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Îi mulţumesc clientului meu că mi-a dat ocazia să învăţ
lucruri valoroase din relaţia terapeutică pe care am avut-o cu el şi
că a fost de acord cu publicarea acestei lucrări, ce constituie un ghid
practic de psihoterapie pentru psihologii aflaţi la început de drum şi
o lectură de folos pentru cei ce se află pe drumul căutării de sine

Pentru familia mea iubitoare
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Introducere
Lucrarea de faţă reprezintă travaliul pe care șieuclientul
meu l-am parcurs pe drumul înspre creşterea împreună, pe drumul
înlăturării obstacolelor fantasmatice declanşatoare de anxietate şi de
blocaje, înspre adaptarea creativă la realitate prin folosirea
potenţialului şi resurselor redescoperite, pe drumul sănătos al lui
„aici şi acum” şi înspre „aici şi acum”. Aşadar, în desfăşurarea
procesului terapeutic, nu voi prezenta doar evoluţia clientului,
insight-urile sale, indicii comportamentali de schimbare, ci voi vorbi
şi despre ceea ce este viu şi prezent întotdeauna în contextul
terapeutic, şi anume relaţia.
Din perspectiva relaţiei, voi aborda propriile mele proiecţii şi
reacţii contratransferenţiale, modul în care am ghidat sau am evitat să
ghidez şi analiza acestor opţiuni în cadrul consilierii, propriile mele
nevoi şi aşteptări în raport cu clientul şi modul în care ele au fost
gestionate şi integrate.
Consider important de menţionat că lucrarea face referire la
unul dintre primele mele cazuri. Astfel, se vor putea observa, uneori
foarte clar, transformările pe care le-a suferit sau, mai bine spus, de
care s-a bucurat procesul terapeutic, datorită discuţiilor din orele de
supervizare şi intervizare, dar şi gra ție propriei mele analize.
Motivul pentru care am ales să scriu despre procesul de
consiliere cu acest client a fost problematica pe care el a adus-o în
cabinet, una destul de complexă pentru un consilier aflat la primele
cazuri. Această problematică se referea la orientarea sa sexuală
alternativă. Deşi nu am avut nicio problemă în a-l accepta pe client în
mod necondiţionat, m-am lovit, totu
și, în cadrul intervenţiei, de
faptul că subiectul homosexualităţii în contextul societăţii noastre
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este foarte delicat, fiind foarte precaută în investigarea istoricului său
relaţional din dorinţa de a nu periclita alianţa terapeutică.
Cu toate că sunt încă la început şi ştiu că această perioadă
este una îndelungată în munca de consilier şi psihoterapeut, consider
că, prin lucrul practic, prin interacţiunea cu clienţii mei şi prin
ghidarea din partea profesioniştilor, am reuşit să fac paşi înainte,
ceea ce îmi dă un sentiment extraordinar de împlinire şi încrederea de
a merge mai departe cu conştiinţa drumului lung, dar frumos, care se
aşterne în faţa mea şi să accept învăţarea ca pe un proces continuu
care mă va însoţi în carieră şi nu numai.
Cartea reprezintă atât un ghid de psihoterapie, procesul
terapeutic fiind descris în amănunt, cât şi o confesiune a unui
psihoterapeut, cu nesiguranţele şi descoperirile pline de bucurie şi de
emoţie specifice unui început de carieră. Descriind traseul lui Andrei
înspre descoperirea şi asumarea propriei identităţi, lucrarea poate fi
utilă pentru cei ce doresc să se găsească pe sine înşişi sau să se
regăsească, să întâlnească acea persoană autentică din interiorul lor.
Toate datele de identificare ale clientului şi contextul de
desfăşurare a anumitor evenimente au fost modificate pentru a
proteja identitatea sa şi pentru a respecta acordul de confidenţialitate.
Doresc să îi mulţumesc în mod special doamnei profesor
Iolanda Mitrofan pentru grija, căldura şi energia cu care mi-a
ghidat paşii.
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