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ARGUMENT
Poetul Hafiz spunea: „Chiar şi după atâta timp, Soarele nu-i
spune niciodată Pământului «Îmi eşti dator». Uitaţi-vă ce se întâmplă
cu o dragoste ca aceea – luminează tot Cerul.” În relaţiile familiale,
desigur că prima declaraţie este o utopie. Ceea ce doresc a obţine
prin psihoterapie este o uşurare cât mai mare a balanţei
datoriilor/misiunilor transmise de la antecesori către succesori şi o
redescoperire/revalorizare a propriei fiinţe a clientului.
Urmărind acestea şi fiind fascinată de abordarea
psihogenealogică, am pornit pe un drum de echilibrare a relaţiilor
dintr-un arbore psihogenealogic foarte încărcat. „E nevoie doar să
învăţăm să desfăşurăm ghemul, descâlcindu-i nodurile, pentru a-l
lăsa să se înfăşoare mai curat, mai ordonat şi mai frumos, pe cont
propriu.” (I.Mitrofan et al., 2010). În acest sens, prin demersul
terapeutic am oferit unui copil ocazia de a exprima ceea ce are de
„spus” despre familia sa, încercând o traducere cât mai clară a limbii
pe care momentan o cunoaşte mai bine – aceea a simptomelor
fiziologice, a bolilor – şi oferindu-i şansa de a găsi alte metode de
transmitere a mesajelor sale.
Lucrul transgeneraţional îl voi realiza mai departe împreună
cu familia, mai ales cu mama copilului. Poate cu stângăcie uneori, ca
la orice început de drum, dar cu siguranţă fiind dedicată acestui
proces, punând în slujba sa toate resursele avute deja şi cele
descoperite pe parcurs. Mă aştept ca în timp să pot spune că Cerul
acestui micuţ univers este luminat printr-o dragoste reciprocă,
eliberată de condiţionarea îndeplinirii datoriilor din filonul familial.
Vă invit să derulăm acest început de film al unui proces
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parcă de urcare împreună a unor trepte în spirală, util deopotrivă
clienţilor şi terapeutului.
Lucrarea de faţă este un omagiu adus omului, în
complexitatea şi măreţia sa, ca şi formatorilor mei, care mi-au
îndrumat primii paşi în acest frumos domeniu al Psihoterapiei
Experienţial-Unificatoare.
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