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MITURI DESPRE PSIHOTERAPIE ªI
PSIHOTERAPEUT

N e propunem în acest articol så vå
scriem despre psihoterapie, cui se
adreseazå ea ¿i cum ne poate ea
ajuta. În practica noastrå am auzit
multe lucruri spuse despre psi-

hoterapie, unele adevårate, altele foarte departe
de realitate. Iatå câteva dintre falsele credin¡e,
cel mai adesea vehiculate despre psihoterapie:

Ceilal¡i te cred nebun.
Psihologul sau psihoterapeutul nu e de

bunå credin¡å; el poate folosi informa¡iile pe care
le are despre tine pentru a te manipula sau în
alte scopuri;

Un altul nu poate ¿tii ce este mai bine
pentru tine;

Terapetul e mai nebun ca tine; a¿a ai våzut
în filme;

Cu ce te poate ajuta terapeutul, doar ai ¿i
tu un coleg de încredere la serviciu, o vecinå
priceputa în bloc, sau un prieten bun cu care
po¡i vorbi despre impasul în care te afli;

Terapeutul are „puteri magice“, are toate
solu¡iile, ¿i face ca într-o ¿edin¡å sau douå så ¡i se
schimbe via¡a;

Terapeutul î¡i poate citi gândurile, este un
fel de ghicitoare;

Tu trebuie doar så vii la ¿edin¡a de psiho-
terapie cå restul îl va face terapeutul; întreaga
responsabilitate îi va reveni terapeutului; (sau doar
asta este meseria lui)

E¿ti un om puternic ¿i mai ales de¿tept, în
mod sigur vei gåsi o solu¡ie de unul singur. 

DIFERENºA DINTRE MEDICINÅ ªI
PSIHOTERAPIE

În via¡a de zi cu zi, atunci când ne îmbolnåvim,
cea mai fireascå atitudine este så apelåm la

medicul nostru de familie. Acesta rezolvå cea mai
mare parte a cazurilor acute, fårå complica¡ii
grave, în majoritatea cazurilor recomandând o
serie de investiga¡ii ¿i prescriind un tratament
(medicamente), care rareori este ineficace. Se
creeazå astfel încrederea fireascå în capacitatea
vindecåtoare a medicului. În plan secundar, pa-
cien¡ii asociazå vindecarea cu cele câteva pastile
prescrise de medicul såu, astfel cå în timp, con-
ceptul „o boalå – o pastilå“ devine bine înrådå-
cinat, ¿i opereazå la nivel mental automat: câ¡i
dintre dumneavoastrå nu î¿i aduc aminte de acei
pacien¡i bolnavi care ajung la cabinet dupå ce au
epuizat în prealabil toate medicamentele „cunos-
cute“ de ei, de vecinii lor ¿i de rudele lor? Ceea
ce pacien¡ii no¿trii nu au în vedere este cå „simpla“
consulta¡ie are în spatele ei cel pu¡in zece ani de
„antrenament“ medical.

Dar ce se întâmplå atunci când în spatele
simptomului, såu asociat lui, „tråie¿te“ acea „pro-
blemå psihologicå“ care chinuie pacientul ¿i pe
medicul såu deopotrivå, ¿i care nu cedeazå la
„pastila salvatoare“ de odinioarå?

Firesc, pacientul va fi îndrumat cåtre psihote-
rapie, ¿i dacå reu¿e¿te så depå¿eascå ideile pre-
concepute enumerate mai sus, va ajunge la prima
¿edin¡å de psihoterapie. Neavertizat sau prea
încrezåtor în acest demers, unii vor fi dezamågi¡i.

Pentru cå dacå ne sim¡im tri¿ti, nemul¡umi¡i,
neîmpåca¡i cu noi, neadapta¡i sau dimpotrivå, cå
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nu mai ¿tim pentru ce tråim, dacå ne uitåm înapoi
¿i nu mai vedem ce am realizat în tot acest timp,
sau dacå ducem o via¡å alienantå, în care nimic
nu pare så mai aibå sens, sau dacå via¡a devine
prea grea ¿i prea departe de lucrurile care
odinioarå erau simple ¿i naturale, demersul
psihoterapeutic poate fi dezamågitor, el nu oferå
o pastilå miraculoaså, o solu¡ie gata pregåtitå (o
metodå sau tehnicå), care så rezolve problema
rapid ¿i eficient.

Impasurile în via¡å nu pot fi rezolvate printr-o
pastilå. Pastilele nu pot schimba stilul de via¡å,
modul de a gândi ¿i de a vedea via¡a. ªi atunci e
nevoie de mai mult timp, de un mai mare efort
¿i de responsabilitate pentru modul cum e¿ti ¿i
cum vei fi. 

CE ESTE PSIHOTERAPIA?
Este important så precizåm cå psihoterapia nu

în¡elege conceptul de sånåtate psihicå ca fiind
opus stårii de boalå psihicå, ci le vede ca fiind
mai degrabå concepte care în mod concret
func¡ioneazå simultan în fiecare dintre noi.

Adicå, din punct de vedere psihologic, în fi-
ecare dintre noi coexistå „zone“ de sånåtate ¿i
altele de „boalå“, iar ceea ce variazå de la un
individ la altul sau la acela¿i individ în perioade
diferite ale vie¡ii lui este care dintre aceste „zone“
au o însemnåtate sau o pondere mai mare.

Dar psihoterapeutul conteazå tot timpul pe
faptul cå persoana care vine la terapie într-o
situa¡ie de impas, fie cå în termeni psihiatrici este
într-o condi¡ie psihoticå, nevroticå sau pur ¿i
simplu are o problemå curentå de via¡å, are ¿i
partea ei sånåtoaså, de resurse care a¿teaptå så
fie activate. Este ca ¿i cum i-ai aråta pacientului
pe ce se poate baza în el însu¿i, resursele lui, în
opozi¡ie cu a-l privi ca pe o persoanå bolnavå
(un nebun), ceea ce nu ar face decât så îl con-
di¡ioneze cåtre a-¿i vedea mereu partea de ne-
putin¡å, de dezadaptare.

ªi så ne oprim la aceastå etichetå de nebun.
Eticheta de „nebun“ este extrem de nocivå în-
trucât atrage blamul ¿i båtaia de joc a tuturor. Så
låmurim câteva aspecte referitoare la ea: când o
folosim, în ce situa¡ii, cât este de îndreptå¡itå ¿i,
mai ales, cui folose¿te?

 De multe ori se pune eticheta de „nebun“
foarte u¿or ¿i o punem acolo unde nu în¡elegem.
Dacå nu în¡elegem interesele, motivele, com-
portamentul cuiva, spunem cå este nebun, adicå
cå nu este ca noi. Ceea ce nu se încadreazå în
ceea ce ¿tim noi, este diferit de standard intrå
foarte repede în categoria nebuniei.

Modul acesta de gândire nu demonstreazå
altceva decât cå avem o gândire în alb ¿i negru:

ce este ca noi, ce putem noi så în¡elegem, este
bun, restul nu e bun, e nebun. ªi apoi cui folose¿te
o astfel de etichetå? Pacientului? Nouå? Ne ajutå
så rela¡ionåm mai bine, så în¡elegem mai bine
via¡a? Existå vreun beneficiu pentru cineva? Foarte
pu¡in probabil.

Realitatea e ca boalå sau suferin¡å psihicå este
doar o parte din psihic; în fiecare dintre noi existå
¿i partea de normalitate ¿i aici î¿i concentreazå
psihoterapia aten¡ia, cu scopul de a o întåri.
Psihoterapeutul vede partea de diagnostic clinic,
dar îl folose¿te doar la un prim nivel de în¡elegere
a pacientului ¿i doar ca o parte din întreaga
dinamicå psihicå. Psihoterapeutul îl întemeiazå
pe client în ceea ce este func¡ional în acesta ¿i în
via¡a acestuia ¿i ulterior, terapeut ¿i client
împreunå abordeazå partea disfunc¡ionalå.

Trebuie precizat încå de la început cå psiho-
terapia nu cautå boala, nu cautå så încadreze
persoana într-un sindrom psihiatric bine definit.
A pune o etichetå suferin¡ei nu înseamnå cå po¡i
gåsi mai repede remediul, vindecarea. A¿a cå, cei
mai mul¡i terapeu¡i pun în primul rând accentul
pe resursele omului, pe ceea ce este puternic ¿i
valoros la nivelul eului, întårind eul.

Psihoterapia considerå simptomul, indiferent
care ar fi acesta, drept un semn al sånåtå¡ii, un
semnal de alarmå cå ceva nu „merge cum tre-
buie“. De multe ori simptomul este un indiciu al
unei probleme emo¡ionale, care nu apare atât
de evidentå, care a råmas incon¿tientå. Astfel, în
locul acesteia apare un simptom, de exemplu o
fobie. Dacå „tratåm“ doar fobia, aceasta poate
disparea, înså sunt mari ¿anse ca într-un timp mai
lung sau mai scurt, så aparå un alt simptom.
Terapia este interesatå de vindecarea, ameliorarea
problemei de fond, a problemei esen¡iale.

În fiecare om existå o func¡ie sanogenicå, care
a¿teaptå så fie reactivatå. Adicå to¡i oamenii au,
în mod poten¡ial, abilitå¡ile de a-¿i rezolva pro-
blemele ¿i de a face fa¡å dificultå¡ilor. Numai cå
în cursul existen¡ei lor, în copilårie sau mai târziu,
oamenii ajung så fie prin¿i în anumite patternuri,
în anumite moduri fixe de a gândi despre ei în¿i¿i,
care îi împiedicå så î¿i tråiascå via¡a într-un mod
satisfåcåtor.

Ce se întâmplå în cabinetul de psihoterapie?
Cum te poate ajuta psihoterapeutul?

Este locul unde nimeni nu te judecå, iar
dialogul terapeut-pacient este cât se poate de
onest. Este locul unde nimeni nu te considerå
prost sau slab sau demn de milå pentru cå nu ai
atins a¿teptårile tale sau ale altora.

Terapeutul te înso¡e¿te de-a lungul terapiei så-¡i
redescoperi resursele, talentele, abilitå¡ile. Te
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înva¡å så descoperi modalitå¡ile alternative de a
vedea via¡a.

Terapeutul nu î¡i då pe¿tele, dar te înva¡å så
pescuie¿ti! 

ETICA ÎN PSIHOTERAPIE
În primul rând, terapeutul nu trebuie så-¿i

exercite puterea personalå în acest proces al
schimbårii, al vindecårii pe care îl presupune
psihoterapia. El nu trebuie så se poarte ca ¿eful,
care ¿tie ce trebuie ¿i cum trebuie, care are toate
solu¡iile ¿i îi spune clientului ce trebuie så facå ¿i
ce este mai bine pentru el.

Psihoterapia presupune o rela¡ie de parte-
neriat, unde cei doi, care participå la proces, sunt
egali. Terapeutul încearcå så îl ajute pe client så
descopere care este cea mai bunå solu¡ie pentru
el, så se descopere pe sine ¿i nicidecum nu ii
spune ce så facå. Terapeutul este ¿i el om ¿i, de
aceea, solu¡iile care i se par potrivite terapeutului,
s-ar putea så nu fie adecvate clintului, så nu îl
reprezinte pe client, så nu fie potrivite pentru el.

Citez un pasaj important din codul etic de-
ontologic al profesiei de psihoterapeut:

„Psihoterapeu¡ii sunt angaja¡i pentru a spori
cunoa¿terea comportamentului uman, a in¡ele-
gerii pe care oamenii o au fa¡å de ei în¿i¿i ¿i fa¡å
de ceilal¡i, precum ¿i utilizarea acestor cuno¿tin¡e
pentru a cre¿te bunåstarea ¿i calitatea vie¡ii. Ei
fac toate eforturile pentru a proteja starea de bine
a oamenilor care apeleazå la serviciile lor, precum
¿i a celor afla¡i in rela¡ie cu cei care apeleazå la
serviciile lor (când aceasta nu intrå în contradic¡ie
cu nevoile clien¡ilor lor)“.

Aici vom face o precizare legatå de starea de
bine a clientului. De multe ori ceea ce crede
clientul cå este cel mai bine pentru el este de fapt
tocmai simptomul. ¿i aici intervin intui¡ia ¿i buna
pregåtire a terapeutului în a-i pune pacientului o

oglindå cât mai gråitoare în fa¡å, pentru a se vedea
a¿a cum este ¿i nu cum crede cå este.

De asemenea, un alt aspect clar precizat în
codul etic este acela cå terapeu¡ii nu exploateazå
încrederea clien¡ilor lor. Ei fac toate eforturile så
evite rela¡iile duale, care ar putea afecta judecarea
lor profesionalå sau ar putea cre¿te riscul exploa-
tårii.

Un alt punct important din codul deontologic
al profesiei de psihoterapeut se referå la confi-
den¡ialitate. Psihoterapeu¡ii au obliga¡ia funda-
mentalå de a respecta confiden¡ialitatea informa-
¡iilor ob¡inute de la clien¡ii lor. Ei dezvåluie astfel
de informa¡ii altor persone, numai cu consim¡å-
mântul persoanei în cauzå, cu excep¡ia acelor
circumstan¡e neobi¿nuite in care, neprocedând
a¿a, ar rezulta probabil un pericol clar pentru
persoana în cauzå sau pentru ceilal¡i.

PSIHOTERAPIA ANALITICÅ ÎN
ROMÂNIA

Ceea ce am explicat în rândurile de mai sus
¡ine de principiile ¿i viziunile ¿tiin¡ifice ale psiho-
terapiei analitice. Psihoterapia analiticå este o
terapie de profunzime care se bazeazå pe son-
darea incon¿tientului ¿i deci, implicit, pe extin-
derea gradului de con¿tientizare ¿i inser¡ie în
realitate a individului.

La noi în ¡arå, psihoterapia analiticå este repre-
zentatå de cåtre Asocia¡ia Românå de Psihologie
Analiticå (ARPA) – www.psihoterapieanali-
tica.ro –, asocia¡ie profesionalå care include to¡i
psihoterapeu¡ii ¿i consilierii psihologi care practicå
aceastå metodå ¿i care asigurå totodatå formarea
profesionalå ¿i respectarea standardelor de
practicå ¿i eticå. ARPA este afiliatå la Federa¡ia
Românå de Psihoterapie, iar membrii practicieni
sunt acredita¡i de cåtre Federa¡ie ¿i Colegiul
Psihologilor. 


