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Stimați Colegi și Prieteni dragi sufletului meu, 

  

Anul acesta sărbătorim IRPI la puterea a 7-a, 7 ani de psihoterapie 

integrativă,  7 ani de formare profesională, practică, evoluție și 

echilibru în cadrul Institutului Român de Psihoterapie Integrativă. 
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D R A G I  C O L E G I ,  

   

Vă anunț cu bucurie că anul acesta Institutul Român de Psihoterapie 

Integrativă împlinește 7 ani de existență.  

7 ani frumoși, bogați în experiențe și realizări, 7 ani în care am mers 

împreună, cu încredere și profesionalism pe drumul formării profesionale a 

psihoterapeutilor integrativi.   

  Tototdata, Institutul sărbătorește cu mândrie prima generație de 

psihoterapeuți integrativi specialiști pe piața serviciilor psihologice, oameni 

frumoși, care și-au urmat cu încredere și devotament drumul dezvoltării 

personale și profesionale și au dus mai departe, sub formă de crez personal și 

profesional, principiile și cadrele specifice psihoterapiei integrative, pe care le-am 

construit împreună în toți acești ani.  

Cu prietenie, 

Dr. Psih. Mara Adriana Priceputu 
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S C U R T  I S T O R I C  A L  I N S T I T U T U L U I  R O M Â N  D E  
P S I H O T E R A P I E  I N T E G R A T I V Ă  ( 2 0 0 8 - 2 0 1 5 )  

 

Institutul Român de Psihoterapie Integrativă a fost fondat în anul 2008, 27 
Noiembrie, de către psiholog-psihoterapeut Mara Priceputu, împreună cu echipa de 
formatori psih.  Michel Randolph- Psihoterapeut Integrativ, Dr. Augustin Cambosie 
Psihoterapeut, psihanaliză şi psihoterapie analitică,  Dr  Iustinian Turcu Profesor dr. 
Psiholog- psihoterapeut, Viorel Pasca  - Dr. psihoterapeut integrativ, Coca Tincuţa 
Dumitru  - psihoterapeut integrativ. 

Obiectivul principal al institutului este  dezvoltarea unor politici de introducere în 
sistemul românesc a abordărilor integrative de evaluare psihologica clinică și intervenție 
pentru domeniul sănătate mintală. 

Obiectivele specifice ale IRPI sunt constituite de: politicile de promovare a 
sănătății mintale dezvoltarea psihoterapiei integrative în România, participarea la 
construirea unor cadre interdisciplinare și a procedurilor de lucru, elaborarea 
competențelor și procedurilor de lucru pentru psihoterapie integrativă și psihologie 
clinică și consiliere psihologică integrativă, formarea comunității profesionale ce aderă 
la standarde internaționale.  

Pentru împlinirea acestui obiectiv am elaborat și desfășurat un plan ce cuprinde: 
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ACREDITAREA Ș I INTEGRAREA IRPI ÎN FORURILE PROFESIONALE 
REPREZENTATIVE (2008-2012):  

 

 

 

 

 

 

În România:  

 Colegiul Psihologilor din România 

 Federația Română de Psihoterapie 

 Centrul Național de Formare Profesională a Adulților  

 

 

 

 În Europa:  

 Asociația Europeană de Psihoterapie Integrativă (UK) 

 Asociația Europeană Interdisciplinară de Terapii pentru Copii și Tineri ( UK) 

http://www.copsi.ro/
http://www.psihoterapie.ro/
http://cursuriadulti.ro/
http://www.euroaip.eu/
http://www.eiatscyp.eu/
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DEZVOLTAREA UNEI COMUNITĂȚI PROFESIONALE  
DE PSIHOTERAPEUȚ I INTEGRATIVI 2008-2015: 

 

 

 

Înființarea rețelei naționale de psihoterapeuți (București, Ilfov, Pitești, Vâlcea, 
Constanța, Mangalia, Brăila, Galați, Craiova, Calafat, Sibiu, Calarași, Brașov, Ploiești, 
Baia Mare, Cavnic, Sighet, Vișeu de Jos, Satu Mare, Timișoara, Reșița etc.) ce are 
peste 200 de cabinete individuale de psihoterapie integrativă până în prezent, peste 20 
grupe de formare profesională, peste 300 de membri. 
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FORMARE CONTINUĂ CE ADUCE ÎN PRIM PLAN 
ACTUALITĂȚI SPECIFICE ȘI INTERDISCIPLINARE ȘI 

SCHIMBUL DE EXPERIENȚĂ ÎN COMUNITATEA 
PROFESIONALĂ CU  PESTE 1000 PARTICIPANȚI LA 

URMĂTOARELE CURSURI (2008-2015): 

 
 

I. "Teorie Aplicată in psihoterapie integrativă. Abordarea 
teoriei relaţiei în psihoterpia integrativă 

Număr ore: 50 

Formatori: Dr. Ken Evans, Joanna Hewitt Taylor, Mara 

Priceputu 
 

II. "Psihoterapie integrtivă pentru copii și adolescenți" 
Număr ore: 24 
Credite: 20 
Formator: Dr. Psih. Mara Adriana Priceputu 
 
III. "Factori comuni în psihoterapie. Aspecte teoretice si practice" 

Număr ore: 24 
Formatori: Jan Rademaker, Mara Priceputu 
  

IV. "Psihoterapie de cuplu și psihosexualitate" 
Număr ore: 24 
Credite: 20 
Formatori: Dr. Psih. Augustin Cambosie & Dr. 
Psih. Mara Adriana Priceputu 
 
V. "Evaluare și intervenție psihoterapeutică 

integrativă în tulburarea de stress" 
Număr ore: 24 
Formator: Dr. Psih. Mara Adriana Priceputu  

 
 
 
VI. "Explorarea dimensiunii biologice în 

psihoterapie integrativă cu ajutorul 
unor indicatori fiziologici" 

Număr ore: 16 ore  
Credite: 10 credite  
Formatori: Dr. Psih. Viorel Pasca, Dr. 
Psih.Mara Adriana Priceputu 
 
 

 

http://www.psihoterapieintegrativa.ro/content/view/111/182/
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DEZVOLTAREA EDITURII IRP I  CE PUBLICĂ 
JURNALUL PROFESIONAL CU ACTUALITĂȚI Ș I  

MODELE DE BUNE PRACTICI PENTRU 
COMUNITATEA SĂNĂTĂȚII MINTALE ȘI A 

PSIHOTERAPEUȚ ILOR:                                                                  

 

 2010 – 2015 - Jurnalul Român de Psihoterapie Integrativă 

 

 2014 -  Colecţia „Lumea copiilor povestită adulţilor” 

 ”Lumea copiilor povestită adulţilor - Preşcolarul ”     

 ”Lumea copiilor povestită adulţilor - Şcolarul ”                

 ”Lumea copiilor povestită adulţilor – Adolescentul”    

 

 2014 - Ghid de Psihoterapie Integrativ  –  Planuri de intervenţie pentru tulburările 
legate de traumă şi alţi agenţi de stres        

 

 2011- Ghid Integrativ de intervenţie 
psihosocială în dezastre naturale   

                    

 2010 -2015 - Jurnalul Român de 
Psihoterapie Integrativă - nr.1 - 10                  
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DEPARTAMENTUL DE CERCETARE (2008-2015) 
ECHIPE INTERDISCIPLINARE DE CERCETĂTORI 
DESFĂȘOARĂ O  ACTIVITATE DE CERCETARE 

ADAPTATĂ NEVOILOR COMUNITĂȚII Ș I  CREEAZĂ 
CADRE DE COMUNICARE PROFESIONALĂ:  PESTE 
10 CERCETĂRI DESFĂȘURATE Ș I  PUBLICATE ÎN 

PUBLICAȚII RELEVANTE  ȘI PREZENTATE LA 
CONGRESE PROFESIONALE DINTRE CARE EXEMPLIFICAM: 

 
I. Analiza mecanismelor defensive și a strategiilor de coping ale personalului 

medical a secției de terapie intensivă, Spitalul Universitar Timișoara. 
Echipa de cercetare: Prof. Univ. Dr. Ruxandra RĂȘCANU, psih. Dan 
CRAȘOVAN, psih. Mara PRICEPUTU. 
Perioada de desfășurare a    cercetării: 2010 - 2011 
Publicația cercetării: Conferința Internațională de Psihoterapie Integrativă –
“Abordarea stării de bine din perspectivă integrativă și interdisciplinară”, 
București , 2011.

 

 
 
II. Obiectiv și subiectiv în abordarea stării de 

bine în psihoterapia integrativă. 
Echipa de cercetare: Prof. Univ. Dr. 
Ruxandra RĂȘCANU, psih. Mara 
PRICEPUTU, psih. Viorel PAȘCA. 
Perioada de desfășurare a cercetării: 2010 
Publicația cercetării: Congresul European 
de Psihoterapie – “Criza: schimbare și 
provocare” București 2010. 
 

III. Model de intervenţie psihoterapeutică 
integrativă pentru tratarea tulburărilor de comportament alimentar.  
Echipa de cercetare: psih. Mara PRICEPUTU 
Perioada de desfășurare a cercetării: 2000-2009 
Publicația cercetării: Conferința Internațională de Psihologie – “Psihologul în 
Comunitate” – Arad 2009. 
 

IV. Optimizarea relaţiilor interpersonale în demersul psihoterapeutic integrativ de 
grup. 
Echipa de cercetare: psih. Mara PRICEPUTU 
Perioada de desfășurare a cercetării: 2007 – 2009 
Publicația cercetării: Congresul Internațional de Psihologie Sibiu 2009. 
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DEPARTAMENTUL  MANIFESTĂRI ȘTIINȚ IFICE (2008-
2015): 

 

2009 - Simpozionul Naţional "EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 
ÎN ORIENTAREA SCOLARĂ ŞI CONSILIEREA 

PROFESIONALĂ", I.R.P.I. a fost partenerul Grupului Şcolar de Arte şi Meserii "Spiru 
Haret"-Bucureşti în organizarea evenimentului cu ocazia a 55 de ani de la înfiinţare. 

 
2009 - „Conferinţa Internaţională de 
Psihoterapie Integrativă” 
I.R.P.I. împreună cu Asociaţia Europeană 
de Psihoterapie Integrativă, Asociaţia 
Română de Psihoterapie Intgrativă, a 
organizat în perioada 16-17 Mai 2009 
prima conferinţă internaţională de 
psihoterapie integrativă din România, la 
Bucureşti, în incinta Hotel Majestic 
Ramada. 
 

2010 - AL 17 LEA CONGRES EUROPEAN DE PSIHOTERAPIE: “CRIZA: 
SCHIMBARE ŞI PROVOCARE" s-a desfăşurat în Bucureşti în perioada 1-4 iulie 2010, 
fiind organizat de Asociaţia Europeană de Psihoterapie şi Federaţia Română de 
Psihoterapie în parteneriat cu Institututl Român de Psihoterapie Integrativă.  
 
2011 - Conferința Internațională de Psihoterapie Integrativă "ABORDAREA STĂRII DE 
BINE DIN PERSPECTIVĂ INTEGRATIVĂ ȘI MULTIDISCILPINARĂ" s-a desfăşurat în 
Bucureşti, în martie 2011. Acest eveniment a reunit psihoterapeuți prestigioși și 
reprezentanți ai disciplinelor înrudite din România și Europa și a cuprins peste 15 
ateliere de lucru, prelegeri și prezentări de 
postere științifice. Pentru informatii complete 
despre acest eveniment va invitam sa accesati 
pagina: http://www.conferinta2011.integrative-
psychotherapy.ro/ 
 
2012 - Conferința „ÎMPREUNĂ PENTRU 
SĂNĂTATE!”. s-a desfăşurat în Bucureşti la data 
de 12 iulie 2013. Organizatori: INSTITUTUL 
ROMÂN DE PSIHOTERAPIE INTEGRATIVĂ în 
parteneriat cu REPREZENTANȚA COMISIEI 
EUROPENE ÎN ROMÂNIA. 
 

http://www.conferinta2011.integrative-psychotherapy.ro/
http://www.conferinta2011.integrative-psychotherapy.ro/
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2012 - Conferinta - PSIHOLOGIA FEMEII, Psihoterapeut Dr. Mara Priceputu, 
Parteneriat INSTITUTUL ROMÂN DE PSIHOTERAPIE INTEGRATIVĂ, EDITURA TREI 
și LIBRĂRIA CĂRTUREȘTI, 9 Noiembrie 2012. 
 
2013 – Conferinta - RUȘINEA LA ROMÂNI, Moderatori: Psih. Dr. Mara Priceputu, psih. 
Andrei Hosciuc, psih. Sabina Strugariu, EDITURA TREI ȘI LIBRĂRIA CĂRTUREȘTI 
6 NOIEMBRIE 2013. 
 
2013 - IRPI la Puterea a-5-a, Eveniment Național în Psihoterapia Integrativă, 
20.decembrie, București-Baia Mare- Craiova 
 
2014 – Conferinta Nationala – Familia si Scoala – CONTEXTE PSIHOSOCIALE DE 
DEZVOLTARE A COPILULUI, 22 martie 2014. Eveniment organizat în contextul: 2014 - 
Anul Internațional al Familiei, Anul European al reconcilierii vieții profesionale cu viața 
de familie, PARTENRI: CASA CORPULUI DIDACTIC A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
INSTITUTUL ROMÂN DE PSIHOTERAPIE INTEGRATIVĂ, COMISIA NAȚIONALĂ A 
ROMÂNIEI PENTRU UNESCO, REPREZENTANȚA COMISIEI EUROPENE ÎN 
ROMÂNIA, INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, CENTRUL 
DE RESURSE SI ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA. 
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DEPARTAMENTUL PENTRU COPII,  ADOLESCENTI Ș I 
TINERI (2009-2015):  

 

 

Acest department răspunde nevoilor de dezvoltare a echipelor de specialtate și creează 
un cadru de dezvoltare profesională:  

 

 afilierea la EAICYP 

 

 cursuri de specializare 

 

 parteneriate cu organizații ce desfășoară activități în domeniu 

 

 promovarea psihologiei și psihoterapiei integrative prin conferințe și activități 
dedicate atât profesioniștilor cât și publicului larg. 
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PROMOVARE ONLINE (2008-2015):  

 

 http://www.irpi.ro/ 

 

 http://www.integrative-psychotherapy.ro/ 

 

 http://www.jurnal-integrativa.ro/ 

 

 https://www.facebook.com/InstitutulRomanDePsihoterapieIntegrativa 

 

 https://twitter.com/IRPI_Romania 

 

 https://plus.google.com/+IrpiRo/posts 

http://www.irpi.ro/
http://www.integrative-psychotherapy.ro/
http://www.jurnal-integrativa.ro/
https://www.facebook.com/InstitutulRomanDePsihoterapieIntegrativa
https://twitter.com/IRPI_Romania
https://plus.google.com/+IrpiRo/posts
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DEPARTAMAENTUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 
ÎNFIINȚAT ÎN 2014:  

 

 

 

 

Acest department a fost înființat cu ocazia apariției HG nr. 
400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care 
reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări 
sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015, cu obiectivul de informare și susținere a 
comunității profesionale în colaborare cu Casele de asigurări de sănătate.  

 

2014 - Conferințe și activități de informare "Actualități legislative privind serviciile 
psihologice integrate în serviciile de sănătate conexe actului medical", 1.06. 2014 
Bucuresti, 6.06.2014, Baia Mare.  

 

2014 - 2015 - Linia telefonică de consultări pentru elaborarea dosarelor cabinetelor de 
psihologie ce oferă servicii prin ”Casa de asigurări de sănătate medicală”. 

  

http://www.cnas.ro/legislatie/noutati-legislative/hg-nr-400-2014-pentru-aprobarea-pachetelor-de-servicii-%C8%99i-a-contractului-cadru-care-reglementeaza-conditiile-acordarii-asistentei-medicale-in-cadrul-sistemului-de-asigurari-sociale-de-sanatate-pentru-anii-2014-2015
http://www.cnas.ro/legislatie/noutati-legislative/hg-nr-400-2014-pentru-aprobarea-pachetelor-de-servicii-%C8%99i-a-contractului-cadru-care-reglementeaza-conditiile-acordarii-asistentei-medicale-in-cadrul-sistemului-de-asigurari-sociale-de-sanatate-pentru-anii-2014-2015
http://www.cnas.ro/legislatie/noutati-legislative/hg-nr-400-2014-pentru-aprobarea-pachetelor-de-servicii-%C8%99i-a-contractului-cadru-care-reglementeaza-conditiile-acordarii-asistentei-medicale-in-cadrul-sistemului-de-asigurari-sociale-de-sanatate-pentru-anii-2014-2015
http://www.cnas.ro/legislatie/noutati-legislative/hg-nr-400-2014-pentru-aprobarea-pachetelor-de-servicii-%C8%99i-a-contractului-cadru-care-reglementeaza-conditiile-acordarii-asistentei-medicale-in-cadrul-sistemului-de-asigurari-sociale-de-sanatate-pentru-anii-2014-2015
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DEPARTAMENTUL PROIECTE (2008-
2015):  

 

 

 

2010 – 2011 - ,,Şanse egale pe piaţa muncii”. 
Servicii integrate pentru angajarea persoanelor cu dizabilităţi. al Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în cadrul 
Domeniului Major de Intervenţie 6.2. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor 
vulnerabile pe piaţa muncii, s-a desfăşurat în parteneriat cu Bernard Brunhes 
International (Franţa), European Platform for Rehabilitation (Belgia), DGASPC 
Bucureşti, DGASPC Iaşi, DGASPC Arad, DDAC Arad şi Agenţia Naţională de Ocupare 
a Forţei de Muncă și IRPI. 

 

2011-  “Fii Pregătit - sa infruntăm calamităti si dezastre naturale impreună" contract:    
HURO/0901/093/2.4.2 Acronim BE PREPARED! Proiect derulat de către Societatea 
Natională de Cruce Roșie din România, filiala Satu Mare, în parteneriat cu Crucea 
Roșie Ungară, filiala Szabolcs-Szatmár-Bereg, la care IRPI a fost responsabil cu 
formarea formatorilor pentru consilierea psihologică în situații de urgență. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 – Psihoterapia integrativă pentru medicina de urgență – proiect derulat in sprijinul 

victimelor, apartinatorilor si echipelor de salvare implicate in  drama de la Clubul Colectiv. 

Proiectul presupune furmizarea de programe de suport psihologic si psihoteraeutic pentru 

preventia si tratamentul tulburarii de stes post-traumatic. 

Activități in derulare 

• Formarea  echipei  de  psihoterapeuţi  integrativi si psihologi  clinicieni  pentru  

desfăşurarea  proiec tului de voluntariat 

• Informare – prevenţie - suport online: 

https://www.facebook.com/InstitutulRomandePsihoterapieIntegrativă  

                     http://www.irpi.ro/index.php?option=com_k2&view=item&id=406:psihoterapia-

integrativa-pentru-medicina-de-urgenta 

 

• Suport psihologic de urgenţă la Spitalului Bagdasar Arseni; 

Servicii de psihoterapie integrativă şi psihologie  clinică în cabinetele individuale de 

psihologie pentru victime şi familiile acestora; 

• Colaborare  cu  instituţii  şi  organizaţii  reprezentative.  

 

http://www.irpi.ro/ro/page.be-prepared.html
http://www.irpi.ro/ro/page.be-prepared.html
http://www.irpi.ro/ro/page.be-prepared.html
http://www.irpi.ro/ro/page.be-prepared.html
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Departamanetul de psihologie clinica (2011 -2015):  
 

 

 Obiectivul acestui department îl constituie dezvoltarea 
unei comunități de psihologi clinicieni integrativi care să 
dezvolte servicii psihologice actualizate la standarde 
interanționale.  

 

 Programul cuprinde formarea profesională de specialiști și înființarea de cabinete 
individuale de psihologie cu specializarea psihologie clinică. Până în prezent sunt 
peste 30 specialiști angrenați în procesul de formare profesională. 
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MĂRTURII ALE COMUNITĂȚII DE PSIHOTERAPEUȚI INTEGRATIVI 
(2008 -2015):  

Intâlnire (Martie 2008) 
 

Psihoterapeut Integrativ Simona Tutunaru 
 
Știam dintotdeauna că pot să-mi dau întâlnire cu mine, însă îmi era frică.  
Frica de ce aș putea descoperi.  
Și apoi, nici nu aveam idee care este drumul spre mine și cum să mă 
recunosc. 
Atunci eram doar eu cu mine. 
 
Apoi i-am cunoscut pe Mara, pe Michael, pe Joanna și Ken, 
M-am simțit în siguranță.  
Ei fuseseră deja la întâlnirea cu ei! 
Am simțit că pot să-mi dau și eu voie să merg la întâlnirea cu mine. 
Ei erau acum cu mine. 
Și m-am simțit mai puternică. 
 
I-am cunoscut pe colegii mei.  
Și ei își căutau drumul. 
Puteam să mă oglindesc prin ochii lor. 
Alături de ei mi-a sporit puterea. 
 
La început, am pașit timid spre mine. 
Reușeam cu greu să mă găsesc. 
Apoi am învățat cum să mă caut. 
 
Constat că mă găsesc din ce în ce mai des. 
Mă găsesc așa cum sunt eu. 
 
Apoi am învățat să mă ascult. 
Și mă ascult din ce în ce mai des. 
Încă mai am dificultăți în a-mi traduce tot ceea ce-mi spun. 
Important este însă  
că mă ascult, 
că am răbdare cu mine, 
că am început să știu din ce în ce mai clar  
ce vreau și ce nu vreau, 
ce simt și ce nu simt, 
ce îmi place să fac și ce nu îmi place să fac. 
 
Acum sunt, cu toate pânzele sus, cu mine pe drumul spre mine.  
Pe drumul meu. 
Și mi-e tare bine. 
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Psihoterapia  

 
Psihoterapeut Integrativ Radu Albota 

 
„Vreau să mor! Mă urăsc și vreau să dispar!” 

Acestea au fost primele cuvinte pe care le-am auzit în viața 
mea de psihoterapeut. 

Și cuvintele acestea au căzut reci și grele, ca o sabie de gheață care amenința 
să extindă înghețul de jur împrejur, anihilând orice altceva. O sabie care, cu duritatea 
amenințătoare a tăișului său a trasat parcă o graniță între mine și clienta care tocmai 
intrase. 

O graniță între moartea interioară care se instalase în acea femeie, și viața care 
pulsa energic și cald în mine și pe care o sădisem peste tot în jurul meu, în cabinet. 
Imi amintesc nerăbdarea, entuziasmul, dar și emoția cu care așteptasem această primă 
întâlnire cu primul client, întâlnire care ar fi marcat un moment important în istoria mea 
personală. Mă așteptam la un „bună ziua” sau, în cel mai rău caz, la niște lacrimi care, 
prea multă vreme potolite, ar fi putut să izbucnească în primele clipe de după intrarea în 
cabinet. 

Nu m-am așteptat ca în cabinet să pătrundă, senină, rece și sfidătoare, moartea. 
Sau cel puțin nu așa, nu acum… Dar, ca și în viață, ea nu pare să întrebe pe nimeni 
când să vină și cum. 

Preț de o clipă, întregul Univers s-a oprit din mișcare. A fost o clipă care a durat 
cât un mileniu, și în care am avut timp să gândesc că nimeni și nimic nu m-a pregătit 
pentru așa ceva. Fiind atât de lungă acea clipă, iar eu fiind un tip extrem de vizual, mi-a 
permis să văd aproape la propriu granița aceea care se căsca între noi. Trebuia să ma 
adun repede și să fac ceva, pentru că altfel, simțeam că am fi rămas pentru vecie de o 
parte și de cealaltă a acestei prăpăstii care începea să ne separe. Unul în zona morții, 
iar celălalt în zona vieții, fără putință de a ne întâlni realmente vreodată. 

„Știi că șii eu am vrut să mor?” m-am auzit spunând. Eram în aer, tocmai 
treceam granița, tocmai săream peste prăpastie, și dacă ezitam acum, m-aș fi prăbușit 
acolo, având parte probabil de porția mea de moarte, una profesională. 

„Și eu am vrut să mor, iar ziua aceea din viața mea a fost una cumplită pentru 
mine. Nu am vorbit niciodată cu nimeni despre asta, dar cred că tu ești persoana cea 
mai potrivită să mă asculți. Ai vrea să-ți povestesc cum a fost pentru mine?” 

Am înțeles că tocmai trecusem Rubiconul și că nu mai era drum de întoarcere. 
Eram acum pe aceleași ghețuri mișcătoare pe care încă mai stătea clienta mea. 

„Asta-i bună, de ce aș fi eu persoana cea mai potrivită să ascult așa ceva? Tu nu 
ai auzit ce am spus?” 

„Ba da, te-am auzit perfect. Și cred că ești persoana cea mai potrivită pentru că 
te afli exact acolo unde cândva am stat și eu, așa că poți să înțelegi deplin povestea 
mea. Și exact din același motiv, cred că și eu aș putea să înțeleg pe deplin povestea 
ta.” 

„Nu vrei să mă păcălești sau să mă manipulezi?” 
„Aș putea încerca să fac asta, dar nu pe banii tăi.” 
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Un zâmbet incredibil de vesel a apărut deodată pe fața femeii. A prins chiar un 
pic de culoare, și asta o făcea să fie de-a dreptul frumoasă. 

„Ești haios” 
„Iar tu ai un zâmbet incredibil de cald. Nu am crezut că poți să zâmbești cu atâta 

viață” 
„OK, hai să-ți povestesc. Bănuiesc că așa se procedează, nu?” 
Ceea ce a urmat după aceste momente este o istorie interesantă. Este istoria 

unui drum parcurs în doi, din acele teritorii ale suferinței și morții, înapoi spre viață. Și 
am ajuns acolo. Amândoi. 

M-am gândit mult timp la această scenă și am sucit-o pe toate părțile, pentru a 
înțelege mai bine și din toate perspectivele posibile, ce s-a întâmplat. 

Printre alte concluzii, lucrul cel mai important pe care l-am aflat, a fost acela că 
era absolut necesar să trec acea graniță și să pătrund, într-un mod legitim, în lumea 
clientei mele. Să mă alătur ei, atât cu abilitățile mele terapeutice, cât și cu omul din 
mine. Abia când am ajuns acolo am putut vedea grozăvia suferinței sale, și doar de 
acolo puteam începe să o însoțesc în lungul drum al întoarcerii spre viață. 

A fost o lecție importantă a vieții mele de psihoterapeut, și nu numai. 
Așa că de atunci, am început să tot trec granițe, să sar peste hotarele ce 

delimitează viețile noastre normale de teritoriile întunecate ale suferinței. Am ajuns în 
locuri incredibile, din abisurile terifiante ale supraviețuirii, din grotele întunecate în care 
se ascunde groaza, rușinea sau vinovăția fără margini, și până pe culmile gonflate și 
aparent minunate ale megalomaniei și ale iluziei. 

M-am poticnit de un milion de ori și de fiecare dată am luat-o de la capăt. 
Adesea mi-a fost teamă de ceea ce aș putea găsi „dincolo”, mi-a fost teamă că ar putea 
să mă îngenuncheze, și ceea ce m-a făcut să continui nu a fost curajul, ci înțelegerea 
faptului că celălalt se temea infinit mai mult decât mine. 

Da, asta am făcut. In fiecare zi, în fiecare ședință, cu fiecare client, am mai trecut 
o graniță. Și vreau să-ți spun că nu m-am simțit nici o clipă ca un contrabandist sau un 
răufăcător care încalcă un teritoriu interzis. 

M-am simțit mai mereu ca o călăuză de suflete, capabilă să le conducă acolo 
unde doresc să ajungă. Iar partea asta cu ajunsul la destinație mi se pare mai puțin 
importantă decât faptul că pentru a ajunge acolo, e nevoie să iasă din zona în care au 
rămas blocate. 

Fii așadar și tu o călăuză de suflete! 
Dar pentru asta cred că trebuie să fii pregătit să treci granița aceea, mai mult sau 

mai puțin imaginară, dintre lumea ta și lumea clientului tău. 
Și învățând să treci această graniță, în timp vei constata cu surprindere că vei 

traversa o mulțime de granițe interioare, ale tale. 
Succes! 
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Prima ședință, primul pacient 

Psihoterapeut Integrativ Aurelia Macavei 

O seară ploioasă și rece de noiembrie. 

În cabinetul meu era cald. De fapt... încă nu mă obișnuisem 
cu ideea de cabinet, era mai degrabă un loc în care reușeam să 
mă reculeg și să construiesc curajul de care aveam nevoie pentru a purcede în marea 
călătorie a vieții mele: psihoterapia.  

Născusem de curând și încă îmi alăptam copilul. Eram foarte fericită și împlinită 
ca mamă dar temătoare că farmecul maternității va dispărea odată cu munca mea în 
cabinet. Îmi imaginam că atunci când voi fi pregătită cu adevărat să profesez, oamenii 
mă vor găsi. Îmi imaginam prima ședință în diferite feluri și fiecare "scenariu" trezea în 
mine felurite emoții. Citeam foarte mult și pe masură ce citeam și învățam, aveam 
certitudinea că sunt tot mai nepregătită. Trăiam o mulțime de îndoieli: cum voi sta pe 
fotoliu? ce fotoliu? cum ar trebui să fie lumina din încăpere? și ce voi întreba? cum voi 
nota de față cu clientul? și dacă n-o să știu ce să-i spun? și dacă își dă seama că sunt 
la început? și cum știu că a trecut ora?  

Acum, când scriu aceste rânduri, mi se pare atât de amuzant :)). Dar știu sigur că 
atunci nu a fost. Eram fericită și împlinită ca mamă și soție, dornică să devin un 
psihoterapeut bun și speriată că poate nu voi reuși.  

În mintea mea, prima ședință s-ar fi derulat după un scenariu bine pus la punct: 
clientul m-ar fi sunat, eu l-as fi programat, iar în ziua și la ora stabilită aș fi fost 
PREGĂTITĂ! Dar... viața a vrut altfel!  

Cum spuneam, era o seara de noiembrie. Eram îmbrăcată în niște haine lejere, 
cu cârpa în mână, făceam ultimele retușuri la proaspătul meu cabinet. Soneria m-a 
trezit din visare și am sărit să deschid ușa. În fața mea stătea o doamnă. Era abătută și 
părea tristă, foarte tristă. O mai văzusem o singură dată, cu câteva luni în urma. La 
primul nostru contact, părea o femeie împlinită, veselă, plină de viață, frumoasă. 
Acum... chipul ei era afectat de o durere atât de vizibilă. În mintea mea, acel moment e 
foarte viu. Am avut nevoie de cateva minute bune să înțeleg ce se întâmplă. Simțind că 
se prăbușește, a plecat de acasă, s-a oprit în fața porții mele și a sunat.  

ACUM, doar acum pot da un sens acelui moment.  

Îmi amintesc că am însoțit-o până la canapea. Mai apoi... cred că am intrat într-
un soi de transă. Nu-mi amintesc și nu știu cum au trecut cele două ore dar știu sigur că 
toate îndoielile mele dispăruseră. Am fost atât de dornică să înțeleg, să-i aflu povestea 
și s-o ajut să-și recapete frumosul chip de altădată încât am uitat complet "scenariul" din 
mintea mea. Nici o clipă nu mă gândisem până atunci, că cineva sau ceva îmi va putea 
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"șterge" din minte, gândul că acasă am un bebe care mă așteaptă. Am fost atât de 
prezentă și absorbită, încât am uitat că... încă nu eram pregătită.  

Dragostea vieții ei, sufletul ei pereche, omul alături de care crescuse, îi murise în 
brațe. Viața ei nu mai avea nici un sens.  

Nu vreau să vă împărtășesc modul în care am lucrat, căci nu ăsta e motivul 
acestei "mărturii". Ci mai degrabă, am fost dornică să împărtășesc această amintire, 
celor care se pregătesc pentru "prima ședință". emoticon smile 

În ultimele săptămâni, am retrăit emoția "primei ședințe" și de aici s-a născut și 
ideea de a scrie despre asta.  

O proaspătă absolventă a formării I.R.P.I. a avut de curând prima întâlnire, cu 
primul ei client. După prima ședință mi-a mărturisit: "M-am simțit foarte ciudat! Parcă 
jucam un rol, parcă nu eram eu. E normal să fie așa? Cum trebuie să fiu?". 

Iar eu voi răspunde de fiecare dată: "fii curioasă! fii dornică să afli despre viețile 
celor din fața ta! fii pregătită să trăiești cele mai tandre experiențe alături de ei, oamenii 
minunați din cabinetul tău!". 

Și ca această "mărturie" să fie completă, de curând am primit un plic mare în 
cutia poștală. Înainte să-l deschid, am primit și un telefon scurt: "Ți-am lăsat ceva în 
cutia poștală! Ceva pentru sufletul tău." 

A urmat o seară în care am plâns mult. O seară în care am retrăit cu multă 
emoție, multe dintre ședințele ce le-am avut cu prima mea pacientă, Gabriela. Primisem 
o carte! O carte scrisă de ea. O poveste. Povestea vieții ei, "Suflet de mac". O viață 
deloc ușoară dar frumoasă și plină de pasiune.  

Citind cartea, am aflat că atunci... in seara ploioasă de noiembrie, am fost 
pregătită!  

Îți mulțumesc draga mea Gabi! Îți mulțumesc din suflet pentru tot ce m-ai învățat 
în cabinetul nostru!.  

..................................................... 

"Sunt doar câțiva cei care rămân cu adevărat lângă tine, la bine și la greu. Pentru 
mine, ei au renunțat la timpul lor liber, la concedii, la sărbători. Doar ca să-mi fie alături. 
M-au ajutat sincer și dezinteresat să merg mai departe, să-mi pot relua cursul vieții. 

Vă propun ca, preț de câteva rânduri, să faceți cunoștință cu ei. Lor, acestor 
prieteni minunați pe care numai Dumnezeu mi i-a scos în cale, le datorez tot. Fără ei, cu 
siguranță nu aș fi putut îndepărta "negrul" din ochii și din viața mea și nu aș fi acum aici 
cu voi, spunându-vă povestea mea. 

............................................................. 
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Cu tot efortul lor, cu tot sprijinul primit, cu toată lupta și dorința mea de a încerca 
să accept cele întâmplate, să găsesc o modalitate prin care să înțeleg că soțul meu nu 
se va mai întoarce lângă mine niciodată, că am rămas din nou... singură... cu toate pe 
umeri, fără protecție și apărare, inevitabilul s-a produs. Am căzut psihic. 

Prin minte îmi treceau gânduri negre, simțeam că nu mai am nici un rost, nu mă 
mai motiva nimic să trăiesc, de ce și pentru cine să lupt, pentru ce să îndur tot acest 
chin al singurătății... 

Nu mă mai puteam controla și într-o seară am simțit că, dacă în minutul următor 
nu fac ceva, nu privesc realitatea cu ochii deschiși și nu îmi iau soarta în propriile mâini, 
voi ajunge în scurt timp, ori la nebuni, ori lângă el.  

Atunci mi-am recunoscut mie însămi că singură nu mai pot duce și am avut de 
ales: ori înnebunesc, ori fac un pas prin care să mă ajut și să-mi continui drumul.  

Zi de noiembrie. Era frig, ploaie, deprimant totul în jurul meu, iar eu am plecat pe 
străzi, sprijinindu-mă de garduri și am sunat la poarta unei doamne. Aura. O întâlnisem 
de câteva ori, este psihoterapeut. Simțeam că este ultimul loc, ultima speranță de a 
putea trece mai ușor peste. Și de a mă vindeca în timp.  

Îmi amintesc că am avut forță să îi spun doar atât: "nu mai pot, am mare nevoie 
de ajutor!". Era strigătul meu de disperare... 

...................................................... 

Fără voința și dorința mea de a reuși, fără profesionalismul Aurei, fără 
nenumăratele ore petrecute împreună ani la rând, cu siguranță nu aș mai fi putut zâmbi, 
gândi, crea. Nu mi-aș fi recăpătat bucuria de a trăi și nu aș fi ajuns până aici.  

....................................................... 

Cuvintele ei au declanșat în mine voința de a reuși, de a nu ceda, de a lupta cu 
mine, de a face totul pentru a dărâma obstacol dupa obstacol. Doar datorita ei mi-am 
dat răspunsuri la cele întâmplate încă din copilărie, pe care le trăgeam după mine. Dar 
ajutată fiind, împreună, am reușit să eliminăm blocaj după blocaj.  

Mulțumesc, Aura! Fiindcă ai apărut și exiști, în continuare, în viața mea. Pentru 
că mi-ai fost alături în cea mai grea perioadă și te asigur de toată recunoștința mea, pe 
care o datorez ție și familiei tale." gabriela ciucă 

"Suflet de Mac",   Editura Aura 

 Timișoara 2015 
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Prima şedinţă din viața unui psihoterapeut  

Psihoterapeut Integrativ Florentina Negrescu 

Cei mai mulți dintre noi, atunci când trecem printr-o 

perioadă dificilă în viață, indiferent de motiv, ne gândim imediat la 

ce am putea face pentru a schimba situația. Cei mai mulți dintre 

noi conștientizează, deci, că există o problemă și încearcă, astfel, 

să îi găsească rezolvare. Există însă întotdeauna câţiva care 

renunță şi povestesc oricui vrea să asculte că ei oricum nu vor 

putea niciodată să schimbe lucrurile.   

Ca psihoterapeut și consilier, sunt convinsă că oamenii au 

o capacitate nelimitată de a-şi îmbunătăţi viaţa şi că ţine doar de 

ei să-şi activeze acele resurse latente care să le permită să facă acest lucru. Pentru a 

începe să-și schimbe viața de care nu este mulțumit, un om  trebuie să-și găsească 

motivaţia. Atunci când el ia decizia să vină, totuși, la cabinetul unui psihoterapeut, chiar 

dacă este deprimat şi neliniştit, face ceva extraordinar şi curajos. Îți trebuie mult curaj ca 

să recunoşti faţă de tine însuți, în primul rând, şi apoi faţă de terapeut, că ai o problemă 

şi că nu poţi să o gestionezi singur. Câţi dintre voi, cei care citiţi aceste lucruri, aţi avut 

puterea să faceți la fel? Dacă aţi făcut-o, atunci puteţi aprecia corect efortul şi curajul 

clientului pentru că la rândul vostru aţi trecut prin acest proces  şi ştiţi că nu este nici 

uşor şi cu atât mai puţin plăcut. Cabinetul de consiliere şi psihoterapie este, însă, locul 

unde clienţii învaţă să crească precum puii de vultur, pentru ca apoi, când procesul de 

terapie este încheiat, să-şi ia zborul în viaţă.  

Aceasta este povestea unui început de drum, a unei deveniri sau cred că mai 

corect ar fi să spun a naşterii mele ca terapeut acum multi ani. Eroii povestirii sunt 

clienţii mei, dar și formatorii care mi-au stat şi-mi stau încă alături, precum o mamă ce 

stă în spatele copilului când acesta se ridică şi începe, timid, să meargă.  

De obicei, oamenii vin la cabinetul de consiliere psihologică convinşi fiind că vor 

găsi în persoana terapeutului magicianul care deţine soluţia tuturor problemelor lor. Ei 

se prezintă plini de speranţe şi aşteaptă ca minunea să se producă chiar din prima 

clipă. Sau poate că astea sunt doar temerile şi proiecţiile unui terapeut aflat la început 

de drum.  

Desi au trecut ataţia ani de atunci, prima sedinţa de terapie mi-a rămas vie în 

memorie de parcă s-ar fi întâmplat ieri. Prima mea clientă a fost o femeie frumoasă, în 

floarea vârstei, aflată în proces de divorţ şi cu o fiică minoră de care a cărei creștere și 

bunăstare era responsabilă. Nu ştiu dacă cazul ei fost mai interesant decât altele, însă, 
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fără îndoială, faptul că a fost primul l-a transformat în acea primă piatră pe care am pus-

o la temelia noii profesii pe care mi-am ales-o.  

        În ziua stabilită, cu zece minute mai devreme decât ora stabilită, soneria m-a scos 

din starea de aşteptare a primei mele cliente. Inima îmi bătea cu putere, însă emoţiile 

au dispărut ca prin farmec atunci când am deschis uşa. Am invitat-o înăuntru şi am 

rugat-o să se aşeze, fără să îi indic un loc anume să o facă.  Ea a ales să se așeze pe 

canapea pentru că avea peretele în spate. M-am gândit atunci că are nevoie să se 

sprijine de ceva sau cineva, iar felul în care s-a lăsat să cadă pe canapea mi-a arătat 

clar că făcuse un efort să vină la cabinet. Dezinvoltura pe care încerca să o arate prin 

zâmbetul larg era contrazisă de atitudinea corpului, care se retrăsese în spătarul 

canapelei ca pentru a fi sigură că este susţinută, că peretele este acolo să o ţină şi să o 

protejeze. 

Pentru a destinde puţin atmosfera, am întrebat-o dacă a găsit cu uşurinţă adresa. 

A răspuns prompt, spunându-mi că se ajunge uşor, iar apoi  s-a scuzat că a ajuns mai 

devreme, însă nu dorea  să întârzie la prima ei ședință. Am remarcat grija ei pentru a fi 

aşa cum se aşteaptă ceilalţi să fie - „nu se face să întârzii la prima întâlnire,nu?!”. Am 

întrebat-o care este motivul pentru care a venit la mine. Mi-a răspuns că a venit la 

cabinet pentru dezvoltare personală, pentru că dorea să se cunoască mai bine şi să 

găsească soluţii pentru situaţia în care se afla: era în proces de divorţ, iar soţul plecase 

din casa în care ea rămăsesese cu fiica ei minoră.  Mi-a spus că se simte singură şi 

nesigură pe ea şi este îngrijorată pentru că nu ştie dacă va face faţă. Responsabilitatea 

pentru fiica sa, de care trebuia să se ocupe singură acum, o făcea să se simtă  şi mai 

dezorientată. Căsătoria  durase destui ani, până în momentul în care  soţul luase 

decizia de a se despărț.Interesant a fost că ea însăși dorea de mult timp  să se 

despartă de soţ, însă nu găsise puterea să o facă. Aşa că îl lăsase pe el să iniţieze 

procesul, comportându-se în aşa fel încât să-l determine să facă acest pas.  

C - Să nu credeţi că a plecat de acasă pentru că ar avea pe altcineva. Nu, pur şi 

simplu nu ne mai întelegeam, a ţinut ea să precizeze ca şi cum dacă ar fi avut pe 

altcineva ar fi fost ceva ruşinos pentru ea.  Si acum, eu trebuie să mă descurc cu casa, 

cu copilul...nu ştiu, nu am mai fost niciodată pusă în situaţia de „a ţine” o casă, nu ştiu 

ce o să mă fac... 

În timp ce vorbea, eu treceam în revistă tot ceea ce învăţasem la cursuri şi tot 

ceea ce îmi repetasem înainte de sosirea ei. Îmi făcusem notiţe despre ce să vorbesc, 

ce întrebări să pun, cum să mă exprim ca să nu fiu nici prea familiară, dar nici să par un 

sloi de gheaţă. Şi iată că acum aveam în fata mea primul client în carne si oase şi eu 

uitasem care era ordinea întrebarilor....am simţit că mă ia un val de căldură şi că nu voi 

fi în stare să spun nimic. Şi, colac peste pupăză, am realizat, cu stupoare, că am mâini 

şi că nu ştiu ce să fac cu ele. Mă tot gândeam: „Dacă îmi încrucişez braţele, va crede 
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despre mine că nu sunt deschisă şi se va închide şi ea! Dacă le ţin în poală arăt că nu 

sunt stăpână pe mine! Dacă le pun pe braţele fotoliului, voi arăta prea relaxată şi va 

crede că nu mă intereseaza ce-mi povesteşte!”. De obicei, nu te gândeşti la mâini şi la 

mesajele pe care le transmiți prin modul în care le ţii . Pentru mine, însă, în acel 

moment, era o problemă majoră! Şi pentru că nu am găsit nici o variantă care să mi se 

pară bună, am hotărât să nu mă mai gândesc deloc la mainile mele și să mă comport 

cum fac de obicei: adică să îmi însoțesc vorbele cu gesturi ale mâinilor. Şi chiar aşa am 

făcut! Am mai hotărât atunci şi să nu mă mai gândesc la toate planurile si notiţele pe 

care mi le făcusem înainte de şedință, ci să  fiu eu însămi, să mă comport natural astfel 

încât să pot fi atentă la clienta mea. S-a dovedit a fi o decizie inspirată, pentru că astfel 

am reușit să fiu â sută la sută acolo pentru şi cu ea, ceea ce s-a văzut şi în modul în 

carea decurs mai departe şedința. Sunt convinsă că a fost momentul în care am început 

sămă comport ca un adevărat terapeut. Am putut să definesc cadrul terapeutic şi, de 

asemenea, am asigurat-o de confidenţialitatea totală a conţinutului şedinţelor.  Am 

subliniat faptul că eu sunt acolo pentru ea, că vom lucra în ritmul ei, că vom parcurge 

drumul cunoaşterii interioare împreună, că nu o voi lăsa singură, că poatesă-şi ia timpul 

pe care îl consideră necesar pentru realizarea schimbărilor pe care şi le doreşte, că nu 

există reţete universal valabile şi că fiecare are ritmul propriu şi îşi urmează calea 

proprie..Am ţinut, de asemenea, să precizez de la început că voi fi lângă ea 

necondiţionat, că o admir pentru hotărârea de a veni la cabinet şi pentru dorinţa de a se 

schimba, că a fost un act de curaj şi că nu  mulţi oameni  au puterea să  facă acest pas. 

Pe măsură ce vorbeam, am observat cum, puțin câte puțin, începe să se destindă, iar  

degetele de la mâna dreapta încep să dea drumul pernuţei fantezie de care se 

agăţaseră ca de un colac de salvare. Restul ședinței a decurs într-o manieră mai 

destinsă, atât pentru ea, cât şi pentru mine: se crease deja acea legătură bazată pe 

autenticitate şi naturaleţe, iar lucurile se derulau normal, fără ca vreuna din noi să aibă 

senzaţia că ceea ce facem aste altfel decât ar trebui să fie.  

De atunci, întotdeauna când sunt întrebată cum este să fii psihoterapeut, înainte 

de a răspunde zâmbesc, pentru că îmi aduc aminte de tracul pe care l-am avut în timpul 

acelei prime şedințe şi de cât de emoţionată am fost. Au trecut ani buni de la prima mea 

şedinţă, eu am evoluat mult, dar fiecare client nou care îmi intră în cabinet îmi aduce 

aminte de începuturi şi asta mă ajuta să-l înţeleg mai bine şi să-i fiu aproape din primul 

moment.  Pentru această înţelegere, îi voi rămâne mereu recunoscătoare primei mele 

cliente alături de care am pornit pe lungul drum al devenirii psihoterapeutului care sunt 

astăzi! 
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De ce am ales psihoterapia integrativa  

Psihoterapeut Integrativ Pavel Grigore 

 

Adeziunea mea la psihoterapia integrativă a fost una legată nu 

numai de interesul pentru o perspectivă psihoterapeutică 

vastă, dar şi pentru oamenii pe care i-am gasit în cadrul acestei formări. De la formatori 

la colegi, fiecare a însemnat şi a contribuit semnificativ la formarea şi parcursul meu 

profesional. 

Despre mine pot să spun că am fost o persoană bântuită de întrebări şi de 

experienţe angoasante, care se impuneau şi cereau o soluţionare satisfăcătoare. Orice 

încercare mă ducea într-o fundătură, în principal pentru că sesizam că ceilalţi nu 

rezonează sau nu răspund în acelaşi mod ca mine la existenţa de zi cu zi, dar şi pentru 

că, deşi aveam la îndemână câteva reţete prestabilite de a fi, nu puteam să le înţeleg şi 

să le integrez. De aceea alegerea psihoterapiei a fost mai mult decât alegerea unei 

meserii, şi a făcut să acord o importanţă deosebită cadrului şi oamenilor cu care urmam 

să intru în contact în timpul formării. 

Meseria de psihoterapeut este una presărată cu dificultăţi şi presupune o 

implicare personală de un grad cu totul special, care nu poate fi susţinută decât în 

condiţiile unei dezvoltări personale autentice şi continue. Am descoperit cu uimire în 

cazul primului client, şi încă simt acelaşi lucru, că în cabinet situaţia existenţială a 

clientului se impune, indiferent de ceea ce ştii şi de ceea ce ţi-ai propus, şi că, în ultimă 

instanţă, doar relaţia construită din prezenţa ta şi a lui contează în sens transformativ.  

Este ceva viu, provocator, frustrant, înfricoșător. Este înfricoșător pentru că te 

găseşti total dezgolit în faţa celuilalt, pentru că eşti o prezenţă semnificativă pentru 

acesta, mai importantă poate decât oricare altcineva din viaţa lui, şi mai ales lipsit de 

instrumentele şi de ştiinţa exactă rezultată din şi potrivită doar vieţii lui. Şi trebuie să te 

adaptezi şi să fii în acelaşi timp tu însuţi. 

Cred, şi nu doar din perspectiva activităţii mele de psihoterapeut, dar şi ca om 

care înţelege viaţa în multitudinea aspectelor sale plăcute sau dificile, că fiecare dintre 

noi are nevoie de susţinere, de validare şi mai ales că fiecare dintre noi are nevoie să 

ajungă la momentul în care să se simtă demn de a fi iubit şi de a exista. 

 

Mesajul acesta este unul dintre cele mai importante pe care le-am primit în 

călătoria formării şi a practicii mele integrative. 
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Camera t(me)a fara ferestre 

Psihoterapeut Integrativ Gabriela Dumitriu 

Zboruri cu aripi frânte 
Sfârșind în valuri de noapte înspumată 
Constelații întregi de vise fără sfârșit 
Sau început. 
Zboruri cu aripi de ceară parfumată 
Prea înalte pentru un zbor infinit, 
Prea neștiutoare 
Prea neîncepute. 
Zboruri cu aripi absente.  
Ultime și flamande de cer, 
De aer. 
De pământ. Aripi de lut neînchegat. 
Și peste toate 
Tacerea unui ultim gând: 
Exista, oare, un sens, în Sens? 
 

“Cum să deschid ferestrele, într-o cameră fără ferestre?” m-ai întrebat. Și am 
tăcut, pentru că n-am vrut sa stii ca nu stiam ce să-ți răspund. Sau poate am tăcut 
pentru că dacă aș fi răspuns, nu ți-aș fi răspuns ție. Aș fi răspuns camerei mele și 
ferestrelor mele.   

 Te-ai întrebat vreodată, tu cum deschizi fereastra, într-o cameră fără ferestre? 
Cum știi încotro e răsăritul, sau apusul, cum știi dacă acum e zi sau noapte, sfârșitul 
sau poate începutul lumii?   

  În camerele fără ferestre, nici măcar o pendulă nu există, căci nu ar ajuta la nimic 
să știi momentul, dar nu și timpul. În camerele fără ferestre nu ramâne loc pentru 
altceva, decât pentru absența infinită. Camerele fără ferestre miros a tăcere și cenușă 
de uitări, a lumânări arse și așteptări nesfârșite, a tristeți covârșitoare și renunțări 
definitive.   

  Și în timp ce aștepți ca absența să devină prezență, întrebări încep să 
încolțească întunecos in colțuri, la început timide, firave, temătoare,  apoi apăsătoare, 
obsesive, flagrante. Cine a zidit ferestrele camerei fără ferestre? Cum să simți răsăritul, 
apusul sau iarna,  cum să-ti poti vedea aripile, visele, gândurile, cum să pui flori …pe 
pervazul unei camere fără ferestre? A cui este, această cameră fara ferestre, este oare 
a ta, este a altcuiva care te-a primit în ea, să fii oare tu, camera fără ferestre?  

 Cum de nu ai observat până acum, că trăiești într-o cameră fără ferestre, într-o lume 
fără ferestre, într-un sens fără ferestre?  
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Din adâncuri, mocnind de o existența întreagă de non-sensuri, de zboruri între 
patru pereți fără ferestre, de căutari oarbe și deznădăjduite, se naște o întrebare finală, 
aproape esențială, daca nu ar fi întuneric în camera fără ferestre: Ce sens are, o 
cameră fără ferestre?  

Am putea bănui că o cameră te poate proteja, de frig, de ploaie, de străini sau de 
prieteni, că te-ar putea ocroti atunci când nu mai există refugiu, că te-ar putea izola 
când însăși viața devine prea apăsătoare. Însă o cameră rămâne doar o cameră, ea nu 
este casa, nici palatul, nici universul. Ea nu este nici măcar o părticică din existența ta 
cu răsărituri și apusuri, cu ierni si zboruri, cu reveniri și flori pe pervaz și infinituri.  

 Când nu mai există sens, o cameră fără ferestre poate deveni unul. Însă atunci când 
răsăritul, și apusul, zborul și florile de pe pervaz devin un sens în sine, nu mai există 
sens într-o cameră fără sens.  

 Vrei să deschizi ferestrele într-o cameră fără ferestre? Mai bine  nu, îți răspund acum, 
când vreau să știi că nu știam înainte. Nu deschide ferestrele… 

 Hai să dărâmăm zidurile!  
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