decât înspăimântător”.
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M-a bucurat că exercițiul și-a atins scopul de a găsi noi moduri de a se raporta la

fantasmele interioare, o dată ce ele au prins o formă concretă. Ulterior, i-a pus căști în

urechi lui Joker, pentru că asta făcea ea în liceu când era respinsă, se închidea în bula

ei, și refuzul nu o afecta. Și-a dat seama că muzica este o resursă pe care o poate

folosi. Dorește să își ia materiale să poată lucra acasă. În primul rând, acuarele, pentru

că uitase de existența lor și pentru că în liceu „ chiar îmi plăceau acuarelele”.

Ședința 8 - Body mapping

Data: 31.01.2020, durata: 1 h 15

Materiale : acrilice

A sosit obosită. A avut câteva zile libere în care și-a vizitat părinții, lucru care i-a

dat peste cap rutina. Se simte că are o capacitate mai mare de a sta cu ce este, de a lua

experiențele așa cum vin și că a început să învețe din ele cum să poată face mai bine

data viitoare.

A povestit ceva vreme înainte să intrăm în momentul de aducere în prezent. A vorbit

despre rutina ei și de ce o consideră importantă, ce îi aduce bun faptul că păstrează

anumite ritualuri și despre idealul spre care se îndreaptă. A folosit expresia ”vreau să

îmbunătățesc” în locul autocriticii. A liniștit-o să vorbească. Apoi a fost momentul de

liniște în care am pus accentul pe senzațiile din corp pentru a corela cu tema.

Am pregătit împreună coala mare pentru corpul ei. S-a așezat pe coală și a ales să

își facă singură conturul corpului, am ajutat-o doar în locurile unde nu ajungea cu

creionul. A lucrat cu acrilice, material cu care nu a mai lucrat până acum și nu i-a fost

teamă, nu a apărut criticul interior, ci mai degrabă curiozitatea față de material.

A păstrat liniștea cât a lucrat, a zâmbit pe parcurs, s-a scufundat în ce făcea. Am

întrebat-o dacă îi vin gânduri în minte, a zis că nu, doar pictează. S-a pictat

predominant auriu pe corp. Capul roșu- pentru ea un mod de a arăta puterea,

picioarele verzi - putința de a se mișca, mâinile galbene - partea jucăușă a ființei ei,

labele picioarelor negre ca să păstreze ceva din vechea ea. La final a denumit lucrarea

Jane Doe, nume care i-a venit în timp ce își făcea singură conturul corpului, conexă cu

imaginile din filmele polițiste în care așa se marchează poziția cadavrelor la loculul

unei crime. A amuzat-o numele. La final când am pus lucrarea în picioare a zis că

seamănă cu o luptătoare de wrestling.
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Ședința 9 - Labirintul meu - tehnica colajului

Data: 07.02.2020, durata: 1 h

Tehnica: colaj

A ajuns în vrie, a povestit că a toată săptâmâna i s-a părut că timpul a fugit printre

degetele ei, că a trecut fără să îl simtă. Avea un tonus bun, deși, iar a spus că este

obosită. Am vorbit despre faptul că am ajuns la ședința 9, că mai avem trei ședințe și

vom încheia sesiunile. Am întrebat-o care sunt lucrurile pe care ar dori să le mai

abordăm în sesiunile noastre. De data aceasta a știut ce vrea, a spus că ar vrea să

lucreze pe resurse și pe modul în care poate să conștientize schimbările prin care trece.

M-a întrebat cum o găsesc față de primele sesiuni, i-am spus că este mai asertivă, că a

schimbat modul în care se poziționează în relație. A spus că același lucru simte și ea.

Că îi e mult mai ușor să împărtășească ce simte și ce gândește fără să se mai critice

sau să se blocheze în frica de a fi respinsă.

I-am prezentat tema, am introdus-o ca subiect de ponderare în momentul de

aducere în prezent. I s-a luminat fața când a început să aleagă imaginile pe care le va

folosi. A avut la dispoziție o cutie plină cu imagini tăiate deja și un dosar cu pagini

întregi din reviste, cărti, cărți de povești, etc. A spus ”că se simte ca un copil care

caută în cutia cu surprize„. Și-a luat timpul necesar să se uite prin materialele

disponibile, apoi a început să aranjeze pe pagină imaginile pe care le-a ales. A accesat

zona de resurse direct, a abordat tema ca fiind traseul pe care îl are de parcurs spre

imaginea ei ideală. A ales predominant imagini din cărți cu povești, și imagini

colorate. Singura imagine alb-negru a fost cea pe care a plasat-o la începutul

labirintului, o imagine a unei femei care stă lângă pătuțul unui copil. Mi-a împărtășit

traseul interior pe care l-a parcurs. Nu a vrut să lipească niciuna dintre imagini pe

hârtie. Pentru că acum se mișcă toate.

Ședința 10 - Punți, poduri și șosele

Data: 14.02.2020, durata 1h 30

Materiale: creion colorat, carioci

A ajuns la ședință obosită, lipsită de chef, a povestit că a fost o săptămână plină

de tensiune la muncă, pe care a primit-o cu calm, dar că a „răbufnit” în relația de

cuplu și că ar fi vrut să gestioneze mai bine situația. A povestit din punctul interior, în

care ia lucrurile așa cum sunt și vede locurile pe unde mai trebuie să lucreze. A primit

momentul de aducere în prezent cu bucurie, a ajuns să îi placă să se deconecteze de
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tot și să rămână doar cu respirația ei, cu suntele care se aud și cu senzațiile corpului.

Rămâne în continuare liniștită, cu ochii închiși, după ce primește chemarea în aici și

acum. Subiectul s-a potrivit pentru tematica săptămânii ei și pe parcurs a devenit mai

energică și implicată. Tema propunea accesarea zonei de resurse posibile pentru

relaționare, noi moduri de relaționare și resurse găsite în relații. A simțit să

povestească despre relația de cuplu, despre modul în care se modifică relația în

perioada ei de tranziție. Despre confuzia pe care o simte legat de ce vrea, legat de ce

întâmplă, legat de lucrurile pe care nu le înțelege. Desenul i-a oferit mai multe

informații despre modul în care privește lucrurile, despre cum s-a plasat în relația de

cuplu. A povestit un pic și despre celelalte relații din viața ei, cea cu mama, cea cu

colega ei de apartament, cea cu prietena ei cea mai bună și cea cu colegii de la muncă.

Din modul în care a aranjat persoanele pe foaie și-a dat seama de faptul că făcând o

prioritate din job, relațiile personale au avut de suferit și în consecință și relația de

cuplu. La final, după ce am povestiti pe tema desenului, a dorit să îl mute pe

partenerul ei mai aproape, dar l-a plasat în zona picioarelor ei, apoi a văzut cum arată

desenul de la depărtare și s-a amuzat pe seama poziționării, pentru că și-a dat seama

că acesta e raportul pe care îl crează cu partenerul ei. Materialele în sine par mai puțin

importante pentru ea, pare că într-un fel tratează desenul ca pe matematică, a început

să se uite la ce desenează și să își dea seama imediat traseele interioare care au creat

imaginea. A spus că i se pare o reușită că relaționează „atât de bine” cu mine, pentru

că sunt fata și pentru ea e ceva nou, „cu fetele eu nu mă înțeleg” și ca urmare a relației

noastre a reușit să scape de parte din preconcepțiile pe care le avea despre femei.

Spune că acum poate să se exprime mai liber cu celelalte femei din viața ei. A fost o

sesiune plină de conținut. A avut disponibilitate spre auto-dezvăluire și spre

conștientizarea mecanismelor.

Ședința 11 - Lut împreună

Data: 21.02.2020, durata 1h30

A ajuns la sesiune bine dispusă, cu chef de lucru, a lăsat o perioadă mai lungă după

momentul de aducere în prezent. I-am împărtășit ce schimbări observ la ea, la

începutul ședinței, ea a zis că se bucură că observ, pentru că și ea simte că s-a

schimbat, că nu știe încă sigur tot ce s-a schimbat, dar că are mai multă răbdare cu ea

însăși. I-am prezentat tema, a avut emoții și mi-a spus că ea este „control freak” și că

nu știe cum o să se descurce să lucrăm împreună fără să stabilim de la început ce
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urmează să facem. I-am propus să începem, să vedem cum ne merge și să ne calibrăm

pe parcurs. A luat lutul și a început să îl modeleze. Am intuit că dorește să facă o

pisică, mi-a apărut imaginea în minte. Am pasat lutul de la una la alta. Am vrut să văd

cum reacționează dacă schimb cursul propunerii ei, și la un moment dat, am pus o

trompă formei, am transformat-o în elefant. A râs. Am râs împreună, pe toată durata

ședinței, ne-am amuzat de cele mai mici detalii, a stat prezentă în relație pe tot

parcursul sesiunii. După ce am hotărât de comun acord să încheiem, am povestit

traseul interior pe care l-a avut fiecare, a fost sinceră și eu asemenea și am observat

cum fiecare a înțeles, fără a folosi cuvintele în timpul ședinței, traseul interior al

celeilalte. La final mi-a spus că a început să îi fie mai ușor să vorbească cu colegele ei

de la muncă. Mi-a spus că s-a obișnut cu mine și că se simte comfortabil în spațiul de

lucru. Că se miră de faptul că nici măcar nu a deranjat-o că am transformat pisica ei în

elefent. Și elefantul este la fel de frumos. La finalul ședinței am rămas într-o stare de

bucurie și de celebrare a posibilității de schimbare pentru că L, din nou, purta o bluză

colorată.

Ședința 12- Portret trecut- prezent- viitor

Data: 28.02.2020

Durata: durata 1h 30

Materiale: creioane, carioci, instrumente muzicale

Era obosită când a venit, a spus că a fost o săptămână în care timpul s-a dilatat, că i

s-a părut că a trecut foarte încet și lucrul acesta a obosit-o, că a fost foarte ocupată la

muncă și că nu a avut timp să se gândească la nimic, că se bucură că a ajuns în spațiul

care e doar pentru ea. Din nou, și-a acordat timp, atunci când momentul de aducere în

prezent s-a încheiat. I-am prezentat tema de lucru, portretul trecut - făcut în cuvinte, în

zona ei de confort, portretul în prezent - desen și cuvinte, portretul în viitor - sunete cu

un instrument la alegerea ei, pentru că viitorul nu poate fi scris sau desenat. Ea a spus

că în dimineața acelei zile s-a gândit să înceapă să cânte la chitară. A început să

lucreze. A scris o poveste despre ea - portretul ei din trecut - o poveste despre o fată

pentru care totul era negru și nu mai știa cum arată lumina și speranța. Pentru portretul

din prezent a desenat o serie de figurine, două împreună care bat palma, o altă figurină

care zâmbește, și a folosit niște cuvinte: obiective, hobby-uri, gătit, animale, tristețe.

A spus că tristețea încă există, dar acum există și restul, și le vede. Pentru viitor a ales

kalimba. A explorat toate instrumentele, pe care i le-am pus la dispoziție, cu mare
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libertate și s-a amuzat cu fiecare: cajon, djembe, diverse feluri de clopoței de vânt,

tankdrum, rainstick, shakere, clopoței de meditație. Am trecut prin toate cele trei

portrete și la final a spus că i se pare că a crescut. Din nou m-am bucurat.

2. Analiza documentelor și a înregistrărilor

A. Chestionarele ORS/SRS

Pentru realizarea acestui studiu au fost folosite 24 chestionare de monitorizare de

rutină a ședințelor - ORS/SRS.

Valoarea înregistrată a formularului ORS de la prima ședință are valoarea 37.6,

iar cel de la ultima ședință au valoarea 38.4. Cel mai ridicat scor înregistrat pe

parcursul ședințelor este cel din ședința 11, 39.5. Tematica ședinței 11 a fost să

lucrăm pe acceași bucată de lut împreună. Nivelul ridicat al valorilor din această

ședință indică spre o relație terapeutică puternică.

Valorile formularelor SRS au fost 40 pe tot parcursul ședințelor, fapt ce indică

efectul benefic al ședințelor de art-terapie asupra clientei.

Valoarea minimă a ORS-ului colateral a fost 38.8 și valoarea maximă a fost 39.7.

B. Observația și protocoale de observație

O altă sursă de colectare a datelor a fost metoda observației. Pe lângă protocolul

standardizat completat după fiecare ședință, pentru metoda observației au fost folosite

următoarele criterii corelate cu ipotezele cercetării:

Ipoteza 1: relația art- terapeutică poate oferi un nou model de relaționare pentru client

a) Achiziții în comportamentul clientei: zâmbet, râs, gesturi mai ample, mai multă

siguranță în gesturi și acțiuni, mai mult spațiu pentru sine.

b) Achiziții în limbajul clientei: felul de a se descrie, renunțarea la exprimarea duală

(bine, rău, alb, negru), diminuarea auto-criticului, asertivitate, acordare unor momente

de răgaz înainte să răspundă.

Ipoteza 2: relația art- terapeutică în sine are efecte benefice asupra clientului

a) Ținuta vestimentară: haine colorate, haine noi pe care nu le-a purtat niciodată și le

ținea în dulap.

b) Progresul de la o ședință la alta: mai deschisă, mai comunicativă, mai disponibilă

pentru a încerca lucruri noi.
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Ipoteza 3: relația cu materiale folosite în sesiune poate dezvălui noi posibilități de

relaționare transmutabile în relațiile sociale.

a) Modul de interacțiune cu materialele propuse: mai mult curaj în a încerca lucruri

noi, sporirea capacității de a rămâne prezentă în relație.

C. Înregistrări

În analiza documentelor și înregistrărilor au fost stabilite următoarele categorii de

cuvinte și expersii ca fiind relevante pentru ipotezele cercetării :

Ipoteza 1: relația art- terapeutică poate oferi un nou model de relaționare pentru

client

A. Cuvinte folosite de clientă pentru a descrie relațiile ei sociale: stau cu un gărduleț

în față -> am început să vorbesc mai mult cu colegele de muncă.

B. Cuvintele folosite de clientă pentru a descrie relația terapeutică: la început nu mă

simțeam comfortabil -> mă simt comfortabil cu tine.

Ipoteza 2: relația art- terapeutică în sine are efecte benefice asupra clientului

A. Cuvinte folosite de art-terapeut pentru a descrie percepția despre clientă: nu pune

valoare pe ființa ei -> a învățat să își celebreze reușitele.

B. Cuvinte folosite de clientă pentru a se descrie pe sine: sunt haos -> dacă vreau pot

să schimb aspectele care nu mă mulțumesc.

Ipoteza 3: relația cu materiale folosite în sesiune poate dezvălui noi posibilități de

relaționare transmutabile în relațiile sociale.

A. Cuvinte pentru a descrie influența materialelor asupra modului de a relaționa: nu

îmi plac culorile și nu o sa le folosesc -> lutul m-a învățat să mă relaxez cu ce este și

să mă deconectez, mi-a strârnit pofta de joacă, acuarelele m-au învățat să îmi placă

culorile, creioanele m-au învățat să fiu mai organizată.

Tabel expresii și cuvinte corelate cu ipotezele cercetării
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Sedința 1-3 Sedința 4-6 Sedința 7-9 Ședința 10-12 Interviu

Ipoteza 1 A. Relații

sociale

stau cu un gărduleț în față,

ceilalți mă pot răni, nu le

spun celor dragi ce simt

pentru ei, nu știu să spun nu,

eu nu mă înțeleg bine cu

fetele

Am vorbit la

telefon fără

anxietate, i-am

spus prieteni mele

că o iubesc

Am început să

vorbesc mai mult

cu colegele de

muncă, comunic

mai bine cu

partenerul meu

Am spus nu fără

să mă simt

vinovată,

Sunt mai dispusă să

relaționez, am devenit

mai deschisă, am mai

multă încredere, ce fac

ceilalti nu e

responsabilitatea mea

B. Relația

terapeutică

Nu mă simt foarte

confortabil, nu mă înțeleg

prea bine cu fetele

Îmi e de folos ce

lucrăm

Cred că am mai

multă încredere în

tine acum, sunt

surprinsă că ne

înțelegem deși ești

fată

Mă simt

confortabil cu tine

A fost o supriză pentru

mine că am putut să fiu

așa deschisă cu tine

Ipoteza 2 A. Descriere

a

art-terapeutu

lui

Nu pune valoare pe ființa ei,

nu își dă credit, nu are

răbdare, multă auto-critică

A început să se

relaxeze, renunța

la dorința de a

controla tot, a

apărut

spontaneitatea

Are curaj să

încerce lucruri

noi, nu mai apare

așa de des criticul

interior

A devenit asertivă

în comunicare, își

celebrează micile

reușite

B. Descriere

a clientului

Sunt haos, sunt varză, nu știu

de capul meu

Am să încerc, mă

tot corectez să nu

mai spun bine-rău

și trebuie

Sunt obosită, dar

altfel sunt ok,

m-am linisțit

Sunt relaxată, sunt

suprprinsă că am

reușit, sunt ok

Daca vreau pot să lucrez

la aspectele care nu îmi

plac fără efort

Ipoteza 3 A. Materiale Nu îmi plac culorile și nu o

să le folosesc, nu doresc să

încerc alte materiale

Acuarelele mi-au

adus aminte de

perioada liceului

când nu sufeream

din cauza

refuzului celorlalți

Lutul m-a învățat să mă

relaxez cu ce este și să

mă deconectez, mi-a

strârnit pofta de joacă,

acuarelele m-au învățat

să îmi placă culorile,

creioanele m-au învățat

să fiu mai organizată
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3. Rezultate

Analiza datelor confirmă cele trei ipoteze ale cercetării.

Prima ipoteză - relația art-terapeutică poate oferi un nou model de relaționare

pentru client - pe parcursul ședințelor clienta a achiziționat un nou model de

relaționare cu sexul feminim, un nou mod de a se raporta și poziționa în aceste relații,

prin intermediul relației cu art-terapeutul. Această relație i-a oferit un cadru sigur de

explorare a aspectelor care o împiedicau să relaționeze și totodată posibilitatea de a

schimba perspectiva asupra relației cu mama sa.

Cea de-a doua ipoteză - relația art-terapeutică în sine are efecte benefice asupra

clientului - a fost confirmată prin progresul observabil făcut de clientă. Aceasta a

început să poarte haine colorate mai des (primele trei ședințe a fost îmbracată în

negru), a devenit mai asertivă în modul de exprimare în relație cu sine și cu ceilalți, a

început să aibă răbdare cu sine și să își acorde timp să se gândească înainte să

răspundă, a devenit mai relaxată și mai prezentă în relație și mecanismul criticului

interior s-a diminuat. Totodată a devenit mai blândă cu sine în momentele dificile din

viața cotidiană și mai spontană.

Cea de-a treia ipoteză - relația cu materiale folosite în sesiune poate dezvălui noi

posibilități de relaționare transmutabile în relațiile sociale - fost confirmată în cazul

lucrului cu lut. Acesta a fost materialul cu care clienta a avut cea mai mare rezonanță.

Fiecare material în parte a ajutat-o să acceseze anumite amintiri și să le integreze

într-o nouă imagine de sine. Creioanele colorate au ajutat-o să devină mai ordonată

deorece corelează faptul de folosi diferite culori pentru sublinirea unui text cu ordinea.

Acuarelele au accesat amintiri din perioada liceului când nu exista teama de a fi

refuzată și se simțea confortabil cu propria persoană și lutul a i-a stârnit pofta de joacă

și de explorare și a ajutat-o să se deconecteze și să se relaxeze.

Relația terapeutică privită din perspectiva art-teraputului a fost un succes. Pe

parcursul ședințelor, relația a evoluat odată cu schimbările făcute de clientă. Mișcările

din relație au fost palpabile și au fost aduse în discuție de fiecare dată pentru a-i da

ocazia clientei să se poată oglindi în evoluția relației. Au existat sincronicități încă de

la prima ședință și aceste sincronicități au sporit încrederea în traseul parcurs, atât în

ceea ce privește realizarea cercetării, cât și în ceea ce privește evoluția clientei.
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Concluzii și implicații

Obiectivele cercetării de explora modurile în care relația terapeutică în art-terapie

poate influența aspecte relaționale pentru client au fost atinse. Rezultatele obținute nu

pot fi generalizate, datorită limitărilor cercetării.

Prima limitare a acestui studiu constă într-un paradox - prea multe date de

analizat și prea puține date de analizat. Prea multe date, în sensul înregistrărilor audio,

care cuprind multe informații, din care s-a făcut o selecție doar a informațiilor

relevante ipotezelor cercetării. Multe din informațiile înregistrate pot fi relevante altor

obiective și ipoteze, dar în cazul cercetării prezente au fost omise. Prea puține date, în

sensul în care este vorba despre o singură persoană care a participat la studiu. În

consecință, rezultatele studiului nu pot fi considerate relevante și nu pot fi

generalizate.

O a doua limitare a acestui studiu este imposibilitatea de a reda complexitatea

datelor în mod cantitativ.

O altă limitatare a acestui studiu constă în subiectivitatea cercetătorului, ca sursă

a observațiilor directe făcute și ca singur observator al cercetării.

Acest studiu poate fi replicat cu succes, păstrând ipotezele propuse, dar aducând

îmbunățiri modului de realizare a cercetării. Printre aceste îmbunătățiri se enumeră:

creșterea lotului de participanți, stabilirea clară a unor variabile care să cuantifice

impactul real pe care îl are relația cu art-terapeutul și cu materialele și folosirea unor

metode cantitative coerente sau folosirea metodelor de cercetare din neuro-biologie.

Scanarea neurologică ar putea să indice cu mult mai multă exactitate spre modul în

care relația terapeutică funcționează în procesul schimbării și ar putea să indice spre

modalitatea în care materialele folosite în art-terapie influențează modul de relaționare

al clientului.
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Pagina de recunoștiință

Se apropie cu pași repezi momentul finalizării celor doi ani de studiu, în cadrul

Masterului de Terapie prin Artă. Orice final invită la introspecție pentru pregătirea

noului început pe care îl conține. Scriind aceste litere, conștientizez că nici măcar nu

am ales ce să iau cu mine pe mai departe, ce s-a lipit, s-a lipit în mod firesc, în relație

și experiență. Aș putea crede că nu s-a întâmplat nimic, și totuși mă găsesc schimbată,

în suficentă măsură, încât rămân vii în mine povești despre oameni minunați, care

aduc în ființă magia, chit că niciunul nu ar spune despre sine lucrul acesta.

Acest final mă găsește cu tolba plină. Am primit posibilitatea de a vedea

lucrurile „din blacon” și de a păstra prezentă perspectiva mai largă, de la Angela. Am

învățat să stau cu ce e în fiecare moment cu blândețe și căldura, de la Maria. Să mă

amuz de natura umană, de la Adrian. Să păstrez vie credința și drăgălășenia, de la

Raluca. Să mă joc cu propria percepție asupra realității, de la Andrei. Să fiu mai

pragmatică, de la Ioana. Să fiu atentă la conduita mea, de la Oana. Să mă joc, de la

Irina. Să îmi asum credințele, oricât de excentrice ar părea, de la Mihaela V. Să fiu

atentă la modul în care comunic, de la Bruno. Că nimic nu e capăt de lume, de la

Violeta. Să mă joc de-a teatrul spre descoperirea mecanismelor ascunse, de la Mihaela

S. Să mă amuz de schemele pe care le face mintea mea, de la Claudiu. Să am mai

multă structură și să cercetez mai atent, de la Marius. Să îmi împărtășesc cunoștiințele

cu generozitate, de la Camelia. Să îmi îndrept corpul spre prezență, de la Andreea. Cu

fiecare coleg, cu care am parcurs traseul, am schimbat câte o nestemată prețioasă,

învățand împreună cum să fim împreună spre creștere. Și poate cel mai important și

baza tuturor celor enumerate de mai sus, am învățat că nu se poate fără oameni, că

relațiile sunt fundația pe care creștem, că suntem aici să ne susținem reciproc, de la

Horea - Albus Dumbledore - the world`s greatest wizzard, creatorul variantei

românești de Hogwarts - școala unde se învață magia, denumită formal Master

AT-TAS.

Multe din amintirile atât de vii acum, se vor pierde în trecerea timpului, așa cum

pică frunzele dintr-un copac, transformându-se apoi în solul, care pe mai departe, îl

vor crește.

Copacul-eu are în ce să își crească rădăcinile și înțelege că nu se va termina

niciodată, nici creșterea, nici amintirea, nici legătura.

Cu recunoștiință, multumesc - un cuvânt care acum se simte mic, dar adecvat.



63

Anexe

Anexa 1 - Fotografii ale produselor artistice din ședințe

Ședința 1

Ședința 2



64

Ședința 3

Ședința 4
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Ședința 5

Ședința 6
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Ședința 7

Ședința 8



67

Ședința 9

Ședința 10
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Ședința 11

Ședinta 12
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Anexa 2 - Formular ORS/SRS
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Anexa 3 - Formular de protocol standardizat

Protocol Art Terapie
Client: LN
Data: 06.11.2019 Durata:1h30
Metoda / material / tehnică: creion colorat maro

Tema ședinței: să ne cunoștem prin lucrurile importante din viața noastră. A desenat
simboluri pentru diferite lucruri care sunt importante pentru ea în acest moment. Și eu
am desenat în același timp cu ea.

Prima impresie: În agitație la începutul sedinței. Venită de la muncă, și-a schimbat
job-ul acum 2 săptămâni și este într-o perioadă de acomodare. Zice despre ea ca se
găsește în haos, ca e haos programul ei. Multă critică referitoare la propria persoană.

Ce temă am recunoscut mai întâi: Ceilalți fac totul mult mai bine decât fac eu -
referitor la pasiunea ei pt fotografie, cartografie, scris. Teama de a desena, a căutat
țintit creioanele colorate, materialul cel mai familiar din tot ce era pe masă, nici nu s-a
uitat în toate cutiuțele să vadă ce fel de materiale sunt.

Ce dinamică interioară am perceput la client: un fel de ceva ascuns de care parcă
fuge. Parcă pentru că a stat ceva vreme în minus, îi e teamă să nu revină. A și zis că îi
e teamă că se păcălește singură că este mai ok după sesiunile de terapie
cognitiv-comportamentală pe care le-a făcut, dar că simte că a făcut progres.

Propria mea percepție corporală: mi-au lacrimat ochii în repetate rânduri pe
parcursul ședinței. Am simțit nevoia să o încurajez în repetate rânduri, să o reasigur,
să spun că e ok că nu îi plac culorile, că putem descoperi. Senzația că nu vrea să fie
sau să facă acolo unde nu e gratificare instantă.
Senzația că e ceva cu imaginile. Se ascunde de faptul că e minunată, dar prețuiește
mult instanțele în care e văzută - mi-a povestit cum un fost client i-a spus că este
feblețea lui, că este bună în vânzări, dar că nu e ceva ce ”ai zice că se potrivește cu
personalitatea mea.”

Percepția corporală a clientului: I-a fost greu să stea cu ochii închiși la meditație,
greu să rămână focusată pe respirație. A simțit să fie în contact tot timpul, a răspuns la
meditația ghidată pe tema locul meu de siguranță- loc deschis, o plaja pustie, dar ea cu
cineva, cu prietenul ei.

Ce am observant și ce a observant clientul că s-a schimbat pe parcursul
procesului performativ-artistic:
Că preferă să vorbească decât să deseneze. Că îi e teamă de artele vizuale și spune că
nu se pricepe, dar este o avidă consumatoare de imagini- filme, fotografii. Îi plac
fotografiile alb-negru, filmele alb-negru.

Ce temă a devenit vizibilă, pentru client și / sau pentru mine : pt mine - nevoia de
a învața să facem discomfortul productiv, ceva de unde poate fi extras înțelepciunea,
resursele stărilor nasoale și acceptarea lor.
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Tema ușilor închise, acolo unde este discomfort. Nevoia de a nu ivesti energie în alții
dacă ”nu este productiv” - să o întreb dacă așa se gândește la propria persoană când
vin stările nasoale.
Alb- negru
Conexe: desenul ei nici nu a vrut să se downloadeze în calculator cînd am fotografiat
desenele și le-am pus în folderul pt dizertație.
Tilul pe care îl dă clientul lucrării: ce îmi place.
Relația clientului cu materialele utilizate: a folosit doar culoarea maro, creion
colorat. Spune că nu îi plac culorile, că se îmbracă doar cu negru, gri, maro, crem.

Ce forme / culori / dinamici de execuție au apărut: a desenat totul foarte mic, a
folosit doar culoarea maro, a desenat doar contur, gol înauntru.

Cuvinte și mișcări care au apărut mai des/s-au repetat în proces: gesticulează
mult și vorbește mult. Ține să se explice pentru toate lucrurile pe care le zice.
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Anexa 4 - Corelarea tematicilor ședințelor cu obiectivele stabilite împreună cu

clienta

Ședința 1

Tema: Să ne cunoastem și să cunoaștem materialele – interactiune cu materialele.

Obiective: Deschiderea către noi experiențe într-un cadru sigur emoțional, încurajarea

auto-dezvăluirii legat de materialele care i-au plăcut și cele care nu i-au plăcut,

validarea opțiunilor pentru sporirea încrederii în propriile alegeri.

Ședința 2

Tema: Eu și ceilalți - relațiile apropiate

Obiective: Sporirea granularității emoționale, creșterea capacității de auto-observare,

cultivarea mecanismului introspectiv, conștientizarea poziției pe care o ia în relațiile

apropriate.

Ședința 3

Tema: Cubul resurselor

Obiective: Conștientizarea resurselor personale din prezent, încurajarea

autodezvăluirii, focusarea pe pozitiv.

Ședința 4

Tema: Nimic pe toată pagina - legată la ochi

Obiective: Desen în timp ce clientul e legat la ochi - reducerea la tăcere a vocii interne,

scoaterea din ecuație a mizei estetice, trezirea unor moduri noi de percepție a realității

imediate, sporirea curiozității.

Ședința 5

Tema: Copacul lucrurilor nespuse - ce am nevoie să spun și să manifest, dar nu îmi

dau voie

Obiective: Diminuarea vocii critice, încurajarea autodezvăluirii, sporirea confortului

în vulnerabilitate și în a împărtăși lucruri incomfortabile.

Ședința 6

Tema: Cum sunt eu și ce le arăt celorlalți

Conștientizarea poziției în raporturi sociale, încurajarea experiențelor noi, activarea

resurselor.

Ședința 7

Tema: Eu și ceilalți - Fața refuzului

Obiective: Materializarea fantasmelor interioare prin antropomorfizare cu scopul

conștientizării raportului față de rezultat, focusarea pe pozitiv, auto-conștientizare.
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Ședința 8

Tema: Body mapping

Obiective: Autoconștientizare, autodezvăluire, stimularea mecanismului de

introspecție, sporirea granularității emoționale, conștientizarea resurselor.

Ședința 9

Tema: Labirintul meu -tehnica colajului

Obiective: Autoconștientizare, creșterea capacității de a sta cu ce este în fiecare

moment, fie că este plăcut sau neplăcut, conștientizarea mecanismelor de

auto-sabotare, raportul eu-ceilalți.

Ședința 10

Tema: Punți, poduri și șosele

Obiective: Moduri noi de relaționa, curiozitate față de propriile limite, descoperirea

resurselor, cunoașterea abilităților.

Ședința 11

Tema: Lut împreună (terapeutul și clientul lucrează cu acceași bucată de lut)

Obiective: Conștientizarea palpabilității relației, sporirea capacității de a asculta,

descoperirea unor noi moduri de fi în relație.

Ședința 12

Tema: Triplu portret - portret trecut (în zona ei de confort, realizat cu ajutorul

cuvintelor), prezent (desen și cuvinte)- viitor (instrumente muzicale)

Obiective: Autoconștientizare, celebrarea schimbărilor, stimularea resurselor,

stimularea bucuriei de a fi, focusarea pe pozitiv

Ședința 13

Tema: interviu

Obiectiv: Feedback
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Anexa 5 - Consimțământul informat al clientului pentru cercetare
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Anexa 6 - Consimțământ pentru înregistrarea sesiunilor
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Anexa 7 - Consimțamânt pentru prelucrarea datelor
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U.N.A.T.C. ”I.L.Caragiale” Bucureşti
Facultatea de teatru

REFERAT DE APRECIERE
a lucrării de disertaţie

SESIUNEA IUNIE 2020

1. Numele şi prenumele absolventului: Stoicescu Diana-Mihaela

2. Domeniul de studii: TEATRU ŞI ARTELE SPECTACOLULUI

3. Programul de studii universitare de disertaţie: ART-TERAPIE PRIN TEATRU ȘI ARTELE

SPECTACOLULUI

4. Tema lucrării de disertaţie:

SPECIFICITATEA RELAȚIEI TERAPEUTICE ÎN TERAPIA PRIN ARTĂ

5. Aprecieri asupra conţinutului teoretic al lucrării de disertaţie (se marchează cu X):

Nr.
crt.

Criterii Nivel de îndeplinire a criteriului
nesatisfăcător* satisfăcător bine foarte bine

1 Identificarea stadiului actual al
cercetării în domeniu

X

2 Gradul de relevanţă al conţinutului
teoretic în raport cu tema abordată

X

3 Capacitateanalitică spirit critic şi
originalitate în raport cu suportul
teoretic.

X

4 Constucţia logică a argumentaţiei
teoretice.

X

5 Capacitatea de orientare în selecţia
bibliografiei (relevanaţă,
actualitate).

X

6 Citarea corectă a ideilor şi a
conceptelor preluate din alţi autori,
evitarea plagiatului

Conform declaraţiei pe propria răspundere a autorului
lucrării.

* calificativul nesatisfăcător poate fi obţinut la maximum 2 criterii

6. Apreciere asupra părţii practice – applicative a lucrării de disertaţie (acolo unde
este cazul), (se marchează cu X):

Nr.
crt.

Criterii Nivel de îndeplinire a criteriului
nesatisfăcător* satisfăcător bine foarte bine

1 Originalitatea abordării practice –
aplicative a temei, contribuţii
personale ale autorului.

X

2 Claritatea formulării obiectivelor
cercetării.

X

3 Calitatea metodelor și
instumentelor de cercetare.

X

4 Caracterul logic al demersului de
cercetare.

X

5 Pertinenţa concluziilor formulate
de autor în raport cu studiul
realizat

X

6 Aplicabilitatea soluţiilor, a
propunerilor formulate.

X

* calificativul nesatisfăcător poate fi obţinut la maximum 2 criterii
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7. Aprecieri privind redactarea lucrării de disertaţie:

Nr.
crt.

Criterii Nivel de îndeplinire a criteriului
nesatisfăcător* satisfăcător bine foarte bine

1 Corectitudinea şi claritatea
exprimării, utilizarea limbajului de
specialtate

X

2 Calitatea grafică a lucrării X
3 Respectarea exigenţelor de

redactare conform Ghidului
metodologic

X

* calificativul nesatisfăcător poate fi obţinut la maximum 1 criteriu

8. Consideraţii finale:

O lucrare suplă compusă din patru capitole, două teoretice şi două consacrate cercetării.

Demersul teoretic merge de la general la particular, justifică importanţa temei alese şi cuprinde

referinţe bibliografice diverse şi relevante, inclusiv foarte multe abordări moderne.

Capitolul 1, Relația psihoterapeutică, abordează: relația ca spațiu al întâlnirii, neurobiologia

relațiilor, relația terapeutică - caracteristici generale și evoluția conceptului, prezența terapeutică,

disfuncţiile relaţiile terapeutice, impactul acestei relaţii asupra rezultatelor terapiei, precum şi

perspectivele psihodinamice, cognitiv-comportamentale, umaniste asupra relaţiei psihoterapeutice.

Relaţia în coaching şi diferenţele dintre psihoterapii şi art-terapii sunt abordate în mod distinct.

Capitolul 2 face trecerea spre partea aplicativă a lucrării, analizând specificificitatea alianței

terapeutice în terapia prin artă (cadrul teoretic, relaţia terapeut-client-produs artistic în art-terapie,

particularităţile relaţiei cu clientul în art terapie, prezenţa terapeutică şi recuzita relaţiei terapeutice,

respectiv tehnicile şi materialele utilizate.

Capitolul 3 este consacrat metodologiei cercetării. Sunt fixate corect: obiectivul, condiţiile

desfăşurării studiului, se menţionează sursele de colectare a datelor şi caracteristicile lotului de subiecţi.

Totodată, se prezintă un studiu de caz relevant pentru tema aleasă (o clientă în vârstă de 26 de ani,

beneficiară anterioară a unor şedinţe de psihoterapie cognitiv-comportamentală). Se remarcă folosirea

cu acurateţe a metodei observaţiei, cu precizarea clară a cadrelor, reperelor şi a locului/rolului

observatorului.

În Capitolul 4, destinat rezultatelor, sunt prezentate descrierile pe larg ale şedinţelor, precum şi

analiza documentelor şi a înregistrărilor.

Concluziile sunt bine formulate iar anexele lucrării cuprind atât instrumentele utilizate în cercetare,

cât şi fotografii ale produselor artistice realizate în timpul şedinţelor, consimţământul informat al

clientului etc.

Apreciez lucrarea de disertaţie cu nota 10 (zece) şi o recomand pentru a fi susţinută în
prezenţa comisiei examenului de disertaţie din sesiunea iunie 2000.

Data, Profesor coordonator,
(nume şi prenume, gradul didactic)

16.05.2020 Popa Mihaela-Camelia,
conf. univ. dr.
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