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Motto
„Psihoterapeuţii aflaţi în formare sunt avertizaţi de
pericolele pe care le poate aduce o implicare prea mare în relaţia cu
clienţii lor. Dar oricât de dezorientaţi ar fi, clienţii sunt un
catalizator al transformării terapeutului. Când încercăm să ne
ajutăm pacienţii să se descurce cu conflictele lor personale, ajungem
deseori să ne ajutăm pe noi înşine în privinţa unor probleme
similare. Când vindecăm suferinţa altora, ne-o vindecăm şi pe a
noastră. Vorbim în şedinţele de terapie şi ne dăm seama deodată că,
de fapt, ne vorbim în acelaşi timp şi nouă înşine. Cu fiecare
comunicare, suntem siliţi să examinăm teme pe care poate că le-am
ignorat, să punem sub semnul întrebării cele mai importante
convingeri pe care le avem şi să ne explorăm zonele cele mai
vulnerabile. Într-un fel, când explorăm acest tip de activitate, nu mai
avem unde să ne ascundem.”
Jeffrey A. Kottler, Jon Carlson
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CAPITOLUL I
ASPECTE TEORETICE
În lucrarea de faţă, am utilizat analiza genogramei în
contextul Terapiei Unificării, putând lua contact în acest fel cu harta
personală dinamică a persoanei aflate în situaţie de criză, prin
intermediul reconstituirii istoriei familiale, vizând confruntarea cu
Umbra personală şi familială, pentru a cataliza integrarea acelor
elemente care devin manifeste în viaţa prezentă a clientei. Obiectivul
este de a reface balanţa perturbată (a relaţiilor transgeneraţionale şi a
rolurilor neintegrate) prin resemnificare şi iertare, integrarea
experienţelor traumatice, înţelegerea sensurilor şi a lecţiilor de viaţă
din filonul transgeneraţional.
Conştientizarea sensului spiritual al evoluţiei personale,
familiale şi transfamiliale este principala modalitate de sanogeneză
psihologică şi socială, de creare, stimulare şi maturizare a fiinţei
umane. „Experienţele extrem de dureroase sau care lansează mari
provocări emoţionale şi cognitive arborelui familial prin membrii săi
(timp de mai multe generaţii sau la un moment dat), pot fi
considerate puncte critice sau experienţe – limită şi au rolul de a
transforma profund destinul transfamilial, catalizând o nouă calitate
psihospirituală a persoanelor care-l creează.” (Mitrofan I., Stoica,
D.C., 2005.)
În cele ce urmează, voi prezenta o serie de aspecte teroretice
cu privire la tematicile cu care m-am întâlnit pe parcursul
desfăşurării acestui demers terapeutic.
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